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1. ZHRNUTIE
Samospráva Peštianskej župy a Nitriansky samosprávny kraj v súlade s nariadením Európskej únie o
európskych zoskupeniach územnej spolupráce, na základe rozhodnutí vydaných maďarskými a
slovenskými schvaľovacími orgánmi, na ustanovujúcom zasadnutí, ktoré sa konalo 11. augusta 2015
v Budapešti, spoločne založili Európske zoskupenie územnej spolupráce PONTIBUS s ručením
obmedzeným.
Zoskupenie bolo založené s cieľom podporiť kooperáciu medzi dvomi župami v oblastiach spolupráce
uvedených v Stanovách zoskupenia pomocou zdrojov zabezpečených z Programu cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika – Maďarsko 2014 – 2020 a iných programov. Spoločne realizované projekty pomôžu
zblížiť obyvateľov žijúcich na dvoch stranách hranice a umožnia vytvoriť úspešnú spoluprácu medzi
maďarskou a slovenskou stranou tak v oblasti hospodárskeho života, ako aj v oblasti spoločenských
vzťahov.
Cieľom tohto dokumentu je strategická príprava rozvoja cieľového územia cezhraničného významu
Európskeho zoskupenia územnej spolupráce PONTIBUS s ručením obmedzeným na obdobie 2018 – 2025.
Oficiálnym územím pôsobenia EZÚS Pontibus je územie Peštianskej župy a Nitrianskeho samosprávneho
kraja. Obaja členovia EZÚS Pontibus sú územnými samosprávnymi jednotkami. Stratégia však zároveň
prihliada na dualitu, podľa ktorej sa skutočná cezhraničná spolupráca v užšom zmysle obmedzuje na
územie, ktoré je koncentrovanejšie ako územie samosprávy, a ktoré definujeme ako primárne cieľové
územie v užšom zmysle. To znamená, že primárnym cieľovým územím podkladového dokumentu pre
strategické rozhodovanie je na maďarskej strane celé územie okresu Szob a na slovenskej strane
prihraničné obce Levického a Novozámockého okresu. Cieľové územie leží na maďarskej, ako aj na
slovenskej strane v okrajovej časti svojej župy a samostatné spoločensko-hospodárske charakteristiky
častí územia vymedzených hranicami samosprávy nie vždy pokrývajú a vyjadrujú hospodárskospoločenské vzťahy, ktoré sú skutočne charakteristické pre celé územie.
Na dotknutom území sa na maďarskej strane nachádza sedemnásť obcí – Bernecebaráti, Ipolydamásd,
Ipolytölgyes, Kemence, Kismaros, Kóspallag, Letkés, Márianosztra, Nagybörzsöny, Nagymaros, Perőcsény,
Szob, Szokolya, Tésa, Vámosmikola, Verőce a Zebegény. Na slovenskej strane leží na cieľovom území
dvadsaťsedem obcí – Dolné Semerovce, Bajtava, Horné Turovce, Kamenica nad Hronom, Pavlová, Šalov,
Hrkovce, Chľaba, Bielovce, Malé Kosihy, Pastovce, Šahy, Ipeľský Sokolec, Salka, Vyškovce nad Ipľom, Malá
nad Hronom, Sikenička, Malé Ludince, Leľa, Lontov, Veľké Turovce, Nána, Štúrovo, Sikenica, Sazdice,
Kubáňovo a Zalaba.
Je dôležité poznamenať, že primárne cieľové územie predstavuje analytický rámec, ktorý sa pri realizácii
stratégie môže prostredníctvom zapojenia území spadajúcich mimo cieľového územia rozšíriť, pokiaľ
budú mať počas dosahovania daného cieľa a realizácie projektových balíkov relevanciu. Keďže
hospodársko-spoločenské vzťahy regiónu sa nezastavia pri administratívnych hraniciach samospráv
tvoriacich EZÚS Pontibus, do realizácie stratégie sa môžu samozrejme zapojiť aj ďalšie samosprávy a iné
organizácie dotknutých žúp.
