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KAPITOLA 1: KONEČNÝ PRIJÍMATEĽ (OPRÁVNENÝ ŢIADATEĽ)

1.1 Identifikácia konečného prijímateľa (oprávneného ţiadateľa)
Celý názov konečného prijímateľa (oprávneného ţiadateľa):
Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička
Sídlo:
M.R.Štefánika 2, 914 51 Trenčianske Teplice
Registrovaný v zmysle zákona SR č. 83/1990 Zb. o zdruţovaní občanov v znení neskorších
predpisov dňa:
12.12.2007
IČO:
42025664
DIČ:
2022497510
Adresa banky:
Dexia banka Slovensko, a.s.,
Pobočka Trenčín Hviezdoslavova 2, 911 00, Trenčín
Číslo účtu:
068 342 3001 / 5600
IBAN:
SK86 5600 0000 0006 8342 3001
SWIFT:
KOMASK2X
Verzia a dátum Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader v zmysle ktorom bola
vypracovaná Integrovaná stratégia rozvoja územia: verzia 1.1., 20.10.2008
Verzia/číslo dodatku a dátum Príručky pre ţiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v zmysle ktorej bola vypracovaná
Integrovaná stratégia rozvoja územia: Verzia č. 1 platná od 01. 02. 2008 upravená
oznámením PPA č. 20 zo dňa 28. októbra 2008

Štatutárny
zástupca

Meno a priezvisko
Adresa trvalého bydliska
Adresa pre doručovanie
(ak sa líši od trvalého
bydliska)
Email kontakt

PhDr. Štefan Škultéty
SNP 14, Trenčianske Teplice, 914 51

Telefón

032/6551500

Fax
Mobil

032/6552232

sekretariat@teplice.sk

0917641297

Tabuľka 1.1 Základné údaje o území
Počet obyvateľovi
Rozloha
Hustota obyvateľstva
Počet obcí
Z toho mestá (vymenovať)
Počet obyvateľov najväčšej obce
Administratívne zaradenie – okres/y
Administratívne zaradenie – kraj/e
Počet obcí zaradených do pólov rastu
Počet obcí nezaradených do pólov rastu

10 980
7 263,11 ha
151,17
4
Trenčín
4 281
Trenčín
Trenčiansky
3
1
5

% obyvateľstva na území ţiadateľa ţijúceho 31,5 %
vo vidieckych obciach na úrovni okresu
1.3 Budovanie partnerstva
Obce Trenčianske Teplice, Trenčianska Teplá, Omšenie a Dolná Poruba dlhodobo
spolupracujú a koordinujú rozvoj svojho územia. Dôkazom toho je vytvorenie zdruţenia obcí
Teplička, ktoré pripravovalo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu
Teplička, ktorý bol spracovaný v rámci projektu Vidieckeho parlamentu Trenčianskeho kraja
pod názvom „Trvalo udrţateľný rozvoj v oblastiach s intenzívnou poľnohospodárskou
produkciou“ v rámci Technickej pomoci SAPARD, Ministerstva pôdohospodárstva SR v roku
2004.
1.3.1 Vznik, história a skúsenosti
V roku 2007, na základe iniciácie mesta Trenčianske Teplice, bol poloţený základ pre
vznik verejno-súkromného partnerstva a to zaloţením občianskeho zdruţenia Miestna akčná
skupina mikroregiónu Teplička na ustanovujúcom Valnom zhromaţdení dňa 9. novembra
2007 konaného v Trenčianskych Tepliciach, ktorého zakladajúcimi členmi boli práve mesto
Trenčianske Teplice a obce Trenčianska Teplá, Omšenie a Dolná Poruba . Zakladajúci
členovia deklarovali na ustanovujúcom valnom zhromaţdení víziu pre MAS mikroregiónu
Teplička – aby sa organizácia stala silnou a stabilnou organizáciou poskytujúcou sluţby
všetkým sektorom, inštitúciám, sociálnym a ekonomickým vrstvám pôsobiacich na území
mikroregiónu. Občianske zdruţenie bolo následne riadne zaregistrované na Ministerstve
vnútra SR dňa 12. decembra 2007 pod číslom VVS/1-900/90-31129.
Vo svojej krátkej histórii sa organizácii v roku 2008 podarilo úspešne sa uchádzať o
finančnú podporu z Trenčianskeho samosprávneho kraja. Finančná podpora bola určená na
prípravu a vypracovanie integrovanej stratégie rozvoja regiónu v pôsobnosti MAS.
Od začiatku roka 2008 predstavitelia obcí prezentovali vo svojej obci činnosť MAS
mikroregiónu Teplička s cieľom zabezpečiť pre organizáciu početnú členskú základňu
aktívnych členov. Tento cieľ bol komunikovaný predstaviteľmi obcí dostupnými
komunikačnými kanálmi: webová stránka (mesto Trenčianske Teplice pre MAS mikroregiónu
Teplička zriadilo na vlastnej stránke samostatnú sekciu), lokálna televízia, návšteva zasadnutí
iných zdruţení a prezentovanie činnosti MAS mikroregiónu Teplička. Pri príprave stratégie
boli vyuţité dotazníky, v rámci ktorých boli inštitúcie pôsobiace v cestovnom ruchu
informované o činnosti MAS mikroregiónu Teplička, zároveň stretnutia, v rámci ktorých sa
stratégia pripravovala boli verejné a pozvánky na úvodné stretnutie boli rozposlané poštou
všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktoré pôsobia v cestovnom ruchu alebo ktoré by
mohli byť oprávneným ţiadateľom. Všetky ďalšie pozvánky (vrátane zápisníc) boli
zverejňované na webovej stránke. Všetci občania alebo subjekty, ktoré prejavili záujem
o spoluprácu boli oslovení, aby sa stali členmi MAS mikroregiónu Teplička.
Výsledkom komunikačnej aktivity je nasledovná členská základňa:
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Počet členov / %
Verejný sektor
1/8%
Trenčianske Teplice
1/8%
Trenčianske Teplá
1/8%
Omšenie
1/8%
Dolná Poruba
4/33%
Obce spolu

Tabuľka č.1 Prehľad členov v MAS MT v roku 2008
Súkromný sektor
Občiansky sektor
1/8%
4/33%
1/8%
1/8%
1/8%
2/17%
6/50%

Zoznam členov je uvedený v prílohe č. 6 a prehľad o uskutočnených podujatiach
a stretnutiach je uvedený v prílohe č. 7.
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ANALYTICKÁ ČASŤ
KAPITOLA 2: PREHĽAD ZDROJOV ÚZEMIA

2.1 Všeobecný popis územia a analýza súčasného stavu
Riešené územie Miestnej akčnej skupiny mikroregiónu Teplička leţí v okrese Trenčín v
strednej
časti
regiónu
Trenčianskeho
kraja.
Mikroregión tvoria obce
Trenčianska Teplá, Omšenie,
Dolná
Poruba
a mesto
Trenčianske Teplice, ktoré je
vzdialené od okresného mesta
Trenčín 14 km. Obce sú
prepojené cestnou sieťou II.
a III.
triedy,
významná
dopravná trasa prechádza
územím Trenčianskej Teplej,
a to štátna cesta I/61 smer
Trenčín – Ţilina.
Z geografického hľadiska územie mikroregiónu Teplička (ďalej len mikroregión) patrí
do oblasti Stráţovských vrchov. Územím mikroregiónu preteká rieka Teplička, pozdĺţ ktorej
sa tiahne Trenčiansko – teplická kotlina, ktorá sa v obci Trenčianska Teplá vlieva do Váhu.
Rozloha mikroregiónu je 7263,62 ha, z toho výmera lesnej pôdy je 3691,36 ha
a poľnohospodárskej pôdy vrátane trvalých trávnatých porastov 2643,31 ha. Chránené územia
sa nachádzajú v katastri obce Omšenie a ich celková rozloha predstavuje 166,3 ha.
Výhody
Región má v prevaţnej miere podhorský
charakter s dlhodobou tradíciou kúpeľnej
liečby, ktorá je poskytovaná na základe
vyuţívania trenčiansko-teplických sírnatých
termálnych prameňov. Územie mikroregiónu
má z hľadiska svojej dobrej dopravnej
dostupnosti aj z diaľnice D1 vhodné
podmienky
pre
intenzívnejší
rozvoj
cestovného ruchu a v širšom kontexte pre
rozvoj malého a stredného podnikania
zameraného predovšetkým na cestovný ruch
ale aj rozvoj priemyselnej výroby zaloţenej
na vyuţití miestnych zdrojov a surovín
a kvalifikovaného ľudského potenciálu.
Rozvoj cestovného ruchu nielen na báze
kúpeľnej liečby dáva predpoklady pre
moţnosti skvalitňovania sluţieb pre občanov
a návštevníkov regiónu a dáva predpoklady
na
intenzívnu
spoluprácu
verejnosúkromného partnerstva.

Tabuľka č.2 Výhody a nevýhody územia
Nevýhody
Za nevýhodu lokalizácie územia moţno
povaţovať fakt, ţe územie mikroregiónu
vyuţíva
tranzitná
doprava
(najmä
kamiónová), čo zniţuje atraktivitu kúpeľného
miesta najmä v Trenčianskych Tepliciach.
V dôsledku blízkosti väčších miest (Trenčín,
Dubnica nad Váhom) nie je v obciach
mikroregónu
dostatočne
vybudovaná
obchodná sieť, čo následne vedie k vyšším
cenám
tovarov
a väčšie
mnoţstvo
ekonomicky
aktívneho
obyvateľstva
dochádza za prácou mimo mikroregiónu.
Blízkosť väčších aglomerácií sa podpísala aj
pod
zníţenie
počtu
poskytovateľov
zdravotníckych a sociálnych sluţieb.
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Zvláštnosti územia a jeho komparatívne výhody oproti ostatným územiam
Z hľadiska prírodného potenciálu predstavuje mikroregión hodnotné územie predovšetkým
pre:
- turistiku - Stráţovské vrchy poskytujú viacero príleţitostí na turistiku a beh na
lyţiach. V bezprostrednom okolí kúpeľného mesta je vybudovaných 10 kúpeľných
turistických chodníkov, ktoré sú doplnené niekoľkými nadregionálnymi
i medzinárodnými turistickými trasami, rôznych úrovní. Miestny Klub slovenských
turistov kaţdoročne poriada 30 aţ 40 turistických akcií.,
- cykloturistiku - okolie Trenčianskych Teplíc ponúka široké moţnosti na cestnú a
horskú cyklistiku, niektoré ubytovacie či kúpeľné zariadenia zapoţičiavajú horské
a trekingové bicykle a turistické mapy,
- relaxáciu a oddych – napr. jazdy na koňoch, vozoch a saniach v úţasnom pokojnom
prostredí, ktoré ponúka jazdecký klub Ţihľavník v obci Omšenie; ďalej tenis (Na
Baračke je tento šport moţno prevádzať aj v nepriaznivom počasí vďaka nafukovacej
hale); lyţovanie (v katastri obce Dolná Poruba sa nachádza lyţiarsky vlek Homôlka
s tromi zjazdovkami. Nie je však sprístupnený cestnou dopravou cez mikroregión, iba
obchádzkou cez Ilavu do Valaskej Belej); skalolezectvo (vyuţíva sa skalná stena na
ceste na Kamenné vráta severovýchodne od Trenčianskych Teplíc; rybolov
a poľovačka.
Atraktivitou územia sú termálne pramene, osobitným predpokladom pre rozvoj je
bohaté historické a kultúrne dedičstvo: významní rodáci, ľudové tradície, zaujímavé kultúrne
pamiatky (nachádza sa tu funkcionalistický skvost Liečebný dom Machnáč pripomínajúci
parník; Kúpalisko Zelená ţaba - jedinečná stavba svojho druhu v strednej Európe, ktorá je
vytesaná v skale na úbočí vrchu Grófovca).
Na základe vyššie uvedených skutočností sa v regióne rozvíja aj kongresový cestovný
ruch (Hotel Most slávy, Hotel Slovakia, Penzión Aqua, Hotel Flóra a i.), ktorý kapacitne
postačuje pre školenia, sympózia, semináre (cca do 100 ľudí, koncertná sála kúpeľnej dvorany
cca 300 miest).
Tabuľka č.3 Zvláštnosti jednotlivých obcí
Trenčianske Teplice
Trenčianske Teplice, nachádzajúce sa len 14 kilometrov od Trenčína, uprostred 17 km
dlhého údolia, ktorým preteká potok Teplička, leţí v nadmorskej výške 272 m n. m., v
juhozápadnej časti Stráţovských vrchov. Obklopujú ho pohoria Grófovec (557 m) a Klepáč
(575 m). Veľkou prednosťou je zachovanie rázu čisto kúpeľného mesta. Vzduch je čistý,
svieţi, bez exhalátov priemyselných podnikov. Malebné okolie ponúka široké moţnosti
pekných vychádzok, kratších i dlhších túr v lesnom ovzduší, či v rozsiahlom kúpeľnom
parku, zaloţenom v roku 1837. Trenčianske Teplice sú známe aj organizovaním filmového
festivalu Artfilm.
Trenčianska Teplá
Trenčianska Teplá sa rozprestiera v juhovýchodnej časti Ilavskej kotliny na výbeţkoch
Stráţovských vrchov. K obci patria aj miestna časť Dobrá a Príles. Vďaka výhodnej
geografickej polohe tvorí táto obec hlavné východisko pre vstup do ďalších obcí
mikroregiónu. Nachádza sa tu zrekonštruovaný Rímsko–katolícky kostol sv. Matúša, zvonica
v Dobrej, nálezy z doby kamennej, hroby luţickej kultúry a pozostatky slovanskej keramiky.
Zaujímavosťou je miestna úzkokoľajová elektrická ţeleznica spájajúca Trenčiansku Teplú
s Trenčianskymi Teplicami.
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Omšenie
Obec Omšenie leţí v údolí juhozápadnej časti Stráţovských vrchov, päť kilometrov
východne od Trenčianskych Teplíc, v nadmorskej výške 325 m n.m. Cez obec preteká potok
Teplička. V obci nájdeme pamiatkovo chránený objekt kostol Narodenia Panny Márie. Vrchy
Omšenská Baba a Ţihľavník – Baske sú evidované ako prírodné rezervácie. Chránené
územia v obci majú celkovú rozlohu 166,3 ha. Pred vstupom do obce sa rozprestiera vodná
nádrţ Baračka.
Dolná Poruba
Dolnú Porubu nájdeme medzi Stráţovskými vrchmi, Homôlkou, Vápečom a Hôrkou. Je
najmenšou obcou mikroregiónu, nachádza sa vo výške 427 m n. m.. Historickou dominantou
obce je zrekonštruovaný rímsko-katolícky kostol zasvätený sv. Martinovi.
Prepojenia územia na širšie rozvojové súvislosti národného alebo regionálneho
charakteru
Do územia mikroregiónu nesmerujú ţiadne investičné zámery väčšieho rozsahu
národného alebo regionálneho charakteru. Rozvoj územia realizujú obce len v rámci moţností
svojich rozpočtov a čiastočne uchádzaním sa o štátne dotácie. Štátne dotácie boli zamerané
najmä na rekonštrukciu a budovanie kanalizácie a rekonštrukciu základných škôl (strechy,
kotolňa). Jednotlivé obce zatiaľ neboli úspešné pri čerpaní prostriedkov zo štrukturálnych
fondov EÚ. Úspešnosť pri čerpaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov však vykazujú
súkromné investície zamerané na vybudovanie a rekonštrukciu ubytovacích zariadení a to
najmä v Trenčianskych Tepliciach. Aj z tohto dôvodu sa stratégia nezameriava na ďalšie
budovanie ubytovacích kapacít, ale na zlepšovanie kvality poskytovaných sluţieb a na
rozširovanie doplnkových sluţieb.
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2.2 Popis prírodných zdrojov
Všeobecný opis charakteru krajiny
Mikroregión Teplička patrí do územia Stráţovských vrchov, ktoré sú podľa
geomorfologického členenia súčasťou Fatransko-tatranskej oblasti. Vývoj reliéfu
v Stráţovských vrchoch bol v značnej miere podmienený vonkajšími eróznymi činiteľmi.
V rôzne odolných horninách, z ktorých je územie budované (série chočského, stráţovského
a kriţňanského príkrovu), selektívna erózia podmienila vznik drobných erózno-tektonických
kotlín a brázd ako napríklad: Omšenská kotlina, Porubská brázda. Z odolnejších vápencov a
dolomitov sa vytvorili vysočiny často brálnej povahy z trosiek uţ spomínaných príkrovov
(Vápeč 956 m n.m., Homolka 907 m n.m.). Tektonicko-erózneho pôvodu je Teplická dolina
s termálnymi kúpeľmi. Stráţovské vrchy sa v juhozápadnej časti diferencujú do Trenčianskej
vrchoviny s masívom Ostrého 768 m, Svitavy 700 m, Trubárky 671 m, Klepáča 575 m.1
V uvedenom priestore sa nachádza viacero chránených území s prvkami teplomilnej
lesostepnej flóry a fauny Stráţovských vrchov.
Klimatické podmienky sú výrazne ovplyvnené reliéfom a nadmorskou výškou.
Priemerná ročná teplota vzduchu je 8,6 ºC. V niţších polohách na okraji Stráţovských vrchov
je priemerná teplota v najteplejšom mesiaci (júl) i najchladnejšom mesiaci (január) asi o 1 aţ
2 stupne vyššia ako vo vyšších častiach pohoria. Trenčiansko - teplická kotlina má v priemere
269 dní v roku s teplotou nad 0 ºC a asi 69 dní s mrazom, letných dní s priemernou teplotou
nad 15 ºC býva 53 (v Trenčianskej Teplej 55). V priebehu roka sa v kotline vyskytujú teplotné
inverzie, ktoré spôsobujú niţšie teploty ako na svahoch vo vyšších polohách.
Z hľadiska začlenenia polohy katastrov mikroregiónu najniţšie polohy patria do
kotlinovej klímy:
 teplej, kde januárové teploty dosahujú od -2 ºC do + 4 ºC, júlové teploty od 18,5 ºC do
20 ºC, ročný úhrn zráţok je 600 aţ 700 mm.
 mierne teplej, kde januárové teploty dosahujú od -2,5 ºC do 2 ºC, júlové teploty sú od
17 ºC do 18 ºC, ročný úhrn zráţok je 600 aţ 800 mm.
Vyššie polohy katastrov patria do horskej klímy, kde januárové teploty dosahujú od -6
ºC do -4 ºC, júlové teploty sú od 16 ºC do 17 ºC a ročný úhrn zráţok je 800 aţ 900 mm.
Ročne spadne v území mikroregiónu priemerne 839 mm zráţok, najviac zráţok pripadá na
letné obdobie. Priemerný počet dní so snehovou prikrývkou v kotline je 60 aţ 80 za rok,
v pohorí 100 za rok. Rozloţenie zráţok z hľadiska vegetácie je priaznivé. Prevaţujú západné
a severozápadné vetry.2
Súčasná situácia v environmentálnych ukazovateľoch – kvalita vody, vzduchu a pôdy
environmentálne záťaţe
Voda
Najdlhším tokom na území mikroregiónu je rieka Teplička. Pramení pod Kamencom
vo výške 688 m n.m. na severozápad od Homôlky (907 m) v katastri obce Dolná Poruba. Je
dlhá takmer 25 km, ústi do nej potok Kamenica (pravostranný prítok) a potok Machnáč
(ľavostranný prítok). Najdlhšia rieka Slovenska Váh tečie katastrom obce Trenčianska Teplá
na dĺţke okolo 800 m. Jej priemerný prietok je okolo 140 m³/s.

1

2

Hájiček, J. a kol.: Sprievodca IV. Západoslovenského tábora ochrancov prírody. Beckov, 1985.
Karlík, J., Veselý, J., Holba, M., Karlíková, J., Pupišová, J.: Trenčianska Teplá. Trenčín, 1980.
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V katastrálnom území obec Omšenie bol tok rieky Tepličky umelo prehradený
s cieľom regulácie odtokových pomerov. Tak bola vybudovaná vodná nádrţ Baračka
o celkovom objeme 0,306 mil. m³ s rozlohou 9,36 ha, ktorá má viacúčelový charakter
vyuţitia. Okrem športovo – rekreačného vyuţitia a rybolovu umoţňuje nadlepšovanie
prietokov pre hospodárske a ekologické vyuţitie. Kvalita vody od roku 1987 aţ po súčasnosť
dosahuje triedu čistoty III.– IV., ktorá neumoţňuje povoliť kúpanie. Jej znečistenie spôsobujú
predovšetkým splaškové vody z Omšenia a Dolnej poruby, kde nie je vybudovaná
kanalizácia.
Na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou sa vyuţívajú zdroje podzemnej vody –
pramene z Dolnej Poruby a Omšenia – Brodky, U Suchých, Biele Brodky, Omšenie – Laštek
I a II, Kráľovec I, II, Orňany. Najväčšiu výdatnosť má Kráľovec.
V Trenčianskych Tepliciach vyviera 5 termálnych prameňov o celkovej výdatnosti 19 l/s.
Teplota vody sa pohybuje od 37 do 40,2 ºC. Vyvierajúca voda sa zaraďuje k sírovodíkovým
sadrovcovým tepliciam. Podľa normy je termálna voda v Trenčianskych Tepliciach
klasifikovaná ako: prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranová, vápenato-horečnatá,
sírna, teplá, hypotonická. Zdroje termálnej liečivej vody v Trenčianskych Tepliciach sú
základom kúpeľnej liečby. Medzi hlavné indikácie patria reumatické ochorenia degeneratívne
a zápalové, ochorenia chrbtice, neuralgie, stavy po operáciách a úrazoch pohybového aparátu,
sklerozis multiplex u osôb schopných obsluhy. K liečbe sa pouţíva balneoterapia, odborná
lekárska starostlivosť, kúpanie v zrkadliskách, bahenné zábaly, limoplast, fyzikálna terapia,
hydroterapia, plynové injekcie, rašelinové zábaly, Kneippova vodoliečba a diétne stravovanie.
Nitrátová direktíva
Nitrátová direktíva je súborom opatrení smerujúcich k zníţeniu moţností znečistenia
vodných zdrojov (povrchové aj podzemné) dusičnanmi, ktoré môţu pochádzať z minerálnych
hnojív a z hospodárskych hnojív (maštaľný hnoj, hnojovica, močovka) a to vtedy, keď sú
aplikované v nadmerných dávkach a v nesprávnom čase, alebo keď sú zle uskladňované.
Zraniteľné oblasti boli na území SR vyčlenené Nariadením vlády SR zo dňa 26. 06. 2003.
Podľa tohto nariadenia bolo 1546 obcí vyhlásených za územia zraniteľné z hľadiska ochrany
vodných zdrojov. Poľnohospodárske subjekty hospodáriace v spomínaných územiach sú
povinné rešpektovať osobitné zásady hospodárenia.
kategória A – produkčné bloky s najniţším stupňom obmedzenia hospodárenia,
kategória B – produkčné bloky so stredným stupňom obmedzenia hospodárenia,
kategória C – produkčné bloky s najvyšším stupňom obmedzenia hospodárenia.
V mikroregióne je len jedna obec zaradená do zoznamu zraniteľných oblastí a to obec
Trenčianska Teplá, kde sa nachádzajú všetky 3 typy kategórií.3
Ovzdušie4
Čistotu ovzdušia determinuje počet veľkých a stredných zdrojov znečistenia a emisie,
ktoré tieto zdroje produkujú. V mikroregióne Teplička v rokoch 2000 aţ 2007 existoval len
jeden veľký zdroj znečistenia - Tepelno energetická centrála, lokalizovaný v Trenčianskej
Teplej. Súčasnú situáciu v počte veľkých a stredných zdrojov znečistenia dokumentuje
nasledovná tabuľka:

3

<http://www.vupu.sk/nd/>

4

Obvodný úrad ţivotného prostredia v Trenčíne
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Tabuľka č.4 Vymenovanie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia v roku 2007
Mesto, obec

Veľké zdroj znečisťovania
ovzdušia

Trenčianske
Teplice

Trenčianska Teplá

Stredné zdroje znečisťovania ovzdušia
Čerpacia stanica nafty - SNP 6 6
Plynová kotolňa - Partizánska 11 11
Plynová kotolňa
Plynová kotolňa - Štefánikova 5
Plynová kotolňa - Baračka 3
Čerpacia stanica pohonných látok Tr.Teplice
Plynová kotolňa - Hurbanova 21
Plynová kotolňa - 17.novembra 6
Plynová kotolňa – 17. novembra 11
Plynová kotolňa
Centrálna plynová kotolňa - SNP 138
Čistiareň odpadových vôd
Výroba cukru
ČOV Trenčianska Teplá
Plynová kotolňa
Plynová kotolňa
ŢV – kravín a OMD
Uhlová kotolňa ,RD - el. remíza
Plynová kotolňa
Plynová kotolňa – Rehabilitačné stredisko, Omšenie
Uhlová kotolňa,ZŠ a MŠ Dolná Poruba

Tepelno-energetická
centrála

Omšenie
Dolná Poruba

Vývoj počtu stredných zdrojov znečistenia v Trenčianskych Tepliciach a v Trenčianskej
Teplej mierne narastal. Opačná situácia bola zaznamenaná v obciach Omšenie a Dolná
Poruba. Celkový trend vývoja počtu v mikroregióne Teplička je mierne rastúci.
Tabuľka č.5 Počet stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia v rokoch 2000 – 2007
Rok

Trenčianske Teplice

Trenčianska Teplá

Omšenie

Dolná Poruba

2002
2003
2004
2005
2006
2007

9
9
9
10
11
11

7
7
7
7
8
8

2
2
2
2
2
1

2
1
1
1
1
1

Mikroregión
Teplička
20
19
19
20
22
21

Graf č.1 Vývoj počtu stredných zdrojov znečistenia ovzdušia
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Konkrétne emisie produkované veľkými zdrojmi znečistenia v mikroregióne Teplička (len
jeden zdroj v Trenčianskej Teplej) dokumentuje nasledovná tabuľka:
Tabuľka č.6 Mnoţstvo vyprodukovaných emisií veľkými zdrojmi znečisťovania ovzdušia
v t/rok v rokoch 2002 – 2007
Rok
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Mikroregión Teplička
Tuhé znečisťujúce Oxidy síry
látky
0,504900
23,712000
0,779000
0,093490
0,726024
0,087123
1,009128
0,121096
1,542053
0,185047
1,223809
0,146857

Oxidy dusíka
21,189100
13,418000
12,504812
22,094512
33,904758
26,862898

Oxid uhoľnatý
0,618900
0,579000
0,552911
7,463581
11,376725
9,037767

Graf č.2 Vývoj vyprodukovaných emisií veľkými zdrojmi znečisťovania ovzdušia (t/rok)

Mnoţstvá a vývoj vyprodukovaných emisií strednými zdrojmi znečistenia ovzdušia
dokumentuje nasledovná tabuľka:
Tabuľka č.7Mnoţstvo vyprodukovaných emisií strednými zdrojmi znečisťovania ovzdušia
v t/rok v rokoch 2002 - 2007
Rok
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Mikroregión Teplička
Tuhé znečisťujúce Oxidy síry
látky
10,62207
2,959754
10,55488
2,571168
10,17919
2,992978
15,06513
3,052631
15,8079
2,339644
12,07608
0,467338

Oxidy dusíka
9,280015
21,41914
7,751816
10,66524
9,813676
16,05108

Oxid uhoľnatý
13,12172
59,45035
66,56228
70,10824
73,68204
227,7034
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Graf č.3 Vývoj vyprodukovaných emisií strednými zdrojmi znečisťovania ovzdušia (t/rok)

Podrobnejší vývoj emisií vyprodukovaných strednými zdrojmi znečistenia dokumentujú údaje
za jednotlivé obce. Údaje sú uvedené v tonách za rok.
Tabuľka č.8 Vývoj emisií vyprodukovaných strednými zdrojmi znečistenia v rokoch 2002 –
2007 podľa jednotlivých obcí
Rok 2002
Mesto, Obec
Trenčianske Teplice
Trenčianska Teplá
Omšenie
Dolná Poruba

Tuhé znečisťujúce
látky
0,317205
8,415624
1,397440
0,491800

Oxidy síry

Tuhé znečisťujúce
látky
0,301071
8,772430
1,021638
0,459736

Oxidy síry

Oxidy dusíka

Oxid uhoľnatý

0,036128
0,696593
1,262069
0,576378

6,567473
14,089332
0,624420
0,137910

2,231610
50,497181
4,652910
2,068650

Tuhé znečisťujúce
látky
0,282291
8,171287
1,186571
0,539042

Oxidy síry

Oxidy dusíka

Oxid uhoľnatý

0,033875
0,814359
1,468939
0,675805

6,155895
0,761861
0,672360
0,161700

2,092788
56,649207
5,394780
2,425500

Tuhé znečisťujúce
látky
0,431354
12,930600
1,305149
0,398031

Oxidy síry

Oxidy dusíka

Oxid uhoľnatý

0,051763
0,882627
1,619224
0,499017

9,000516
0,864887
0,680436
0,119400

3,279081
59,11466
5,923503
1,791000

0,038064
0,579797
1,727093
0,614800

Oxidy dusíka
6,919952
1,458443
0,754080
0,147540

Oxid uhoľnatý
2,351103
2,210172
6,347340
2,213100

Rok 2003
Mesto, Obec
Trenčianske Teplice
Trenčianska Teplá
Omšenie
Dolná Poruba

Rok 2004
Mesto, Obec
Trenčianske Teplice
Trenčianska Teplá
Omšenie
Dolná Poruba

Rok 2005
Mesto, Obec
Trenčianske Teplice
Trenčianska Teplá
Omšenie
Dolná Poruba
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Rok 2006
Mesto, Obec
Trenčianske Teplice
Trenčianska Teplá
Omšenie
Dolná Poruba

Tuhé znečisťujúce
látky
0,400034
14,151596
0,704722
0,551543

Oxidy síry

Oxidy dusíka

Oxid uhoľnatý

0,047478
0,735557
0,865131
0,691478

8,269856
0,885344
0,493026
0,165450

3,004875
64,974905
3,220510
2,481750

Tuhé znečisťujúce
látky
0,357433
11,346845
0,357433
0,014364

Oxidy síry

Oxidy dusíka

Oxid uhoľnatý

0,042893
0,379828
0,042893
0,001724

7,449831
0,871320
7,449831
0,280098

2,718795
222,152716
2,718795
0,113116

Rok 2007
Mesto, Obec
Trenčianske Teplice
Trenčianska Teplá
Omšenie
Dolná Poruba

Graf č.4 Vývoj emisií v jednotlivých obciach – tuhé znečisťujúce látky (t/rok)

Vývoj emisií v rámci tuhých znečisťujúcich látok má v priemere mierne rastúcu tendenciu.
Graf č.5 Vývoj emisií v jednotlivých obciach – oxidy síry (t/rok)

Vývoj emisií v rámci oxidu síry má rapísne klesajúci trend.
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Graf č.6 Vývoj emisií v jednotlivých obciach – oxidy dusíka (t/rok)

Vývoj emisií v rámci oxidu dusíka značne kolíše. Vo všeobecnosti však moţno konštatovať,
ţe z dlhodobého pohľadu je trend vyrovnaný.
Graf č.7Vývoj emisií v jednotlivých obciach – oxid uhoľnatý (t/rok)

Vývoj emisií v rámci oxidu uhoľnatého má v posledných obdobiach rapídne rastúci trend.
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Pôda
Pôdne typy a druhy
Na území katastra mikroregiónu sa nachádzajú dve skupiny pôd – horské pôdy a pôdy
níţin a riečnych alúvií. Prevládajúcim pôdnym druhom v kotline sú piesčito-hlinité pôdy,
v katastri obce Trenčianska Teplá v bezprostrednej blízkosti Váhu skeletnaté pôdy, v horskom
regióne pôdy ílovito-hlinité. Katastrom obce Trenčianska Teplá sa tiahne výrazný pruh
hnedozeme, ktorá patrí k stredne úrodným pôdam a ktorá sa poľnohospodársky intenzívne
vyuţíva. Najrozšírenejším typom v hornatej časti katastra sú rendziny na zvetralinách
pevných karbonátových hornín. Sú málo aţ stredne úrodné s vysokým podielom skeletu. Iba
malá časť týchto pôd sa obrába.5
V Trenčianskych Tepliciach z pôdnych typov sa vyskytujú luvizeme (ilimerizované
pôdy), rendziny, kambizeme (hnedé pôdy), fluvizeme (nivné pôdy), pseudogleje a regozeme
(oglejené a mačinové pôdy). Celkovo pôdy v okolí Trenčianskych Teplíc majú nedostatok
humusovej vrstvy (od 100 do 200 t na ha), malý obsah fosforu (od 600 do 799 ppm P – do
hĺbky 50 cm), veľmi malý aţ malý obsah draslíka (od 10000 do 19999 ppm K – do hĺbky 50
cm). Z hľadiska produkčnej schopnosti pôd orná pôda na území katastrov Trenčianskych
Teplíc, Omšenia a Dolnej Poruby sa zaraďuje medzi orné pôdy s nízkym produkčným
potenciálom.
Vyuţitie pôdneho fondu
Celková plocha pozemkov mikroregiónu Teplička zaberá 7263,11 ha. Z tabuľky č.9
vyplýva, ţe z poľnohospodárskej pôdy, ktorá tvorí 36 %, majú najväčšie zastúpenie trvalé
trávne porasty (19,84 %). Necelých 13,80 % z poľnohospodárskeho pôdneho fondu zaberá
orná pôda a na záhrady pripadá 2,24 %.
Nepoľnohospodárska pôda prestavuje 64 % z celkovej výmery pôdy, z toho dominujú
lesy s podielom 51,33 % z celkovej výmery pôdy. Z ostatných druhov pozemkov má
najväčšiu rozlohu ostatná plocha (5,25 %), vodné plochy tvoria 108,63 ha z pôdneho fondu.
Tabuľka č.9 Štruktúra pôdneho fondu v obciach a v mikroregióne Teplička v roku 2006
Spolu
(ha)

Poľnohospodárska pôda (ha)
Orná
pôda

Chmeľ
nice

Záhra
dy

Ovocné
sady

Nepoľnohospodárska pôda (ha)
TTP

Lesný
pozemok

Vodná
plocha

Zastavaná
plocha

Ostatná
pôda

Dolná Poruba

2268,83

143,63

-

19,97

-

623,86

1 275,01

6,58

58,89

140,89

Omšenie
Trenčianska
Teplá

2436,09

224,67

-

32,84

2,14

567,12

1 394,91

25,68

81,52

107,22

1513,25

562,52

0,18

65,67

3,94

110,93

403,40

70,80

210,38

85,42

1044,94

69,70

-

44,21

2,38

139,28

654,72

5,58

81,48

47,57

7263,11

1 000,52

0,18

162,70

8,47

1 441,19

3 728,04

108,63

432,27

381,10

100,00

13,78

0,00

2,24

0,12

19,84

51,33

1,50

5,95

5,25

Trenčianske
Teplice
Spolu
mikroregióne
Teplička
Spolu v %

Zdroj: Štatistický úrad SR, krajská správa v Trenčíne, 2008

5

Karlík, J., Veselý, J., Holba, M., Karlíková, J., Pupišová, J.: Trenčianska Teplá. Trenčín, 1980.
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Graf č.8 Výmera pôdy v mikroregióne Teplička v roku 2006

2,24%
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Z grafu č.8 vyplýva, ţe charakter územia mikroregiónu je tvorený značným
zastúpením lesných plôch a trvalých trávnych porastov. Podľa údajov z katastra nehnuteľností
najvyššie zastúpenie lesných pozemkov majú katastre obcí Omšenie a Dolná Poruba. Zatiaľ
čo v katastri obce Trenčianska Teplá sa nachádza najmenej – 403 ha lesov, v porovnaní
s ostatnými obcami má táto obec najväčšie zastúpenie ornej pôdy (562 ha). Najmenšia plocha
ornej pôdy je v katastri Trenčianskych Teplíc
Vyuţitie pôdneho fondu je do značnej miery ovplyvnené prírodnými podmienkami.
Územie mikroregiónu patrí do podhorskej výrobnej oblasti. Najviac pestovanými plodinami
v tejto oblasti sú obilniny – jačmeň, pšenica, okopaniny – kukurica a z viacročných krmovín
ďatelina. Chov zvierat je zameraný predovšetkým na hovädzí dobytok a chov oviec.
Ornú pôdu a trvalé trávne porasty v obciach Omšenie a Dolná Poruba obrába Ţihlavník, s.r.o.,
PD Opatová - Trenčín hospodári na ornej pôde o výmere 587 ha v Trenčianskej Teplej.
V Trenčianskych Tepliciach poľnohospodársku pôdu obhospodaruje Výskumný ústav
ţivočíšnej výroby Nitra.
Lesy
Lesný pôdny fond na území mikroregiónu Teplička zaberá, podľa údajov zo
štatistického úradu SR z roku 2006, spolu 3728 ha, čo predstavuje 51,33 % z celkovej výmery
pôdy. Ak porovnáme údaje v tabuľke č.10 najväčšia rozloha lesných porastov – 1395 ha je
v obci Omšenie a najmenšia v obci Trenčianska Teplá .
Z hľadiska vlastníctva lesnej pôdy (graf č.9), väčšinovými vlastníkmi sú urbáre alebo
pozemkové spoločnosti, ktoré vlastnia takmer 53 % lesnej pôdy a Lesy SR, š.p., Opatová,
ktoré vlastnia 20 % lesov, ale hospodária aj na pôde súkromných vlastníkov. Zvyšných 27 %
lesov je vo vlastníctve súkromných vlastníkov, obcí a cirkví.
Mesto Trenčianske Teplice má vo svojom vlastníctve lesné pozemky o výmere
285,99 ha, v obci Trenčianska Teplá výmeru 154 ha vlastní Zdruţenie urbárnikov
Trenčianska Teplá. Pozemkové spoločenstvo Michalov – 93 ha a Pozemkové spoločenstvo
urbárnikov Omšenie – 970 ha vlastní prevaţnú väčšinu lesov v obci Omšenie. V obci Dolná
Poruba sú lesné pozemky vo vlastníctve Urbárskej obce Dolná Poruba – pozemkové
spoločenstvo, p. Kyjovského a Lesov SR, š.p.. Vo všetkých obciach lesy vo vlastníctve cirkvi
sú nezistené.
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Tabuľka č.10 Vlastníctvo lesnej pôdy v mikroregióne Teplička
Obec

Výmera
spolu (ha)

Lesy SR,
š.p.

Urbár/
pozemkové
spoločenstvo
69,33

Obchodné
spoločnosti

Fyzické
osoby

Obec

655,81
133,95
0,02
112,54
285,99
Trenčiansk
e Teplice
365,40
–
154,00
–
–
–
Trenčiansk
a
Teplá
1395,12
332,12
1063,00
–
–
–
Omšenie
1275,03
130,04
638,37
–
356,94
–
Dolná
Poruba
3691,36
596,11
1855,37
0,02
469,48
285,99
Spolu
100%
20%
53%
0%
13%
8%
%
Zdroj: Štatistický úrad SR, krajská správa v Trenčíne a evidencia jednotlivých obcí, 2003.

Nezistené
53,98
211,40

149,68
203,66
6%

Graf č.9 Vlastníctvo lesnej pôdy v mikroregióne Teplička
8%

6%

20%

13%

0%
53%

Lesy SR, š.p.
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Územie mikroregiónu je z hľadiska výskytu lesných ekosystémov pomerne rôznorodé.
Patrí do vegetačného stupňa: bukovo – dubový, dubovo – bukový a bukový. Drevinová
skladba lesov v území je tvorená prevaţne bukom, borovicou, dubom, agátom, jelšou a sčasti
topoľom, lipou a javorom. Najvýznamnejším poškodeniam lesov dochádza v dôsledku
pôsobenia snehu a námrazy. V súčasnom období lesné porasty borovíc nie sú v dobrom
zdravotnom stave.
Z hľadiska prevaţujúcich funkcií lesov sa v území hospodári v hospodárskych,
ochranných lesoch a lesoch osobitného určenia. Dominantné postavenie majú lesy
hospodárske, ktorých hlavná funkcia je produkcia akostnej drevnej hmoty.
Environmentálne záťaţe
V území sa nachádza skládka odpadov Kaňová, ktorá bola prevádzkovaná za
osobitných podmienok. Jej prevádzkovanie bolo ukončené k 31. 07. 2000. Z uvedeného
dôvodu nebola k tejto skládke ukladaná účelová finančná rezerva v zmysle § 22 zákona č.
223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
Skládka sa nachádza severozápadne od mesta Trenčianske Teplice, na pravom svahu
údolia potoka Teplička. Je umiestnená v eróznej ryhe. Plocha 6,5 ha, dĺţka 715 m a max. šírka
120 m. Skládka sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Stráţovské vrchy a v II.
širšom ochrannom pásme, ktoré nahradzuje ochranné pásmo 2. a 3. stupňa, dočasných
ochranných pásiem pre prírodné liečivé zdroje kúpeľného mesta Trenčianske Teplice.
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Skládka odpadov nebola budovaná ako stavebný objekt. Pre ukladanie odpadu sa vyuţívali
terénne depresie. Parametre skládky boli postupne zlepšované, ale počas celej ţivotnosti
skládky nedosiahli technickú úroveň poţadovanú legislatívou. Prirodzenú tesniacu bariéru
v podloţí skládky nie je moţné povaţovať za dostatočnú a umelé tesniace bariéry neboli na
skládke vybudované. Na skládke nie je vybudovaný systém zachytávania a odvádzania
priesakových kvapalín z telesa skládky. Skládka má vybudovaný monitorovací systém pre
podzemné vody a je čiastočne oplotená. Prevaţná plocha skládky je prekrytá inertným
materiálom.
Mesto Trenčianske Teplice má vypracovaný projekt na rekultiváciu skládky, ktorej
účelom je pomocou biologickej rekultivácie a sadových úprav navrátiť územiu jeho pôvodnú
funkciu – voľná prírodná krajina s jej ekologickým i estetickým poslaním, s opätovným
včlenením územia skládky do scenérie krajiny s minimálnym dopadom na jednotlivé zloţky
ţivotného prostredia. V rámci uzavretia a technickej rekultivácie bude pôvodná i náletová
zeleň na riešenej ploche skládky odstránená a nahradená novou zeleňou, umiestnenou uţ však
na novovzniknutom povrchu skládkového územia. Pre predmetnú skládku je navrhnuté
povrchové utesnenie s moţnosťou zachytenia skládkového plynu, odvedenia povrchových
vôd a následného monitorovania vplyvu skládky. Výsledkom bude začlenenie skládkového
územia do okolitého prírodného prostredia a v neskoršom období je moţné vyuţitie ako lúky
a pasienky. Realizáciou sa zamedzí ovplyvňovaniu podzemných a povrchových vôd v okolí
skládky, zamedzí sa styku s odpadom a ďalším negatívnym vplyvom skládky a zvýši sa
kvalita ţivotného prostredia.
Tabuľka č.11 Základné údaje o skládke Kaňová
Bilančné údaje
Celkové mnoţstvo uloţeného odpadu
m3
Celková plocha skládky odpadov (areál skládky odpadov)
m2
z toho plocha telesa skládky odpadov (miesto, kde je uloţený odpad)
m2
z toho plocha určená na uzatvorenie a rekultiváciu
m2
Riziko vyplývajúce z uloţeného odpadu v súčasnosti
Odhadované mnoţstvo odpadu zaradeného do kategórie nebezpečný odpad
m3
Odhadované mnoţstvo odpadu zaradeného do kategórie ostatný odpad
m3
Tesniaci a drenáţny systém skládky odpadov v podloţí skládky odpadov
Tesnenie skládky odpadov
áno
Vyhovujúca prirodzená geologická bariéra
áno
Umelo doplnená geologická bariéra (minerálna vrstva)
áno
Umelé tesnenie (HDPE fólia, PVC fólia bentonitová rohoţ, iný materiál)
áno
Ochranné prvky (geotextílie)
áno
Drenáţna vrstva v podloţí skládky odpadov
áno
Zachytávanie a odvod priesakových kvapalín do akumulačnej nádrţe
áno

520 000
67 608
65 002
65 002
1 000
519 000

nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie

Riziko znečistenia podzemných vôd v súčasnosti
Kontakt odpadu s podzemnou vodou (ţiadny, čiastočný, stály)
Ovplyvňovanie podzemných vôd (ţiadne, čiastočné, významné)

ţiadny
čiastočné
m
Vzdialenosť hladiny podzemnej vody od spodnej časti uloţeného ustálená
odpadu
maximálna
m
Riziko znečistenia povrchových vôd v súčasnosti
Blízkosť povrchového toku ku skládke
m
Kontakt odpadu s povrchovou vodou (ţiadny, čiastočný, stály)
čiastočný
Ovplyvňovanie povrchových vôd (ţiadne, čiastočné, významné)
čiastočné

3,0
2,0
400 – 500
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Riziko šírenia znečistenia ovzduším v súčasnosti
Predpoklad tvorby skládkového plynu
Predpoklad šírenia tuhých znečisťujúcich látok
Predpoklad šírenia úletov z uloţených odpadov
Iné emisie do ovzdušia

áno
áno
áno
áno

nie
nie
nie
nie

Riziko šírenia znečistenia priamym kontaktom v súčasnosti
Objekt skládky odpadov stráţený a uzamykateľný
áno
nie
Oplotenie skládky odpadov
áno
čiastočne
nie
Prekrytie odpadu
áno
čiastočne
nie
Predpoklad kontaktu uloţeného odpadu s ľuďmi, vtáctvom, hmyzom alebo inými ţivočíchmi
áno
nie
Zdroj: Projektová dokumentácia ku rekultivácii skládky, 2008.
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Chránené oblasti
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny definuje ochranu prírody ako
predchádzanie a obmedzovanie zásahov, ktoré ohrozujú, poškodzujú alebo ničia podmienky
a formy ţivota, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny, zniţujú jej ekologickú stabilitu, ako aj
odstraňovanie následkov takýchto zásahov. Podľa tohto zákona sa na území mikroregiónu
nachádzajú tieto maloplošné chránené územia:
Ţihlavník Baske – prírodná rezervácia s piatym stupňom územnej ochrany. Bola vyhlásená
v roku 1967 a jej celková výmera je 130,18 ha. Predmetom ochrany v krasovom území sú
prirodzené zmiešané porasty buku lesného, javora horského a jedle bielej, niekde i s
vtrúsenou mukyňou obyčajnou, dubom plstnatým a tisom obyčajným. Bylinný porast tvoria
zubačka cibuľkonosná, jelení jazyk celolistý a papraďovec laločnatý, astra zlatovlasá,
poniklec obyčajný veľkokvetý, ostrovka vápnomilná, zvonovník hlavatý a iné. Chránené
územie bolo zriadené pre ochranu xerotermných spoločenstiev, krasových foriem reliéfu
a lesných spoločenstiev na vápencoch a dolomitoch.
Omšenská baba – prírodná rezervácia s piatym stupňom územnej ochrany. Vyhlásená bola
v roku 1967, rozprestiera sa na ploche 36,12 ha. Tvorená je skalnými útvarmi triasových
vápencov a dolomitov. Územie je významnou floristickou lokalitou s výskytom teplomilných
a horských rastlín, má viacero druhov panónskej vegetácie. V lesnom poraste sa vyskytujú:
dub plstnatý, hrab obyčajný, borovica sosna. Na odlesnenom vrchole sa vyskytujú viaceré
vzácne teplomilné druhy: kavyľ pôvabný, kavyľ Ivanov, poniklec statný veľkokvetý, oman
mečolistý, cesnak ţltý, kostrava tvrdá, fúzatka plstnaná, trčník čmelovitý a iné.
Pod Homôlkou – prírodná rezervácia, ktorá bola vyhlásená v roku 1988. Predmetom je
ochrana chránených a ohrozených druhov rastlín lúčnych ekosystémov Stráţovských vrchov.
Významnou je populácia ţltohlavu najvyššieho (4. stupeň ochrany).
Národná prírodná pamiatka Lánce – terasy vápencového tufu s cennou vegetáciou
a malakofaunou. (4. stupeň ochrany), vyhlásená v roku 1987, 3,0305 ha.
Havránkovský potok – prírodná pamiatka s piatym stupňom územnej ochrany, vyhlásená
v roku 1984. Rozloha územia je 4,76 ha, potok sa vyznačuje zachovanými brehovými
porastmi a biocenózami dna. 10/2008 bol vydaný na KÚŢP TN návrh na zrušenie – proces
zrušovania uţ začal vydaním zámeru. Výsledok prehodnotenia siete MCHU v SR.
Tisovec na Baračke – chránený strom, jediný exemplár exotickej vlhkomilnej ihličiny
tisovec dvojradý.
Navrhované chránené územia
V rámci návrhov najvýznamnejších častí územia mikroregiónu sa navrhuje za
chránené územie so 4 stupňom územnej ochrany (chránený areál) – lokalita Ihrište, ktorú
reprezentuje komplex dubovo-bukových lesov so značným zastúpením borovice čiernej.
Navrhovaná výmera chráneného územia je cca 75 ha.6
Biodiverzita, Územný systém ekologickej stability
Do územia mikroregiónu zasahujú tieto genofondovo významné lokality uvedené v ÚSES
regiónu Trenčín a v ÚSES mesta Trenčín:7

6
7

Plencnerová, J.: Územný plán mesta Trenčianske Teplice. Bratislava, 2002.
Krajský úrad ţivotného prostredia v Trenčíne, 2008.
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Tabuľka č.12 Prvky ÚSES na regionálnej a nadregionálnej úrovni
Názov
Typ
Ţihlavník Baske
regionálne biocentrum
Omšenská baba
regionálne biocentrum
Pod Homôlkou
regionálne biocentrum
Národná prírodná pamiatka Lánce
regionálne biocentrum
Havránkovský potok
regionálny biokoridor
Rieka Teplička
regionálny biokoridor
Rieka Váh
nadregionálny biokoridor
Zdroj: ÚSES regiónu Trenčín, ÚSES mesta Trenčín, 2007

Natura 2000
Natura 2000 je sústava chránených území členských krajín Európskej únie, ktorej hlavným
cieľom je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný členský
štát, ale najmä pre EÚ ako celok.
V zmysle sústavy NATURY 2000, ktorú tvoria osobitne chránené územia (Special Protection
Areas, SPA) – vyhlasované na základe smernice o vtákoch – v národnej legislatíve: chránené
vtáčie územia, do katastrálneho územia obcí Omšenia a Dolná Poruba zasahuje navrhované
Chránené vtáčie územie (CHVU) Stráţovské vrchy.
Zároveň časť územia MAS MT spadá i do osobitného územia ochrany (Special Areas
of Conservation, SAC) - vyhlasovanovaného na základe smernice o biotopoch – v národnej
legislatíve: územia európskeho významu. Konkrétne CHVU Stráţovské vrchy sa čiastočne
prekrývajú s územím európskeho významu SKUEV 0274 Baske. Jeho súčasťou je aj PR
Ţihlavník, PR Pod Homôlkou, NPP Lánce. Ďalej je v 2. etape navrhované za územie
európskeho významu SKUEV 0574 Omšenská baba, ktorá zahŕňa okrem voľnej krajiny aj PR
Omšenská baba.8
Nerastné suroviny
Z hľadiska vyuţiteľnosti nerastných surovín v minulom období sa ťaţil kameň na území
Trenčianskej Teplej. V súčasnom období je ťaţba tejto nerastnej suroviny ukončená.

8

www.sopsr.sk, www.bielekarpaty.sk
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2.3 Popis demografickej situácie
Ak porovnáme vývoj počtu obyvateľov v jednotlivých obciach mikroregiónu,
najvýraznejší pokles počtu obyvateľov od roku 1996 do roku 2006 je evidentný
v Trenčianskych Tepliciach a mierny pokles v obci Dolná Poruba. Trenčianska Teplá
a Omšenie zaznamenávajú vzostup obyvateľstva v sledovanom období a to Trenčianska Teplá
v roku 2006 oproti roku 1996 má nárast aţ o 237 obyvateľov a Omšenie o 20 obyvateľov.
Tabuľka č.13 Vývoj počtu obyvateľov v mikroregióne Teplička
rok

Dolná Poruba

Omšenie

Trenčianska

Trenčianske

Spolu mikroregión

Teplá

Teplice

Teplička

1996

892

1933

3677

4599

11101

1997

884

1905

3662

4597

11048

1998

876

1932

3659

4547

11014

1999

882

1942

3655

4510

10989

2000

882

1939

3694

4464

10979

2001

860

1957

3797

4408

11022

2002

856

1940

3879

4342

11017

2003
2004

856
845

1950
1 957

3905
3 933

4309
4 297

11020
11 032

2005

837

1 960

3 919

4 309

11 025

2006

832

1 953

3 914

4 281

10 980

Zdroj: Štatistický úrad SR, krajská správa v Trenčíne, 2008

Graf č.10 Vývoj počtu obyvateľov v mikroregióne Teplička

V mikroregióne Teplička k sčítaniu obyvateľov v roku 2006 ţilo 10980 obyvateľov,
z toho 5686 ţien a 5294 muţov. Z hľadiska demografického rozdelenia je
v predproduktívnom veku 1550 obyvateľov, v produktívnom veku 7190 občanov a počet
obyvateľov v poproduktívnom veku je 2239.9

9

Štatistický úrad SR, krajská správa v Trenčíne, 2006
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Graf č.11 Veková pyramída

Vyššie uvedené vekové pyramídy dokumentujú počet obyvateľov v jednotlivých
vekových kategóriách. Z porovnania jednotlivých rokov vyplýva, ţe počet obyvateľov je
mierne klesajúci, vyššieho veku sa doţívajú najmä ţeny a najsilnešie zastúpenie vekových
skupín postupne starne, pričom počet mladých ľudí klesá.
Na základe údajov uvedených v tabuľke č.14 v roku 2006 bolo v predproduktívnom
veku 14,1 % obyvateľov mikroregiónu, v produktívnom veku 65,5 % a v poproduktívnom
veku 20,4 %. Celkovo môţeme konštatovať, ţe obce mikroregiónu majú demograficky
regresívny vývoj, čo korešponduje s celoslovenským priemerom. Graf č.12 zobrazuje
percentuálne zastúpenie obyvateľov mikroregiónu v predproduktívnom, produktívnom
a poproduktívnom veku v roku 2001.
Tabuľka č.14 Prehľad počtu obyvateľov a demografického rozdelenia v roku 2006
OBYVATEĽSTVO
Predproduktívne
Obec

Produktívne

Muţi Ţeny Spolu %

Muţi Ţeny Spolu

Spolu

Poproduktívne
%

Muţi Ţeny Spolu

%

T. Teplice

272

282

554

13 1362 1434 2796

65,3

358

573

931 21,7

4281

T. Teplá

305

267

572 14,6 1317 1242 2559

65,3

301

482

783

20

3914

Omšenie

129

155

284 14,6

684

639 1323

67,7

141

205

346 17,7

1953

76

64

140 16,8

279

233

512

61,6

70

110

180 21,6

832

Mikroregión
782 768 1550 14,1 3642 3548 7190
Teplička
Zdroj: Štatistický úrad SR, krajská správa v Trenčíne, 2006

65,5

870

1370

2240 20,4

10980

Dolná Poruba
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Graf č.12 Demografické rozdelenie obyvateľov mikroregióne Teplička v roku 2006

Ak porovnáme percentuálne zastúpenie muţov a ţien na základe demografickej
štruktúry (graf č.13 a graf č.14), je evidentné, ţe rozdiel medzi muţmi a ţenami
v poproduktívnom veku je výrazný. V predproduktívnom a produktívnom veku sú počty dosť
vyrovnané.
Graf č.13 Demografická štruktúra muţov v mikroregióne Teplička v roku 2006

13,6%

17,6%

68,8%

predproduktívny

produktívny

poproduktívny

Graf č.14 Demografická štruktúra ţien v mikroregióne Teplička v roku 2006
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Z hľadiska demografickej štruktúry obyvateľov v jednotlivých obciach mikroregiónu
najvyššie percentuálne zastúpenie obyvateľov v predproduktívnom veku je v obci Dolná
Poruba (21,5%). Obyvateľstvo v produktívnom veku nad 60 % je vo všetkých obciach,
najmenej 61,5 % v Dolnej Porube a najviac 67,8 v obci Omšenie (graf č.15).
Najvyrovnanejšiu demografiu má obec Omšenie, tento stav vyplýva predovšetkým z
vyváţenejšieho pomeru zastúpenia obyvateľov v predproduktívnom veku k počtu obyvateľov
v poproduktívnom veku (zastúpenie obyvateľov v poproduktívnom veku je 17,7%
a v predproduktívnom 14,5 %
Vývoj počtu obyvateľov v predproduktívnom veku má negatívny trend.
V produktívnom veku je počet obyvateľov v Trenčianskych Tepliciach a Dolnej Porube
v sledovanom období na podobnej úrovni, kým v ( graf č.15) v Trenčianskej Teplej a Omšení
počet obyvateľov v produktívnom veku od roku 1998 kaţdoročne stúpa. V Trenčianskych
Tepliciach vzrastá i počet obyvateľov v poproduktívnom veku a ostatné obce zaznamenávajú
klesajúcu tendenciu vo vývoji počtu týchto obyvateľov.
Graf č.15 Demografická štruktúra obyvateľstva v jednotlivých obciach v roku 2006

V hodnotení vývojových línií pomeru muţov a ţien v jednotlivých obciach je
zaznamenaný v predproduktívnom a produktívnom veku tento pomer v prospech muţského
pohlavia vo všetkých obciach, okrem obcí Omšenie a Trenčianska Teplá, kde je mierna
prevaha ţien v predproduktívnom veku. V poproduktívnom veku je v kaţdej obci v rokoch
1998 aţ 2006, tak ako je celoslovenský trend, vyššie zastúpenie ţien ako muţov.
Trendy v demografii
Z hľadiska trendov vývoja prirodzených prírastkov obyvateľstva v obciach
mikroregiónu Teplička, v Trenčianskych Tepliciach demografické a migračné saldo dosahuje
prevaţne negatívne hodnoty, iba v roku 2000 je počet narodených detí rovnaký s počtom
zomrelých. Ostatné roky v sledovanom období majú negatívne demografické saldo (tabuľka
č.15)

28

Tabuľka č.15 Prehľad prirodzeného prírastku v jednotlivých obciach mikroregiónu Teplička
Trenčianske
Teplice

Trenčianska Teplá

Omšenie

Dolná Poruba

Prir.príra
stok

Migrač.
saldo

Prir.pr
írastok

Migrač.
saldo

Prir.prí
rastok

Migrač
.saldo

Prir.prírast
ok

Migrač.
Saldo

1996

-32

18

-5

-31

4

-11

-2

5

1997

-16

14

-11

-4

-19

-9

-2

-6

1998

-13

-37

-19

16

1

26

-6

-2

1999

0

-37

-22

18

0

10

-1

7

2000

-6

-40

-10

49

-3

0

4

-4

2001

-19

-17

-5

41

-7

7

-1

-1

2002

-16

-50

-4

86

-6

-11

-8

4

2003

-23

-15

-7

33

-12

22

-11

11

2004

-8

1

4

24

-5

12

-10

-1

2005

-16

28

-15

1

-7

10

-9

1

2006

-40

12

-14

9

-11

4

-11

6

Zdroj: Štatistický úrad SR, krajská správa v Trenčíne, 2006

V obci Trenčianska Teplá je tento trend podobný úmrtnosť obyvateľstva prevyšuje natalitu
od roku 1996. Iba v roku 2004 bol v obci vyšší počet narodených detí ako zomrelých
obyvateľov. V obci Omšenie, demografické saldo je pozitívne v roku 1996 a 1998, v roku
1999 je iba nula a ostatné roky postupne klesá. Dolná Poruba má mierny náskok natality pre
mortalitou iba v roku 2004. Najniţšie demografické saldo mali Trenčianske Teplice v roku
1996 a to aţ -32. Vo všeobecnosti klesajúca natalita a stúpajúca mortalita korešponduje
s trendom na Slovensku a v Európe.
Tabuľka č.16 Prehľad celkového prírastku v jednotlivých obciach mikroregiónu Teplička
Trenčianske
Teplice

Trenčianska
Teplá

Omšenie

Dolná Poruba

mikroregión spolu

Celkový
prírastok

Stav
k 31.12

Celkový
prírastok

Stav
k 31.12

Celkový
prírastok

Stav
k 31.12

Celkový
prírastok

Stav
k 31.12

Celkový
prírastok

Stav
k 31.12

1996

-5

4599

-36

3677

-7

1933

3

892

-45

11 101

1997

-2

4597

-15

3662

-28

1905

-8

884

-53

11 048

1998

-50

4547

-3

3659

27

1932

-8

876

-34

11 014

1999

-37

4510

-4

3655

10

1942

6

882

-25

10 989

29

2000

-46

4464

39

3694

-3

1939

0

882

-10

10 979

2001

-36

4428

36

3730

0

1939

-2

880

-2

10977

2002

-66

4342

82

3879

-17

1940

-4

856

-5

11 017

2003

-38

4304

26

3905

10

1950

0

856

-2

11 015

2004

-7

4297

28

3933

7

1957

-11

845

17

11 032

2005

12

4309

-14

3919

3

1960

-8

837

-7

11 025

2006

-28

4281

-5

3914

-7

1953

-5

832

5

10 980

Na základe údajov uvedených v tabuľke č.16 môţeme skonštatovať, ţe celkové saldo
v Trenčianskych Tepliciach je od roku 1996 negatívne a charakterizuje trvalý úbytok
obyvateľstva z mesta (výnimku tvorí iba rok 2005, kedy zaznamenávame pozitívne celkové
saldo vďaka pozitívnemu migračnému saldu). Celkový prírastok majú pozitívny Trenčianska
Teplá (v rokoch 2000 aţ 2004) a Omšenie (v rokoch 1999, 2001, 2003 aţ 200 najmä vďaka
pozitívnemu migračnému saldu. Dolná Poruba má pozitívny celkový prírastok iba v rokoch
1996 a 1999.
Tabuľka č.17 Prirodzený prírastok a migrácia obyvateľstva v mikroregióne Teplička
Mikroregión Teplička
Narodení

Zomrelí

Demografické
saldo

Prisťahovaní

Odsťahovaní

Migračné
saldo

Celkom
saldo

Rok
1996

106

132

-26

140

159

-19

-45

1997

94

142

-48

112

117

-5

-53

1998

98

135

-37

147

144

3

-34

1999

109

132

-23

159

161

-2

-25

2000

106

121

-15

115

110

5

-10

2001

93

125

-32

172

142

30

-2

2002

86

120

-34

200

171

29

-5

2003

72

125

-53

185

134

51

-2

2004

90

109

-19

155

119

36

17

2005

91

138

-47

171

131

40

-7

2006

73

149

-76

166

135

31

-45

Zdroj: Štatistický úrad SR, krajská správa v Trenčíne, 2008

Celkový pohyb obyvateľov v celom mikroregióne za sledované obdobie znázorňuje
tabuľka č.17 a graf č.16. Pozitívne celkové saldo je zaznamenané iba v rokoch 2001, 2004
a mierne i v roku 2006. Predpokladáme, ţe demografické saldo bude v budúcnosti skôr
negatívne ako pozitívne (čo je i celoeurópsky trend), ale vzhľadom na zvýšený záujem
obyvateľov mesta o ţivot na vidieku, migračné saldo by malo stúpať , dokonca prevyšovať
demografické saldo, čo zabezpečí mierny nárast obyvateľov mikroregiónu Teplička.
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Graf č.16 Vývoj demografického, migračného a celkového salda v mikroregióne Teplička

Zdroj: Štatistický úrad SR, krajská správa v Trenčíne, 2008

Podľa tabuľky č. 18 ekonomicky aktívnych obyvateľov v mikroregióne tvorí 50 % (graf č.17).
Táto hodnota je niţšia iba v porovnaní s podielom ekonomicky aktívnych občanov v
Trenčianskom kraji.
Tabuľka č.18 Porovnanie ekonomicky aktívnych obyvateľov v mikroregióne Teplička
vzhľadom k okresu, kraju a celej SR (rok 2006).
TRVALE BÝVAJÚCE
OBYVATEĽSTVO
Spolu

Muţi

Ţeny

Mikroregión
10980
5294
5686
Teplička
113051
55024
58027
Okres Trenčín
599847
293177
306670
Kraj Trenčianky
5391184
2616924
2774260
SR
Zdroj: Štatistický úrad SR, krajská správa v Trenčíne, 2008

PODIEL
ŢIEN V
%

EKONOMIC
KY
AKTÍVNE
OSOBY
SPOLU

PODIEL
EKONOMIC
KY
AKTÍVNYC
H
V%

51,8

5480

50

51,3
51,1
51,4

56091
301200
2654800

50
50,2
49,2

Graf č.17 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo v mikroregióne Teplička

50 %

ekonomicky aktívne obyvateľstvo
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Obec

Tabuľka č.19 Prehľad ekonomicky aktívnych osôb v jednotlivých obciach mikroregiónu
Teplička (rok 2006)
Trvale bývajúce obyvateľstvo Podiel
Ekonomicky aktívne osoby
Podiel
ekonomicky
ţien

Trenčianske
Teplice

4281

1992

2289

53,5

2171

1089

1082

aktívnych v
%
50,7

Trenčianska
Teplá

3914

1977

1937

49,5

1756

962

794

44,9

Omšenie

1953

954

999

51,1

982

539

443

50,2

832
425
407
48,9
Dolná
Poruba
Zdroj: Štatistický úrad SR, krajská správa v Trenčíne, 2008

386

225

161

46,4

Spolu

Muţi

Ţeny

Spolu

v%

Muţi

Ţeny

Podiel ekonomicky aktívnych osôb z trvale bývajúceho obyvateľstva tvorí
v Trenčianskych Tepliciach 50,7 %, v Trenčianskej Teplej 44,9 %, v obci Omšenie 50,2 %
a v Dolnej Porube 46,4 % (Tabuľka č.19). Najvyšší podiel ţien z trvale bývajúceho
obyvateľstva je v Trenčianskych Tepliciach a to 53,5 %. Naopak, najmenší podiel ţien je v
obci Dolná Poruba.
V porovnaní s podielom ekonomicky aktívneho obyvateľstva v okrese Trenčín a v
Trenčianskom kraji, veľmi dobrý podiel majú Trenčianske Teplice, potom nasleduje
Omšenie. Najmenej ekonomicky aktívneho obyvateľstva je v obci Trenčianska Teplá a Dolná
Poruba ako znázorňuje graf č.18, a to menej ako podiel aktívneho obyvateľstva okresu, kraja
i SR.
Graf č.18 Podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva v jednotlivých obciach, okresu, kraja
a SR z trvale bývajúceho obyvateľstva v roku 2006

52,0

48,0
46,0

44,0

SR

Kraj

Okres

MAS MT

Dolná Poruba

Omšenie

Trenčianska
Teplá

42,0

Trenčianske
Teplice

%

50,0

ekonomicky aktívne obyvateľstvo
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Národnostné a etnické zloţenie obyvateľstva
Z hľadiska národnostného zloţenia je moţné povaţovať mikroregión Teplička za
etnograficky homogénny, nakoľko podľa údajov uvedených v tabuľke č.20 podiel slovenskej
národnosti tvorí 97,9 %. K českej národnosti sa hlási 143 obyvateľov, skupinu maďarskej
národnosti predstavujú 13 občania a skupinu rómskej národnosti predstavuje 11 obyvateľov.
Niţšie zastúpenie majú obyvatelia poľskej, ukrajinskej, rusínskej a nemeckej národnosti.
Podiel srbskej a bulharskej národnosti je veľmi nízky, ku týmto národnostiam sa hlásia len 6
obyvatelia z celého mikroregiónu Teplička. Medzi jednotlivými menšinami je veľmi dobré
spolunaţívanie, vo vzájomných vzťahoch sa neprejavujú problémy súvisiace so
vzájomnou neakceptáciou.
Tabuľka č.20 Národnostné zloţenie obyvateľstva v obciach mikroregiónu Teplička
Národnosť
slovenská

Trenčianske Trenčianska
Teplice
Teplá
4 285
3 718

Omšenie
1 938

Dolná
Poruba
848

Spolu
10 789

10

0

1

2

13

3

8

0

0

11

78

52

7

6

143

poľská

2

0

1

0

3

ukrajinská

1

1

0

0

2

nemecká

2

0

0

0

2

rusínska

2

0

0

0

2

srbská

4

0

0

0

4

bulharská

0

2

0

0

2

iná

5

0

0

0

5

16

16

10

4

46

1 957

860

11 022

maďarská
rómska
česká

nezistená

Trvale bývajúce
4 408
3 797
obyvateľstvo
Zdroj: Štatistický úrad SR, krajská správa v Trenčíne, 2001

Čo sa týka jednotlivých obcí, v Trenčianskych Tepliciach je najviac obyvateľov
(okrem slovenskej národnosti, ku ktorej sa hlási 97,2 % obyvateľov) českej a maďarskej
národnosti. Okrem toho je práve v tomto meste zastúpená kaţdá národnosť okrem bulharskej
národnosti. V Trenčianskej Teplej je podiel slovenskej národnosti 97,9 % a z ostatných
národností je tu zastúpenie českej, rómskej, ukrajinskej a bulharskej národnosti. Z trvale
bývajúce obyvateľstva v obci Omšenie sa 99 % obyvateľov hlási k slovenskej národnosti, 7
obyvateľov ku českej národnosti a 1 obyvateľ k maďarskej národnosti. V Dolnej Porube je
okrem dominantného zastúpenia obyvateľov slovenskej národnosti aj 6 občanov českej a 2
občania maďarskej menšiny.
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Vierovyznanie
Z hľadiska vierovyznania v obciach mikroregiónu Teplička na 85,6 % prevláda
rímskokatolícke vierovyznanie. Z trvalo ţijúcich 11022 obyvateľov sa ku Rímskokatolíckej
cirkvi hlási 9435 obyvateľov. Druhú najpočetnejšiu skupinu tvoria občania hlásiaci sa
k Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, čo predstavuje 2,4 %. Svoje zastúpenie tu majú
grékokatolíci (0,2 %), Náboţenská spoločnosť Jehovovi svedkovia a Pravoslávna cirkev.
Minimálne zastúpenie majú Reformovaná kresťanská cirkev, Evanjelistická cirkev
metodistická, Cirkev československá husitská, Apoštolská cirkev, Cirkev bratská, Ţidovské
náboţenské obce a Kresťanské zbory.10V grafe č.19 je znázornená náboţenská skladba
obyvateľov mikroregiónu Teplička.
Tabuľka č.21 Štruktúra obyvateľov podľa vierovyznania v obciach a v mikroregióne Teplička
Náboţenské vyznanie /
cirkev