Sekundárnym cieľovým územím stratégie sú preto oblasti Peštianskej župy a Nitrianskeho kraja, ktoré
majú s primárnym cieľovým územím užšie hospodársko-spoločenské vzťahy. Stratégia sa okrem toho
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dotýka aj vzťahov kľúčových miest nachádzajúcich sa v okolitých mestách a župách – napríklad Ostrihomu
alebo Komárna – a obcí ležiacich na primárnom cieľovom území.
Stratégia musí odkryť rozvojové potreby a možnosti priameho cieľového územia, zohľadniac pri tom
dostupné úniové, štátne a regionálne rozvojové zdroje. V súlade s tým je časť projektových balíkov
navrhovaných v rámci stratégie zahrnutá nielen do právomoci aktérov – podnikov, samospráv a inštitúcií
– nachádzajúcich sa na priamom cieľovom území, ale do ich plnenia je potrebné zapojiť aj systém inštitúcií
vykonávajúcich navrhovanie a realizáciu úniových a štátnych rozvojových programov. Tieto rozvoje môžu
byť realizované iba vtedy, ak budú v nasledujúcom období (predovšetkým v programovom období 2021 –
2027) poskytnuté finančné prostriedky a v rozvojových programoch vytýčené ciele zastupiteľné na úniovej
a štátnej úrovni, v rámci ktorých možno zrealizovať navrhnuté projektové balíky. Tento dokument sa
preto nezameriava výhradne na zdroje, ktoré sú dostupné v súčasnosti, ale predstavuje vhodný podklad
a vstup aj pre prípravu na programové obdobie 2021 – 2027.
Strategická príprava rozvoja prihraničných regiónov Peštianskej župy a Nitrianskeho samosprávneho kraja
s cezhraničnou relevanciou jednak poskytne miestnym subjektom pomoc pri formulovaní a vypracovávaní
rozvojových cieľov, na druhej strane zabezpečí podklad aj pre logické a národohospodárske potvrdenie
potreby realizácie navrhovaných projektových balíkov v záujme toho, aby sa miestne ciele počas
nasledujúceho plánovacieho obdobia objavili v dotknutých rozvojových programoch vyššej úrovne s
príslušným dôrazom.
Dokument sa začína komplexnou situačnou analýzou primárneho cieľového územia, na základe ktorej
možno konštatovať, že pre posilnenie územnej súdržnosti v regióne možno za najdôležitejšiu rozvojovú
potrebu považovať rozvoj dopravnej infraštruktúry, predovšetkým vytvorenie infraštruktúrnych
podmienok cezhraničnej osobnej a nákladnej dopravy a v spojitosti s tým aj podpora zvýšenia cezhraničnej
premávky. Následné možnosti rozvoja závisia vo veľkej miere aj od budúceho vývoja dopravnej
dostupnosti, ktorá určuje mieru využiteľnosti potenciálu cezhraničného hospodárskeho rozvoja, zlepšenia
stavu ľudského kapitálu a predovšetkým posilnenia turistických a kultúrnych vzťahov. Most cez rieku Ipeľ
realizovaný medzi Ipolydamásdom a Chľabou a rozvoj cestnej siete spájajúcej slovenský prihraničný región
so severnými regiónmi môže zásadne zlepšiť rozvojové možnosti prihraničného regiónu vo všetkých
oblastiach života, avšak v prípade prieťahov v realizácii alebo nerealizácii sú možnosti identifikácie
prelomových bodov pre významný posun zo súčasnej úrovne rozvoja obmedzené.