Trenčianske Trenčianska
Teplice
Teplá

Omšenie

Dolná
Poruba

Spolu

%

trvalo ţijúci

4408

3797

1957

860

11022

100

Rímskokatolícka cirkev

3449

3328

1822

836

9435

85,6

Gréckokatolícka cirkev

12

3

4

0

19

0,2

Evanjelická cirkev
augsburského vyznania

200

57

5

0

262

2,4

Reformovaná
kresťanská cirkev

0

2

1

0

3

0,0

Evanjelická cirkev
metodistická

3

1

0

0

4

0,0

Cirkev československá
husitská

3

0

0

0

3

0,0

Náboţenská spoločnosť
Jehovovi svedkovia

4

16

3

0

23

0,2

11

3

0

0

14

0,1

Cirkev bratská

0

1

0

0

1

0,0

Apoštolská cirkev

3

3

0

0

6

0,1

Ţidovské náboţenské
obce

3

1

0

0

4

0,0

Kresťanské zbory

3

0

0

0

3

0,0

Ostatné

3

1

1

0

5

0,0

603

278

71

15

967

8,8

111
103
Nezistené
Zdroj: Štatistický úrad SR, krajská správa v Trenčíne, 2001

50

9

273

2,5

Pravoslávna cirkev

Bez vyznania

10

Štatistický úrad SR, krajská správa v Trenčíne, 2001
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Graf č.19 Štruktúra obyvateľov podľa vierovyznania v mikroregióne Teplička v roku 2001
0,1%
0,1%

0,2% 9%
3%

2,4%

0,1%

86%

Rímskokatolícka cirkev

Gréckokatolícka cirkev

Evanjelická cirkev augsburského vyznania

Náboţenská spoločnosť Jehovovi svedkovia

Pravoslávna cirkev

Apoštolská cirkev

Bez vyznania

Nezistené

Ak porovnáme náboţenskú skladbu obyvateľov medzi jednotlivými obcami
mikroregiónu Teplička, v Trenčianskych Tepliciach sa v porovnaní s ostatnými obcami
najmenej obyvateľov hlási ku rímskokatolíckemu vyznaniu (78,2 %). Bez vyznania je 13,7 %
občanov a 4,5 % sa hlási ku Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. V Trenčianskej
Teplej a Omšení majú obyvatelia zastupujúci Rímskokatolícka cirkev 87,6 % a 93,1%.
V Dolnej Porube sa hlási ku rímskokatolíckemu vyznaniu aţ 97,2 %. Nízke zastúpenie
v obciach mikroregiónu majú občania patriaci ku Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania,
Gréckokatolíckej cirkvi, Reformovanej kresťanskej cirkvi a Náboţenskej spoločnosti
Jehovovi svedkovia.
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Vzdelanostná úroveň obyvateľstva
Podľa najvyššieho ukončeného stupňa vzdelania má 28,4 % obyvateľov mikroregiónu
dosiahnuté učňovské vzdelanie bez maturity, 22,1 % základné vzdelanie a 21,0 % úplné
stredné odborné vzdelanie (s maturitou). Počet vysokoškolsky vzdelaných občanov tvorí 8,7
%.
Tabuľka č.22 Stupeň dosiahnutého vzdelania obyvateľstva v roku 2001
Vzdelanie

Trenčianske
Teplice

Trenčianska
Teplá

Základné

567

763

Učňovské (bez maturity)

818

Stredné odborné
(bez maturity)

mikroregión

Dolná
Poruba

muţi

ţeny

spolu

420

259

624

1385

2009

983

506

277

1602

982

2584

140

70

142

33

210

175

385

Úplné stredné učňovské
(s maturitou)

258

258

128

46

409

281

690

Úplné stredné odborné
(s maturitou)

1037

567

243

66

774

1139

1913

Úplné stredné všeobecné

249

133

40

10

121

311

432

Vyššie

35

14

7

0

33

23

56

Vysokoškolské
bakalárske

30

18

0

0

25

23

48

Vysokoškolské doktorské,
inţinierske, magisterské

478

199

35

8

387

333

720

Vysokoškolské
doktorandské

19

7

2

0

18

10

28

Vysokoškolské spolu

527

224

37

8

430

366

796

Ostatní bez udania
vzdelania

86

76

56

6

118

106

224

Ostatní bez školského
vzdelania

8

7

3

1

6

13

19

3725

3095

1582

706

4327

4781

9108

Spolu

Omšenie

Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2001.
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Graf č.20 Vzdelanostná úroveň obyvateľstva v mikroregióne Teplička v roku 2001
Ostatní bez školského vzdelania
Ostatní bez udania vzdelania
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Vyšší počet muţov, ako znázorňuje graf č.20, má dosiahnuté učňovské vzdelanie,
naopak vyšší počet ţien má dosiahnuté základné a úplné stredné odborné vzdelanie (s
maturitou).
Čo sa týka vzdelanostnej úrovne v jednotlivých obciach mikroregiónu, tu evidujeme
výrazné rozdiely. V Trenčianskych Tepliciach aţ – 1037 (27,8 %) obyvateľov disponuje s
úplným stredným odborným vzdelaním s maturitou. Iná štruktúra vzdelanosti je v
Trenčianskej Teplej, Omšení a Dolnej Porube, kde ţije najviac obyvateľov s učňovským
vzdelaním (rozsah od 31,8 % do 39,2 %). Zatiaľ čo v Trenčianskych Tepliciach nasleduje za
úplným stredným odborným vzdelaním (s maturitou) učňovské vzdelanie občanov,
v ostatných obciach druhou najpočetnejšou skupinou sú obyvatelia so základným vzdelaním.
Výrazné zastúpenie vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov je v Trenčianskych
Tepliciach (14,1 %). V Trenčianskej Teplej je tento počet niţší, tvorí 224 (7,2 %), čo je
mierne pod úroveň podielu vysokoškolsky vzdelaných občanov na Slovensku. V porovnaní
s ostatnými obcami mikroregiónu, v Dolnej Porube je percento vysokoškolákov veľmi nízke
(len 1,1 %) .
Tabuľka č.23 Vysokoškolské vzdelanie obyvateľstva v jednotlivých obciach podľa zamerania
Vysokoškolské vzdelanie
Univerzitné Technické

Obec

Ekonomické

Poľnohospodárske

Ostatné

Spolu

116

101

24

35

527

93

83

24

22

2

224

Spolu

11

14

8

2

2

37

Spolu

5

3

0

0

0

8

Spolu

354

205

125

46

37

767

16,3

6

4,8

100

Trenčianske
Teplice

Spolu

Trenčianska Teplá

Spolu

Omšenie
Dolná Poruba
mikroregión

251

46,2
26,7
%
Zdroj: Štatistický úrad SR, krajská správa v Trenčíne, 2001
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Najvyšší počet vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov v Trenčianskych Tepliciach má
ukončené univerzitné vzdelanie, potom nasleduje technické a ekonomické zameranie,
najmenej je vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov poľnohospodárskeho zamerania. V obci
Trenčianska Teplá je zastúpenie druhov vysokoškolského vzdelania podobné ako v
meste Trenčianske Teplice s tým rozdielom, ţe vysokoškolsky vzdelaní obyvatelia s
poľnohospodárskym zameraním majú 9,8 % zastúpenie. Vysokoškolsky vzdelaní obyvatelia
Dolnej Poruby majú ukončené len univerzitné a technické zameranie.
Vzhľadom k zvýšenému dopytu po absolventoch vysokých škôl a z dôvodu blízkosti
krajského mesta, predpokladáme v budúcnosti nárast vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov
v mikroregióne Teplička. Z pohľadu plánov rozvoja mikroregiónu, bude potrebné, aby sa
budúci absolventi vysokých škôl zameriavali najmä na odbory, ktoré sa dajú uplatniť
v cestovnom ruchu.
Tabuľka č.24 dokumentuje akými ďalšími zručnosťami obyvatelia mikroregiónu
disponujú.
Tabuľka č.24 Prehľad zručností obyvateľov mikroregiónu Teplička
Obec

Meno a priezvisko

Činnosť/remeslo

Dolná Poruba

Piešťanská
Ţabková
Blizniaková
Danka Homolová
Jaroslav Koteš

výšivkárka
výšivkárka
výšivkárka
krojárka

Meréz Ľudovít
Jarmila Homolová
Marčeková Renáta

Padyšák Marian
Ján Marček
Anna Madajová

pletenie košíkov
výšivkárka
aranţovanie
a sušenie
kvetov, maľovanie
pečenie medovníkov a
zdobenie
rezbár
pletenie košíkov
krojárka

Ivan Masár
Estera Beláková
Marcela Sýkorová
Ţitňan
Ladislav Burda
Pavol Pitlík
Petrgalovičová Olga
Šebáková
Daniela Kováčová
Anna Šťastná

maliar
maliar, spisovateľ
umelecká fotografia
modelár
modelár
umelecká fotografia
výšivky a hačkovanie
výšivkárka
ľudové výšivky
hačkovanie

Zuzana Robotová
Viera Budská-Kačáni

paličkovanie
výroba
obrázkov
maliarka
maliarka

Omšenie

Marčeková Eva

Trenčianska
Teplá

Trenčianske
Teplice

Milada Mercellová
Zuzana
BobovskáBošková
Katarína Hudecová
Silvia Havelková
Ronec
Zdroj: Vlastný prieskum, 2007, 2008

šperkov,

poetka, prozaička
poetka, prozaička
spisovateľ

Ţivnosť
Áno/nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie

Poznámka

nie
nie
nie
áno
nie
nie
nie

nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
áno
nie
áno
nie
nie
nie
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2.4 Popis spoločenských, inštitucionálnych, kultúrnych a historických zdrojov
Základné školy v mikroregióne Teplička
Základné školstvo je zastúpené základnými školami v kaţdej obci mikroregiónu.
Materiálno-technické zabezpečenie základných škôl:
1. Trenčianske Teplice: Budova átriového typu prepojená s telocvičňou a plaváreň (12 m
bazén, v súčasnosti uzavretý – problémy s chlorátorom), 1 oddelenie MŠ
2. Trenčianska Teplá: Budova átriového typu prepojená s telocvičňou, časť je prenajímaná
súkromnej firme, telocvičňa
3. Omšenie: budova školy, budova telocvične
4. Dolná Poruba- budova školy, budova telocvične s posilňovňou, materská škôlka
Zapojenie do projektov
Všetky školy sú zapojené do projektu Infovek, v rámci ktorého získali počítače a pripojenie
na internet.
1. Trenčianske Teplice: 16 PC, Otvorená škola
2. Trenčianska Teplá: 12 PC, Otvorená škola, Zdravá škola
3. Omšenie: 10 PC
4. Dolná Poruba: 9 PC, projekt Zdravá škola
Vo všetkých školách fungujú rôzne záujmové činnosti a krúţky.
V celom mikroregióne je nepriaznivý vývin vekovej štruktúry obyvateľstva ako aj nízky
stupeň natality, z čoho vyplýva ťaţká udrţateľnosť škôl. Na základe údajov uvedených
v tabuľke č.25 za posledných desať rokov poklesol počet ţiakov navštevujúcich základné
školy o viac ako 22%. Graf č.21 znázorňuje vývoj počtu ţiakov v celom mikroregióne
v rokoch 1994/1995 – 2007/2008.
Tabuľka č.25 Vývoj počtu ţiakov v jednotlivých obciach v rokoch 1994 – 2008
Školský rok

Trenčianske
Teplice

Trenčianska
Teplá

Omšenie

Dolná Poruba

Spolu

1994/1995

446

432

245

78

1201

1995/1996

403

385

240

72

1100

1996/1997

387

389

232

72

1080

1997/1998

388

391

234

67

1080

1998/1999

387

382

246

65

1080

1999/2000

394

390

255

79

1118

2000/2001

405

355

261

77

1098

2001/2002

390

348

258

78

1074

2002/2003

369

313

259

81

1022

2003/2004

335

278

243

77

934

2004/2005

312

265

236

78

891

2005/2006

297

233

222

76

828

2006/2007

275

219

216

86

796

2007/2008

253

223

193

88

757
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Graf č.21 Vývoj počtu ţiakov v mikroregióne v školských rokoch 1994/1995 – 2007/2008

Školy v Trenčianskych Tepliciach a v Trenčianskej Teplej majú pribliţne rovnaký
počet ţiakov. V obidvoch školách pozorujeme klesajúci počet ţiakov, ale v Trenčianskej
Teplej je klesanie rýchlejšie. Klesajúci trend v počte ţiakov na Základnej škole
v Trenčianskych Tepliciach je zapríčinený aj tým, ţe ţiaci dochádzajú do školy v Omšení.
Maximálny počet ţiakov bol v obidvoch školách v roku 1994/1995. V Trenčianskych
Tepliciach to bolo 446 ţiakov a v Trenčianskej Teplej 432 ţiakov. Najniţší počet je evidentný
v roku 2007/2008 v Trenčianskych Tepliciach je to 253 ţiakov a v Trenčianskej Teplej v roku
2006/2007 219 ţiakov.
Tento fakt vyplýva zo stále niţšej natality nielen v regióne, ale na celom Slovensku.
Obidve školy majú identické budovy a keďţe kapacita týchto budov je omnoho väčšia,
vyuţívajú školy tieto priestory inak. V Trenčianskych Tepliciach je cca 1/3 školy prenajatá
Súkromnému osemročnému gymnáziu a Základnej umeleckej škole. V Trenčianskej Teplej je
cca 1/2 školy prenajatá súkromnej firme.
Ako znázorňuje graf č.22 a 23, vývojové línie počtu ţiakov na základných školách
v Trenčianskych Tepliciach a Trenčianskej Teplej sú veľmi podobné. V Omšení a Dolnej
Porube je situácia podobná, ale školy majú menšiu kapacitu. Trend v počte obyvateľstva
a tým aj v počte ţiakov je klesajúci. Škola v Omšení je však vyuţitá naplno.
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Graf č.22 Vývoj počtu ţiakov v Trenčianskych Tepliciach v školských rokoch 1994/1995 –
2007/2008

Graf č.23 Vývoj počtu ţiakov v Trenčianskej Teplej v školských rokoch 1994/1995 –
2007/2008

Ako znázorňujú grafy č.23 a 24, v oboch obciach je klesajúci trend počtu ţiakov. Najniţší
počet ţiakov bol v Omšení v roku 1997/1998 a to 193 ţiakov, v Dolnej Porube to bolo v roku
1998/1999 a to 65 ţiakov. Najvyšší počet ţiakov – 261 ţiakov bol v Omšení v roku
2000/2001 a v Dolnej Porube 2007/2008 a to 88 ţiakov.
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Graf č.23 Vývoj počtu ţiakov v Omšení v školských rokoch 1994/1995 – 2007/2008

Graf č.24 Vývoj počtu ţiakov v Dolnej Porube v školských rokoch 1994/1995 – 2007/2008

V rámci premien vzdelávania v 1.B triede Základnej školy v Trenčianskych Tepliciach
prebieha projekt Školienka. Základom projektu je nový predmet pod názvom Školienkine
dobrodruţstvá, blokové vyučovanie raz do mesiaca a záţitkové učenie motivované Lienkou
Školienkou.
V pondelok prvú hodinu deti víta škola vţdy jednou rozprávkou o Lienke a jej kamarátoch,
ktorá sa prišla do školy učiť všetko, čo treba prvákovi. Na projekte spolupracujú i rodičia.
Deti sa učia cez príbehy tomu, čo je správne, i čomu sa treba vystríhať. Deti príbehy
dramatizujú, hrajú rolové hry, komunikujú, vzdelávajú sa a sociálne napredujú.
V blokom vyučovaní v jeden piatok do mesiaca zasa spoznávajú svet a spoločnosť, čo ich
obklopuje. V záţitkovom učení deti spolu prekonávajú ťaţkosti v učení a vnímajú školu ako
zábavnejšiu.
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V materských škôlkach je podobná situácia ako na základných školách. Počet detí klesá
najmä v Trenčianskych Tepliciach, kde v roku 1996 bolo 152 detí a v roku 2007 uţ iba 85.
Podobný pokles je zaznamenaný aj obci Omšenie, kde v roku 1996 bolo 63 detí a v roku 2007
uţ iba 36. Dolná Poruba a Trenčianska Teplá zaznamenávajú udrţateľnejšie počty detí. Vývoj
počtu detí v jednotlivých obciach a spolu znázorňujú tabuľka č.26 a graf č.25.
Tabuľka č.26 Vývoj počtu detí v materských škôlkach v jednotlivých obciach v rokoch
1996 – 2008
Školský rok

Trenčianske
Teplice

Trenčianska
Teplá

Omšenie

Dolná Poruba

Spolu

1996/1997

152

125

63

19

359

1997/1998

149

122

52

23

346

1998/1999

148

125

49

20

342

1999/2000

139

119

47

22

327

2000/2001

121

110

45

24

300

2001/2002

116

108

42

22

288

2002/2003

92

106

35

39

272

2003/2004

100

108

46

31

285

2004/2005

96

119

43

33

291

2005/2006

93

122

45

22

282

2006/2007

87

116

37

22

262

2007/2008

85

116

36

22

359

Graf č.25 Vývoj počtu detí v škôlkach v mikroregióne Teplička v rokoch 1996/1997 –
2007/2008
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Úroveň informatizácie
Všetky obecné úrady sú vybavené základnou počítačovou technikou, pričom kaţdý má
zabezpečené pripojenie na internet. V rámci mikroregiónu nie je prevádzkovaná ani jedna
internetová kaviareň. Internet je dostupný na všetkých školách, kde je vybavenie v rámci
projektu Infovek.
Verejné inštitúcie
V mikroregióne okrem 4 obcí a základných škôl, ktoré majú právnu subjektivitu, sa
nenachádza ţiadna organizácia verejnej štátnej správy. Z hľadiska zamestnanosti vo verejnej
správe, ak porovnáme počet obyvateľov v jednotlivých obciach, zistíme, ţe najvyššia
zamestnanosť vo verejnej správe je v Trenčianskych Tepliciach (graf č.26).
Tabuľka č.27 Zamestnanosť vo verejnej správe v mikroregióne Teplička v roku 2008
Verejná správa
Samospráva
49

Školstvo
58

Spolu

Trenčianske Teplice
Trenčianska Teplá

29

35

64

Omšenie

12

30

42

Dolná Poruba

4

21

25

Mikroregión

94

144

238

107

Graf č.26 Zamestnanosť vo verejnej správe v mikroregióne Teplička v roku 2008

Spoločenské organizácie
V mikroregióne pôsobí rôznorodé mnoţstvo spoločenských organizácií, ktoré vyvíjajú
aktívnu a bohatú činnosť. Ako vyplýva z údajov uvedených v tabuľke
celkovo
v mikroregióne pracuje 50 záujmových spoločenských organizácií.
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Vo všetkých obciach sú veľmi aktívne športové kluby, spevácke a folklórne súbory
a kluby dôchodcov. V Trenčianskej Teplej prácu s mládeţou zabezpečuje Slovenský skauting
a sociálne poradenstvo Charitatívno – sociálne centrum. Omšenie je obcou, kde existencia
a činnosť spoločenských organizácií má dlhoročnú tradíciu, pôsobí tu Divadelný súbor
Ţihlavník a Folklórna skupiny Dolina. Zaujímavosťou je vekovo mladé zloţenie Dychovej
hudby Omšeňanka a Maţoretiek.
Tabuľka č.28 Organizácie pôsobiace v mikroregióne Teplička v roku 2008
Názov organizácie

Počet
členov

Trenčianske Teplice
Športové
kluby

TJ
Slovan

Sakisport
Slovakia
Súbory a kluby

Verejno-prospešné
organizácie

Futbal
Ľadový hokej

20

Kolky

10

Šach

13

Nohejbal

7

Volejbal

24

Tenis

15

Stolný tenis

12

Lyţiarsky oddiel

19

Moderná gymnastika a aerobik

34

Klub slovenských turistov

78

Tenisový klub

78

Akordeónový súbor Úsmev

20

Miešaný spevácky zbor Prameň

36

Slovenský zväz protifaš. bojovníkov
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Jednota dôchodcov

100

Matica slovenská

220

Mestský hasičský dobrovoľný zbor

63

Okresný zväz záhradkárov - Ţliabok

59

Slovenský rybársky zväz obv. č. 5

Cirkvi a náboţenské
organizácie

128

178

Slovenský zväz telesne postihnutých

54

Slovenský zväz sluchovo postihnutých

95

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Trenčianske Teplice
Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku
Katolícka jednota Slovenska

Trenčianska Teplá
Športové
kluby

TJ
Lokomotíva

Futbal

150

Basketbal
Stolný tenis

Súbory a kluby
Verejno-prospešné
organizácie

Folklórny súbor Teplanka

12

Dychová hudba Dobranka

12

Klub dôchodcov
Jednota dôchodcov

130
54
45

Slovenský zväz záhradkárov

60

Zväz telesne postihnutých a civilizačných
chorôb

78

Zväz protifašistických bojovníkov
Zväz vyslúţilých vojakov

Cirkvi a náboţenské
organizácie

7
116

Slovenský skauting

30

Dobrovoľný hasičský zbor Trenčianska Teplá

72

Dobrovoľný hasičský zbor Dobrá

90

Charitatívno-sociálne centrum
Farská charita

10

Katolícka jednota Slovenska

50

Športové kluby

TJ Ţihľavník

12

Súbory a kluby

Folklórna skupina Dolina

13

Divadelný súbor Ţihľavník

10

Maţoretky

30

Dychová hudba Omšeňanka

15

Dobrovoľný hasičský zbor

38

Športové kluby

TJ Slovan

20

Verejno-prospešné
organizácie

Dobrovoľný hasičský zbor

15

Omšenie

Verejno-prospešné
organizácie
Dolná Poruba

Postoje, názory a potreby obyvateľov
Názory, potreby a túţby obyvateľov boli získané pomocou dotazníkových akcií, ktoré
prebiehali v meste Trenčianske Teplice a v obciach Trenčianska Teplá a Omšenie.
Postoje občanov boli špecifické v kaţdej obci. Občania v celom mikroregióne si cenili
krásu a čistotu prírodného prostredia a geografickú polohu, čo súviselo najmä s dopravnou
dostupnosťou. Ďalšou pozitívnou stránkou bola čistota a údrţba obcí, i keď paradoxne toto sa
objavovalo skoro rovnako často aj ako negatívna stránka. V Omšení a v Trenčianskej Teplej
občania chválili činnosť rôznych spoločenských neziskových organizácií. V Trenčianskej
Teplej a Trenčianskych Tepliciach boli spomínaným negatívom aj ošarpané budovy (37,5 %,
43,5 %). V Omšení je najvypuklejším problémom, ţe obec nemá kultúrny dom.
V Trenčianskych Tepliciach najviac – 53,6 % občanov trápi to, ţe v meste nie je ţiadne
verejné kúpalisko. Občanom Trenčianskej Teplej najviac prekáţa neporiadok a čierne skládky
(48,4 %).
Kultúrne zdroje
Mikroregión Teplička sa vyznačuje vysokým potenciálom a rôznorodosťou kultúrneho
dedičstva. Pôvodné historické hodnoty územia sú reprezentované zachovanými prvkami
urbanistickej štruktúry a architektonických pamiatok. V obciach mikroregiónu sa nachádzajú
mnohé zaujímavé kultúrne, historické a prírodné pamiatky (tabuľka č.29).
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Tabuľka č.29 Kultúrne a historické zariadenia v obciach mikroregiónu Teplička
Trenčianske
Teplice
-

Trenčianska
Teplá
1

kino

1

kniţnica

Omšenie

Dolná Poruba

-

1

-

-

-

1

2

1

1

pamätná izba

-

-

-

-

múzeum

-

-

-

-

galéria

-

-

-

-

kostol

2

2

1

1

kaplnka

3

1

2

2

farský úrad

1

1

1

-

významné hroby

-

1

-

1

zvonice

-

1

-

-

sochy

1

1

-

-

parky

1

-

-

-

chránené územia

-

-

4

1

chránený strom

1

-

-

-

archeologické nálezisko

-

-

-

-

technické pamiatky

2

-

-

-

jaskyne

2

-

-

-

pamätné miesta

1

-

-

-

kultúrny dom

Historické zdroje
História celého mikroregiónu je spätá od počiatku s termálnymi prameňmi
a s Trenčianskym hradom. Bezprostredné okolie teplých prameňov nebolo vhodné na
osídlenie. Bol tu močaristý a vlhký terén, preto údolie Tepličky bolo osídľované na hornom
toku pri Omšení a Dolnej Porube, a to uţ v dávnoveku, mladšej dobe bronzovej (1800-700
p.n.l.) i neskoršej dobe ţeleznej. Dokazujú to náleziská z týchto čias. Obec Omšenie je
najstaršou obcou, prvá písomná zmienka o nej pochádza uţ z roku 1332. Prvé písomné
zmienky o Dolnej Porube a Trenčianskej Teplej sú z roku 1355, najmladšie sú Trenčianske
Teplice (1598). Pôvodne územie, na ktorom sa nachádzajú termálne pramene, patrilo
Trenčianskej Teplej a hraničilo tak s územím Omšenia.
Všetky obce boli kráľovskými obcami a patrili aţ do roku 1909 do trenčianskeho
panstva. Ako sa menili majitelia hradu, tak sa menili aj páni týchto obcí. Prvé stavby z konca
15. storočia pri trenčianskoteplických prameňoch dali vybudovať Zápoľskovci, ktorí tu mali
svoje vidiecke sídlo. Pravdepodobne oni dali vybudovať jednoduché drevené nádrţe
v jazierkach. V 16. storočí boli uţ kúpele hojne navštevované. Návštevníci bývali u sedliakov
v Trenčianskej Teplej a vznešenejší pod stanmi na okolitých lúkach pri prameňoch. Chudobní
bývali v búdach upletených z čečiny a šúštia.
Na vzhľade Trenčianskych Teplíc sa najviac podpísali dva rody - Illésházyovcov
a Sinaovcov.
V roku 1885 prikročilo riaditeľstvo kúpeľov spolu s obcou k nákladnej výstavbe
vodovodu, kanalizácie a začalo s dláţdením ulíc a chodníkov.
Na konci 19. storočia sa vybudovalo mnoţstvo penziónov a hotelov, ktorých budovy
stoja doposiaľ. Na zvyšovanie návštevnosti mala vplyv aj výstavba ţeleznice – v roku 1883
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dobudovali celý ţelezničný úsek Bratislava – Ţilina. Prevádzka na elektrifikovanej trati
Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice sa začala 27. 7. 1909.
Od roku 1896 mali Trenčianske Teplice vlastnú elektráreň, ktorá dodávala v sezóne
prúd na osvetlenie ulíc kúpeľného stredu a domov v správe riaditeľstva kúpeľov. Na verejnú
sieť boli napojené celé Trenčianske Teplice v roku 1906-1907 po vybudovaní elektrárne
v Trenčianskej Teplej. Telefón bol zavedený v roku 1906.
Vo všetkých obciach prebehla II. svetová vojna pomerne pokojne a zasiahla ich aţ
v posledných týţdňoch. Medzi Trenčianskymi Teplicami a Omšením v časti Kamenica sa 17.
12. 1944 zrútil americký bombardér. Na tomto mieste je doteraz Pamätník amerických letcov
s pozostatkami bombardéra.
Významní rodáci
Medzi významných rodákov patrí Andrej Bagar (nar. 1900 v Trenčianskych
Tepliciach), ktorý sa výrazne podieľal na tvorbe a formovaní slovenského dramatického
umenia a slovenskej kultúry. V Trenčianskych Tepliciach pôsobil v ochotníckom divadelnom
krúţku, odkiaľ prestúpil do SND.
Taktieţ sa v Trenčianskych Tepliciach narodil básnik Ilja J. Marko (nar. 1907),
vyrastal a pôsobil tu známy slovenský akademický maliar Karol Ondreička (nar. v Dubnici
nad Váhom 1898).
S kúpeľnou liečbou v tomto meste sú späté mená MUDr. Františka Lenocha, DrSc.,
zakladateľa československej reumatológie (pôsobil v rokoch 1929-1939) a MUDr. Vavra
Šrobára (pôsobil v rokoch 1918-1922). Medzi významných hostí patrí Karel Čapek, ktorý sem
pravidelne chodieval navštevovať rodičov.
Z Trenčianskej Teplej pochádzajú dvaja významní maliari Štefan Straka (nar. 1898)
a Ján Šandora (nar. 1912), obaja sa narodili a pôsobili v Trenčianskej Teplej a preto ich diela
zobrazujú krásu okolitej prírody a ţivot ľudí v obci.
V Omšení sa narodil spisovateľ Daniel Krman ml. (nar. 1663) a z Dolnej Poruby
pochádza Ľudovít Nedielka – riaditeľ trnavského divadla.
V súčasnom období mikroregión ţije bohatým kultúrnym ţivotom, k čomu prispievajú
najmä 2 akcie celoslovenského významu, a to Artfilm a Hudobné leto. Artfilm je
medzinárodný filmový festival, ktorý sa koná kaţdoročne v júni. V Trenčianskych Tepliciach
pred komplexom Dea-Miramare-Corfu sa nachádza Most slávy, na ktorom majú pribité
pamätné tabuľky významní hostia festivalu (napr. Ladislav Chudík, Jiřina Bohdalová, JeanPaul Belmondo, Sophia Loren a mnohí ďalší). Hudobné leto je pásmo koncertov prevaţne
váţnej hudby, ktoré sa koná počas sezóny v Kúpeľnej dvorane.
V obci Omšení pôsobí divadelný súbor Ţihľavník, ktorý sa prezentoval s pásmom
„Omšenská svadba“.
Kultúrne a historické pamiatky
Medzi technické pamiatky patrí Liečebný dom Machnáč (1932) a lesné kúpalisko
Zelená ţaba (1937), obidva postavené v medzivojnovom období vo funkcionalistickom štýle.
Nehnuteľné pamiatky zapísané v Ústrednom zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok na
Slovensku nachádzajúce sa na území mikroregiónu:
 Vila Krista
 Kúpeľný dom Sina a parková úprava objektu (postavený1838)
 Kúpeľný dom Hamman z roku 1888
 Kúpeľný dom Kaštiel
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Pomník Padlým hrdinom SNP
Vila Tereza
Hradisko – chotár Podhradisko
Pomník SNP Ondrejovi Rebrovi
Ţelezničná stanica z roku 1909
kúpalisko Zelená ţaba z roku 1937
Evanjelický kostol a.v.
Liečebný dom Machnáč z roku 1932

K najtypickejším pamiatkam patria uţ spomínané Zelená ţaba a Machnáč ako aj
Hamman, ktorý dala postaviť ešte Ifigénia, dcéra Šimona Sinu. Hamman je turecký kúpeľ,
ktorý projektoval dvorný architekt egyptského kráľa František Schmoranz.11
V obci Omšenie ku pamiatkovo chráneným objektom patrí kostol Narodenia Panny
Márie, ktorý bol postavený v prvej polovici 13. storočia v románskom slohu. V barokovej
kaplnke postavenej v roku 1794 sa nachádza drevená socha Panny Márie.

11

Halaša, J., Ţalčík, J.: Stručný sprievodca Trenčianske Teplice. Šport, slovenské telovýchovné vydavateľstvo,
Bratislava, 1981.
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2.5 Popis materiálnych zdrojov
Vysporiadanie vlastníckych vzťahov a pozemkové úpravy
Zmyslom Registra obnovenej evidencie pozemkov je sústrediť všetky dostupné údaje
o pozemkoch v danom katastrálnom území a o právnych vzťahoch k nim, aby po zapísaní do
Katastra nehnuteľností mohli byt' vyuţívané ako údaje katastra, čo v konečnom dôsledku
bude znamenať zrýchlenie operácií na trhu s nehnuteľnosťami, a teda i zvýšenie právnej istoty
vlastníkov a iných oprávnených k nehnuteľnostiam. Na základe zákona NR SR č.180/1995
Z.z. o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim sú vykonávané
práce v celom katastrálnom území (v intraviláne aj extraviláne) vo forme zostavovania
registra obnovenej evidencie pozemkov /ROEP/.
Podľa tohto zákona prebehlo obnovenie evidencie pozemkov v roku 2001
v katastrálnom území obce Trenčianska Teplá, v 2007 ROEP sa zostavil a odovzdal na
schválenie na kataster z obci Dolná Poruba a Trenčianske Teplice a Omšenie ho spracovali
v roku 2008.
Tabuľka č.30 Stav obnovy evidencie pozemkov v katastrálnom území mikroregiónu
Teplička
Obec

Konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov
k nim podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. - stav spracovania ROEP

Trenčianske Teplice

ROEP- spracovaný a zapísaný do katastra 10.11.2008

Trenčianske Teplá

ROEP – bol spracovaný v roku 2001

Omšenie

ROEP – spracovaný a odovzdaný na kataster v roku 2008

Dolná Poruba

ROEP – spracovaný a odovzdaný na kataster v roku 2007

Stav spracovania Územno-plánovacej dokumentácie
Obce mikroregtiónu Teplička nemajú spracovaný spoločný územný plán. V Trenčianskych
Tepliciach bol v roku 2002 spracovaný Územný plán sídelného útvaru Trenčianske Teplice a
obec Trenčianska Teplá schválila územný plán obce koncom roku 2004. Územný plán –
stupeň prieskumy a rozbory, má spracovaný obec Omšenie, v Dolnej Porube územný plán nie
je vôbec spracovaný .
Tabuľka č.31 Stav spracovania plánovacej dokumentácie obcí mikroregiónu Teplička
Obec
Trenčianske Teplice

Druh dokumentácie
ÚPN SÚ Trenčianske Teplice

Stav spracovania ÚPD
schválená 25. 11. 2002

Trenčianske Teplá

UPN Trenčianska Teplá

schválená 13.12.2004

Omšenie

Prieskumy a rozbory

1981

Dolná Poruba

-

-

Stav spracovania plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Trenčianske Teplice schválili PHSR v roku 2008, Trenčianska Teplá v roku 2006, obce
Omšenie a Dolná Poruba nemajú spracovaný vlastnú PHSR a vyuţívajú PHSR mikroregiónu.
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Tabuľka č.32 stav spracovania PHSR
Obec
Trenčianske Teplice

Stav spracovania PHSR
schválená 30. 1. 2008

Trenčianske Teplá

schválená 19.06.2006

Omšenie

-

Dolná Poruba

-

Bývanie a bytový fond
V mikroregióne Teplička bolo v roku 2001 2013 trvale obývaných domov a 544
neobývaných domov. Domový fond tvorilo 2353 rodinných domov, 130 bytových domov
a 74 ostatných budov. Percentuálny podiel trvalo obývaných a neobývaných domov
v mikroregióne znázorňuje graf č.27.
Tabuľka č.33 Domový a bytový fond v mikroregióne Teplička
Rodinné
domy

Bytové
domy

Ostatné
budovy

Domový
fond

2353

130

74

2557

Trvale obývané domy

1843

130

40

2013

v%

91,55

6,46

1,99

100

vlastníctvo bytového druţstva

0

60

0

60

vlastníctvo obce

0

5

0

5

vlastníctvo FO

1797

18

4

1819

vlastníctvo PO

3

5

11

19

43

42

20

105

510

0

34

544

Priemerný vek domu

34,75

25

46

35,25

Bytov spolu

2459

1728

70

4257

v tom trvale obývané

1914

1631

63

3608

v%

53,05

45,21

1,75

100

druţstevné

2

836

0

838

byty vo vlastníctve občana v
bytovom dome

0

564

0

564

545

97

7

649

v tom:

Domov spolu

vlastníctvo ostatné

z
toho:

Neobývané

Neobývané
Zdroj: Štatistický úrad SR, krajská správa v Trenčíne, 2001
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Graf č.27 Vlastníctvo domového fondu a zastúpenie domového fondu v roku 2001
21%

79%
Trvale obývané domy

Neobývané

Domový fond je v 91 % vlastníctvom fyzických osôb, 3 % domového fondu sú vo
vlastníctve bytového druţstva (graf č.27). Vo vlastníctve jednotlivých obcí je len 5 %
bytových domov (Omšenie, Dolná Poruba, Trenčianske Teplice). Mesto Trenčianske Teplice
plánuje v budúcom roku ďalšiu výstavbu bytových domov.
Veková štruktúra bytového fondu
Veková štruktúra bytového fondu charakterizuje počet bytov podľa obdobia ich výstavby,
ktorá bola zisťovaná pri Sčítaní ľudu, domov a bytov v roku 2001. V tabuľke č.34, je
uvedený domový fond mikroregiónu postavený v sledovaných obdobiach výstavby. Najväčší
rozmach bytovej výstavby bol v rokoch 1971 aţ 1980, keďţe bolo za 10 rokov postavených
viac ako 800 bytov, zatiaľ čo v predchádzajúcom období za 24 rokov 1300 bytov.
Tabuľka č.34 Obdobie výstavby domového a bytového fondu
Obdobie výstavby

Rodinné
domy

Bytové
domy

Ostatné
budovy

Domový
fond

do roku 1899 a nezistené

98

28

11

137

1900-1919

51

26

14

91

1920-1945

317

10

8

335

1946-1970

799

498

3

1300

1971-1980

349

515

21

885

1981-1990

191

347

4

542

1991-2001

109

207

2

318

Spolu

1914

1631

63

3608

v%

53,05

45,21

1,75

100

Zdroj: Štatistický úrad SR, krajská práva v Trenčíne, 2001
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Graf č.28 Rozdelenie domového fondu podľa roku výstavby v mikroregióne Teplička

Mierne klesajúca tendencia výstavby domového fondu v posledných rokoch korešponduje
s klesajúcou tendenciou počtu obyvateľov v mikroregióne. Celkový stav bytového fondu v
mikroregióne má od 2001 do 2006 roku stúpajúcu tendenciu vďaka vyšším prírastkom ako
úbytkom, na základe čoho sa mierne zniţuje i priemerný počet obyvateľov na jeden byt
(tabuľka č.35 a graf č.29).
Tabuľka č.35 Prírastky, úbytky a stav bytového fondu k 31.12.
Rok

Prírastky

Úbytky

Stav k 31. 12.

Priem. počet
obyvateľov na
1 byt

2001

45

4

4260

2,6

2002

47

7

4300

2,6

2003

34

2

4332

2,6

2004

68

5

4395

2,5

2005

22

2

4415

2,4

10

4451

2,5

46
2006
Zdroj: Štatistický úrad SR, Krajská správa v Trenčíne, 2008

Graf č.29 Vývoj bytového fondu v mikroregióne Teplička
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Infraštruktúra a vybavenie domácností
Vybavenosť bytového fondu v mikroregióne je na strednej úrovni. Z celkového počtu
3608 bytov je napojených na vodovod 95,7 %, na kanalizáciu 68,6 % a ústredným alebo
etáţovým kúrením je vybavených 77,0 % bytov (tabuľka č.36). V rámci vybavenia
technickou infraštruktúrou byty v Dolnej Porube nie sú napojené na plyn, a taktieţ v Omšení
a Dolnej Porube chýba kanalizácia. Vybavenie bytového fondu technickou infraštruktúrou
znázorňuje graf č.30.
Tabuľka č.36 Vybavenie obývaných bytov technickou infraštruktúrou v mikroregióne Teplička
Vybavenie bytov

Počet

%

Bytov spolu, z toho:

3608

100,0

s plynom

2779

77,1

s vodovodom

3454

95,7

s kanalizačnou prípojkou

2474

68,6

867

24,2

3237

89,7

3342

92,7

so septikom
so splachovacím záchodom
s kúpeľňou
Zdroj: Štatistický úrad SR, krajská správa v Trenčíne, 2001

Graf č.30 Vybavenosť bytového fondu infraštruktúrou v mikroregióne Teplička v roku 2001
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Obsadené alebo voľné hospodárske budovy
Značné mnoţstvo voľných budov sa nachádza v Trenčianskych Tepliciach. Ako
vyplýva z tabuľky č.37, ide o 10 budov vo vlastníctve fyzických osôb, ktoré sa nachádzajú vo
veľmi zlom technickom stave, a z ktorých sú mnohé zaujímavé historické stavby.
V niektorých prípadoch majú záujem majitelia tieto budovy opraviť. Voľné budovy sú
predovšetkým vo vlastníctve súkromných osôb. Poľnohospodárske subjekty ani obce nemajú
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v súčasnosti ţiadne voľné budovy, ktoré by mohli byť vyuţité v prospech zvýšenia ţivotnej
úrovne obyvateľov mikroregiónu.
Tabuľka č.37 Prehľad o stave voľných budov v Trenčianskych Tepliciach
Záujem/nezáujem
majiteľa vyuţiť budovu a na čo
Nezistené

Voľná budova

Stav, v akom sa nachádza

Hubertus

nie je udrţiavaná v dobrom technickom
a estetickom stave

Vila Zorka

je plne zrekonštruovaná

časť je vyhradená pre potreby
miestnej fary, časť pre biskupský
úrad

Sady pod
Dedovcom –
JUDr. Baláţ

zbúraný. Pozemok je toho času pustý.

majiteľ tam plánuje postaviť
rodinný dom

Štefánia dvor

v štádiu rekonštrukcie, v súčasnosti sú
rekonštrukčné práce pozastavené, spory medzi
spoluvlastníkmi

na prízemí sú toho času obchodné
prevádzky. Na poschodí sú
plánované obchodné prevádzky
a byty.

Vila Adria

práve prebieha rekonštrukcia budovy

budova bude vyuţívaná pre potreby
firmy. Budú tam firemné byty
a priestory pre rokovania firmy.

Penzión Slovan

vo veľmi zlom technickom a estetickom stave

Nezistené

Sládkovič

je plne zrekonštruovaný

budova bude vyuţívaná pre potreby
firmy ako miesto pre odpočinok.

Marína

zbúraná. Na pozemku sa buduje záhrada
k budove Sládkovič.

záhrada pre budovu Sládkovič.
Pozemok kúpila firma, ktorá kúpila
i budovu Sládkovič.

Lipa

nie je udrţiavaná vo vyhovujúcom technickom
stave

Nezistené

Objekt – bývalá
Poliklinika

vo veľmi zlom technickom stave, ohrozuje
okolité stavby a bezpečnosť osôb

Hotel

Technická infraštruktúra
Stav technickej infraštruktúry v mikroregióne Teplička:
Cestná sieť: Cestnú sieť tvoria prevaţne cesty II. (Trenčianske Teplice) a III.
kategórie (Trenčianske Teplice, Omšenie, Dolná Poruba). Iba cez Trenčiansku Teplú
prechádza štátna cesta I. triedy - I/61. Cestná sieť je v pomerne uspokojivom stave.
Ţelezničná sieť: v obci Trenčianska Teplá je ţelezničná sieť v dĺţke 5 km,
z Trenčianskej Teplej do Trenčianskych Teplíc premáva úzkokoľajová električka v dĺţke 7
km. Uvaţuje sa s jej zachovaním ako turistickej atrakcie, keďţe je raritou v Európe.
Plynofikácia: všetky obce mikroregiónu sú úplne splynofikované, okrem obce Dolná
Poruba, ktorá nie je vôbec splynofikovaná.
Kanalizácia: Trenčianske Teplice a Trenčianska Teplá majú vybudovanú kanalizáciu
v dĺţke 36,78 km, pričom čistička odpadových vôd je vybudovaná v Trenčianskej Teplej.
V Dolnej Porube a Omšení kanalizácia chýba, jej výstavba je naplánovaná v rokoch 20062007. Kanalizačná sieť je v správe Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti a.s.
Verejný vodovod: vodovodná sieť je vybudovaná v celkovej dĺţke 74,78 km vo
všetkých obciach, prostredníctvom nej sú obce zásobované kvalitnou pitnou vodou.
Vodovodná sieť je v správe Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti a.s.
Nakladanie s komunálnym odpadom: Zber tuhého komunálneho odpadu je
zabezpečený v obciach Trenčianske Teplice a Omšenie Technickými sluţbami mesta
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Trenčianske Teplice a v obci Trenčianska Teplá a Dolná Poruba zabezpečuje odvoz odpadov
spoločnosť Marius Pedersen a.s. V kaţdej obci mikroregiónu je zavedený separovaný zber
komunálneho odpadu.
Vedenie elektrickej energie: všetky obce sú zásobované elektrickou energiou
vzdušnými prípojkami.
Spôsob vykurovania: vykurovanie plynom prevaţuje v Trenčianskych Tepliciach,
v Trenčianskej Teplej a v Omšení, ako doplnkový spôsob sa pouţíva vykurovanie tuhým
palivom. V obci Dolná Poruba, keďţe nie je plynofikovaná, sa pouţíva na vykurovanie len
tuhé palivo.
Dopravné spojenie: z hľadiska dostupnosti verejnou dopravou najlepšie vybavenie
má Trenčianska Teplá, ktorej obyvatelia vyuţívajú vlakové spoje a okrem prímestskej
dopravy i expresné autobusové linky. Dobré dopravné spojenie majú i obyvatelia
Trenčianskych Teplíc, okrem električky v meste stoja i expresné autobusové spoje. V
obci Omšenie a Dolná Poruba je dostupná len prímestská autobusová doprava.
Prehľad o celkovom stave infraštruktúry v jednotlivých obciach mikroregiónu je uvedený
v tabuľke č.38
Tabuľka č.38 Vybavenosť jednotlivých obcí mikroregiónu Teplička technickou infraštruktúrou
Trenčianske
Teplice

Trenčianska
Teplá

Omšenie

Dolná Poruba

Cestná sieť v km
- cesty 1. kat.
- cesty 2 kat.
- ostatné

4,8
20,6
nezistené

6
nezistené
nezistené

0
3,5 km
nezistené

0
nezistené
nezistené

Ţelezničná sieť v km

2,3

4,7+ost. trať

0

0

Plyn v km

áno

áno

8,92

0

19,80

16,98

0

0

Infraštruktúra

Kanalizácia v km rok 2003

nie

áno

0

0

35,65

16,12

13,20

9,82

Vodný zdroj

áno

áno

áno

áno

Zber TKO
- klasický
- separovaný

áno
áno

áno
áno

áno
áno

áno
áno

2

nie

nie

nie

plyn a tuhé
palivo

plyn a tuhé
palivo

plyn a tuhé
palivo

tuhé palivo

Vedenie elektrickej energie
- vzdušné
- káblové

áno
áno

áno
áno

áno
áno

áno
nie

Ţelezničná stanica
Vlakové spoje

áno
áno

áno
áno

nie
nie

nie
nie

ţelezničná zastávka

2x

áno

nie

nie

Autobusová stanica
Autobusové spojenie
- z toho expresné

áno
áno
áno

áno
áno
áno

nie
áno
nie

nie
áno
nie

Telefónny rozvod

áno

áno

áno

áno

Rozhlas

áno

áno

áno

áno

Káblová TV

áno

nie

nie

nie

Regionálne trasy TI

nie

nie

nie

nie

Medzinárodné trasy TI

nie

nie

nie

nie

ČOV
Vodovod v km rok 2003

Domové ČOV
Spôsob vykurovania
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Komunikačná infraštruktúra
Telefónny rozvod: vo všetkých obciach mikroregiónu sú vybudované miestne
telefónne rozvody, ktoré sú vedené vzdušnými káblovými vedeniami. Územia obcí sú dobre
pokryté signálom Verejnej rádiotelefónnej siete (VSR). Telekomunikačné sluţby zabezpečuje
Slovak Telecom a.s. a mobilní operátori – spoločnosť EuroTel, a.s. a Orange Slovensko, a.s.
Rozhlas: všetky obce majú vybudovaný miestny rozhlas, v meste Trenčianske Teplice
je vybudovaný rozvod káblovej televízie.
Televízia: Káblovú televíziu majú iba Trenčianske Teplice, ktoré majú aj svoju
vlastnú, regionálnu televíziu. Televízia Trenčianske Teplice vysiela tri krát týţdenne svoj
vlastný program.
Majetok obcí mikroregiónu
Obce mikroregiónu majú vo svojom vlastníctve najmä kultúrne domy, poţiarne
zbrojnice, budovy obecných úradov a budovy materských škôl. Celková obstarávacia cena
majetku vo všetkých obciach je 622 406 281 Sk. Bliţšie informácie o štruktúre majetku
dokumentuje tabuľka č.39.
Tabuľka č.39 Majetok obcí
Majetok spolu
Budovy a stavby
Stroje, prístroje a zariadenia
Prístroje a zvláštne technické zariadenia
Dopravné prostriedky
Inventár
Pozemky
Dlhodobý nehmotný majetok
Umelecké predmety
Ostatný dlhodobý finančný majetok
Spolu
Zdroj: Obecné úrady, 2008

Nadobúdacia hodnota
287 900 687
9 090 788
215 060
3 345 123
846 864
300 083 205
5 828 454
1 390 100
13 706 000
622 406 281

Posledná účtovná hodnota
(31.12.2007)
225 410 042
3 323 463
229 626
3 127 502
487 157
300 083 205
1 110 043
1 390 100
13 706 000
548 867 138

Investičné aktivity obcí v posledných piatich rokoch smerovali najmä do budovania
základnej infraštruktúry – kanalizácie, plynofikácie, vodovodov, pešej zóny, chodníkov
a ciest. Časť investícií smerovala aj do infraštruktúry školských a športových zariadení
a zvyšná časť investícií smerovala do základnej občianskej vybavenosti. Z celkového podielu
na investíciách tvorí významnú časť výstavba nájomných bytov realizovaná v obci
Trenčianska Teplá.
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Graf č.31 Smerovanie zrealizovaných investícií

Najčastejším zdrojom investícií boli rozpočty jednotlivých obcí. Pre realizáciu
jednotlivých investícií obce vyuţívali najmä bankové úvery. Menšia časť investícií bola
realizovaná aj zo štátneho rozpočtu.
Graf č.32 Krytie investícií podľa zdrojov

Konkrétne investičné aktivity jednotlivých obcí dokumentuje tabuľka č. 40.
Tabuľka č. 40 Zrealizované investičné projekty za posledných 5 rokov - 2003 - 200712
Názov projektu (druh
investície)

Náklady projektu
Vlastné náklady Štátny rozpočet

Zdroje Bankové
EÚ
zdroje/úvery

Iné zdroje

Trenčianske Teplice
2003 / Oprava lavičiek a
oplotenia - amfiteáter ZŠ
12

517 769,10 Sk

660 871,20 Sk

Účtovná evidencia jednotlivých obcí
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2003 / Rekonštrukcia
sociálnych zariadení ZŠ
2003 / Rekonštrukcia
kanalizácie
2003-04 / Rekonštrukcia MsÚ
(Narcis)
2004 / Prestavba časti ZŠ na
ZUŠ a gymnázium
2005-06 / Rekonštrukcia
športového areálu
2005-07 / Rekonštrukcia
strechy ZŠ
2006-07 / Výstavba
kamerového systému mestskej
polície
2006-07 / Rekonštrukcia
poţiarnej zbrojnice
2007 / Rekonštrukcia pešej
zóny
2007 / Výstavba detského
ihriska
2007 / Rekonštrukcia a
dovybavenie zberného dvora
2007 / Rekonštrukcia MsÚ Štefánika 4
Trenčianska Teplá
Výstavba kanalizácie - časť
Dobrá (3 etapy)
Plynofikácia a výstavba
vodovodu časť Príles
Rekonštrukčia cesty ul. Ľ.Štúra
Rekonštrukcia oporného múru
Teplička
Rekonštrukcia poţiarnej
zbrojnice (zateplenie, okná,
kúrenie)
Rekonštrukcia zariadenia
opatrovaľskej sluţby (okná,
zateplenie)
Rekonštrukcia strechy
základnej školy
Rekonštrukcia kotoľne
základnej školy
Vybudovanie trhoviska
Výstavba nájomných bytov
Rekonštrukcia obecného úradu
Výstavba oporného múru
Podhájska
Rekonštrukcia domu smútku
Výstavba športového areálu ZŠ
Omšenie
2003 / Výstavba rozhlasového
informačného systému
2006 / Rekonštrukcia
infraštruktúry - výstavba
zámkovej dlaţby
2006 / Rekonštrukcia kotoľne
základnej školy
2006 / Oprava miestnych
komunikácií
2006 / Rekonštrukcia obecného
úradu (prekrytie schodiska)

378 493,50 Sk
1 473 012,30 Sk

3 284 301,00 Sk

84 834,70 Sk

138 256,30 Sk

1 505 353,90 Sk

547 926,00 Sk

553 229,00 Sk

54 000,00 Sk

1 633 704,80 Sk

3 060 632,90 Sk

739 177,00 Sk

282 692,00 Sk

300 000,00 Sk

1 330 718,90 Sk
17 524 752,60 Sk
1 168 950,70 Sk
111 993,30 Sk

355 777,00 Sk

177 328,00 Sk

27 498 000,00 Sk
4 651 000,00 Sk
1 500 000,00 Sk
4 501 000,00 Sk
1 374 000,00 Sk
88 000,00 Sk

295 000,00 Sk
2 005 000,00 Sk

176 000,00 Sk
819 000,00 Sk
13 713 000,00 Sk
1 698 000,00 Sk
600 000,00
Sk
921 000,00 Sk
800 000,00 Sk

3 361 000,00 Sk
21 399 000,00 Sk

140 000,00 Sk

1 000 000,00 Sk

1 000 000,00 Sk
1 500 000,00 Sk
1 250 000,00 Sk

2 300 000,00 Sk

1 401 963,00 Sk
200 396,00 Sk
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2007 / Plynofikácia 1.
poschodia obchodného domu

500 000,00 Sk

Dolná Poruba
Rekonštrukcia kultúrneho
domu

2 750 000,00 Sk

Premostenie potoka

1 700 000,00 Sk

2.6 Popis ekonomických zdrojov
V mikroregióne Teplička bolo k 31.12.2006 celkovo 998 fyzických a právnických
osôb. Najviac fyzických a právnických osôb je v Trenčianskych Tepliciach, spolu 503
osôb čo je 50,4 %. Prehľad počtu právnických a fyzických osôb je znázornení v tabuľke
č. 40.
Tabuľka č.41 Prehľad počtu právnických a fyzických osôb v jednotlivých obciach
v mikroregióne Teplička k 31.12.2006
Obec
Trenčianske Teplice

Právnické osoby
128

Fyzické osoby
375

Spolu
503

Trenčianske Teplá

72

232

304

Omšenie

12

127

139

Dolná Poruba

12

40

52

Mikroregión
224
774
Zdroj: Štatistický úrad SR, krajská správa v Trenčíne, 2008
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Z hľadiska jednotlivých činností, najviac fyzických a právnických osôb je terciálnom
sektore, obchodná činnosť (192 fyzických osôb, ďalej FO) a nasledujú činnosti v oblasti
priemyselnej výroby (190 FO), stavebníctvo (170 FO) a veľkoobchod, maloobchod (152 FO),
kde je najviac i právnických osôb (45). Celkový prehľad počtu fyzických a právnických osôb
i podľa rozdelenia na mikro podniky, malé podniky, stredné podniky a veľké podniky
obsahuje tabuľka č. 42.
Tabuľka č.42 Prehľad počtu právnických a fyzických v jednotlivých kategóriách
a sektoroch v celom mikroregióne
Sektor
Primárny

Spolu
Sekundárny

poľnohospodárstvo
lesníctvo
rybolov
ťaţba nerastných
surovín
priemyselná výroba
výroba a rozvod
elektriny, plynu, vody
stavebníctvo

Mikro
podniky
FO
PO
10
4
15
1
0
0

Malé
podniky
FO
PO
0
2
0
0
0
0

Stredné
podniky
FO
PO
0
0
0
0
0
0

Veľké
podniky
FO
PO
0
0
0
0
0
0

Spolu
16
16
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

190
0

16
0

5
0

2
1

0
0

3
0

0
0

0
0

216
1

170

12

2

3

0

0

0

0

187
60

Spolu
Terciárny

385
152

33
45

7
6

8
3

0
0

3
0

0
0

0
0

436
206

56
26
0

8
0
2

0
0
0

4
0
0

0
0
0

2
1
0

0
0
0

0
0
0

70
27
2

13

0

0

0

0

0

0

0

13

7

8

0

2

0

0

0

0

17

192
24
2
Spolu
446
87
8
Spolu celkom
831
120
15
Zdroj: Štatistický úrad SR, krajská správa v Trenčíne, 2008

2
11
17

0
0
0

1
4
7

0
0
0

0
0
0

223
556
990

veľkoobchod a
maloobchod
hotely a reštaurácie
doprava, skladovanie
pošty a
telekomunikácie
finančné
sprostredkovanie
nehnuteľnosti,
prenájom
obchodné činnosti

Podnikateľské subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu
Na základe prieskumu cestovného ruchu v roku 2003, v mikroregióne sa nachádzalo
18 ubytovacích zariadení v kategóriách hotel, penzión a turistická ubytovňa. Z hľadiska
sortimentu a kvality poskytovaných sluţieb 7 hotelov a jeden penzión bolo zaradených do
kategórie *** (496 stálych lôţok). Spolu s ubytovaním poskytovali 14 zariadení pohostinské
sluţby a niektoré prevádzkovali kaviareň, bar, vináreň a cukráreň.
V mikroregóne bolo spolu k dispozícii 1679 stálych lôţok a 358 lôţok príleţitostných.
Z celkového počtu hotelov a penziónov 12 poskytovali na rôznej úrovni relaxačné
a rehabilitačné sluţby (masáţe, perličkové kúpele, vírivkové kúpele, parafínové a rašelinové
zábaly, sauna, bazén, solárium, lekár a pod.). Len samotné Slovenské liečebné kúpele, a.s.
mali 917 lôţok stálych a 90 príleţitostných, pričom mali 95% obsadenosť.
Ostatné zariadenia neposkytovali ţiadne relaxačno-rehabilitačné sluţby. Medzi najčastejšie
doplnkové sluţby patrili fitnes, stolný tenis, bicykle, bazén a kozmetické sluţby. Desať
podnikateľských subjektov prijímali od klientov platobné karty (VISA, MASTERCARD,
MAESTRO) a 5 podnikateľských subjektov stravné šeky (Vaša stravovacia, Ticket restaurant,
pod.). Zabezpečený prístup pre telesne postihnutých do svojich zariadení mali len 5
ubytovacích zariadení.
V Trenčianskych Tepliciach v roku 2003 sa nachádzalo 14 samostatných
pohostinských zariadení - Fontána bistro, Vináreň II. Rímskej légie, Poseidon, Café Maxim,
R-club, La Vita, Pizzeria Kópia, Snack Bar Jozefína, Čajovňa Sen, Biela labuť, Caffé Brigitt,
Judit, Pivný bar u Beznáka, Plzeňská reštaurácia. Spolu ponúkali 418 miest v jednotlivých
zariadeniach, 545 miest v sezónnom období na terase. Okrem pohostinských sluţieb ponúkali
i doplnkové sluţby ako napr. elektronická ruleta, cateringové sluţby, hudobné produkcie,
svadby, priestory pre rodinné akcie a firemné akcie. Denný bar Biela labuť ponúkala svojim
klientom tenisové dvorce a minigolf (grafy a tabuľky z prieskumu cestovného ruchu 2003 sú
v prílohe).
Na základe údajov z prieskumu cestovného ruchu v roku 2008, v mikroregióne je 23
ubytovacích zariadený (v porovnaní s rokom 2003 je to o 5 ubytovacie zariadenia viacej),
z toho iba jedna turistická ubytovňa v Trenčianskej Teplej a všetky ostatné ubytovacie
zariadenia sú situované v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice, celkovo 9 hotelov, 8
penziónov, 4 ubytovania v súkromí a jedna táborová ubytovňa. Z hľadiska kvality, všetky
hotely a jeden penzión sú zaradené do kategórie *** (1376 stálych lôţok). Celkový počet
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lôţok v mapovaných ubytovacích zariadeniach je 1759 a príleţitosných je 217. Rozloţenie
počtu lôţok podľa kategórie je znázornené v grafe č.33.

Graf č.33 Počet lôţok podľa kategórie ubytovania
18
80

160

14 37

92

1358

hotel ***
penzión***

penzión**

penzión

penzión*

ubyt. v súkromí

turistická ubyt.

Z hľadiska národnostnej štruktúry hostí je najviac zastúpená slovenská národnosť
(45,5 %), za ňou nasledujú hostia z Nemecka (32,10 %). V grafe č.34 je uvedená skupina
Ostatní, ktorú tvoria národnosti, ktorých bolo medzi hosťami zanedbateľný počet, alebo hostia
o ktorých sme nezískali presné údaje. Najviac sú však v skupine Ostatní zastúpení hostia
z Rakúska, Poľska a Holandska.
Graf č.34 Národnostná štruktúra hostí
1,50%

2,30%
5,40%

13,30%

45,50%

32,10%

SR

Nemecko

ČR

Poľsko

Rakúsko

Ostatní

Hostia, ktorí prichádzajú do Trenčianskych Teplíc, boli rozdelení na viacero typov
zákazníkov. V tejto časti sme nesledovali hostí ubytovaných v kúpeľných domoch, ani
v detskom tábore.
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Aj napriek tomu značnú časť tvorili hostia, ktorí boli ubytovaní mimo kúpeľov a vyuţívali
ambulantnú kúpeľnú liečbu (22,2%). Najpočetnejšou skupinou boli obchodní cestujúci (31%).
Títo hostia sa ubytovávajú celoročne, sú najmä z nemecky hovoriacich krajín, keďţe
v regióne je mnoho zahraničných investorov. Prehľad percentuálneho vyuţitia ubytovacích
zariadení jednotlivými sektormi znázorňuje graf č. 35.

Graf č.35 Percentuálne vyuţitie ubytovacích zariadení jednotlivými typmi zákazníkov

Ďalšou sledovanou oblasťou boli relaxačné a balneologické sluţby. Z tohto sledovania
boli Kúpele Trenčianske Teplice a.s. opäť vylúčené, keďţe poskytovanie liečebnorekondičných pobytov je hlavným predmetom činnosti spoločnosti. Väčšina zariadení
poskytuje aspoň nejaké relaxačné sluţby, pričom všetky hotely *** majú systém relaxácie
a jej marketingu prepracovaný a ponúkajú pobyty zamerané na relaxáciu a rekondíciu. V
porovnaní s minulým prieskumom, celkovo sa zvýšila ponuka relaxačných a voľno časových
sluţieb a okrem hotel, jednotlivé sluţby (ako sauna a masáţe) poskytujú uţ aj 4 penzióny
(graf č.36).
Graf č.36 Počet subjektov poskytujúcich jednotlivé relax a balneo sluţby
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V porovnaní s rokom 2003, v Trenčianskych Tepliciach v roku 2008 ubudli 4
samostatné pohostinské zariadenie (Poseidon, Snack Bar Jozefína, Čajovňa Sen a Judit)
a jedno pribudlo (Ponorka).
Sledovaných bolo 11 samostatných pohostinských zariadení, ktoré sa nachádzajú v centre
mesta a sú preto zaujímavé aj pre hostí, nielen pre obyvateľov.
Prevádzkovatelia sa snaţia vytvoriť rôzne marketingové produkty, preto sa v meste
nachádza reštaurácia so slovenskými špecialitami, arabská, rybárska reštaurácia alebo
pizzeria. Okrem toho sa nachádzajú reštaurácie vo všetkých hoteloch *** a v niektorých
penziónoch.
Graf č.37 Rozloţenie celkového počtu miest v jednotlivých pohostinských zariadeniach
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Celková kapacita miest v reštauráciách 446, v kaviarňach 172, vo vinárni 88,
v hostinci 36 a dennom bare 89, čo je celkovo 831. Rozloţenie miest osobitne na terase
a v interiéry v jednotlivých pohostinských zariadeniach znázorňuje graf č.38.
Graf č.38
zariadeniach
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Vo všetkých zariadeniach (v ubytovacích aj v stravovacích) boli sledované moţnosti
platenia platobnými kartami a stravnými lístkami.
Stravné lístky sa vyuţívajú v 50 % zmapovaných pohostinstvách.
Platobnou kartou moţno platiť v 70 % pohostinstvách, táto moţnosť je vo všetkých
kaviarňach, ktoré sú v hoteloch alebo penziónoch.
Ubytovanie platobnou kartou je moţné uhradiť v 61 % zariadení, pričom všetky hotely ***
poskytujú túto moţnosť, ako aj novozriadené penzióny.

Situácia v odvetviach hospodárstva, v ktorých pracujú obyvatelia mikroregiónu
Na základe údajov zo sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 podľa odvetví
hospodárstva z ekonomicky aktívnych osôb najviac obyvateľov mikroregiónu - 22,5 %
pracuje v priemyselnej výrobe, 21,2 % v ostatných verejných, sociálnych a osobných
sluţbách a 12,6 % vo sfére zdravotníctva a sociálnej starostlivosti. V odvetví ako
veľkoobchod a maloobchod pracuje 9,6 %, v doprave a skladovaní pracuje občanov 7,8 %.
V školstve je zamestnaných 5,0 % a v hoteloch a reštauráciách 4,3 % obyvateľov.
V poľnohospodárstve má zastúpenie len 1,6 % občanov, najmenej je evidovaných v odvetví
ťaţby nerastných surovín. V grafe 39 je znázornené zastúpenie muţov a ţien v jednotlivých
odvetviach hospodárstva.13

počet

Graf č.39 Odvetvia hospodárstva, v ktorých pracujú obyvatelia MR Teplička
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1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace sluţby
2 Lesníctvo, ťaţba dreva a pridruţené sluţby
3 Ťaţba nerastných surovín
4 Priemyselná výroba
5 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody
6 Stavebníctvo
7 Veľkoobchod a maloobchod
8 Hotely a reštaurácie

ţeny

9 Doprava, skladovanie a spoje
10 Peňaţníctvo a poisťovníctvo
11 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné sluţby
12 Verejná správa a obrana, povinné sociálne
zabezpečenie
13 Školstvo
14 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
15 Ostatné verejné, sociálne a osobné sluţby
16 EA bez udania odvetví

Ak porovnáme zastúpenie jednotlivých odvetví v jednotlivých obciach,
v Trenčianskych Tepliciach najviac obyvateľov - 19,3 % pracuje v zdravotníctve a sociálnych
sluţbách, čo vyplýva z charakteru orientácie územia na kúpeľnú starostlivosť.
13

Štatistický úrad Trenčín, 2001
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V ostatných obciach obyvatelia pracujú predovšetkým v priemyselnej výrobe, v obci
Trenčianska Teplá aţ 31,3 %. Svoje zastúpenie v kaţdej obci majú obyvatelia pracujúci vo
veľkoobchode a maloobchode, stavebníctve a vo verejnej správe, v školstve a sociálnej
oblasti. V meste Trenčianske Teplice nad 5,0 % občanov pracuje v hoteloch a reštauráciách
a v školstve.
Z ekonomicky aktívneho obyvateľstva aţ 50 % dochádza za prácou mimo obcí
mikroregiónu (graf 40). Táto skutočnosť vyplýva uţ zo spomínanej dochádzky obyvateľov za
prácou do Trenčína, Ilavy a Novej Dubnice. Podľa jednotlivých odvetví hospodárstva najviac
za prácou dochádzajú obyvatelia pracujúci v priemyselnej výrobe, potom
v zdravotníctve, veľkoobchode a maloobchode.
Graf č. 40 Migrácia za prácou v MR Teplička

50%
50%

odchádzajúci za prácou

Nezamestnanosť
V mikroregióne Teplička bolo k 31. 12. 2007 evidovaných na Úrade práce, sociálnych
vecí a rodiny v Trenčíne 143 uchádzačov o zamestnanie (tabuľka 41). V sledovanom období
(od roku 2003 do roku 2007) sa zmenil i pomer počtu nezamestnaných muţov a ţien. Kým
v prvých troch rokoch bolo viac nezamestnaných muţov ako ţien, v posledných dvoch rokoch
je zaznamenaný opačný jav, viac je nezamestnaných ţien ako muţov.
Tabuľka č.43 Vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie v rokoch 2003 – 2007 v mikroregióne
2003

Uchádzači o
zamestnanie spolu
293

2004

Rok

Ţeny

Muţi

Miera nezamestnanosti
v%

120

173

5,3

319

124

195

5,8

2005

207

91

116

3,8

2006

158

89

69

2,9

2007

143

81

62

2, 6

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín, 2008
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Graf č. 41 Miera nezamestnanosti v % v mikroregióne Teplička

Odhadovaná miera nezamestnanosti sa pohybuje od 5 do 2 % a ku koncu roku 2007
bola iba 2,6 % (graf 43). Najväčší počet nezamestnaných 129 bolo v Trenčianskych
Tepliciach v roku 2004 a najmenší v Dolnej Porube 9 v rokoch 2007 a 2009.
Tabuľka č.44 Prehľad počtu nezamestnaných v jednotlivých obciach mikroregiónu
Počet nezamestnaných

Trenčiansk Trenčiansk
e Teplice
a Teplá

Omšenie

Dolná
Poruba

Spolu

%

2003

99

115

57

22

293

5,3

2004

129

110

52

28

319

5,8

2005

82

77

34

14

207

3,8

2006

66

60

23

8

158

2,9

2007

50

59

25

9

143

2, 6

2008 (III)

44

51

20

9

124

2,3

V rámci Trenčianskeho kraja, ktorý mal 4,5 % nezamestnanosť (k 31. 12. 2007), patrí
okres Trenčín s 2,25 % medzi okresy s najniţšou mierou nezamestnanosti.14 Prehľad niery
nezamestnanosti v mikroregióne, okrese Trenčín, v trenčianskom kraji a celej SR je
zdokumentovaný v tabuľke 45.
Tabuľka č. 45 Porovnanie miery nezamestnanosti k 31. 12. 2007
Ekonomicky
Miera nezamestnanosti
aktívne osoby
v%
spolu
5480
2,6
Mikroregión
56901
2,25
Okres Trenčín
301200
4,50
Kraj Trenčiansky
2654800
7,99
SR
Zdroj: ÚPSVaR, Základné štatistické ukazovatele o trhu práce v SR, 2008