Na základe novej dopravnej infraštruktúry sa však v celom regióne stane uskutočniteľným prehĺbenie
hospodárskych, turistických a kultúrnych vzťahov, respektíve v prípade poľnohospodárstva aj podpora
spolupráce medzi spracovateľskými a distribučnými podnikmi. Posilnenie vzťahov v oblasti výskumu a
vývoja, ako aj inovácií si možno predstaviť iba prostredníctvom spádových oblastí veľkých miest, keďže
prihraničný región priameho cieľového územia nedisponuje vhodnou infraštruktúrou pre výskum a
vzdelávanie a v dôsledku toho ani expertnou základňou adekvátnej kvality a kvantity. V nadväznosti na
vysokoškolské vzdelávanie môže spolupráca západoslovenských a maďarských vysokoškolských inštitúcií
podporiť zvýšenie inovačného potenciálu regiónu predovšetkým prostredníctvom rozvoja a spolupráce
budapeštianskych a nitrianskych vzdelávacích inštitúcií. Okrem toho je obmedzená aj možnosť rozvoja
podnikových inovácií, keďže na cieľovom území v užšom zmysle sa nenachádza žiadny závod stredného
alebo veľkého podniku a v porovnaní s počtom mikropodnikov je aj počet malých podnikov nízky. Zároveň
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je potrebné dodať, že v župách tvoriacich celé územie pôsobenia EZÚS fungujú veľké podniky s
významným inovačným potenciálom. Možnosti hospodárskeho rozvoja sú však obmedzené aj kvôli
prísnym environmentálnym predpisom uplatňovaným v blízkosti chránených krajinných oblastí
nachádzajúcich sa v regióne, ktoré – s výnimkou Štúrova – neumožňujú na cieľovom území vybudovať
významnejšie výrobné kapacity. Hospodárske oživenie sa v dôsledku toho môže realizovať iba v rámci
rozvojov spojených s turistickými a kultúrnymi odvetviami.
Najdôležitejšie závery situačnej analýzy riešených oblastí možno zhrnúť podľa nižšie uvedeného.

Doprava a dostupnosť
















Región leží pozdĺž dvoch dôležitých európskych dopravných trás (Helsinský koridor č. VII a železničný
koridor č. IV), kvôli čomu sa snahy zamerané na zlepšenie dopravnej dostupnosti územia prispôsobujú
strategickým cieľom Európskej únie.
Na maďarsko-slovenskom hraničnom úseku sú najbližšie hraničné priechody vzdialené od seba v
priemere dvadsaťpäť kilometrov, čo výrazne zaostáva za bežným priemerom západnej Európy, okrem
toho boli na priamom cieľovom území realizované v uplynulom období rozvoje zamerané na rozšírenie
kapacít hraničných priechodov v porovnaní s ostatnými časťami hraničného úseku iba v menšom
rozsahu.
Hoci sa druhý a tretí najvyťaženejší slovensko-maďarský hraničný priechod – Komárom – Komárno a
Ostrihom – Štúrovo nachádza priamo v riešenom regióne, súčasné kapacity napriek tomu nie sú
postačujúce pre využitie potenciálov existujúcich v oblasti osobnej a nákladnej dopravy.
Zároveň skutočnosť, že na železničnom hraničnom priechode medzi obcami Szob a Chľaba je možné
realizovať aj osobnú dopravu, poskytuje výhodnú východiskovú pozíciu, čo pre okolité železničné
hraničné priechody nie je charakteristické.
Finančné rámce predchádzajúcich programov cezhraničnej spolupráce zabezpečovali financovanie
predovšetkým pre nízkorozpočtové projekty zamerané na bezbariérovosť a rekonštrukciu cestných
komunikácií, v dôsledku čoho nemohlo dôjsť k významnejšiemu rozšíreniu kapacít priechodnosti.
Jednou z prekážok rozvoja cezhraničnej osobnej dopravy je, že cestujúci musia tak v autobusovej, ako
aj vo vlakovej doprave využívať medzinárodné linky, čo pre nich v porovnaní s cenou lístkov v rámci
štátom podporovaných vnútroštátnych liniek znamená takmer trojnásobne vyššiu cenu lístka.
V Nitrianskom kraji nie je vybudovaná ani vyhovujúca infraštruktúra pre nemotorizovanú, čiže
cyklistickú dopravu, cyklistická dostupnosť sa však zároveň vďaka rozvojom siete EuroVelo 6, ktorá je
prioritnou oblasťou Európskej únie, neustále zlepšuje na oboch stranách hranice.