14

www.upsvar.sk
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V rámci sledovaného obdobia v mikroregióne zo vzdelanostnej štruktúry uchádzačov
o zamestnanie vyplýva, ţe najvyšší podiel majú vyučení bez maturity 40 aţ 49% a osoby
s úplným stredným odborným vzdelaním s maturitou od 9 do 18%. Uchádzačov o
zamestnanie so základným vzdelaním je podobne ako s úplným stredným odborným
vzdelaním s maturitou od 13 do 19% a vysokoškolsky vzdelaných občanov je len 0,3 aţ 1,9%
(tabuľka 46).
Tabuľka č.46 Vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie podľa dosiahnutého stupňa vzdelania
k 31.12 daného roku
Stupeň vzdelania
2003
%
2004
44
15
44
01-základné vzdelanie
127
43
156
02-vyučení
04- úplné stredné
36
12
32
vzdelanie s maturitou
05-úplné stredné
11
3,7
8
všeobecné vzdelanie
06-úplné stredné odborné
61
21
65
vzdelanie s maturitou
1
0,3
1
07-vyššie vzdelanie
08- vysokoškolské
13
5
12
vzdelanie
293
100
318
SPOLU
Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín, 2007

%
13,8
49

2005
40
102

%
19,3
49,2

2006
31
68

%
19,7
43,4

2007
22
49

%
15,4
34,2

10

19

9,1

18

11,5

26

18,2

2,5

5

2,5

3

1,9

6

4,2

20,4
0,3

33
1

16
0,5

24
3

15,2
1,9

22
0

15,4
0

4
100

7
207

3,4
100

10
157

6,4
100

18
143

12,6
100

Podľa vekovej štruktúry, najviac nezamestnaných je vo veku 50-54 (201 obyvateľov)
a najmenej vo veku 60 (tabuľka 47).
Tabuľka č. 47 Počet uchádzačov o zamestnanie podľa vekovej štruktúry
rok

Počet
UoZ

do 19

2024

2529

3034

3539

4044

4549

5054

5559

60

2003

293

13

40

34

24

34

22

52

52

23

0

2004

319

13

49

32

25

19

40

43

62

31

5

23
21
19
125

32
23
14
164

36
29
22
201

18
15
26
113

4
1
3
13

207
12
25
22
22
13
2005
157
6
18
16
16
12
2006
143
5
22
14
8
10
2007
49
154
96
95
88
spolu 1119
Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín, 2008
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KAPITOLA 3: ANALÝZY

3.1 SWOT analýza
Silné stránky

Slabé stránky

Ľudské a spoločenské
 dobré medziľudské a kultúrno-spoločenské
vzťahy
 pokojný ţivot v Omšení a Dolnej Porube
 bohatá činnosť záujmových skupín zameraných
na kultúru a športovú činnosť
 udrţiavanie folklórnych tradícií a zvykov
 dostatok kultúrnych aktivít a akcií miestneho
významu
 medzinárodné kultúrne akcie – Artfilm,
Veteráni, Československé dni, Cena Karla Čapka
 bohatá história
 dobrá spolupráca mesta s kúpeľmi

Ľudské a spoločenské
 prestárle obyvateľstvo
 nedostatočná komunikácia medzi občanmi a
samosprávou
 veľká kriminalita, problém s neprispôsobivými
občanmi (Trenčianska Teplá)
 nedostatočné environmentálne povedomie
občanov
 úpadok organizácií venujúcich sa folklóru
a tradíciám
 málo kultúrnych akcií pre pacientov a hostí

Prírodné a environmentálne
 krása okolitej prírody
 geografická poloha
 čisté ţivotné prostredie
 kúpeľný park s jazierkom
 pitný prameň Ifigénia
 termálne pramene
 lesy a príroda
 chránené územia, prírodné rezervácie
 zavedený separovaný zber odpadov
Materiálne a fyzické
 dobrá dopravná dostupnosť, dobré dopravné
spojenie
 údrţba a čistota verejných priestranstiev
 zavedená plynofikácia
 dostatok ihrísk a telocviční
 zrekonštruovaná pešia zóna a upravené
sídlisko s mnoţstvom zelene
 vysielanie miestnej televízie
 výstavba nových bytov

Prírodné a environmentálne
 znečistená rieka Teplička a priehrada
 znečistené lesy
 nadmerná ťaţba dreva
 čierne skládky
 enviromentálna záťaţ – skládka TKO
 vysoká prašnosť a hlučnosť v dôsledku
tranzitnej dopravy
 slabá starostlivosť o Kúpeľný park
Materiálne a fyzické
 staré chátrajúce budovy
 nedostatočné moţnosti pre iné športy, napr.
volejbal, basketbal, cykloturistiku atď.
 nedostatočné priestory na kultúrne akcie
 v obciach nie je dostatok zdravotníckych
sluţieb
 nedobudovaná infraštruktúra
 neudrţiavané turistické chodníky a ich
značenie, zničené vyhliadky a lavičky
 chýba verejné kúpalisko
 nedoriešená doprava v strede obce Trenčianska
Teplá
 zlý technický stav ciest
 chýba plynofikácia v Prílese a v Dolnej Porube
 neudrţiavaná ţelezničná stanica a jej okolie
v Trenčianskej Teplej
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Ekonomické
 v blízkych mestách Trenčín, Dubnica nad
Váhom a Nová Dubnica je dostatok
pracovných príleţitostí
 dostatočná obchodná sieť okrem
Trenčianskych Teplíc
 účelové zariadenia a rekreačné sídla verejných
inštitúcií a firiem v Trenčianskych Tepliciach

Ekonomické
 nedostatok sluţieb a ich nízka kvalita
 málo pracovných príleţitostí priamo v mikroregióne
 nízka kúpna sila
 vysoké ceny tovarov a vysoké ţivotné náklady
v Trenčianskych Tepliciach
 nedostatočná obchodná sieť v Trenčianskych
Tepliciach
 vyššie náklady mesta v dôsledku prítomnosti
Kúpeľov
 zlé podnikateľské prostredie a vysoké dane v
Trenčianskych Tepliciach
 monopolný prístup k termálnym prameňom
 nedostatočné doplnkové sluţby v cestovnom
ruchu
 nedostatočná propagácia mikroregiónu

Príležitosti

Ohrozenia

Vnútorné

Vnútorné

Vonkajšie

Ľudské a spoločenské
 zlepšenie komunikácie a propagácie
mikroregiónu
 získanie priestorov pre stretávanie sa mladých,
dôchodcov, detí
 rozvíjanie vzťahu občan - obec (zvýšenie
záujmu)
Prírodné
a environmentálne
 vyuţívanie alternatívnych zdrojov energií
(biomasa, slnečná energia)
 vyčistenie Tepličky a priehrady
Materiálne a fyzické
 vybudovanie kanalizácie
 rekonštrukcia ciest
 vybudovanie viacúčelových športovísk najmä
v obciach ihriská
 zriadenie káblovej televízie v Dolnej Porube
 vybudovanie cyklotrasy
 obnoviť značenie a vyčistiť turistické
chodníky, obnoviť lavičky a oddychové zóny
 vybudovanie turistického chodníka
z Trenčianskych Teplíc do Dolnej Poruby
 dokončenie rekonštrukcie pešej zóny
a vybudovanie zóny stred v Trenčianskych
Tepliciach
 vybudovať bazén pre verejnosť
 výstavba nových bytov
 vybudovať park a oddychové zóny
v Trenčianskej Teplej
 zriadenie zariadenia pre prestárlych občanov

Ľudské a spoločenské
 nezáujem ľudí o veci
verejné
 odchod mladých ľudí
 nedisciplinovanosť voči
ţivotnému prostrediu
 závisť a egoizmus ľudí
Prírodné
a environmentálne
 nezrekultivovanie
skládky odpadov Kaňová

Prírodné
a environmentálne
 prírodné
katastrofy

Materiálne a fyzické
 nenaplnenie územného
plánu
 nedokončenie
odkanalizovania
Omšenia a Dolnej Poruby
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Ekonomické
 rozvoj cestovného ruchu v rámci mikroregiónu
 vytvorenie informačného centra
 rozšíriť spektrum produktov v cestovnom
ruchu a vytvorenie nového marketingového
produktu
 vytvorenie podmienok pre vidiecku turistiku
a agroturistiku
 obnova tradičného ovčiarstva a chov dobytka
 vybudovanie muzeálnej izby
 vybudovanie lyţiarskeho vleku
 vybudovanie lanovky z Dolnej Poruby na
Homolku
 vybudovanie doplnkových sluţieb v obciach
(čistiareň, obuvník, kozmetika...)
 zlepšenie propagácie územia pre investorov

Ekonomické
 nedostatok finančných
prostriedkov
 zvyšovanie daní
a poplatkov
 nevyuţitie finančných
prostriedkov z EÚ
 úpadok sluţieb

Postupy pri príprave SWOT analýzy, metódy stanovenia jednotlivých zdrojov SWOT
analýzy, informačné zdroje a celkový dopad SWOT analýzy pre územie verejnosúkromného partnerstva (MAS) – prepojenie SWOT analýzy na os 4 PRV
SWOT analýza Miestnej akčnej skupiny mikroregiónu Teplička bola prvý krát spracovaná
v roku 2005 v rámci projektu Technickej pomoci SAPADT. Postup pri jej príprave prebiehal
vo viacerých líniách. Okrem rôznych foriem získavania informácií, popísaných niţšie
(dotazníky, súťaţe, informačná kampaň), boli základom pri formulovaní SWOT analýzy
verejné stretnutia obyvateľov mikroregiónu Teplička v jednotlivých obciach a následne
stretnutie pracovnej skupiny. V období od 26. januára 2005 aţ do 26. apríla 2005, kedy bola
SWOT analýza na spoločnom pracovnom stretnutí prezentovaná a spripomienkovaná, bolo
uskutočnených k jej tvorbe 7 stretnutí (1 stretnutie miestnych aktivistov, 5 verejných stretnutí
a 1 spoločné stretnutie pracovnej skupiny). Výsledkom verejných stretnutí v obciach
Omšenie, Dolná Poruba, Trenčianska Teplá a mesta Trenčianske Teplice bolo spracovanie
individuálnych SWOT analýz.
Pri stanovení jednotlivých zdrojov SWOT analýzy boli pouţité viaceré metódy
uplatňujúce špecifické nástroje pre prácu s miestnym obyvateľstvom:
1. metóda koncepčného mapovania;
2. prieskum verejnej mienky;
3. analýza formou prieskumu podnikateľských subjektov cestovného ruchu
v mikroregióne (ubytovacích a pohostinských zariadení v roku 2005 a 2008)
4. brainstorming;
5. analýza situácie a predstava o konečnom riešení (indikátory kvality ţivota, zostavenie
vízie);
6. analýza územia formou jednoduchej SWOT analýzy (pri verejných stretnutiach)
a odbornej SWOT analýzy.
V roku 2008 (júl – august 2008) v rámci spracovania Integrovanej stratégie rozvoja územia
mikroregiónu Teplička bola SWOT analýza zaktualizovaná na základe reálnych skutočností
vyplývajúcich z auditu zdrojov územia.
Celkový dopad SWOT analýzy na územie mikroregiónu Teplička sa premieta predovšetkým
v perspektíve rozvoja podmienok riešených v rámci špecifického cieľa 1 ISRÚ mikroregiónu
Teplička:
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Zo SWOT analýzy v tomto smere jasne vyplýva potreba vyuţitia existujúceho
potenciálu pre rozvoj vidieckej turistiky a agroturistiky (najmä v obciach ako sú Omšenie
a Dolná Poruba), ako reflekcia na problém nedostatku pracovných príleţitostí priamo
v území. Na druhej strane sú v slabých stránkach avizované potreby rozšírenia spektra
produktov cestovného ruchu a kvality marketingu ako prostriedku pre pritiahnutie väčšieho
počtu návštevníkov. Základným portfóliom v tomto smere je riešenie problému rozsahu a
kvality verejnej infraštruktúry a infraštruktúry cestovného ruchu (napr. turistických,
náučných chodníkov, vyhliadok, oddychových zón a pod.). Práve tieto uvedené skutočnosti
riešia 3 opatrenia PRV 2007 – 2003 a to konkrétne Opatrenie 311 Diverzifikácia smerom
k nepoľnohospodárskym činnostiam, Opatrenie 313 Podpora činností v oblasti vidieckeho
cestovného ruchu (časť A aj B) a Opatrenie 322 Obnova a rozvoj obcí.
Ďalej SWOT analýza v slabých stránkach poukazuje na nevyhovujúci stav budov vo
vlastníctve obcí (ako aj spoločenských objektov), športovísk a ďalšieho zázemia
dotvárajúceho kvalitu a štandard sluţieb pre obyvateľov. Perspektívne zmeny sú riešené cez
Opatrenie 321 Základné sluţby pre hospodárstvo a obyvateľov vidieka.
V nadväznosti na deklarujúcu potrebu vzdelávania rôznych cieľových skupín
navrhnuté Opatrene 331 Vzdelávanie a informovanie reaguje na potrebu rozvoja ľudských
zdrojov v území a to predovšetkým cez moderné a inovatívne spôsoby zvyšovania potrebných
vedomostí a zručností.
Zapojenie verejnosti (občania, profesné a záujmové zdruţenia a zástupcovia
jednotlivých sektorov) do procesu tvorby SWOT analýzy (ankety, dotazníky,
informačné kampane, iné spoločenské aktivity), vrátane popisu účasti občanov v procese
Ako bolo spomínané vyššie, účasť verejnosti na procese tvorby analýzy bola riešená okrem
verejných a pracovných stretnutí predovšetkým uskutočnením dotazníkového prieskumu
v termíne 01. 07. 2004 do 15. 12. 2004 v Trenčianskych Tepliciach, Trenčianskej Teplej
a v Omšení. Cieľom prieskumov bolo získať informácie o potrebách, záujmoch, problémoch
a očakávaniach verejnosti za účelom získania podkladov pre definovanie silných a slabých
stránok, problémov a priorít rozvoja mikroregiónu. V rámci prieskumu z celkového počtu
3 500 distribuovaných dotazníkov návratnosť predstavovala 21,48%.
Taktieţ s dôrazom na moţné príleţitosti rozvoja územia bola uskutočnená súťaţ pre deti
základných škôl vo všetkých obciach mikroregiónu pod názvom „Ako vnímame súčasnosť
a akú chceme budúcnosť našej obce/mesta“. V rámci nej deti rôznymi výtvarnými technikami
podali informácie ako vidia svoju obec v súčasnosti a akú ju chcú mať v budúcnosti. Cieľom
tejto aktivity bolo hlavne mapovanie negatívnych a pozitívnych obrazov komunity očami
detí, v ktorej ţijú (vrátane túţob a vlastných vízií do budúcnosti). Za kaţdú školu samostatne
bolo ocenených 5 víťazných prác, pričom vyhodnotenie prebiehalo v decembri 2005
s miestnym kolom literárnej súťaţe.
Keďţe súčasťou územia mikroregiónu Teplička je mesto Trenčianske Teplice, ktoré
koncentruje okrem Slovenských liečebných kúpeľov, a.s. i ďalšie ubytovacie a stravovacie
zariadenia, bol v roku 2004 vykonaný prieskum ubytovacích a pohostinských zariadení za
účelom získania aktuálnych údajov ohľadom vybavenia, sortimentu a kvality poskytovaných
sluţieb v cestovnom ruchu. Prieskum sa uskutočnil formou osobných rozhovorov podľa
štandardizovaných dotazníkov v 18-tich sledovaných ubytovacích zariadeniach a 14-tich
pohostinských zariadeniach.
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V roku 2008 v rámci aktualizácie údajov pri spracovaní ISRÚ mikroregiónu Teplička
bol prieskum týchto ubytovacích a stravovacích zariadení uskutočnený znovu, a to v období
od septembra do októbra 2008.
Úlohy a zodpovednosť jednotlivých subjektov pri príprave a spracovaní SWOT analýzy
Na odbornosť a kvalitu spracovania SWOT analýzy, vrátane realizácie vyššie uvedených
metód a nástrojov získavania informácií a podkladov, dozerali externí experti, ktorí majú
dlhoročné skúsenosti s prípravou programových dokumentov na báze integrovaného prístupu.
Konkrétne:
 Ing. Barbora Gerhátová, Nitrianska 2/3, 955 01 Chrabrany – príprava a spracovanie
SWOT analýzy, facilitácia stretnutí,
 Ing. Lenka Mitická, 91 326 Peťovka, zber informácií, organizovanie stretnutí,
spracovanie údajov,
 Ing. Jozef Kahan – Škultétyho 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, príprava
podkladov a zber informácií k aktualizácii SWOT analýzy.
Prehľad o uskutočnených podujatiach a stretnutiach k spracovaniu SWOT analýzy je
uvedený v Prílohe č.7. Záväznej osnovy Integrovanej stratégie rozvoja územia.
3.2 Problémová analýza a stanovenie rozvojových priorít
Analýza problémov územia verejno-súkromného partnerstva (MAS)
Potreba určenia kľúčových problémov bola uskutočnená na základe nevyhnutnosti čo
najväčšej adresnosti ISRÚ mikroregiónu Teplička. Samotné stanovenie kľúčových problémov
bolo zrealizované dňa 15. 05. 2005 na spoločnom stretnutí pracovnej skupiny (budúcich
členov MAS MT), kde boli identifikované nasledovné tri najmarkantnejšie problémy:
1. Stagnácia a úpadok cestovného ruchu
2. Nedostatočne funkčný manaţment mikroregiónu
3. Nedostatok moţností pre vyuţívanie voľného času
V rámci ďalších dvoch pracovných stretnutí – v dňoch 17.05.2005 a 04. 08. 2005, na základe
vyššie prezentovaných kľúčových problémov, boli stanovené dva špecifické ciele:
Špecifický cieľ 1:
o Oţiviť, skvalitniť a zatraktívniť cestovný ruch v duchu aktuálnych trendov do roku
2015
Špecifický cieľ 2:
o Zlepšiť podmienky pre realizáciu jednotlivých aktivít voľného času do roku 2015
V roku 2008 v procese aktualizácie ISRÚ mikroregiónu Teplička na stretnutí členov Miestnej
akčnej skupiny mikroregiónu Teplička 07.11.2008 boli špecifické ciele integrovanej stratégie
prehodnotené s tým, ţe sa pri ich formulácii zohľadnili zmeny uskutočnené za posledné tri
roky, a stanovili sa dve strategické priority. Tie v prípade územia mikroregiónu Teplička
prezentujú hlavné faktory rozvoja a spresňujú smerovanie podpory na odstránenie alebo
zmiernenie vyššie uvedených kľúčových disparít.
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Strategické priority územia mikroregiónu Teplička:
 STRATEGICKÁ PRIORITA 1 Cestovný ruch
 STRATEGICKÁ PRIORITA 2 Vyuţitie voľného času a moţnosti kvalitného vzdelávania
Pouţité postupy pri príprave problémovej analýzy
Problémová analýza bola spracovaná metódou koncepčného mapovania a matice párového
posúdenia problémov. Prvým krokom bolo zostavenie zoznamu problémov na základe
braistormingu. V ďalšom kroku členovia pracovnej skupiny zatriedili problémy do skupín,
pomenovali ich a vyčlenili tie, ktoré chcú, vedia a sú schopní na úrovni mikroregiónu
vyriešiť. Ďalej sa pokračovalo metódou párového posúdenia problémov, v ktorej sa pracovalo
uţ len s vybranými riešiteľnými problémami. Pomocou tejto metódy boli vygenerované
vyššie uvedené kľúčové problémy.
Stanovenie strategických priorít vychádzalo z uvedených kľúčových problémov, pričom boli
zohľadnené zmeny, ktoré sa v území od roku 2005 udiali. Tento posun sa premietol
predovšetkým v oblasti cestovného ruchu, kedy z „úplnej stagnácie“ sa postupne podarilo
oţiviť a naštartovať projekty podporujúce rozvoj cestovného ruchu a tým i komunikáciu
a spoluprácu kľúčových aktérov v území.
Zapojenie verejnosti do procesu tvorby problémovej analýzy (ankety, dotazníky,
informačné kampane, iné spoločenské aktivity), vrátane popisu účasti občanov v procese
V procese tvorby problémovej analýzy bola verejnosť zapojená cez získavanie informácií
a relevantných podkladov formou uţ spomínaných dotazníkových prieskumov.
Samotná analýza problémov územia, ako je spomínané vyššie, bola riešená formou
pracovného stretnutia „budúcich členov“ miestnej akčnej skupiny a to dňa 05.05.2005 s tým,
ţe aktualizácia špecifických cieľov a stanovenie strategických priorít sa uskutočnilo na
pracovnom stretnutí členov miestnej akčnej skupiny dňa 07.11.2008. Všetky výstupy
pracovných skupín boli v roku 2005 i v roku 2008 zverejnené cez dostupné informačné
kanály (miestna televízia, verejná prezentácia, web stránka) s cieľom informovania verejnosti
a získavania názorov a podnetov k uvedeným výstupom.
Úlohy a zodpovednosť jednotlivých subjektov pri príprave a spracovaní problémovej
analýzy
Problémová analýza bola spracovaná pod dohľadom externých expertov, ktorí majú
dlhoročné skúsenosti s prípravou programových dokumentov na báze integrovaného prístupu.
Konkrétne:
 Ing. Jela Tvrdoňová, Novozámocká 244, 949 05 Nitra – metodické vedenie stretnutí,
facilitácia,
 Ing. Barbora Gerhátová, Nitrianska 2/3, 955 01 Chrabrany – príprava a spracovanie
problémovej analýzy, facilitácia stretnutí,
 Ing. Lenka Mitická, 91 326 Peťovka, zber informácií, organizovanie stretnutí,
spracovanie údajov,
 Ing. Jozef Kahan – Škultétyho 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, príprava
podkladov a zber informácií k aktualizácii problémovej analýzy a k stanoveniu
strategických priorít.
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Prehľad o uskutočnených podujatiach a stretnutiach k spracovaniu problémovej
analýzy je uvedený v Prílohe č.7. Záväznej osnovy Integrovanej stratégie rozvoja
územia.

75

KAPITOLA 4: ZOSTAVENIE STRATEGICKÉHO RÁMCA

4.1 Integrovaná stratégia rozvoja územia (strategické plánovanie)
Postupy a harmonogram spracovania Integrovanej stratégie rozvoja územia
Spôsob tvorby strategického programovania a plánovania rozvoja územia Miestnej akčnej
skupiny Teplička (MAS MT) sa „naštartoval“ v roku 2004 v rámci technickej pomoci
SAPRAD a spočíval v uplatnení všetkých prvkov „prístupu Leader“ (inovatívneho prístupu
riadenia rozvoja vidieckych území). Z hľadiska pozície a statusu tohto územia významný
prínos spočíval v začatí organizovania rozvoja predovšetkým zvnútra – endogénne.
Samotná Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS MT bola zostavená podľa metódy
interaktívneho plánovania zohľadňujúcej postupy zapájania verejnosti a nástrojov formovania
verejno-súkromných partnerstiev pre prístup Leader. V rámci spracovania jednotlivých etáp
integrovanej stratégie: komplexnej analýzy územia (auditu zdrojov), SWOT analýzy, vízie
a problémovej analýzy, strategickej časti so zadefinovaním strategického, hodnotiaceho
a monitorovacieho rámca, finančných plánov, a inštitucionálneho zabezpečenia realizácie
stratégie sa uplatňovali interaktívne formy a špecifické metódy určené pre prácu s miestnym
obyvateľstvom.
V procese spracovania auditu zdrojov, vízie a SWOT analýzy boli uskutočnené v roku
2004 verejné stretnutia obyvateľov na úrovni obcí, realizované dotazníkové prieskumy
a individuálne stretnutia a konzultácie so zástupcami samospráv, podnikateľov a neziskového
sektora. Informovanosť verejnosti bola uskutočňovaná formou vysielaní v regionálnej
televízii, plagátov, verejných prezentácií a pozvánok na stretnutia. Podnikatelia z územia boli
pozývaní predovšetkým prostredníctvom individuálnych rozhovorov a stretnutí.
Definovanie kľúčových problémov územia a spracovanie strategickej časti prebiehalo
na báze spoločných stretnutí pracovnej skupiny zloţenej z relevantných kľúčových aktérov
z verejného, podnikateľského a neziskového sektora (rok 2004). Spoločné stretnutia v období
realizácie Technickej pomoci i v roku 2008 boli uskutočnené pod vedením vonkajšieho
experta, ktorého úlohou bolo facilitovať celý proces, vytvárať priestor pre diskusiu a
schopnosť jednotlivých účastníkov spolupracovať pri plánovaní, hodnotení a výbere aktivít
vhodných pre rozvoj územia.
Kontinuálne s týmto procesom sa v roku 2007 uskutočnili viaceré rokovania a aktivity
zamerané k zaloţeniu verejno-súkromného partnerstva. V roku 2008 prišlo k dokreovaniu
orgánov a naštartovaniu spolupráce medzi rôznymi aktérmi v území.
4.1.1 Vízia, strategický cieľ, strategické priority a špecifické ciele
Zmeny oproti doterajšej praxi riešenia miestnych problémov, inovačné aktivity a spôsob
vyuţitia miestneho potenciálu pre inovácie




Jednou zo základných zmien v procese tvorby stratégie bolo uplatnenie a vyuţívanie
prístupu vedeného „zdola nahor“, čo na jednej strane znamenalo umoţnenie širokému
spektru obyvateľov (cez rôzne nástroje a metódy) vyjadriť svoje názory a potreby,
a na druhej strane dalo moţnosť aktívnym obyvateľom priamo sa zapojiť do
spoločného rozhodovania o budúcnosti a rozvoji územia.
Druhý aspekt zahŕňa riešenie miestnych problémov spoločne, nie individuálne na
kaţdej obci. Naštartovaný proces priniesol pozitívny posun v tomto smere a to
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„premietnutie miestnych problémov“ do spoločných, ich pomenovanie a spoločné
hľadanie vhodných riešení.
Výraznou zmenou je „zakomponovanie pohľadu“ na riešenie miestnych problémov
podnikateľskej sféry a rôznych spoločenských organizácií fungujúcich na území
mikroregiónu. Najmä podnikatelia doteraz nereflektovali na potrebu riešenia
miestnych problémov; a u spoločenských organizácií určitá miera angaţovanosti bola,
ale „apriory“ viac-menej s cieľom riešenia potrieb ich samotnej činnosti a podmienok
fungovania. Prínos v tomto smere spočíva v kontinuálnej spolupráci a partnerstve
všetkých troch sektorov pri riešení problémov územia a tým lepšieho vyuţitia
existujúcich verejných i súkromných zdrojov, ktoré sú k dispozícii.

Spôsob prispievania inovácií k naplneniu cieľov Integrovanej stratégie rozvoja územia
Hlavným artiklom v rámci ISRÚ MAS MT bude tvorba inovačných prvkov a aktivít na
úrovni projektov. V rámci stratégie sú inovácie riešené cez kombinácie „ziskových
a neziskových“ opatrení, prepojením ponuky nových aktivít s potrebami územia, podporou
vzniku nových sluţieb v území a ich inovatívne vyuţitie pre tvorbu „pridanej hodnoty“
Logický rámec Integrovanej stratégie rozvoja územia a navrhovaných intervencií, opatrenia
(vrátane opatrení súvisiacich s osou 3 PRV), názov opatrenia, operačný program, konečný
prijímateľ (ţiadateľ) a odôvodnenie výberu opatrenia
Ţelanú zmenu a hlavné smerovanie územia do budúcna vyjadruje vízia ISRÚ MAS MT, ktorá
bola zostavená v rámci vzájomnej súčinnosti členov verejno-súkromného partnerstva
a experta.
Vízia do roku 2025
Mikroregión Teplička je vyhľadávaným atraktívnym územím, ktoré v sebe spája špecifickú
ponuku kúpeľného a taktiež vidieckeho cestovného ruchu.
„Územie poskytuje zázemie pre život v čistom, zdravom a kultúrnom prostredí“.
Pre obyvateľov i domácu a zahraničnú klientelu sú k dispozícii kvalitné služby a množstvo
príležitostí pre oddych a trávenie voľného času s bohatým kultúrno-spoločenským
programom.
Atraktívne prostredie a pracovné príležitosti sú „lákadlom“ pre príliv mladých ľudí do
tohto územia.
Integrovaná stratégia je v zmysle logiky programu postavená na 2 strategických prioritách, do
ktorých bude Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička v nasledujúcich rokoch
investovať svoju energiu, čas, finančné prostriedky a zhodnocovať vlastné vnútorné zdroje.
Očakávaná zmena je sformulovaná do špecifických cieľov, ktoré spadajú pod tieto strategické
priority.
Strategický cieľ:
„Zvýšiť atraktívnosť a prosperitu územia Miestnej akčnej skupiny mikroregiónu
Teplička rozvíjaním cestovného ruchu do roku 2015“
Strategické priority:
STRATEGICKÁ PRIORITA 1
STRATEGICKÁ PRIORITA 2

Cestovný ruch
Vyuţitie voľného času a moţnosti kvalitného vzdelávania
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STRATEGICKÁ PRIORITA 1

Cestovný ruch
 Špecifický cieľ 1 Skvalitniť a zatraktívniť ponuku cestovného ruchu v mikroregióne
Teplička
STRATEGICKÁ PRIORITA 2

Vyuţitie voľného času a moţnosti kvalitného vzdelávania
 Špecifický cieľ 2 Zlepšiť podmienky pre realizáciu aktivít voľného času
V rámci uvedených špecifických cieľov vychádzajúc z potrieb územia sú navrhnuté
nasledovné priority a opatrenia:
 Špecifický cieľ 1 Skvalitniť a zatraktívniť ponuku cestovného ruchu v mikroregióne
Teplička


Priorita 1 Infraštruktúra cestovného ruchu

Opatrenie 1.1.1 Obnova a rozvoj obcí (kód opatrenia podľa PRV SR 322)
Konečný prijímateľ (ţiadateľ): Koneční prijímatelia aktivít skupiny opatrení 3.4 Obnova
rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a sluţieb ako súčasť projektov realizovaných miestnymi
akčnými skupinami, zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu.
Z podpory sú však vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000.
Odôvodnenie výberu opatrenia: Ako vyplýva z auditu zdrojov a SWOT analýzy, súčasný stav
cestovného ruchu v mikroregióne značne ovplyvňuje nedobudovaná infraštruktúra. Medzi
slabé stránky patrí nevyhovujúci technický stav miestnych komunikácií, chodníkov, ďalej
lávok, mostov a taktieţ verejných priestranstiev. Z hľadiska potreby zvýšenia „atraktivity“
mikroregiónu je nevyhnutné doriešiť dobudovanie doplnkovej infraštruktúry formou výstavby
cyklotrás, ktoré by prepojili celé územie mikroregiónu.
Opatrenie 1.1.2 Rozvoj cezhraničného turizmu (OP cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 –
2013, Oblasť podpory I.5)
Konečný prijímateľ (ţiadateľ): Štát (Slovenská republika) resp. organizačná zloţka štátu,
Územná samospráva (a jej organizačné zloţky), Príspevkové a rozpočtové organizácie,
Komory - záujmová samospráva, Školy (zákon č. 596/2003), Neinvestičný fond (zákon č.
147/1997 Z. z.), Nezisková organizácia (zákon č. 213/1997 Z. z.), Záujmové zdruţenie
právnických osôb (§20f-20j zákona č. 40/1964 Zb.), Občianske zdruţenie (zákon č. 83/1990
Zb.), Nadácia (zákon č. 34/2002 Z. z.), Cirkvi a náboţenské spoločnosti (zákon č. 308/1991
Zb.), Štátny podnik (zákon č. 111/1990 Zb.), Akciová spoločnosť (zákon č. 513/1991 Zb.) s
80 % podielom verejnoprávnych osôb, Spoločnosť s ručením obmedzeným (zákon č.
513/1991 Zb.) s 80 % podielom verejnoprávnych osôb (uvedených v bode 2) na základnom
kapitáli a 80% podielom verejnoprávnych právnických osôb (uvedených v bode 2.) na
hlasovacích právach.
Odôvodnenie výberu opatrenia: Potreba realizácie uvedeného opatrenia vyplýva z potreby
realizácie aktivít doplnkovej infraštruktúry cestovného ruchu. SWOT analýza v slabých
stránkach poukazuje na nedostatok a neudrţovanie turistických chodníkov, lavičiek, na
zničené vyhliadky. Zároveň z hľadiska zvýšenia atraktivity územia pre návštevníkov je
potrebné dobudovať náučné chodníky a ďalšiu doplnkovú „supraštruktúru“ cestovného
ruchu.
Opatrenie 1.1.3 Regenerácia sídiel (ROP SR, 4.1)
Konečný prijímateľ (ţiadateľ): obce zaradené do pólov rastu
78

Odôvodnenie výberu opatrenia: Potreba realizácie uvedeného opatrenia vyplýva so súčasného
stavu nízkej kvality verejnej infraštruktúry (miestnych komunikácií, chodníkov, verejných
priestranstiev a pod.).


Priorita 2 Kvalita a spektrum základných a doplnkových produktov a sluţieb
cestovného ruchu

Opatrenie 1.2.1 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A (PRV SR,
Os 3, kód 313)
Konečný prijímateľ (ţiadateľ): Fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti cestovného
ruchu, v prípade ţiadateľov podnikajúcich aj v oblasti poľnohospodárstva ich podiel ročných
trţieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových trţbách/príjmoch musí byť
niţší ako 30 %. Ak ţiadateľ vykazuje podiel trţieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby
niţší ako 30 %, ale investícia zahŕňa viac ako 10 lôţok, môţe o podporu poţiadať z OP
KaHR, ktorý je v gescii MH SR.
Odôvodnenie výberu opatrenia: Potreba realizácie uvedeného opatrenia vyplýva zo súčasnej
situácie v území na základe výsledkov prieskumu ubytovacích a pohostinských zariadení.
Z uvedenej analýzy je zrejmé, ţe v mikroregióne je dostatok ubytovacích a stravovacích
zariadení, tie sú však koncentrované predovšetkým v Trenčianskych Tepliciach. Vysoká
atraktivita prírodného prostredia dáva predpoklady rozvoja podnikania v oblasti vidieckej
turistiky, čo predstavuje zdroj dodatočných príjmov pre obyvateľov obcí. Druhý aspekt
spočíva v nízkom zastúpení poskytovania doplnkových sluţieb. V súvislosti s tým sú
potrebné investície do rozšírenia a skvalitnenia poskytovaných sluţieb, zvyšovania
štandardov a tvorby komplexných marketingových produktov postavených na báze vyuţitia
prírodného a kultúrno-historického potenciálu regiónu.
Opatrenie 1.2.2 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (OP KaHR, 3.1)
Konečný prijímateľ (ţiadateľ): Fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie
podľa § 2 ods. (2) Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré predloţia projekt
na vybudovanie, rekonštrukciu alebo modernizáciu komplexných centier cestovného ruchu
s ich celoročným vyuţitím. Do podpisu zmluvy o poskytnutí NFP sa prijímateľ povaţuje za
ţiadateľa o poskytnutie pomoci.
Odôvodnenie výberu opatrenia: Výsledkov prieskumu cestovného ruchu (2008) vyplýva, ţe
v mikroregióne pôsobí 23 ubytovacích zariadení. Príleţitosti SWOT avizujú moţnosti
rozširovania spektra sluţieb a zvyšovania ich kvalitatívneho štandardu podporou ubytovacích
zariadení disponujúcich 10 a viac lôţkami.
Opatrenie 1.2.3 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam (PRV SR, Os 3,
kód 311)
Konečný prijímateľ (ţiadateľ): Právnické a fyzické osoby (mikropodniky, malé a stredné
podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) podnikajúce v oblasti
poľnohospodárstva, ktorých podiel ročných trţieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby
na celkových trţbách/príjmoch za posledné účtovné obdobie predstavuje minimálne 30%.
Ţiadatelia musia podnikať v poľnohospodárskej prvovýrobe minimálne 12 po sebe
nasledujúcich mesiacov pred podaním ŢoNFP. Preukazuje sa ŢoNFP. Ak ţiadateľ vykazuje
podiel trţieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby niţší ako 30%, ale investícia zahŕňa
viac ako 10 lôţok, môţe o podporu ţiadať z OP KaHR, ktorý je v gescii MH SR.
Odôvodnenie výberu opatrenia: Analýza SWOT v silných stránkach deklaruje vysoký
rekreačný a turistický potenciál nielen pre rozvoj vidieckej turistiky ale i agroturistiky.
V mikroregióne sa nachádzajú poľnohospodárske subjekty schopné generovať „zdroje
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diverzifikačných činností“. Príleţitosťou realizácie tohto opatrenia je rozvoj podnikateľských
aktivít na vidieku a tvorba nových pracovných príleţitostí.