Na Dunaji chýbajú aj riečne hraničné priechody vhodné pre nákladnú dopravu, hoci realizácia
nákladného mostu medzi Komárnom a Komáromom sa už začala. Ďalšie hraničné priechody
umožňujúce prechod ťažkých nákladných vozidiel – napríklad pomocou nákladnej kompy medzi
Štúrovom a Ostrihomom – by však podporili hospodársky rozvoj regiónu.

Hospodárstvo
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Potenciál hospodárskeho rozvoja regiónu sa v uplynulých desaťročiach výrazne znížil kvôli zániku
veľkých podnikov – predovšetkým závodu na výrobu sirupov v meste Szob, ako aj útlmu činností v
oblastí baníctva, ťažby dreva a poľnohospodárstva.
Medzi faktory určujúce ekonomickú konkurencieschopnosť regiónu možno zaradiť blízkosť miest –
Budapešti, Vácu a Ostrihomu na maďarskej strane a Komárna a Nitry na slovenskej strane, úlohu
Dunaja ako hlavnej dopravnej trasy, ako aj potenciál spočívajúci v udržateľnom využití prírodného
bohatstva.
Miera kapitalizácie miestnych podnikov je nízka, počet podnikov pripadajúci na jednu osobu zaostáva
na oboch stranách hranice za celoštátnym priemerom, medzi kľúčovými odvetviami regiónu možno
spomenúť obchod, dopravu, stravovacie služby a zdravotníctvo.
V regióne fungujú predovšetkým mikropodniky uspokojujúce lokálne potreby, podiel priemyselnej
výroby je mimoriadne nízky a možnosti spočívajúce v poľnohospodárstve a záhradníctve –
predovšetkým v prípade ovocných stromov a bobuľového ovocia – nie sú v súčasnosti využívané v
súlade s danosťami a možnosťami regiónu.

Spoločnosť













Pre obe strany hranice je charakteristické pokračujúce starnutie a migrácia obyvateľstva – hoci tento
trend ani v jednom prípade neprekračuje celoštátny priemer, zároveň však možno pozorovať aj
zvyšovanie podielu obyvateľov v produktívnom veku.
Dopravné a prírodné podmienky regiónu zabezpečujú možnosti pre zdravú a vysokú kvalitu života,
avšak nedostatok pracovných miest a existenčné problémy nútia produktívne, mladšie vrstvy
populácie k dochádzaniu za prácou, respektíve k dočasnému alebo trvalému odsťahovaniu.
Kvôli nízkemu počtu pracovných miest vyžadujúcich vyššie vzdelanie a ponúkajúcich vyhovujúce
mzdové podmienky je na oboch stranách hranice v porovnaní s celoštátnym priemerom nízky podiel
osôb s vysokoškolským vzdelaním alebo odbornou kvalifikáciou, úroveň vzdelania obyvateľov však
napriek tomu dokáže uspokojiť dopyt miestneho trhu práce.
Na trhu práce je najdôležitejšou úlohou zlepšenie zamestnateľnosti osôb s nízkou kvalifikáciou, a to
nielen zvýšením úrovne všeobecnej vzdelanosti, ale aj prostredníctvom psychickej prípravy.
Na maďarskej strane sa v okrese Szob nenachádza žiadna vysokoškolská inštitúcia, v Nitrianskom kraji
fungujú mimo primárneho cieľového územia tri univerzity, a to Slovenská poľnohospodárska
univerzita, Univerzita Konštantína Filozofa a Univerzita J. Selyeho.
Na maďarskej strane cieľového územia zabezpečujú Szob, Verőce a Nagymaros v oblasti základného
vzdelávania vyhovujúcu dostupnosť pre menšie obce regiónu a poskytovanie sociálnych služieb
podporuje aj Mikroregionálna služba pre podporu rodín a starostlivosti o maloletých (Kistérségi
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat).