Priorita 3 Marketing a propagácia

Opatrenie 1.3.1 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť B (PRV SR,
Os 3, kód 313)
Konečný prijímateľ (ţiadateľ): Právnické osoby zdruţujúce subjekty pôsobiace v oblasti
vidieckeho cestovného ruchu
Odôvodnenie výberu opatrenia: Ako vyplýva zo SWOT analýzy, medzi slabé stránky
mikroregiónu stále patrí nedostatočná propagácia mikroregiónu, ktorá by bola zostavená
nielen na informovaní o moţnostiach primárnej a sekundárnej ponuky regiónu, ale tieţ ktorá
by bola zameraná na zosúladenie informačných a propagačných aktivít všetkých
zainteresovaných subjektov v cestovnom ruchu. Jej súčasťou je i podpora podujatí
regionálneho významu, ktoré pomôţu prilákať návštevníkov a tak zvýšia
konkurencieschopnosť mikroregiónu.
Opatrenie 1.3.2 Rozvoj cezhraničného turizmu (OP cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 –
2013, Oblasť podpory I.5)
Konečný prijímateľ (ţiadateľ): Štát (Slovenská republika) resp. organizačná zloţka štátu,
Územná samospráva (a jej organizačné zloţky), Príspevkové a rozpočtové organizácie,
Komory - záujmová samospráva, Školy (zákon č. 596/2003), Neinvestičný fond (zákon č.
147/1997 Z. z.), Nezisková organizácia (zákon č. 213/1997 Z. z.), Záujmové zdruţenie
právnických osôb (§20f-20j zákona č. 40/1964 Zb.), Občianske zdruţenie (zákon č. 83/1990
Zb.), Nadácia (zákon č. 34/2002 Z. z.), Cirkvi a náboţenské spoločnosti (zákon č. 308/1991
Zb.), Štátny podnik (zákon č. 111/1990 Zb.), Akciová spoločnosť (zákon č. 513/1991 Zb.) s
80 % podielom verejnoprávnych osôb, Spoločnosť s ručením obmedzeným (zákon č.
513/1991 Zb.) s 80 % podielom verejnoprávnych osôb (uvedených v bode 2) na základnom
kapitáli a 80% podielom verejnoprávnych právnických osôb (uvedených v bode 2.) na
hlasovacích právach.
Odôvodnenie výberu opatrenia: Intervencia prostredníctvom tohto opatrenia je zameraná na
podporu budovania vnútornej identity mikroregiónu a moţností jeho prezentácie cez rozličné
kultúrne akcie, podujatia a vzájomnú spoluprácu s partnerským Mikroregiónom Ostroţsko.
Opatrenie 1.3.3 Podpora rozvoja infraštruktúry cestovného ruchu – b.) neinvestičné aktivity
(ROP SR, 3.2)
Konečný prijímateľ (ţiadateľ): obce zaradené do pólov rastu
Odôvodnenie výberu opatrenia: V rámci SWOT analýzy je jasne proklamovaná potreba
zlepšenia propagácie územia a zabezpečenia adekvátnej informovanosti. Keďţe mikroregión
disponuje kvalitnými sluţbami v rámci kúpeľného cestovného ruchu a ročne ho navštívi
18 000 návštevníkov je nevyhnutné vybudovať komplexný informačný systém vrátane
informačnej kancelárie.
 Špecifický cieľ 2 Zlepšiť podmienky pre realizáciu aktivít voľného času


Priorita 1 Infraštruktúra voľného času

Opatrenie 2.1.1 Základné sluţby pre vidiecke obyvateľstvo (PRV SR, Os 3, kód 321)
Konečný prijímateľ (ţiadateľ): Koneční prijímatelia aktivít skupiny opatrení 3.4 Obnova
rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a sluţieb ako súčasť projektov realizovaných miestnymi
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akčnými skupinami, zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu.
Z podpory sú však vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000.
Odôvodnenie výberu opatrenia: SWOT analýza ako aj problémová analýza poukázala na
nedostatok a nízku kvalitu občianskej vybavenosti a tým podmienok pre realizáciu aktivít
voľného času obyvateľov. Nedostatok kvalitnej infraštruktúry voľného času, konkrétne
detských, športových ihrísk, objektov spoločenského významu atď. negatívne ovplyvňuje
kvalitu ţivota miestnych obyvateľov a priamo v mikroregióne spôsobuje stagnáciu a úpadok
činnosti záujmových spolkov a zdruţení.
Opatrenie 2.1.2 Regenerácia sídiel (ROP SR, 4.1)
Konečný prijímateľ (ţiadateľ): obce zaradené do pólov rastu
Odôvodnenie výberu opatrenia: Uvedené opatrenie dopĺňa moţnosti riešenia nízkej kvality
občianskej infraštruktúry v území.


Priorita 2 Rozvoj spoločenských aktivít a kultúrnych tradícií

Opatrenie 2.2.1 Kultúrny rozvoj a tvorba sietí (OP cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 –
2013, Oblasť podpory I.1)
Konečný prijímateľ (ţiadateľ): Štát (Slovenská republika) resp. organizačná zloţka štátu,
Územná samospráva (a jej organizačné zloţky), Príspevkové a rozpočtové organizácie,
Komory - záujmová samospráva, Školy (zákon č. 596/2003), Neinvestičný fond (zákon č.
147/1997 Z. z.), Nezisková organizácia (zákon č. 213/1997 Z. z.), Záujmové zdruţenie
právnických osôb (§20f-20j zákona č. 40/1964 Zb.), Občianske zdruţenie (zákon č. 83/1990
Zb.), Nadácia (zákon č. 34/2002 Z. z.), Cirkvi a náboţenské spoločnosti (zákon č. 308/1991
Zb.), Štátny podnik (zákon č. 111/1990 Zb.), Akciová spoločnosť (zákon č. 513/1991 Zb.) s
80 % podielom verejnoprávnych osôb, Spoločnosť s ručením obmedzeným (zákon č.
513/1991 Zb.) s 80 % podielom verejnoprávnych osôb (uvedených v bode 2) na základnom
kapitáli a 80% podielom verejnoprávnych právnických osôb (uvedených v bode 2.) na
hlasovacích právach.
Odôvodnenie výberu opatrenia: Realizácia aktivít v rámci tohto opatrenia napomôţe rozvíjať
kultúrno-spoločenský ţivot v mikroregióne a spropagovať existujúce kultúrno-historické
pamiatky.
Opatrenie 2.2.2 Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť (MK SR, Program
8)
Konečný prijímateľ (ţiadateľ): fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky, má
trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dovŕšila vek 18 rokov, fyzická osoba
oprávnená na podnikanie s miestom podnikania na území Slovenskej republiky alebo
právnická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky, vyšší
územný celok alebo obec, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej
zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec, občianske zdruţenie so sídlom na území
Slovenskej republiky, nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky,,záujmové zdruţenie
právnických osôb, ak je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky,
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné sluţby so sídlom na území
Slovenskej republiky, neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky, vysoká
škola so sídlom na území Slovenskej republiky, registrovaná cirkev alebo náboţenská
spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje
svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboţenskej spoločnosti.
Odôvodnenie výberu opatrenia: Z auditu zdrojov vyplýva, ţe v mikroregióne sa kaţdoročne
konajú mnohé významné podujatia. Príkladom je akcia celoslovenského charakteru ART81

film. Potreba intervencie v rámci tohto opatrenia je daná potrebou realizácie významných
kultúrnych akcií a podujatí konaných v mikroregióne.
Opatrenie 2.2.3 VZN mesta Trenčianske Teplice č.5/2006
Konečný prijímateľ (ţiadateľ): oprávnené subjekty, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na
území mesta alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú sluţby
obyvateľom mesta, môţe mesto poskytovať dotácie za podmienok ustanovených
týmto všeobecne záväzným nariadením
Odôvodnenie výberu opatrenia: Na základe potrieb definovaných v audite zdrojov vyplýva
potreba podpory aktivít a fungovania spoločenských organizácií v meste Trenčianske Teplice
cez existujúci grantový systém.
Opatrenie 2.2.4 Obec Trenčianska Teplá, Smernica č. 3/2005 o poskytovaní dotácií
Konečný prijímateľ (ţiadateľ): právnické osoby na území obce, ktorých zakladateľom nie je
obec, len na podporu všeobecne prospešných sluţieb, všeobecne prospešných alebo
verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti, fyzické osoby podnikateľov na území obce na podporu podnikania a zamestnanosti.
Odôvodnenie výberu opatrenia: Deklarácia výberu uvedeného opatrenia spočíva v potrebe
podpory činností rôznorodých spoločenských organizácií fungujúcich na území obce
Trenčianska Teplá.
Opatrenie 2.2.5 VZN obce Omšenie č. 2/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Konečný prijímateľ (ţiadateľ): právnická osoba v zmysle občianskeho zákonníka, fyzická
osoba – podnikateľ alebo fyzická osoba, ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt na území obce.
Odôvodnenie výberu opatrenia: SWOT analýza v silných stránkach deklaruje bohatú činnosť
záujmových skupín zameraných na kultúrnu a športovú činnosť v mikroregióne. Konkrétne
v obci Omšenie ide o 6 „atraktívnych“ spoločenských organizácií, ktoré potrebujú podporu
pre realizáciu svojich aktivít.
Opatrenie 2.2.6 VZN č. 2/2009 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Dolná
Poruba
Konečný prijímateľ (ţiadateľ): právnická osoba v zmysle občianskeho zákonníka, fyzická
osoba – podnikateľ alebo fyzická osoba, ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt na území obce.
Odôvodnenie výberu opatrenia: Z auditu zdrojov vyplýva, ţe v obci Dolná Poruba rozvíjajú
svoju činnosť dve aktívne spoločenské organizácie a práve intervencia v rámci tohto opatrenia
zabezpečí pokrytie nákladov na ich činnosť.
 Priorita 3 Moderné a inovatívne vzdelávanie
Opatrenie 2.3.1 Vzdelávanie a informovanie (kód opatrenia podľa PRV SR 331)
Konečný prijímateľ (ţiadateľ): subjekty – inštitúcie, pôsobiace v oblasti poskytovania
vzdelávacích a informačných sluţieb (štátne, príspevkové, rozpočtové, verejno-právne,
neziskové organizácie, občianske a záujmové zdruţenia, profesijné komory – pôsobiace
minimálne 12 mesiacov pred podaním ŢoNFP).
Odôvodnenie výberu opatrenia: Z analýzy zdrojov i SWOT analýzy vyplýva výrazná potreba
„investovania“ do vzdelávania a informovanosti. Základom je reflekcia na potrebu získavania
potrebných vedomostí a zručností a ich zhodnotenie pre celkový rozvoj ľudských kapacít
v území.
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Opatrenie 2.3.2 Premena tradičnej školy na modernú (OP V, 1.1)
Konečný prijímateľ (ţiadateľ): základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a krajských
školských úradov, cirkevné základné školy, súkromné základné školy, obec ako zriaďovateľ
základných škôl, krajský školský úrad ako zriaďovateľ špeciálnych základných škôl, vrátane
špeciálnych základných škôl.
Odôvodnenie výberu opatrenia: Potreba realizácie uvedeného opatrenia vyplýva z potreby
zavádzania nových, inovačných foriem vzdelávania do študijných plánov základných škôl
mikroregiónu. Uplatnenie projektových prístupov vo vzdelávaní zabezpečí do budúcna
„vyššiu kvalitu ľudských zdrojov“.
Prierezové opatrenia ISRÚ MAS MT:
Opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce (PRV SR, Os 4, kód 421)
Konečný prijímateľ (ţiadateľ): Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička, v prípade ţe
bude vybraná RO na implementáciu Integrovanej stratégie rozvoja územia. Jej právna forma
je občianske zdruţenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o zdruţovaní občanov v znení
neskorších predpisov s MAS Mikroregiónom Ostroţsko (ČR) pracuje na princípe Leader.
Odôvodnenie výberu opatrenia: Potreba realizácie projektov v rámci Opatrenia 4.2
Vykonávanie projektov spolupráce vychádza z potreby budovania spolupráce s partnerskou
MAS v ČR. MAS MT plánuje realizovať jeden projekt nadnárodnej spolupráce v období 2011
– 2012.
Opatrenie 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny (PRV SR, Os 4, kód 431)
Konečný prijímateľ (ţiadateľ):
MAS, ktorá je vybraná RO na implementáciu integrovanej stratégie rozvoja územia a ktorá
musí mať právnu formu: občianske zdruţenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o zdruţovaní
občanov v znení neskorších predpisov.
Odôvodnenie výberu opatrenia: Vychádza z predpokladov MAS MT efektívne
implementovať Integrovanú stratégiu rozvoja územia MAS MT.
Súhrnný prehľad Integrovanej stratégie rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny
mikroregiónu Teplička je uvedený v Prílohe č.3.
4.2 Akčný plán vo väzbe na os 4 Leader
Väzba vybraných opatrení osi 3 PRV, ktoré sa budú implementovať prostredníctvom osi 4
Leader na ciele Integrovanej stratégie rozvoja územia, reflekcia súboru vybraných opatrení
osi 3 PRV na situáciu v území (audit zdrojov), analýzy a strategický rámec Integrovanej
stratégie rozvoja územia, riešenie problémov daného územia súborom vybraných opatrení osi
3 PRV a podpora jeho rozvoja podľa skutočných potrieb
Prostredníctvom osi 4 vo väzbe na strategický cieľ a špecifické ciele ISRÚ MAS MT sa budú
implementovať tieto niţšie uvedené vybrané opatrenia s nasledovnými aktivitami:
V rámci Špecifického cieľa 1: Skvalitniť a zatraktívniť ponuku cestovného ruchu
v mikroregióne Teplička ide o viacero opatrení, konkrétne:
Opatrenie 1.1.1 Obnova a rozvoj obcí (kód opatrenia podľa PRV SR 322)
Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi
predpismi EÚ:
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-

výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnych ciest, lávok a mostov;
výstavba, rekonštrukcia a modernizácia chodníkov, cyklotrás, verejných
priestranstiev.

Reflekcia na situáciu v území:
Ako vyplýva z auditu zdrojov a SWOT analýzy súčasný stav cestovného ruchu
v mikroregióne značne ovplyvňuje nedobudovaná infraštruktúra. Medzi slabé stránky patrí
nevyhovujúci technický stav miestnych komunikácií, chodníkov, ďalej lávok, mostov
a taktieţ verejných priestranstiev. Z hľadiska potreby zvýšenia „atraktivity“ mikroregiónu je
nevyhnutné doriešiť dobudovanie doplnkovej infraštruktúry formou výstavby cyklotrás, ktoré
by prepojili celé územie mikroregiónu.
Cieľom opatrenia je zvýšiť atraktivitu územia dobudovaním infraštruktúry cestovného ruchu,
ktorá napomôţe zvýšiť návštevnosť mikroregiónu a pomôţe naštartovať ďalšie nadväzujúce
ekonomické aktivity.
Opatrenie 1.2.1 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A (kód
opatrenia podľa PRV SR 313)
Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi
predpismi EÚ:
- rekonštrukcia a modernizácia nízkokapacitných ubytovacích zariadení s kapacitou
maximálne 10 lôţok – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia
a zariadenia vrátane zriadenia pripojenia na internet;
- prestavba a/alebo prístavba časti rodinných domov a ďalších nevyuţitých objektov na
nízkokapacitné ubytovacie zariadenia s kapacitou maximálne 10 lôţok – stavebné
investície, investície do vnútorného vybavenia a zariadenia vrátane zriadenia
pripojenia na internet;
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia doplnkových relaxačných zariadení (sauna,
krb, bazén a pod.).
Súčasťou stavebných investícii môţu byť aj prístupové cesty, pripojenie na inţinierske siete
a úpravy v rámci areálu.
Reflekcia na situáciu v území:
Potreba realizácie uvedeného opatrenia vyplýva zo súčasnej situácie v území na základe
výsledkov prieskumu ubytovacích a pohostinských zariadení. Z uvedenej analýzy je zrejmé,
ţe v mikroregióne je dostatok ubytovacích a stravovacích zariadení, tie sú však koncentrované
predovšetkým v Trenčianskych Tepliciach. Vysoká atraktivita prírodného prostredia dáva
predpoklady rozvoja podnikania v oblasti
vidieckej turistiky, čo predstavuje zdroj
dodatočných príjmov pre obyvateľov obcí. Druhý aspekt spočíva v nízkom zastúpení
poskytovania doplnkových sluţieb. V súvislosti s tým sú potrebné investície do rozšírenia
a skvalitnenia poskytovaných sluţieb, zvyšovania štandardov a tvorby komplexných
marketingových produktov postavených na báze vyuţitia prírodného a kultúrno-historického
potenciálu regiónu.
Cieľom opatrenia je zlepšiť ekonomické príleţitosti obyvateľov mikroregiónu podporou
projektov, ktoré vytvoria nové zdroje príjmov, zvýšiť kvalitu a rozšíriť spektrum
poskytovaných sluţieb podporou investičných aktivít na báze budovania štandardov,
rozšírenia sortimentu produktov v cestovnom ruchu a vytvorenia nových marketingových
produktov.
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Opatrenie 1.2.3 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam (kód opatrenia
podľa PRV SR 311)
Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi
predpismi EÚ:
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rekreačných a ubytovacích zariadení
s kapacitou 11 – 10 lôţok – stavebné investície, investície do vnútorného
vybavenia, zariadenia a technológií vrátane zriadenia pripojenia na internet;
- rekonštrukcie existujúcich poľnohospodárskych objektov (ktoré stratili svoj pôvodný
účel) na agroturistické objekty s kapacitou 11 – 40 lôţok – stavebné investície,
investície do vnútorného vybavenia, zariadenia a technológií vrátane zriadenia
pripojenia na internet;
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia agroturistických zariadení vrátane
hygienických, ekologických a rekondičných objektov slúţiacich na rozvoj turistických
činností (napr. kryté bazény, fitnes centrá, masáţne a solárne zariadenia, sociálne
zariadenia, čističky odpadových vôd a pod.) – stavebné investície, investície do
vnútorného vybavenia, zariadenia a technológií vrátane zriadenia pripojenia na
internet;
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia areálov vytvárajúcich podmienky na rozvoj
rekreačných a relaxačných činností (turistické chodníky, jazdectvo, rybárstvo,
poľovníctvo, cykloturistika, vodné športy, zimné športy, sauna, bazén, detské ihrisko
a pod.) – stavebné investície, investície do vybavenia, strojov a technológií vrátane
zriadenia pripojenia na internet.
Reflekcia na situáciu v území:
Analýza SWOT v silných stránkach deklaruje vysoký rekreačný a turistický potenciál nielen
pre rozvoj vidieckej turistiky ale i agroturistiky. V mikroregióne sa nachádzajú
poľnohospodárske subjekty schopné generovať „zdroje diverzifikačných činností“.
Príleţitosťou realizácie tohto opatrenia je rozvoj podnikateľských aktivít na vidieku a tvorba
nových pracovných príleţitostí.
Cieľom opatrenia je podporiť rozvoj nových foriem podnikania, ktoré vytvoria alternatívu
tvorby zamestnanosti v mikroregióne.
Opatrenie 1.3.1 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť B (kód
opatrenia podľa PRV SR 313)
Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi
predpismi EÚ:
- Marketing sluţieb vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónu.
Reflekcia na situáciu v území:
Ako vyplýva zo SWOT analýzy, medzi slabé stránky mikroregiónu stále patrí nedostatočná
propagácia mikroregiónu, ktorá by bola zostavená nielen na informovaní o moţnostiach
primárnej a sekundárnej ponuky regiónu, ale tieţ ktorá by bola zameraná na zosúladenie
informačných a propagačných aktivít všetkých zainteresovaných subjektov v cestovnom
ruchu. Jej súčasťou je i podpora podujatí regionálneho významu, ktoré pomôţu prilákať
návštevníkov a tak zvýšia konkurencieschopnosť mikroregiónu.
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Cieľom opatrenia je koordinovanou a koncepčnou propagáciou územia mikroregiónu zvýšiť
jeho atraktivitu a návštevnosť.
Niţšie uvedené opatrenia osi 3 PRV, implementované prostredníctvom osi 4, sa budú
implementovať v nadväznosti na Špecifický cieľ 2: Zlepšiť podmienky pre realizáciu aktivít
voľného času.
Opatrenie 2.1.1 Základné sluţby pre vidiecke obyvateľstvo (kód opatrenia podľa PRV SR
321)
Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi
predpismi EÚ:
- rekonštrukcia a modernizácia rekreačných zón,
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia detských a športových ihrísk , trţníc,
autobusových zastávok a pod.,
- rekonštrukcia a modernizácia obecných stavieb (napr. obecný úrad, kultúrny dom)
a objektov spoločenského významu (napr. amfiteátre) vrátane ich okolia (okrem
stavieb a budov evidovaných na MK SR v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok
a lokalít UNESCO) vrátane zriadenia pripojenia na internet.
Reflekcia na situáciu v území:
SWOT analýza ako aj problémová analýza poukázala na nedostatok a nízku kvalitu
občianskej vybavenosti a tým podmienok pre realizáciu aktivít voľného času obyvateľov.
Nedostatok kvalitnej infraštruktúry voľného času, konkrétne detských, športových ihrísk,
objektov spoločenského významu atď. negatívne ovplyvňuje kvalitu ţivota miestnych
obyvateľov a priamo v mikroregióne spôsobuje stagnáciu a úpadok činnosti záujmových
spolkov a zdruţení.
Cieľom opatrenia je zabezpečenie kvalitnej občianskej vybavenosti a priestorov na realizáciu
voľnočasových aktivít.
Opatrenie 2.3.1 Vzdelávanie a informovanie (kód opatrenia podľa PRV SR 331)
Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi
predpismi EÚ:
- 2. nasledovné formy informačných aktivít
tvorba nových vzdelávacích programov;
 tvorba analýz vzdelávacích potrieb;
 krátkodobé kurzy, školenia, tréningy na získanie potrebných vedomostí a zručností;
 konferencie a semináre;
 výmenné informačné stáţe a návštevy v tuzemsku a v EÚ;
 putovné aktivity k cieľovým skupinám;
 ďalšie formy, ako napríklad tlačené publikácie a webové portály, trvalý informačný
a poradenský servis zameraný na celoţivotné vzdelávanie.
Reflekcia na situáciu v území:
Z analýzy zdrojov i SWOT analýzy vyplýva výrazná potreba „investovania“ do vzdelávania
a informovanosti. Základom je reflekcia na potrebu získavania potrebných vedomostí
a zručností a ich zhodnotenie pre celkový rozvoj ľudských kapacít v území.
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Cieľom opatrenia je uplatniť moderné a inovatívne formy vzdelávania.
V rámci akčného plánu je zaradené i prierezové opatrenia osi 4: a to Opatrenie 4.2
Vykonávanie projektov spolupráce (PRV SR, Os 4, kód 421), kde sú oprávnené činnosti:
- spoločný marketing Leaderovských skupín v rôznych regiónoch;
- ochrana spoločného kultúrneho bohatstva v rámci vytvoreného partnerstva.
Spolu s ním v rámci ISRÚ MAS MT okrem vyššie uvedených opatrení je zaradené aj
prierezové opatrenie z PRV SR a to opatrenie 4.3– Chod miestnej akčnej skupiny (PRV SR,
Os 4, kód 431), v ktorom oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi opatrenia a
príslušnými právnymi predpismi EÚ:
- školenia manaţmentu a zamestnancov MAS zodpovedných za realizáciu stratégie;
- štúdie a analýzy dotknutého územia zamerané na aktualizáciu stratégie;
- publicita a informovanie o dotknutej oblasti a o stratégii;
- prevádzková činnosť;
- administratívna činnosť MAS: vyhlásenie výzvy, príjem ţiadostí, administratívna
kontrola ţiadostí a príloh, hodnotenie projektov podľa kritérií, výber projektov a ich
schválenie, kontrola realizácie projektov;
- zber informácií pre monitoring a hodnotenie;
- vedenie zloţiek projektov a uchovávanie dokladov;
- semináre, školenia pre členov MAS zamerané na rozširovanie vedomostí a zručností
pri vykonávaní stratégie.
Opatrenia osi 3 Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, implementované prostredníctvom osi
4 Leader tvoria Prílohu č. 4.
4.3 Finančný plán
Finančný plán Integrovanej stratégie rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny mikroregiónu
Teplička vychádza z reálnych potrieb intervencií do jednotlivých vybraných opatrení
Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013. Stanovenie výšky alokácií na jednotlivé opatrenia
nadväzuje na akčný plán integrovanej stratégie, pričom vychádza z výšky moţných objemov
stanovených Usmernením pre administráciu osi 4 Leader vydaných MP SR v roku 2008.
Výška oprávnených výdavkov pre jednotlivé opatrenia z osi 3 je rozpočítaná
z maximálnej výšky podpory pre MAS v rámci Opatrenia 4.1 Implementácia integrovaných
stratégií rozvoja územia. Tabuľka č.48 uvádza rozdelenie finančných prostriedkov na vybrané
opatrenia osi 3 PRV podľa špecifických cieľov a tabuľka č.48 prezentuje potrebu financií pre
prierezové opatrenia 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce a 4.3 Chod miestnej akčnej
skupiny. Popis miery spolufinancovania a vnútorných limitov výšky oprávnených výdavkov
je uvedený niţšie.
Tabuľka č.48 Rozdelenie finančných prostriedkov na vybrané opatrenia osi 3 ISRÚ MAS MT
Výška
Min. výška
Max. výška Spolufinan- Spolu rozpočet
podpory
Iné zdroje
podpory
podpory
covanie
na opatrenie
z PRV
z ISRU na 1
z ISRU na 1
ţiadateľa
v€
v€
projekt v €
projekt v €
v%
v€
Špecifický cieľ 1 Skvalitniť a zatraktívniť ponuku cestovného ruchu v mikroregióne Teplička
1.1.1 Obnova a
rozvoj obcí
16 600,00
150 000,00
0,00
600 000,00
600 000,00
0,00
Opatrenia
Osi 3 PRV
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1.2.1 Podpora
činností
v oblasti
vidieckeho
cestovného
ruchu – časť A
1.2.3
Diverzifikácie
smerom
k nepoľ.
činnostiam
1.3.1 Podpora
činností
v oblasti
vidieckeho
cestovného
ruchu – časť B

2 600,00

66 400,00

50,00

265 600,00

132 800,00 132 800,00

3 000,00

132 800,00

50,00

531 200,00

265 600,00 265 600,00

1 500,00

50 000,00

5,00

183 838,20

175 084,00

8 754,20

1 580 638,20
Spolu
Špecifický cieľ 2 Zlepšiť podmienky pre realizáciu aktivít voľného času
2.1.1 Základné
sluţby pre
vidiecke
obyvateľstvo
16 600,00
220 000,00
0,00
880 000,00
2.3.1
Vzdelávanie
a informovanie
3 000,00
16 600,00
0,00
33 200,00

1 173 484,00 407 154,20

913 200,00
2 493 838,20

913 200,00
0,00
2 086 684,00 407 154,20

Spolu
Celkom v €

880 000,00

0,00

33 200,00

0,00

Popis miery spolufinancovania a vnútorných limitov výšky oprávnených výdavkov
(popis tabuľky č. 48) pre jednotlivé opatrenia je nasledovný:
Špecifický cieľ 1 Skvalitniť a zatraktívniť ponuku cestovného ruchu v mikroregióne
Teplička
 Priorita 1 Infraštruktúra cestovného ruchu
Opatrenie 1.1.1 Obnova a rozvoj obcí (kód opatrenia podľa PRV SR 322)
Alokovaná čiastka z verejných zdrojov pre Opatrenie 1.1.1 predstavuje celkovú sumu 600 000
€. Táto čiastka predstavuje 100% oprávnených výdavkov pre podporu 4 projektov pri
maximálnej výške podpory na 1 projekt 150 000 € (min. výška podpory na 1 projekt je 16 600
€). V prípade tohto opatrenia nie je zadefinované spolufinancovanie na úrovni konečných
prijímateľov a v tomto prípade celkový rozpočet Opatrenia 1.1.1 tvorí 600 000 €.


Priorita 2 Kvalita a spektrum základných a doplnkových produktov a sluţieb
cestovného ruchu
Opatrenie 1.2.1 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A (kód
opatrenia podľa PRV SR 313)
Alokovaná čiastka z verejných zdrojov pre Opatrenie 1.2.1 je stanovená na 132 800 €, čo
predstavuje výšku podpory pre konečných uţívateľov na úrovni 50%. Odvíjajúc sa od max.
výšky oprávnených výdavkov na 1 projekt (66 400 €), uvedených 50% predstavuje v priemere
podporu 2 vybraných projektov. Miera spolufinancovania vo finančnom vyjadrení predstavuje
132 800 € zo súkromných zdrojov - zo strany konečných prijímateľov pomoci. Celkový
rozpočet oprávnených nákladov Opatrenia 1.2.1 ISRÚ je 265 600 €.
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Priorita 2 Kvalita a spektrum základných a doplnkových produktov a sluţieb
cestovného ruchu
Opatrenie 1.2.3 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam (kód opatrenia
podľa PRV SR 311)
Alokovaná čiastka pre Opatrenie 1.2.3 (z verejných zdrojov) je stanovená na 265 600 €, čo
predstavuje 50% výšku oprávnených nákladov pre podporu 2 projektov s maximálnou výškou
čerpania podpory na 1 projekt v sume 132 800 €. Celkový rozpočet oprávnených nákladov
Opatrenia 1.2.3 ISRÚ je 531 200 € (50% verejných a 50% súkromných zdrojov zo strany
oprávnených ţiadateľov).
 Priorita 3 Marketing a propagácia
Opatrenie 1.3.1 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť B (kód
opatrenia podľa PRV SR 313)
Alokovaná čiastka z verejných zdrojov pre Opatrenie 1.3.1 predstavuje celkovú sumu 175 084
€. Táto čiastka predstavuje 95% oprávnených výdavkov pre podporu 4 projektov pri
priemernej výške podpory na 1 projekt 43 771 € (min. výška podpory na 1 projekt je 1 500 €).
V prípade tohto opatrenia je stanovené 5% spolufinancovanie na úrovni konečných
prijímateľov (8 754,20 €). Celkový rozpočet oprávnených nákladov Opatrenia 1.3.1 tvorí
183 838,20 € (spolu verejné a súkromné zdroje zo strany konečných prijímateľov pomoci).
Špecifický cieľ 2 Zlepšiť podmienky pre realizáciu aktivít voľného času
 Priorita 1 Infraštruktúra voľného času
Opatrenie 2.1.1 Základné sluţby pre vidiecke obyvateľstvo (kód opatrenia podľa PRV SR
321)
Alokovaná čiastka z verejných zdrojov pre Opatrenie 2.1.1 je 880 000 €, čo predstavuje 100
% oprávnených výdavkov na podporu 4 projektov pri uplatnení maximálnej výšky podpory na
1 projekt vo výške 220 000 €. V prípade tohto opatrenia nie je zadefinované
spolufinancovanie na úrovni konečných prijímateľov. Celkový rozpočet oprávnených
výdavkov Opatrenia 2.1.1 tvorí 880 000 €.
 Priorita 3 Moderné a inovatívne vzdelávanie
Opatrenie 2.3.1 Vzdelávanie a informovanie (kód opatrenia podľa PRV SR 331)
Alokovaná čiastka z verejných zdrojov pre Opatrenie 2.3.1 predstavuje sumu 33 200 €.
Uvedená výška oprávnených výdavkov z verejných zdrojov predstavuje 100% podpory
oprávnených výdavkov pre podporu projektov konečných uţívateľov pomoci (nie je
stanovená miera spolufinancovania). V rámci toho opatrenia uvedená suma predstavuje
v priemere podporu 2 projektov pri max. výške čerpania podpory na 1 projekt, t.j. 16 600 €.
Celkový rozpočet oprávnených nákladov Opatrenia 2.3.1 tvorí 33 200 €.
Výška oprávnených výdavkov na opatrenia osi 4 PRV je kalkulovaná samostatne.
Výška oprávnených výdavkov pre Opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce je 75 757
€. Opatrenie 4.2 spadá pod obidva špecifické ciele ISRÚ MAS MT, je prierezovým opatrením
integrovanej stratégie. Oprávnené výdavky z verejných zdrojov pre toto opatrenie predstavujú
100%. Celková výška finančných prostriedkov v prípade MAS MT je plánovaná na realizáciu
jedného projektu s partnerom Mikroregión Ostroţsko (Česká republika).
Z maximálnej výšky prostriedkov v Opatrení 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny,
určených Usmernením pre administráciu osi 4 Leader, plánuje MAS MT vyuţiť pre pokrytie
oprávnených výdavkov finančné prostriedky vo výške 417 335 €, z toho 33 868 € na
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prevádzku a administratívnu činnosť MAS a 83 467 € na budovanie zručností a schopností
MAS (tabuľka č. 49).
Tabuľka č.49 Finančný plán opatrení osi 4 PRV
Opatrenia Osi 4 PRV
4.2 Vykonávanie projektov spolupráce

Spolu rozpočet
na opatrenie v €
75 757

Výška podpory
z PRV SR v €
75 757

417 335

417 335

4.3 Chod miestnej akčnej skupiny

Iné zdroje v €
0
0

Celkový rozpočet na úrovni oprávnených výdavkov pre realizáciu integrovanej stratégie je
2 493 838,30 €. MAS MT poţaduje na realizáciu ISRÚ sumu 2 086 684 € (vybrané opatrenia
osi 3) a 417 335 € na Opatrenie 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny.
Finančný plán implementácie opatrení financovaných z PRV SR 2007 – 2013 je uvedený
v Prílohe č.5.
4.4 Monitorovací a hodnotiaci rámec
Pre potreby zabezpečenia monitorovania a hodnotenia integrovanej stratégie boli zostavené
monitorovacie a hodnotiace ukazovatele na úrovni strategického cieľa, špecifických cieľov
a opatrení. Tabuľka č.50 zahŕňa práve tieto stanovené dodatočné monitorovacie ukazovatele
hodnotenia ISRÚ MAS MT.
Z časovej frekvencie monitorovania výstupov, výsledkov a dopadov na jednotlivých
úrovniach sa bude sledovať hodnotenie strategického cieľa na konci roku 2003 a po ukončení
implementácie programu v roku 2005, hodnotenie špecifických cieľov sa bude sledovať raz
ročne a monitorovacie ukazovatele sa budú monitorovať pri kaţdej ţiadosti príjemcov pomoci
o platbu.
Tabuľka č.50: Dodatočné monitorovacie ukazovatele
Úroveň
Strategický cieľ:
Zvýšiť atraktívnosť
a prosperitu územia
Miestnej akčnej skupiny
mikroregiónu Teplička
rozvíjaním cestovného
ruchu do roku 2015
Špecifický cieľ 1:
Skvalitniť a zatraktívniť
ponuku cestovného ruchu
v mikroregióne Teplička
Špecifický cieľ 2: Zlepšiť
podmienky pre realizáciu
aktivít voľného času

Opatrenie 1.1.1: Obnova
a rozvoj obcí

Ukazovateľ
(názov a merná
jednotka)

Východiskový
stav

Cieľová hodnota
ukazovateľa
do r. 2013

Spôsob overovania
a získavania údajov,
frekvencia zberu

Nárast návštevnosti
územia

18 000

Nárast o 20%

Záznamy informačnej
kancelárie

Počet nových
inovatívnych sluţieb
(ks)

0

16

Počet
zrealizovaných
nových aktivít (ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
miestnych ciest (ks)
Počet
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
lávok a mostov (ks)
Počet vybudovaných,

0

46

Zber údajov od príjemcov
finančnej pomoci pri
predloţení kaţdej ŢoP
(monitorovacie správy)
RO/SORO na základe
Zákona o slobodnom
prístupe k informáciám

15

8

25

5

15

4

Zber údajov od príjemcov
finančnej pomoci pri
predloţení kaţdej ŢoP
(monitorovacie správy)
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Úroveň

Opatrenie 1.2.1: Podpora
činností v oblasti
vidieckeho cestovného
ruchu – časť A

Ukazovateľ
(názov a merná
jednotka)
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
chodníkov (ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
cyklotrás (ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
verejných
priestranstiev (ks)
Počet
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
nízkokapacitných
ubytovacích zariadení
(ks)
Počet prestavaných
a/alebo pristavaných
častí rodinných domov
a ďalších nevyuţitých
objektov (ks)

Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných a
zmodernizovaných
doplnkových
relaxačných zariadení
(ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
rekreačných
a ubytovacích
zariadení (ks)
Počet
zrekonštruovaných
existujúcich
poľnohospodárskych
objektov na
agroturistické objekty
Opatrenie 1.2.3:
(ks)
Diverzifikácia smerom
k nepoľnohospodárskym Počet vybudovaných,
činnostiam
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
agroturistických
zariadení vrátane
hygienických,
ekologických
a rekondičných
objektov (ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
areálov (ks)
Počet vytvorených
propagačných
Opatrenie 1.3.1: Podpora
materiálov (ks)
činností v oblasti
Počet
vidieckeho cestovného
uskutočnených
ruchu – časť B
prezentácií na
veľtrhoch

Východiskový
stav

Cieľová hodnota
ukazovateľa
do r. 2013

0

2

8

4

1

1

4

2

0

3

0

1

0

1

Spôsob overovania
a získavania údajov,
frekvencia zberu

Zber údajov od príjemcov
finančnej pomoci pri
predloţení kaţdej ŢoP
(monitorovacie správy)

Zber údajov od príjemcov
finančnej pomoci pri
predloţení kaţdej ŢoP
(monitorovacie správy)
0

2

0

1

2

6

0

2

Zber údajov od príjemcov
finančnej pomoci pri
predloţení kaţdej ŢoP
(monitorovacie správy)
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Úroveň

Opatrenie 2.1.1:
Základné sluţby pre
vidiecke obyvateľstvo

Opatrenie 2.3.1:
Vzdelávanie
a informovanie

Ukazovateľ
(názov a merná
jednotka)
a výstavách
cestovného ruchu
(ks)
Počet
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
rekreačných zón (ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
detských ihrísk (ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
športových ihrísk (ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
trţníc (ks)
Počet vybudovaných,
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
autobusových
zastávok a pod. (ks)
Počet
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
obecných stavieb (ks)
Počet
zrekonštruovaných
a zmodernizovaných
objektov
spoločenského
významu (ks)
Počet informačných
aktivít (ks)

Východiskový
stav

Cieľová hodnota
ukazovateľa
do r. 2013

2

1

6

3

4

2

4

2

8

8

11

6

1

1

0

5

Spôsob overovania
a získavania údajov,
frekvencia zberu

Zber údajov od príjemcov
finančnej pomoci pri
predloţení kaţdej ŢoP
(monitorovacie správy)

Zber údajov od príjemcov
finančnej pomoci pri
predloţení kaţdej ŢoP
(monitorovacie správy)

Okrem dodatočných monitorovacích ukazovateľov MAS MT sleduje aj povinné
monitorovacie ukazovatele za os 4 Leader a povinné ukazovatele za opatrenia osi 3 Programu
rozvoja vidieka 2007 – 2013, implementované prostredníctvom osi 4 Leader (tabuľka č.51
a 52).
Tabuľka č.51: Povinné monitorovacie ukazovatele pre MAS MT za os 4 Leader
Kód opatrenia:
41

Kód opatrenia:
421

Implementácia Integrovaných
stratégií rozvoja územia
veľkosť MAS v km2
počet obyvateľov v podporenej MAS
počet projektov financovaných MAS
počet podporených beneficientov
počet obcí podporeného územia
Vykonávanie projektov spolupráce

Východiskový stav
72,63
10 980
0
0
4

Cieľová úroveň do
roku 2013
72,63
10 980
21
21
4

počet podporených projektov
spolupráce
počet spolupracujúcich MAS
hrubý počet vytvorených pracovných
miest

0

1

0

2

0

1
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Kód opatrenia:
431

Chod miestnej akčnej skupiny
počet podporených aktivít
počet účastníkov, ktorí úspešne
dokončili tréningovú aktivitu

0
0

1
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Tabuľka č.52: Povinné ukazovatele za opatrenia osi 3 Programu rozvoja vidieka 2007 –
2013, implementované prostredníctvom osi 4 Leader
Úroveň

Ukazovateľ
(názov a merná jednotka)

Typ
ukazovateľa

Opatrenie:
Diverzifikácia
smerom
k nepoľnohospodárskym
činnostiam (311)

Počet prijímateľov podpory (počet)

Výstup

Cieľová
hodnota
ukazovateľa
do r. 2013
2

Celkový objem investícií (v EUR)

Výstup

265 600

Hrubý počet vytvorených pracovných
miest
Počet podporených aktivít (počet)

Výsledok

4

Výstup

14

Celkový objem investícií (v EUR)

Výstup

440 684

Hrubý počet vytvorených pracovných
miest
Počet účastníkov vzdelávacej/
informačnej aktivity (počet)
Počet vzdelávacích dní (počet)

Výsledok

Opatrenie:
Podpora činností v oblasti
vidieckeho cestovného
ruchu (313)

Opatrenie:
Vzdelávanie a
informovanie (331)

Opatrenie:
Základné sluţby pre
vidiecke obyvateľstvo
(321)

Opatrenie:
Obnova a rozvoj obcí
(322)

4

Výstup

0 / 100

Výstup

25

Počet účastníkov, ktorí úspešne
absolvovali a ukončili vzdelávaciu
aktivitu
Počet podporených obcí (počet)

Výsledok

0

Výstup

4

Celkový objem investícií (v EUR)

Výstup

880 000

Počet osôb vo vidieckych oblastiach,
ktorí majú prospech z realizovaného
projektu
Počet podporených obcí (počet)

Výsledok

10 980

Výstup

4

Celkový objem investícií (v EUR)

Výstup

600 000

Počet osôb vo vidieckych oblastiach,
ktorí majú prospech z realizovaného
projektu

Výsledok

10 980

Spôsob hodnotenia ISRÚ a zapracovania výsledkov hodnotenia
Hodnotenie integrovanej stratégie sa uskutoční v troch základných časových horizontoch:
v strednodobom horizonte t.j. v roku 2011, na konci programovacieho obdobia (rok 2013)
a nakoniec v roku 2015 po ukončení implementácie stratégie.
Ako uţ bolo spomínané vyššie, predmetom hodnotenia v strednodobom časovom horizonte je
hodnotenie výsledkov na úrovni špecifických cieľov integrovanej stratégie. Čo sa týka
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záverečného hodnotenia, to bude zamerané na hodnotenie dopadov na úrovni strategického
cieľa.
Samotný proces hodnotenia bude „prebiehať tak“, ţe kancelária MAS priebeţne realizuje zber
vstupných údajov v rámci stanovených povinných a doplnkových ukazovateľov
monitorovania a hodnotenia podľa vyššie popísaného postupu. Následne kancelária vypracuje
monitorovacie správy na základe zozbieraných údajov a predloţí ich Správnej rade MAS MT.
Správna rada preloţené monitorovacie správy prerokuje, vydá ku nim stanovisko a predloţí
ich spolu s uvedeným odporúčaním monitorovaciemu výboru. Ten monitorovacie správy
prerokuje a zhodnotí plnenie cieľov integrovanej stratégie na svojich zasadnutiach minimálne
raz ročne. Monitorovací výbor predloţenú správu buď schváli, a vtedy sa pokračuje
v stanovenej línii implementácie programu, alebo v prípade odklonu smerovania stratégie
k plneniu jej cieľov, monitorovací výbor navrhne opatrenia a tie predloţí Správnej rade MAS
MT a Valnému zhromaţdeniu na prerokovanie a schválenie.
Podkladom pre strednodobé hodnotenie, ďalej pre hodnotenie programovacieho obdobia
a hodnotenia implementácie stratégie sú práve monitorovacie správy, ktoré slúţia ako podklad
pre vykonanie hodnotenia nezávislým hodnotiteľom. Ten na základe poţiadavky Správnej
rady vypracuje súhrnnú hodnotiacu správu a predloţí ju Správnej rade na prerokovanie
a monitorovaciemu výboru na schválenie, respektíve neschválenie. V prípade strednodobého
hodnotenia správa nezávislého hodnotiteľa slúţi monitorovaciemu výboru na sledovanie
plnenia cieľov stratégie a návrhy na zmeny v prípade zistenia odklonu od cieľov ISRÚ.
Práve hodnotiaca záverečná správa nezávislého hodnotiteľa (po ukončení implementácie
stratégie) v sebe zahŕňa zhodnotenie efektivity vynaloţených finančných prostriedkov,
účinnosti vybraných opatrení a činností; a viac či menej vplyv pozitívnych/negatívnych
dopadov na trvaloudrţateľnosť územia.
Taktieţ po ukončení realizácie stratégie a jej vyhodnotení môţe súhrnná hodnotiaca správa
nezávislého hodnotiteľa slúţiť ako „odborný podklad“ pri zostavovaní novej integrovanej
stratégie územia, s cieľom čo najlepšie reflektovať na situáciu v území pri zohľadnení
uskutočnených zmien a dopadov.
Postupy sebahodnotenia jednotlivých orgánov MAS
Sebahodnotenie MAS v sebe zahŕňa dve oblasti a to priebeh implementácie stratégie a
činnosť MAS a fungovanie vlastného inštitucionálneho zázemia.
Základom seba-hodnotenia implementácie stratégie je neustále (minimálne raz za pol roka)
číselné vyhodnocovanie vyššie uvedených indikátorov monitorovania (výstup) a minimálne
raz za rok indikátorov hodnotenia (výsledok a dopad) za súčasného sledovania celkového
vývoja územia v kontexte. Ukazovatele dopadu sa vyhodnocujú na konci programového
obdobia (rok 2013) a implementácie stratégie (rok 2015). V súčinnosti s PPA ďalej MAS
vyhodnocuje indikátory povinne stanovené v PRV SR, opatreniach osi 3 a 4.
Okrem implementácie stratégie MAS MT pravidelne vyhodnocuje svoje inštitucionálne
zabezpečenie implementácie stratégie, a to konkrétne:
 Funkčnosť existujúcej organizačnej štruktúry MAS
 Funkčnosť manaţmentu MAS
 Flexibilitu, účinnosť a oprávnenosť rozhodovacích postupov o stratégii a projektoch
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 Schopnosť MAS zabezpečiť implementáciu stratégie a projektov
 Schopnosť MAS zabezpečiť monitoring a hodnotenie projektov
Pre seba-hodnotenie MAS MT si Správna rada zostaví tabuľky seba-hodnotenia, ktoré
zohľadnia vyššie uvedené kritériá a bodovací systém v prvom roku prevádzky MAS,
konkrétne do 6 mesiacov od uskutočnenia prvej výzvy. Zároveň MAS v spolupráci
s Pôdohospodárkou platobnou agentúrou vyhodnocuje povinné indikátory stanovené v PRV
SR 2007 – 2013 v opatreniach osi 4.
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KAPITOLA 5: IMPLEMENTAČNÝ RÁMEC PRI IMPLEMENTÁCII
INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA
5.1 Organizačná štruktúra a zdroje
5.1.1 Organizačná štruktúra a zabezpečenie činnosti verejno-súkromného partnerstva
(MAS)
Štruktúra a organizácia verejno – súkromného partnerstva (MAS)
Štruktúra a organizácia verejno – súkromného partnerstva „Miestna akčná skupina
mikroregiónu Teplička“ (ďalej len „MAS MT“) je presne špecifikovaná v stanovách (tvoria
prílohu č.10 ), ďalej v schéme organizačnej štruktúry (tvorí prílohu č.11 a vo vnútorných
smerniciach MAS MT (tvorí prílohu č.12).
V zmysle § 3 stanov MAS MT orgánmi zdruţenia sú:
- Valné zhromaţdenie
- Správna rada
- Predseda Správnej rady
- Kontrolná komisia
- Sekretariát Správnej rady
- Výberová komisia
- Monitorovací výbor
Úlohy a zodpovednosť jednotlivých subjektov a organizačných zloţiek verejno-súkromného
partnerstva (MAS) pri realizácii Integrovanej stratégie rozvoja územia
Valné zhromaţdenie je najvyšším orgánom a pri realizácii Integrovanej stratégie rozvoja
územia MAS MT má tieto úlohy a zodpovednosti:
a) rozhoduje o schválení stratégie a jej aktualizácii,
b) rozhoduje o schválení hodnotenia implementácie stratégie,
c) rozhoduje o schválení správy o výberovom procese,
d) rozhoduje o Smernici o hospodárení,
e) rozhoduje o Smernici o kontrolnej činnosti.
Smernice uvedené v bode c) a d) tvoria implementačné pravidlá realizácie stratégie rozvoja
mikroregiónu.
Správna rada ako najvyšší výkonný a rozhodovací orgán v zmysle základných a interných
dokumentov schvaľuje:
a) zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie,
b) predbeţne schvaľuje projekty doporučené výberovou komisiou na financovanie z PRV
SR 2007-2013,
c) zriaďuje výberovú komisiu a monitorovací výbor (ich činnosť upravuje organizačný
poriadok),
d) volí a odvoláva manaţéra MAS MT,
e) vymenúva členov monitorovacieho výboru,
f) volí a odvoláva členov výberovej komisie a schvaľuje jej štatút.
Správna rada zároveň dozerá na realizáciu podporených projektov.
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Predseda Správnej rady ako štatutárny orgán MAS MT pri implementácii Integrovanej
stratégie rozvoja územia MAS MT:
a) predkladá Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ŢoNFP) doporučené a predbeţne
schválené Zdruţením na čerpanie finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka
a ďalšie dokumenty, ktoré sú určené pre Riadiaci orgán a Pôdohospodársku platobnú
agentúru.
Kontrolná komisia ako kontrolný orgán pri realizácii Integrovanej stratégie rozvoja územia
MAS MT má tieto úlohy a zodpovednosti:
- kontrola ročnej účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení,
- priebeţná kontrola vedenia účtovných kníh a iných účtovných dokladov zdruţenia,
- kontrola efektívnosti, transparentnosti a hospodárnosti vyuţitia finančných
prostriedkov,
- sledovanie dodrţiavania stanov a vnútorných smerníc zdruţenia a kontrola ich
vzájomnej kompatibility,
- upozorňovanie na zistené nedostatky a podávanie návrhov na ich odstránenie.
Sekretariát Správnej rady ako administratívno-výkonná zloţka pri realizácii Integrovanej
stratégie rozvoja územia MAS MT má tieto úlohy a zodpovednosť:
- manaţér MAS vykonáva formálnu kontrolu prijatých ŢoNFP od konečných
prijímateľov – predkladateľov projektu, registruje ŢoNFP, poskytuje informácie
konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, zabezpečuje zber informácií pre
monitoring a hodnotenie a ďalšie administratívne činnosti MAS MT,
- administratívny pracovník MAS zabezpečuje kaţdodennú prevádzku a
administratívnu činnosť MAS MT, vedie evidenciu a predpísanú archiváciu, pripravuje
podkladové materiály na zasadnutia jednotlivých orgánov a pod,
- účtovník zabezpečuje účtovnú evidenciu a hospodárenie s finančnými prostriedkami a
majetkom MAS MT a nesie zodpovednosť za správnosť účtovnej evidencie.
Výberová komisia je výkonný orgán zdruţenia, ktorý sa schádza podľa potreby na podnet
Správnej rady. Členov výberovej komisie vyberá a odvoláva Správna rada, ktorej sa zo svojej
činnosti aj zodpovedajú.
Výberová komisia v zmysle realizácie Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS MT:
1. Hodnotí a vyberá projekty, prostredníctvom ktorých sa implementuje stratégia,
zostavuje a predkladá zoznam projektov (ŢoNFP), ktoré odporúča schváliť na
financovanie z PRV Správnej rade./odporúča vybrané projekty na schválenie Správnej
rade a vypracúva správy o výberovom procese, ktoré obsahujú aj zoznam všetkých
hodnotených projektov pre VZ.
2. Vykonáva aj administratívnu kontrolu ŢoNFP v zmysle Nariadenia Komisie (ES) č.
1975/2006, čl. 26 ods. 2, v rámci výberu projektov, ktoré sa budú implementovať
prostredníctvom stratégie, pričom:
a) schvaľuje vyradenie ŢoNFP z ďalšieho hodnotenia, ktoré nesplnili podmienky
formálnej kontroly;
b) posudzuje oprávnenosť činností v súlade s činnosťami, ktoré si zdruţenie stanovilo
pre príslušné opatrenia osi 3. Kontroluje, či činnosti nespadajú do kategórie
neoprávnených projektov, stanovených pre príslušné opatrenia osi 3 v Príručke a
Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít, osí a opatrení;
c) posudzuje splnenie kritérií pre uznateľnosť výdavkov (oprávnené a neoprávnené
výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt) stanovených na
príslušné opatrenia osi 3;
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d) posudzuje oprávnenosť konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre
príslušné opatrenie osi 3, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené v Príručke
a v Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít, osí a opatrení;
e) posudzuje splnenie všetkých minimálnych kritérií spôsobilostí, ktoré sú
definované v Príručke pre príslušné opatrenia osi 3 a v Usmernení, kapitole 5.
Opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a Prílohe č.6
Charakteristika priorít, osí a opatrení a kritérií spôsobilosti, ktoré si stanovilo
zdruţenie v rámci implementácie stratégie;
f) posudzuje splnenie podmienok uvedených v Usmernení, kapitole 1. Všeobecné
podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4
Leader, časti B a), c), d), i), l);
g) hodnotí splnenie výberových kritérií na hodnotenie projektov konečných
prijímateľov - predkladateľov projektov na príslušné opatrenie osi 3, ktoré si
stanovila MAS MT.
Monitorovací výbor je monitorovacím a kontrolným orgánom zdruţenia, ktorý pri realizácii
Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS MT v zmysle stanov a interných smerníc:
a) vykonáva kontrolu efektívnosti, transparentnosti a hospodárnosti vyuţitia finančných
prostriedkov,
b) vykonáva najmä hodnotenie a kontrolu realizácie projektov v rámci stratégie,
pripravuje a vypracováva správy o implementácii stratégie/hodnotenia implementácie
stratégie, správy o monitoringu za ročné obdobie, ktoré sa predkladajú na Riadiaci
orgán a Pôdohospodársku platobnú agentúru,
c) vykonáva monitoring priebehu vecného a finančného plnenia projektov za ročné
obdobie a vyhodnotenie jednotlivých výziev,
d) monitoruje realizáciu podporených projektov.
Spôsob delegovania zástupcov členov verejno-súkromného partnerstva (MAS) do orgánov,
komisií, príp. pracovných skupín
Valné zhromaţdenie
 Členstvo v zdruţení je dobrovoľné a vzniká prijatím za člena. Spôsob prijatia člena je
bliţšie určený v §2 ods. 8 a 9 Stanov. Členom sa môţe stať kaţdá právnická a fyzická
osoba, vrátane poľnohospodárskych a lesníckych subjektov a subjektov verejnej
správy, ktoré pôsobia na území mikroregiónu.
 Formy členstva sú: riadne a sympatizujúce.
 Členstvo zaniká dňom, kedy je splnená aspoň jedna z týchto podmienok: dobrovoľné
vystúpenie člena písomným oznámením sekretariátu Správnej rady, vylúčenie člena
rozhodnutím Správnej rady, úmrtie člena alebo zánik právnej subjektivity člena alebo
zánik občianskeho zdruţenia. Riadne členstvo zaniká taktieţ jeho neobnovením
(nezaplatením členského príspevku na ďalší beţný rok).
 Prijatie za riadneho člena je právoplatné dňom, kedy sú splnené všetky nasledovné
podmienky: zaregistrovanie písomnej prihlášky na sekretariáte Správnej rady,
preukázateľné zaplatenie ročného členského príspevku, overenie náleţitostí prihlášky
sekretariátom Správnej rady v súvislosti s §2 ods. 1 Stanov a uznesenie Správnej rady
o schválení pristúpenia nového člena v súlade s odsúhlasenou štruktúrou zastúpenia
členov MAS MT v orgánoch MAS MT. Podkladom pre overenie prihlášky je najmä
kópia výpisu z príslušného registra, kópia zakladacej listiny resp. štatútu alebo
preukázanie trvalého pobytu.
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 Prijatie za sympatizujúceho člena je právoplatné dňom zaregistrovania písomnej
prihlášky na sekretariáte Správnej rady a overenie náleţitostí prihlášky sekretariátom
Správnej rady v súvislosti s §2 ods. 1 Stanov. Sympatizujúce členstvo je viazané na
ročný obnovovací cyklus (obdobie platnosti sympatizujúceho členstva sa stanovuje
obdobne ako je uvedené v §2 ods. 6 Stanov), nie je však viazané na platenie ročného
členského príspevku a na schvaľovanie člena Správnou radou. Overenie prihlášky sa
realizuje obdobe ako je uvedené v § 2 ods. 8 Stanov.
Správna rada
 Správna rada je volená Valným zhromaţdením.
 Funkčné obdobie člena Správnej rady je dva roky, s nevyhnutne potrebným presahom
do konania príslušného Valného zhromaţdenia.
 Zloţenie členov Správnej rady je vyváţené a reprezentatívne a spĺňa podmienky
nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 a vykonávacieho nariadenia Komisie (ES) č.
1974/2006 – max. 50 % zastúpenie verejného sektora počas celého obdobia
implementácie stratégie.
Predseda Správnej rady

 Predseda Správnej rady je volený Valným zhromaţdením spomedzi zvolených členov
Správnej rady.
 Funkčné obdobie Predsedu Správnej rady je dva roky, s nevyhnutne potrebným
presahom do konania príslušného Valného zhromaţdenia.
Kontrolná komisia
 Kontrolná komisia je volená Valným zhromaţdením.
 Kontrolná komisia je zloţená z troch členov.
 Členstvo v kontrolnej komisii je nezlučiteľné je nezlučiteľné s členstvom v orgánoch
zdruţenia (okrem VZ) a ani s pracovným pomerom na Sekretariáte Správnej rady.
Sekretariát Správnej rady
 Manaţér MAS MT je menovaný Správnou radou.
 Sekretariát Správnej rady priamo podlieha Predsedovi Správnej rady.
 Zamestnanci Sekretariátu Správnej rady nemôţu byť členmi iných orgánov zdruţenia
(s výnimkou VZ) a nemusia byť členmi zdruţenia.
Výberová komisia
 Výberová komisia je zloţená zo 7 členov, vyberaných a odvolávaných Správnou
radou, ktorej sa zo svojej činnosti aj zodpovedajú.
 Pre účely hodnotenia a výberu projektov konečného prijímateľa, menuje Správna rada
pre kaţdú výzvu novú Výberovú komisiu. Tá istá osoba môţe byť členom viacerých
Výberových komisií.
 Zloţenie členov výberovej komisie je vyváţené a reprezentatívne a spĺňa podmienky
nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 a vykonávacieho nariadenia Komisie (ES) č.
1974/2006 – max. 50 % zastúpenie verejného sektora počas celého obdobia
implementácie stratégie.
 Členstvo vo Výberovej komisie je nezlučiteľné s členstvom v Správnej rade,
Kontrolnej komisii a ani s pracovným pomerom na Sekretariáte Správnej rady.
 Člen výberovej komisie nesmie hodnotiť projekt, ktorý predkladá ako konečný
prijímateľ – predkladateľ projektu v rámci implementácie stratégie (resp. je
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štatutárnym zástupcom, zamestnancom, členom riadiacich orgánov a pod. v
organizačnej štruktúre predkladaného projektu, alebo sa zúčastnil na jeho vypracovaní
ako konzultant, poradca alebo expert ). V prípade zistenia takejto skutočnosti, musí
byť člen výberovej komisie MAS nahradený iným členom.
Spôsob propagácie činnosti verejno-súkromného partnerstva (MAS)
MAS MT momentálne vyuţíva webovú stránku mesta Trenčianska Teplice
http://www.teplice.sk, kde pravidelne zverejňuje informácie o činnosti, projektoch
a zasadnutiach orgánov MAS MT. V súčasnosti zdruţenie začína realizovať projekt
medzinárodnej spolupráce s partnerským Mikroregión Ostroţsko, v rámci ktorého bude cez
interaktívnu webovú stránku poskytovať najaktuálnejšie z mikroregiónov, prehľady sluţieb
cestovného ruchu a atrakcie jednotlivých obcí.
V rámci propagácie činnosti MAS MT tu budú zverejňované aktuálne informácie z územia,
akcie konané MAS MT alebo členmi MAS MT, výstupy z jednotlivých akcií, vzdelávacie
aktivity, realizované projekty. Taktieţ činnosť MAS MT bude propagovaná v miestnej a
regionálnej televízii a v Teplickom spravodaji, ktorý vydáva mesto Trenčianske Teplice
a v občasníkoch ostatných obcí..
V súvislosti s implementáciu integrovanej stratégie MAS MT na svojej web stránke budú
pravidelne zverejňované výzvy, usmernenia, Ţiadosti o nenávratný finančný príspevok,
Ţiadosti o platbu a všetky relevantné informácie týkajúce sa implementácie Integrovanej
stratégie rozvoja územia MAS MT.
Spôsob konzultácie s konečnými prijímateľmi – predkladateľmi projektov (poradenstvo
a expertná pomoc)
Konzultácie s konečnými prijímateľmi ţiadostí o nenávratný finančný príspevok budú
vykonávané:
1. Sekretariátom Správnej rady (manaţér) MAS MT, ktorý zabezpečí pre konečných
prijímateľov – predkladateľov projektov podávanie informácií na základe dotazov osobne
na Sekretariáte Správnej rady, elektronicky, písomne alebo telefonicky.
2. Zároveň budú môcť ţiadatelia poţadovať informácie (osobne, telefonicky, písomne, emailom) na základe zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám týkajúce
sa otázok súvisiacich s PRV SR 2007 – 2013 ako aj podmienky na poskytovanie
príspevkov podľa jednotlivých priorít a ostatné informácie týkajúce sa pôsobenia
Pôdohospodárskej platobnej agentúry na Ústredí Pôdohospodárskej platobnej agentúry na
adrese:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova ul. č. 12
815 26 Bratislava
telefón: 02/52733800, 02/59266111
e-mail: Zelmira.Milkova@apa.sk
Personálna matica je uvedená v prílohe č.8.
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5.2 Zdroje verejno-súkromného partnerstva (MAS)
5.2.1 Ľudské zdroje
Tabuľka Sekretariát Správnej rady je uvedená v prílohe č.8.
5.2.2 Materiálne zdroje
Materiálne zabezpečenie
činnosti
Budovy, kancelárie

Vybavenie budov, kancelárie

Technika (vrátane
počítačovej techniky)

Pripojenie na Internet

Dopravné prostriedky

Popis situácie
MAS MT sídli v priestoroch
mestského úradu Trenčianske
Teplice. Mesto nepoţaduje od
MAS MT ţiaden nájom. MAS MT
vyuţíva okrem toho ešte jednu
miestnosť, ktorú zdieľa s inými
zdruţeniami pôsobiacimi na území
Trenčianskych Teplíc. MAS MT
nemá vo vlastníctve ţiadnu budovu.
Základné vybavenie, ktoré má
organizácia k dispozícii (stôl,
stoličky, poličky, skrinky) je
súčasťou vybavenia miestnosti,
v ktorej pôsobí. Vlastníkom tohto
vybavenia je mesto Trenčianske
Teplice.
Základné vybavenie, ktoré má
organizácia k dispozícii (počítač
a tlačiareň) je súčasťou vybavenia
miestnosti, v ktorej pôsobí.
Vlastníkom tejto techniky je
mesto Trenčianske Teplice.
Pripojenie na internet je súčasťou
sluţieb, ktoré má organizácia
k dispozícii v priestoroch,
v ktorých pôsobí. Náklady na
pripojenie na internet znáša mesto
Trenčianske Teplice. MAS MT
nemá ţiaden zmluvný vzťah
s poskytovateľom internetových
sluţieb.
MAS MT nemá vlastné dopravné
prostriedky

Vlastnícky vzťah
V-vlastné, P-prenajaté,
zvýhodnené sluţby - ZS
ZS

ZS

ZS

ZS

5.2.3 Finančné zdroje
Finančné krytie činnosti MAS MT je zabezpečované nasledovnými zdrojmi:
a) členské príspevky,
b) výnosy z majetku zdruţenia, t.j. príjmy z prenájmu, úroky z peňaţných vkladov,
výnosy z cenných papierov,
c) dary a príspevky od právnických a fyzických osôb,
d) výnosy z verejných zbierok,
e) dedičstvo,
f) výnosy z organizovania akcií,
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g) dotácie zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ, rozpočtu obcí a vyšších
územných celkov, alebo nadácii,
h) pôţičky, úvery a príjmy z aktivít podporujúcich samofinancovanie zdruţenia.
MAS MT môţe na zabezpečenie samofinancovania svojej činnosti vykonávať aj
podnikateľskú činnosť, pričom programové ciele zdruţenia nesmú byť nikdy potlačené na
úkor podnikateľských cieľov. Takto získané príjmy môţu byť pouţité len na podporu cieľov
zdruţenia v zmysle Stanov a na úhradu reţijných nákladov zdruţenia, nikdy nie ako odmeny
pre funkcionárov alebo zamestnancov zdruţenia. Zdruţenie vedie príjmy z takejto činnosti
v účtovníctve oddelene od programových aktivít, čím zabezpečuje prehľadnosť
a transparentnosť takto získaných zdrojov.
5.3 Príjem projektov
Postup pri vyhlásení výziev na implementáciu stratégie
Správna rada ako výkonný orgán podľa schváleného časového harmonogramu schváli
vyhlásenie výberového kola pre jednotlivé opatrenia Integrovanej stratégie rozvoja územia
MAS MT. Následne predseda Správnej rady MAS MT ako štatutárny orgán podpíše
Oznámenie o zverejnení výzvy a odovzdá ho na Sekretariáte Správnej rady manaţérovi MAS
MT.
MAS MT zverejní prvú Výzvu na implementáciu Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS
MT do 20-tich pracovných dní odo dňa podpísania Rámcovej zmluvy s PPA.
Výzvy v rámci implementácie stratégie budú zverejnené minimálne jeden krát do roka s tým,
ţe posledná výzva bude zverejnená v roku 2012. Výzvy budú časovo ohraničené. Výberové
kolo pre príjem ŢoNFP začína termínom uvedeným vo Výzve a končí posledným dňom
prijímania ŢoNFP uvedeným v rámci danej Výzvy pre príslušné opatrenie.
Spôsob zverejnenia výziev na implementáciu stratégie a informovania verejnosti
Manaţér MAS MT zverejní Oznámenie o zverejnení výzvy nasledovným spôsobom:
- zverejnením na internetovej stránke MAS MT,
- na viditeľnom a voľne prístupnom mieste (verejné informačné tabule obcí),
- oznamom v miestnej a regionálnej televízii.
MAS MT ako súčasť Výziev na jednotlivé opatrenia osi 3 uverejní Povinné prílohy
k projektu, ktoré budú uvedené v ŢoNFP pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré sa budú
implementovať prostredníctvom osi 4 Leader.
Administratívny postup príjmu a registrácie (ŢoNFP) projektov
ŢoNFP sa podáva v termíne uvedenom vo Výzve na Sekretariáte Správnej rady v úradných
hodinách.
MAS MT zabezpečí príjem ŢoNFP konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci
prvej výzvy do dvoch mesiacov od dňa vyhlásenia Výzvy na implementáciu stratégie.
1. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá ŢoNFP v termíne uvedenom vo
Výzve na implementáciu stratégie, ktorú vyhlási MAS MT.
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2. ŢoNFP pre jednotlivé opatrenia osi 3, ktoré sa budú implementovať prostredníctvom osi 4
Leader sa predkladajú na Sekretariát Správnej rady podľa realizácie projektu, na
predpísanom tlačive, ktoré bude zverejnené na internetovej stránke MAS MT a taktieţ na
http://www.land.gov.sk alebo http://www.apa.sk spolu s prílohami v zmysle ŢoNFP
(predkladajú sa rovnaké prílohy tak ako sú definované v ŢoNFP pre jednotlivé opatrenia
osi 3).
3. ŢoNFP sa predkladá osobne v dvoch vyhotoveniach. MAS MT prijíma len kompletné
ŢoNFP, ktoré obsahujú všetky poţadované prílohy v zmysle Zoznamu povinných príloh
k ŢoNFP.
4. Po prijatí ŢoNFP manaţér MAS MT vystaví Potvrdenie o prijatí ŢoNFP. Kaţdá prijatá
ŢoNFP bude zaregistrovaná a bude jej pridelené identifikačné číslo.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný postupovať v súlade s Príručkou,
kapitolou 3. Prijímanie a administrácia ŢoNFP, bodom 3.1.2 Prijímanie ŢoNFP.
Náleţitosti ŢoNFP:
a) Kompletne a čitateľne vyplnený formulár ŢoNFP v tlačenej forme, podpísaný
ţiadateľom, resp. jeho štatutárnym zástupcom a potvrdený pečiatkou (v prípade, ak je
ţiadateľ povinný pouţívať pečiatku).
b) Povinné prílohy k ŢoNFP pre príslušné opatrenie. Všetky rozhodnutia predkladané
ţiadateľom v rámci príloh k ŢoNFP, vydávané v správnom konaní musia byť opatrené
pečiatkou právoplatnosti.
c) Čestné vyhlásenie ţiadateľa, resp. jeho štatutárneho zástupcu s úradne overeným
podpisom.
d) Tabuľková časť ŢoNFP pre príslušné opatrenie v tlačenej a zároveň v elektronickej
forme (vo formáte „Excel“). V Príručke, v Prílohe č. 5 Pokyny na vypracovanie
Tabuľkovej časti projektu vo formáte Excel sú uvedené pokyny na vypracovanie
Tabuľkovej časti projektu.
5. Dodrţanie všetkých formálnych náleţitostí ŢoNFP bude predmetom formálnej kontroly
ŢoNFP. Formálnu kontrolu ŢoNFP vykonáva manaţér MAS MT (vyplní časť E –
Povinné prílohy projektu v ŢoNFP).
6. V prípade, ak manaţér MAS MT pri formálnej kontrole zistí, ţe ŢoNFP bola podaná ako
nekompletná a neobsahuje formálne náleţitosti, bude konečnému prijímateľovi –
predkladateľovi projektu zaslaná výzva na doplnenie a to osobne alebo doporučene poštou
(pri osobnom prevzatí Výzvy na doplnenie ŢoNFP musí byť jej osobné prevzatie
konečným prijímateľom – predkladateľom projektu potvrdené podpisom a pečiatkou, ak
je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný ju pouţívať, a to na rovnopise
Výzvy na doplnenie ŢoNFP, ktorý sa zakladá do ŢoNFP). V rámci výzvy na doplnenie
môţu byť koneční prijímatelia – predkladatelia projektu poţiadaní o doplnenie
chýbajúcich príloh, podpisov a pod.
7. Pri formálnej kontrole manaţér MAS MT vykonáva aj kontrolu:
– oprávnenosti konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie
osi 3, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené v Príručke, Usmernení, Prílohe č.6
Charakteristika priorít, osí a opatrení a v stratégií;
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– formy predpísaných príloh (originál, fotokópia, úradne osvedčená fotokópia, resp.
elektronická verzia v zmysle povinných príloh k ŢoNFP);
– kompletnosti ŢoNFP podľa Zoznamu povinných príloh k ŢoNFP;
– súlad s Integrovanou stratégiou rozvoja územia MAS MT.
8. Manaţér MAS MT predloţí zaregistrované ŢoNFP, ktoré nesplnili podmienky formálnej
kontroly na schválenie Výberovej komisii. Na základe tohto schválenia budú koneční
prijímatelia – predkladatelia projektu, ktorí nesplnili podmienky formálnej kontroly a ani
v termíne určenom na doplnenie ŢoNFP, neodstránili zistené nedostatky z ďalšieho
hodnotenia vylúčení. MAS MT o tejto skutočnosti osobne alebo doporučene poštou
informuje konečných prijímateľov – predkladateľov projektov (pri osobnom prevzatí musí
byť osobné prevzatie konečným prijímateľom – predkladateľom projektu potvrdené
podpisom a pečiatkou, ak je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný ju
pouţívať, a to na rovnopise).
5.4 Výber ŢoNFP (projektov)
1. Výberová komisia MAS MT vykoná administratívnu kontrolu prijatých
a zaregistrovaných ŢoNFP, ktoré splnili podmienky formálnej kontroly v súlade
s Usmernením, kapitolou 2. Miestna akčná skupina, bodom 2.2 Štruktúra MAS, časť 2a)
Výberová komisia MAS.
2. Výberová komisia zoradí ŢoNFP podľa výsledkov vyhodnotenia projektov (ŢoNFP)
a predloţí zoznam ŢoNFP, ktoré odporúča schváliť na financovanie z PRV SR 2007 –
2013 Správnej rade na schválenie.
Komisia bude hodnotiť projekty na základe nasledovných bodovacích kritérií. V prípade
rovnosti bodov, v kaţdom opatrení je zadefinovaný postup krokov.
Opatrenie 1.1.1
POSTUPY PRE VÝBER PROJEKTOV KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA – PREDKLADATEĽA PROJEKTU PRE
PRÍSLUŠNÉ OPATRENIE OSI 3 PRV
BODOVACIE KRITÉRIA
P. Č.

KRITÉRIUM

BODY

Projekt je zameraný na plnenie priorít a cieľov ISRÚ MAS MT
Predkladateľom ŢoNFP (štatutárny zástupca ţiadateľa) je ţena
2.
alebo mladý človek do 30 rokov
Ţiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRÚ MAS MT schválená
3.
v danom opatrení ţiadna ŢoNFP
Ţiadateľ predloţil vo výzve pre dané opatrenie iba 1 ŢoNFP
4.
Spolu maximálne
1.

POSTUP PRI ROVNAKOM POČTE
BODOV

10
5
10
10
35

čas podania ţiadosti o nenávratný finančný príspevok

Opatrenie 1.2.1
POSTUPY PRE VÝBER PROJEKTOV KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA – PREDKLADATEĽA PROJEKTU PRE
PRÍSLUŠNÉ OPATRENIE OSI 3 PRV
BODOVACIE KRITÉRIA
P. Č.

KRITÉRIUM

BODY
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Ţiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRÚ MAS MT schválená v danom opatrení
10
ţiadna ŢoNFP
Súčasťou projektu zameraného na ubytovacie sluţby je i poskytovanie ďalších
relaxačných sluţieb (napr. gril, bazén, sauna) ak na uvedené činnosti ţiadateľ
20
2.
plánuje minimálne 10 % z celkových oprávnených výdavkov projektu
Projekt je umiestnený v obci s nasledovnou hustotou obyvateľov na km2:
do 50
20
3.
nad 50 – do 100
15
nad 100 – do 150
10
Ţiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRÚ MAS MT schválená v danom opatrení
10
4.
ţiadna ŢoNFP
Ţiadateľ má v rodinnom dome leţiacom na parcele, kde sa realizuje projekt trvalé
bydlisko:
5.
– nad 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
10
– nad 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
20
Súčasťou projektu je vybudovanie stravovacích priestorov
10
6.
Projekt vytvára nové pracovné miesta:
- vytvorenie 1 pracovného miesta
5
7.
- vytvorenie 2 a viac pracovných miest
10
Predkladateľom ŢoNFP (štatutárny zástupca ţiadateľa) je ţena alebo mladý
5
8.
človek do 30 rokov
Spolu maximálne
105
čas podania ţiadosti o nenávratný finančný príspevok
POSTUP PRI ROVNAKOM POČTE BODOV
1.

Opatrenie 1.2.3
POSTUPY PRE VÝBER PROJEKTOV KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA – PREDKLADATEĽA PROJEKTU PRE
PRÍSLUŠNÉ OPATRENIE OSI 3 PRV
BODOVACIE KRITÉRIA
P. Č.

1.

KRITÉRIUM

BODY

Ţiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRÚ MAS MT schválená
v danom opatrení ţiadna ŢoNFP

Projekt je zameraný na plnenie prioritných cieľov ISRÚ MAS MT
Projekt je umiestnený v obci s nasledovnou hustotou obyvateľov
na km2:
do 50
3.
nad 50 – do 100
nad 100 – do 150
Súčasťou projektu je i riešenie internetizácie podporenej aktivity.
4.
Súčasťou projektu zameraného na rekreačné, ubytovacie,
stravovacie a relaxačné sluţby je aj poskytovanie doplnkových
5.
sluţieb v oblasti cestovného ruchu.
V rámci výzvy pre dané opatrenie je predloţená iba 1 ŢoNFP
6.
Predkladateľom ŢoNFP (štatutárny zástupca ţiadateľa) je ţena
7.
alebo mladý človek do 30 rokov
Spolu maximálne
2.

POSTUP PRI ROVNAKOM POČTE
BODOV

20
30
20
15
10
20
20
10
5
125

čas podania ţiadosti o nenávratný finančný príspevok

Opatrenie 1.3.1
POSTUPY PRE VÝBER PROJEKTOV KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA – PREDKLADATEĽA PROJEKTU PRE
PRÍSLUŠNÉ OPATRENIE OSI 3 PRV
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BODOVACIE KRITÉRIA
P. Č.

KRITÉRIUM

BODY

Projekt je zameraný na plnenie priorít a cieľov ISRÚ MAS MT
10
Projekt uplatňuje inovačné prístupy
10
Projekt má preukázateľný regionálny význam a dosah (je zameraný na
10
3.
propagáciu celého územia MAS MT)
Projekt je prispieva k zosieťovaniu ponuky produktov a sluţieb v území
10
4.
Súčasťou projektu je vybudovanie informačných a komunikačných
10
5.
technológií
Predkladateľom ŢoNFP (štatutárny zástupca ţiadateľa) je ţena alebo mladý
5
6.
človek do 30 rokov
Ţiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRÚ MAS MT schválená v danom
10
7.
opatrení ţiadna ŢoNFP
Ţiadateľ predloţil vo výzve pre dané opatrenie iba 1 ŢoNFP
5
8.
Spolu maximálne
70
čas podania ţiadosti o nenávratný finančný príspevok
POSTUP PRI ROVNAKOM POČTE BODOV
1.
2.

Opatrenie 2.1.1
POSTUPY PRE VÝBER PROJEKTOV KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA – PREDKLADATEĽA PROJEKTU PRE
PRÍSLUŠNÉ OPATRENIE OSI 3 PRV
BODOVACIE KRITÉRIA
P. Č.

KRITÉRIUM

BODY

Projekt je zameraný na plnenie priorít a cieľov ISRÚ MAS MT
Projekt uplatňuje inovačné prístupy
Súčasťou projektu je zriadenie pripojenia na internet
Viac účelovosť a komplexnosť projektu (rekreačné zóny a športoviská)
Komplexnosť projektu (detské ihriská)
Projekt rieši stále výstavné expozície a múzeá
Predkladateľom ŢoNFP (štatutárny zástupca ţiadateľa) je ţena alebo mladý
7.
človek do 30 rokov
Ţiadateľovi nebola doposiaľ v rámci ISRÚ MAS MTschválená v danom
8.
opatrení ţiadna ŢoNFP
Ţiadateľ predloţil vo výzve pre dané opatrenie iba 1 ŢoNFP
9.
Spolu maximálne

10
10
5
5
5
5

1.
2.
3.
4.
5.
6.

POSTUP PRI ROVNAKOM POČTE
BODOV

5
10
10
65

čas podania ţiadosti o nenávratný finančný príspevok

Opatrenie 2.3.1
POSTUPY PRE VÝBER PROJEKTOV KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA – PREDKLADATEĽA PROJEKTU PRE
PRÍSLUŠNÉ OPATRENIE OSI 3 PRV
BODOVACIE KRITÉRIA
P. Č.

KRITÉRIUM

BODY

Projekt je zameraný na plnenie priorít a cieľov ISRÚ MAS MT
10
Súčasťou projektu sú inovačné postupy
10
Projekt je zameraný na viacero cieľových skupín (min. 2)
10
Informačné aktivity, ktoré sú uvedené v projekte, boli reálne zostavené
podľa potrieb cieľových skupín (prieskum vzdelávacích potrieb, dotazník
10
4.
a pod.)
Predkladateľom ŢoNFP (štatutárny zástupca ţiadateľa) je ţena alebo mladý
5
5.
človek do 30 rokov
Ţiadateľ predloţil vo výzve pre dané opatrenie iba 1 ŢoNFP
10
6.
Spolu maximálne
55
čas podania ţiadosti o nenávratný finančný príspevok
POSTUP PRI ROVNAKOM POČTE BODOV
1.
2.
3.
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3. Protokol o výbere projektov MAS (Usmernenie, Príloha č. 3 Protokol o výbere projektov
MAS) spolu s poţadovanými prílohami vrátane ŢoNFP, ktoré odporúča schváliť budú
odovzdané na Ústredie PPA, Sekciu projektových podpôr na zaregistrovanie a vykonanie
administratívnej kontroly ŢoNFP do 30-tich pracovných dní od uzávierky termínu na
predkladanie ŢoNFP v rámci Výzvy na implementáciu stratégie a to doporučene poštou.
4. Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu, ktorí nesplnili podmienky administratívnej
kontroly vykonanej MAS MT budú o tejto skutočnosti informovaní do 7 pracovných dní
od ukončenia administratívnej kontroly vykonanej MAS MT osobne alebo doporučene
poštou.
5. Protokol o výbere projektov MAS musí byť podpísaný predsedom výberovej komisie,
predsedom Správnej rady MAS MT a zástupcom výkonného orgánu.
6. PPA pri administratívnej kontrole ŢoNFP si vyhradzuje právo dodatočného vyţiadania
ďalších informácií (objasnenia nezrovnalostí) od konečného prijímateľa – predkladateľa
projektu v závislosti od charakteru projektu. Ak PPA v rámci administratívnej kontroly
zistí pochybenie pri administratívnej kontrole a výbere projektov MAS, vyzve MAS MT
k náprave.
7. PPA nesmie ţiadať od konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v prípade
objasnenia nezrovnalostí nasledovné informácie a podkladové materiály:
– dodatočné predkladanie povinných a nepovinných príloh ktoré boli predmetom
výberových kritérií na hodnotenie konečných prijímateľov – predkladateľov projektu
(s výnimkou opravy formálnych chýb);
– opravu/úpravu obsahu povinných príloh a ŢoNFP, ktoré boli predmetom výberových
kritérií na hodnotenie konečných prijímateľov – predkladateľov projektu (s výnimkou
opravy formálnych chýb).
8. PPA do 40-tich pracovných dní od prijatia ŢoNFP na PPA (vrátane výzvy na doplnenie)
vykoná administratívnu kontrolu ŢoNFP prijatých na PPA, ktorá pozostáva z kontroly:
– oprávnenosti konečného prijímateľa – predkladateľa projektu pre príslušné opatrenie
osi 3, v zmysle definícií, ktoré sú uvedené v Príručke a v Usmernení, Prílohe č.6
Charakteristika priorít, osí a opatrení;
– splnenia oprávnenosti činností v súlade s činnosťami, ktoré si MAS MT stanovila pre
príslušné opatrenia osi 3, ako aj ich súlad s činnosťami definovanými pre príslušné
opatrenia osi 3 v Príručke a Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít, osí
a opatrení. Kontroluje, či činnosti nespadajú do kategórie neoprávnených projektov,
stanovených pre príslušné opatrenia osi 3 v Príručke a Usmernení, Prílohe č.6
Charakteristika priorít, osí a opatrení;
– splnenia kritérií pre uznateľnosť výdavkov (oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a
max. výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt) stanovených pre príslušné opatrenia
osi 3 v Príručke, Usmernení, Prílohe č.6 Charakteristika priorít, osí a opatrení
a splnenia min. a max. výšky oprávnených výdavkov na 1 projekt, ktoré si stanovila
MAS MT;
– splnenia všetkých minimálnych kritérií spôsobilostí definovaných pre príslušné
opatrenia osi 3 v Príručke, Usmernení, kapitole 5. Opatrenie 4.1 Implementácia
Integrovaných stratégií rozvoja územia a Prílohe č.6 Charakteristika priorít, osí
a opatrení, a kritérií spôsobilosti, ktoré si stanovila MAS MT na príslušné opatrenia
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osi 3;
– splnenia podmienok uvedených v Usmernení, kapitole 1. Všeobecné podmienky
poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, časti B c),
d), e), i), l);
– splnenie výberových kritérií na hodnotenie konečných prijímateľov - predkladateľov
projektov na príslušné opatrenia osi 3, ktoré si stanovila MAS MT;
– postupov pre výber projektov, ktoré si stanovila MAS MT;
– splnenia podmienky zloţenia členov Výberovej komisie, ktorá musí odráţať
podmienky nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 a vykonávacieho nariadenia Komisie
(ES) č. 1974/2006 – zástupcovia súkromného sektora vrátane občianskeho a
neziskového musia byť zastúpení s min. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a
zástupcovia verejného sektora s max. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a to počas
celého obdobia implementácie stratégie.
9. Po prijatí a kompletnom posúdení ŢoNFP konečnému prijímateľovi – predkladateľovi
projektu PPA predloţí návrh Zmluvy do 15-tich pracovných dní od ukončenia
administratívnej kontroly ŢoNFP. Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu, ktorí
nesplnili podmienky administratívnej kontroly vykonanej PPA, budú o tejto skutočnosti
informovaní do 7 pracovných dní od ukončenia administratívnej kontroly vykonanej PPA.
Pri ţiadostiach o vypracovanie dodatkov k zmluvám a pri administratívnom styku s PPA
je konečný prijímateľ povinný uvádzať nasledovné údaje:
– názov konečného prijímateľa – predkladateľa projektu);
– názov ţiadosti (projektu);
– registračné číslo ţiadosti (kód projektu);
– číslo opatrenia;
– číslo Zmluvy;
– odôvodnenie poţiadavky podloţené písomnými dokladmi.
PPA nebude akceptovať zmeny v schválenom projekte, ktoré by mohli ovplyvniť
hodnotenie projektu výberovou komisiou.
Prevod záväzku upravuje § 531 Občianskeho zákonníka. Prevod záväzkov je moţný po
predchádzajúcom písomnom súhlase PPA. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je
povinný predloţiť písomnú ţiadosť o prevod záväzku spolu s odôvodnením
a relevantnými prílohami na Ústredie PPA.
10. PPA oboznámi s výsledkami administratívnej kontroly ŢoNFP MAS MT do 7 pracovných
dní od ukončenia administratívnej kontroly vykonanej PPA:
– koneční prijímatelia – predkladatelia projektu, s ktorými bude uzatvorená Zmluva;
– koneční prijímatelia – predkladatelia projektu, ktorí nesplnili podmienky
administratívnej kontroly vykonanej PPA.
Spôsob zostavenia výberovej komisie
Zloţenie členov výberovej komisie je vyváţené a reprezentatívne a spĺňa podmienky
nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 a vykonávacieho nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 –
max. 50 % zastúpenie verejného sektora počas celého obdobia implementácie stratégie.
Počet členov výberovej komisie je 7.
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Členov výberovej komisie vyberá a odvoláva Správna rada, ktorá schvaľuje štatút výberovej
komisie. Jednotliví členovia sa zo svojej činnosti zodpovedajú Správnej rade.
Pre účely hodnotenia a výberu projektov konečného prijímateľa, menuje Správna rada pre
kaţdú výzvu novú Výberovú komisiu. Tá istá osoba môţe byť členom viacerých Výberových
komisií.
Člen výberovej komisie nesmie hodnotiť projekt, ktorý predkladá ako konečný prijímateľ –
predkladateľ projektu v rámci implementácie stratégie (resp. je štatutárnym zástupcom,
zamestnancom, členom riadiacich orgánov a pod. v organizačnej štruktúre predkladaného
projektu, alebo sa zúčastnil na jeho vypracovaní ako konzultant, poradca alebo expert ).
V prípade zistenia takejto skutočnosti, musí byť člen výberovej komisie MAS nahradený
iným členom.
Opravné postupy pri výbere ŢoNFP (projektov) konečných prijímateľov – predkladateľov
projektov a spôsoby eliminácie konfliktu záujmu
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu môţe vzniesť písomnú námietku voči vyradeniu
ŢoNFP pri administratívnej kontrole vykonanej MAS MT do 5-tich pracovných dní od
doručenia oznámenia o vyradení ŢoNFP. Námietka sa podáva na MAS MT a musí byť
doručená preukázateľným spôsobom. Po prekročení uvedenej lehoty nebude MAS MT na
vznesené námietky reagovať.
V prípade, ak na základe písomnej námietky voči vyradeniu ŢoNFP pri administratívnej
kontrole vykonanej MAS MT, príp. vyradení ŢoNFP pri jej hodnotení, nepríde k zhode medzi
MAS MT a konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, môţe konečný prijímateľ –
predkladateľ projektu poţiadať o preskúmanie postupu MAS MT do 5 pracovných dní od
doručenia oznámenia od MAS MT na ústredie PPA, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava.
Ţiadosť musí byť doručená preukázateľným spôsobom. Konečný prijímateľ – predkladateľ
projektu musí zároveň o tejto skutočnosti informovať MAS MT.
MAS MT je povinná v rámci nastavenia postupov na výber projektov konečných prijímateľov
– predkladateľov projektov umoţniť predloţiť ţiadosť o preskúmanie postupu MAS MT pri
administratívnej kontrole vykonanej MAS MT na PPA a to najneskôr v termíne, keď MAS
MT odovzdáva Protokol o výbere projektov MAS na PPA na zaregistrovanie a vykonanie
administratívnej kontroly. Po doručení ţiadosti o preskúmanie postupu MAS MT pri
administratívnej kontrole vykonanej MAS MT, PPA preskúma postup MAS MT a v prípade
ak bola ŢoNFP v rámci Výzvy na implementáciu stratégie vylúčená neoprávnene, bude MAS
MT písomne vyzvaná k náprave (proces výberu a hodnotenia ŢoNFP sa musí uskutočniť
znova). PPA bude na vznesené námietky reagovať do 7 pracovných dní od doručenia
námietky.
Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu môţe vzniesť písomnú námietku voči vyradeniu
ŢoNFP pri administratívnej kontrole vykonanej PPA do 10-tich pracovných dní od doručenia
oznámenia o nesplnení podmienok administratívnej kontroly. Námietka sa podáva na ústredie
PPA, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava a musí byť doručená preukázateľným spôsobom. Po
prekročení uvedenej lehoty nebude PPA na vznesené námietky reagovať.
PPA je povinná informovať MAS MT okrem uzavretia Zmluvy s konečným prijímateľom –
predkladateľom projektu, aj o výške vyplatených finančných prostriedkov, o zmenách
a dodatkoch k Zmluve s konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, o vykonaní
kontroly na mieste, prípadne zástupcu MAS MT na takúto kontrolu prizvať.
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5.5 Kontrola činnosti verejno-súkromného partnerstva
Monitorovací a kontrolný výbor je monitorovacím a kontrolným orgánom zdruţenia, ktorý sa
zodpovedá Valnému zhromaţdeniu. Monitorovací a kontrolný výbor je zloţený z troch
členov, volených Valným zhromaţdením.
Úlohou kontrolnej komisie je:
a) kontrola ročnej účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení,
b) priebeţná kontrola vedenia účtovných kníh a iných účtovných dokladov zdruţenia,
c) kontrola efektívnosti, transparentnosti a hospodárnosti vyuţitia finančných
prostriedkov,
d) vypracovanie správy hodnotenia implementácie stratégie,
e) monitorovanie realizácie podporených projektov,
f) sledovanie dodrţiavania vnútorných smerníc zdruţenia a kontrola ich vzájomnej
kompatibility,
g) upozorňovanie na zistené nedostatky a podávanie návrhov na ich odstránenie.
Kontrolná komisia sa pri svojej práci riadi smernicou o kontrolnej činnosti a svoje
rozhodnutia prijíma kaţdý člen Kontrolnej komisie formou písomných rozhodnutí
samostatne. Rozhodnutia nadobúdajú právoplatnosť dňom ich registrácie na Sekretariáte
Správnej rady. Rozhodnutie člena Kontrolnej komisie môţe zmeniť v prvom stupni
rozhodnutie nadpolovičnej väčšiny členov Kontrolnej komisie alebo v druhom stupni Valné
zhromaţdenie, návrh na preskúmanie rozhodnutia člena Kontrolnej komisie resp.
prvostupňového rozhodnutia Kontrolnej komisie podáva ktorákoľvek dotknutá strana.
Kontrolu Sekretariátu Správnej rady uskutočňuje Predseda Správnej rady a Kontrolná komisia
na základe vnútorných smerníc MAS MT.
Okrem toho MAS MT, resp. konečný prijímateľ – predkladateľ projektu sa podpisom
Rámcovej zmluvy, resp. Zmluvy zaväzuje, ţe umoţní výkon kontroly a auditu zo strany
oprávnených kontrolných zamestnancov v zmysle príslušných predpisov Európskeho
Spoločenstva a predpisov SR a bude ako kontrolovaný subjekt pri výkone kontroly a auditu
riadne plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených predpisov. Najmä je povinný
umoţniť vykonanie kontroly a auditu pouţitia NFP a preukázať oprávnenosť vynaloţených
výdavkov a dodrţanie podmienok poskytnutia NFP.
MAS MT, resp. konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný vytvoriť oprávneným
kontrolným orgánom vykonávajúcim kontrolu a audit primerané podmienky na riadne a
včasné vykonanie kontroly a poskytnúť im bezodkladne potrebnú súčinnosť. MAS MT, resp.
konečný prijímateľ – predkladateľ projektu je povinný poskytovať poţadované informácie,
dokladovať svoju činnosť a umoţniť vstup oprávneným kontrolným zamestnancom do
objektov a na pozemky súvisiace s projektom za účelom kontroly plnenia podmienok
Zmluvy.
Oprávnení zamestnanci orgánov kontroly majú počas trvania realizácie schváleného projektu
nasledujúcich päť rokov od ukončenia roku, v ktorom bola poskytnutá posledná platba
v zmysle uzatvorenej Rámcovej zmluvy, resp. Zmluvy, prístup ku všetkým originálom
obchodných dokumentov MAS MT, resp. konečného prijímateľa – predkladateľa projektu,
súvisiacich s výdavkami na realizáciu projektu a plnením povinností podľa Rámcovej zmluvy,
resp. Zmluvy.
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MAS MT je povinná uchovávať všetky podporné dokumenty, ktoré sa týkajú oprávnených
výdavkov a kontrol projektov v rámci opatrenia 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny, ako aj
opatrenia 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Zároveň je MAS MT povinná uchovávať všetky dokumenty týkajúce sa výberu a hodnotenia
projektov, výzvy, protokoly, zloţenie výberových komisií, protokoly o administratívnej
kontrole, o výbere projektov, ŢoNFP konečného prijímateľa – predkladateľa projektu aj
s prílohami (kópie) nasledujúcich päť rokov od ukončenia roku, v ktorom bola poskytnutá
posledná platba.
Oprávnení zamestnanci orgánov kontroly a auditu sú:
– poverení zamestnanci PPA, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva
financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu SR, príslušnej správy finančnej
kontroly;
– zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
v znení neskorších predpisov;
– riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES;
– osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) aţ c) v súlade
s príslušnými predpismi.
Predmetom výkonu kontroly na mieste je najmä
– overenie skutočného dodania tovarov, vykonania prác alebo poskytnutia sluţieb
deklarovaných na faktúrach a iných relevantných účtovných dokladoch, ktoré
predloţili MAS MT resp. konečný prijímateľ – predkladateľ projektu ako súčasť
ŢoP. V rámci uvedeného sa overujú aj originálny dokladov, ktoré nie sú súčasťou
dokumentácie k projektu (napr. stavebný denník);
– overenie súladu realizácie projektu s Rámcovou zmluvou, resp. Zmluvou
(harmonogramom prác, finančným plánom projektu a pod.), príp. overovanie
ďalších podmienok uvedených v Rámcovej zmluve, resp. Zmluve podľa
rozhodnutia RO/PPA;
– overenie, či MAS MT, resp. konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá
prostredníctvom monitorovacích správ správne informácie ohľadom fyzického
pokroku realizácie projektu;
– overenie, či sú v účtovnom systéme MAS MT, resp. konečného prijímateľa –
predkladateľa projektu zaúčtované všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú projektu
ţiadateľa a sú predmetom účtovníctva podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov;
– overenie prípadných príjmov z realizovaného projektu;
– overenie dodrţiavania pravidiel publicity.
Postupy uskutočňovania kontrol projektov konečných prijímateľov – predkladateľov projektov
Kontrola vykonávaná MAS MT:
MAS MT vykonáva administratívnu kontrolu ŢoNFP konečného prijímateľa – predkladateľa
projektu, ako súčasť predbeţnej finančnej kontroly, v rámci opatrenia 4.1 Implementácia
Integrovaných stratégií rozvoja územia a opatrenia 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny (vo fáze
pred zaslaním ŢoNFP na PPA), pričom sa kontroluje formálna a vecná správnosť v súlade
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s Usmernením, kapitolou 8. Hodnotenie a výber projektov konečného prijímateľa –
predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie.
Kontrola vykonávaná PPA:
PPA v súlade s §9 a §10 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite v znení neskorších predpisov vykonáva predbeţnú a priebeţnú finančnú kontrolu.
Jednotlivé útvary PPA vykonávajú kontrolu v rámci procesu spracovania ŢoNFP (ukončený
podpísaním Zmluvy) a v rámci procesu spracovania ŢoP (ukončený uhradením finančných
prostriedkov na konečného prijímateľa – predkladateľa projektu. V oboch prípadoch PPA
vykonáva 100% administratívnu kontrolu ţiadostí prijatých na PPA. V prípade Ţiadostí
o platbu PPA môţe vykonať aj kontroly na mieste, pri ktorých by sa mal konečný prijímateľ –
predkladateľ projektu riadiť príslušnými ustanoveniami.
Predmetom výkonu kontroly na mieste je najmä:
– overenie skutočného dodania tovarov, vykonania prác alebo poskytnutia sluţieb
deklarovaných na faktúrach a iných relevantných účtovných dokladoch, ktoré
predloţil konečný prijímateľ – predkladateľ projektu ako súčasť ŢoP. V rámci
uvedeného sa overujú aj originálny dokladov, ktoré nie sú súčasťou dokumentácie
k projektu (napr. stavebný denník);
– overenie súladu realizácie projektu so Zmluvou (harmonogramom prác, finančným
plánom projektu a pod.), príp. overovanie ďalších podmienok uvedených v Zmluve
podľa rozhodnutia RO/PPA;
– overenie, či konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá prostredníctvom
monitorovacích správ správne informácie ohľadom fyzického pokroku realizácie
projektu;
– overenie, či sú v účtovnom systéme konečného prijímateľa – predkladateľa projektu
zaúčtované všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú projektu ţiadateľa a sú predmetom
účtovníctva podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov;
– overenie prípadných príjmov z realizovaného projektu;
– overenie dodrţiavania pravidiel publicity.
Kontroly na mieste, ktorú vykonáva PPA u konečného prijímateľa - predkladateľa projektu sa
môţe zúčastniť aj poverený zástupca MAS MT. V tomto prípade je PPA povinná informovať
MAS MT o výkone kontroly na mieste u konečného prijímateľa - predkladateľa projektu a to
3 pracovné dní pred výkonom kontroly.
Spôsoby zverejňovania výsledkov Integrovanej stratégie rozvoja územia a vyhodnocovanie
O výsledku výberu v rámci kaţdej výzvy MAS MT informuje verejnosť nasledovným
spôsobom:
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a) Po schválení projektov Správnou radou, podpísaním Protokolu o výbere projektov MAS
predsedom výberovej komisie, štatutárnym orgánom MAS MT a zástupcom výkonného
orgánu a následne odoslaním na PPA zverejní MAS MT na internetovej stránke Zoznam
predbeţne schválených a neschválených projektov.
b) PPA oboznámi MAS MT do 7 pracovných dní od ukončenia administratívnej kontroly
vykonanej PPA:
 s ktorými konečnými prijímateľmi – predkladateľmi projektu bude uzatvorená
Zmluva,
 a ktorí koneční prijímatelia – predkladatelia projektu nesplnili podmienky
administratívnej kontroly vykonanej PPA.
Následne MAS MT zverejní Zoznam schválených a neschválených projektov PPA.
MAS MT na svojej internetovej stránke zverejní nasledovné údaje o schválených projektoch:
- názov konečného prijímateľa – predkladateľa projektu,
- sídlo,
- miesto realizácie projektu,
- názov projektu,
- výška verejných zdrojov.
5.6 Zapojenie ţien, mladých ľudí, poľnohospodárov a marginalizovaných skupín
obyvateľstva
V rámci orgánov pôsobí jedna ţena a to konkrétne v rámci Valného zhromaţdenia. Významné
zastúpenie majú mladí ľudia vo forme Občianskeho zdruţenia Športový Klub TCTT
a Centrum voľného času sv. Tarzícia.
Uvedené skupiny, konkrétne ţeny a mladí ľudia, sú zvýhodnené v rámci bodovacích kritérií
kaţdého opatrenia.
Personálna matica je uvedená v prílohe č.8.
Tabuľka Sekretariát Správnej rady je uvedená v prílohe č.8.
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KAPITOLA 6: SÚLAD INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA
RELEVANTNÝMI
STRATEGICKÝMI
DOKUMENTMI
NÁRODNÉHO, REGIONÁLNEHO A MIESTNEHO VÝZNAMU

ÚZEMIA

S OSTATNÝMI
EURÓPSKEHO,

Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS MT je v súlade horizontálnymi prioritami politík
Európskej Únie a s horizontálnymi prioritami vidieckej politiky EÚ.
Marginalizované Rómske komunity: intervencia navrhnutá cez niektoré vybrané opatrenia
Osi 3 PRV SR 2007 – 2013 ISRÚ MAS MT bude mať v krátkodobom i dlhodobom horizonte
pozitívne dopady na tieto komunity. Ide najmä o navrhnuté opatrenia zamerané na oblasť
vzdelávania.
Rovnosť príleţitostí: V prípade rovnosti príleţitostí deklarovaná integrovaná stratégia
vytvára moţnosti tvorby nových príleţitostí a zapojenia rôznych beneficientov do „tvorby“
vlastných dodatočných ekonomických príjmov. V stratégii sa konkrétne odráţa zvýhodnením
„ţien a mladých ľudí“ v rámci bodovacích kritérií hodnotenia projektov. Celkovo ISRÚ MAS
MT vytvára podmienky pre stabilizáciu domácich obyvateľov a zvýšenia kvality ich ţivota.
Trvaloudrţateľný rozvoj: Vzhľadom na explicitnú koncentráciu vysokohodnotných
prírodných, historických a kultúrnych zdrojov mikroregiónu ISRÚ MAS MT vytvára priamu
konšteláciu smerovania k trvaloudrţateľnému rozvoju. A to dvomi skupinami alternatív. Na
jednej strane vytvára široké portfólium činností pre „ekonomický rast“ územia, na druhej
strane vytvára podmienky pre jeho udrţateľný rozvoj.
Trvalá udrţateľnosť ekonomického rastu: je zabezpečená opatreniami IS vytvárajúcimi
nové pracovné príleţitosti a doplnkové ekonomické príjmy pre miestnych obyvateľov.
Informačná spoločnosť: ISRÚ MAS MT je zameraná i na informatizáciu a prepojenie
informovanosti priamo v území. Uplatňuje sa vo viacerých opatreniach IS MAS MT.
B. Horizontálne priority vidieckej politiky EÚ
Rozvoj ľudského potenciálu: komparatívny súlad je daný predovšetkým rozvojom
vzdelávania – potreby získavania moderných vedomostí a zručností. Druhým aspektom je
realizácia integrovanej stratégie cez projekty na báze spoločnej spolupráce a partnerstva.
Zvýšenie integrácie vidieka do informačnej spoločnosti: v prípade realizácie Integrovanej
stratégie územia MR Teplička je rešpektovanie tohto princípu cez projekty Opatrenia 1.1.1
Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť B, 2.1.1 Opatrenia Základné
sluţby pre vidiecke obyvateľstvo a Opatrenia 3.1.1 Vzdelávanie a informovanie.
Zlepšenie spravovania vidieka: je dané uplatnením samotného prístupu Leader, ktorý
prináša zmenu prístupu k rozvoju vidieka, spravovaniu verejných a súkromných zdrojov
a vidieckeho územia.
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