Úroveň zdravotnej starostlivosti je v regióne nedostatočná, chýba tu nemocnica, služby ambulantnej
starostlivosti a praktických lekárov sú pre obyvateľov dostupné len obmedzene. Súčasné kapacity
nedokážu uspokojiť ani zvýšený dopyt počas turistickej sezóny, okrem toho je v regióne neustálym a
vážnym problémom aj migrácia a starnutie zdravotníckych pracovníkov.

Ochrana prírodného bohatstva
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Environmentálne ukazovatele Maďarska a Slovenska možno celkovo považovať za priaznivé, podiel
chránených území Natura 2000 na celkovom území krajiny v oboch krajinách prevyšuje priemer
Európskej únie. Na primárnom cieľovom území je zároveň podiel chránených oblastí rozhodujúci na
maďarskej strane, územia na slovenskej strane sú ochranou dotknuté v menšej miere.
Ekologická bilancia počítaná ako rozdiel biologickej kapacity a ekologickej stopy je tak v Maďarsku,
ako aj na Slovensku negatívna, na základe čoho obe krajiny využívajú svoje prírodné zdroje vo väčšej
miere, než v akej by boli pre nich dostupné alebo nahraditeľné.
Medzi výzvami ochrany pred povodňami figuruje vzhľadom na riziká, ktoré sú kvôli klimatickým
zmenám čoraz vyššie, zalesnenie povodí, odstránenie tuhého komunálneho odpadu z koryta riek a
potokov, ako aj rôzne technické opatrenia, ako napríklad bagrovanie riečnych korýt, spevnenie brehov
riek, vybudovanie priehrad a priehlbín. Všetky tieto výzvy sa kvôli Dunaju a Ipľu dotýkajú primárneho
cieľového územia vo zvýšenej miere.
Splašková kanalizácia je v jednotlivých malých obciach nevyhovujúca, pre ich napojenie je potrebné
rozšíriť aj kapacity čistiarní odpadových vôd.
Miera využitia komunálneho odpadu v pomere k celkovému množstvu vytvoreného odpadu vykazuje
výrazne stúpajúcu tendenciu, v súčasnosti však ešte nedosahuje priemer Európskej únie, kvôli čomu
musia chránené krajinné oblasti regiónu znášať vysoké environmentálne zaťaženie. Okrem rozvoja
infraštruktúry potrebnej pre spracovanie triedeného odpadu je preto medzi úlohy nasledujúceho
obdobia zaradené aj zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľstva.

Kultúra a cestovný ruch








V regióne sa nachádzajú prírodné zaujímavosti medzinárodného významu – predovšetkým na území
Národného parku Dunaj-Ipeľ, počet prenocovaní a miera príjmov z cestovného ruchu na cieľovom
území je však kvôli kvantitatívnym a kvalitatívnym nedostatkom miestnej ponuky ubytovacích
zariadení a iných turisticko-pohostinských služieb v porovnaní s dostupnými danosťami nižšia.
Potenciál rozvoja z hľadiska turistických atrakcií možno nájsť v aktívnych turistických službách a ich
podpornej infraštruktúre, čo môže priniesť udržateľnú ponuku turistických služieb šetrných k
životnému prostrediu. Najvhodnejšie aktívne turistické oblasti rozvoja možno identifikovať v oblasti
cyklistického, vodného, jazdeckého a rybárskeho turizmu, ako aj v oblasti turistiky.
V regióne – predovšetkým na slovenskej strane – sa nachádza viacero kaštieľov a kúrií s významným
turistickým potenciálom, ktoré zabezpečujú priaznivé podmienky pre rozvoj kultúrnej turistiky, ako aj
ubytovacích zariadení vyššej kvalitatívnej úrovne.
Súčasné turistické služby fungujú navzájom nezávisle, ich predaj je realizovaný individuálne, čo má za
následok vysoké špecifické náklady poskytovateľov a z hľadiska využitia potenciálu je menej účinné.
Vytvorenie jednotného turistického „brandu“, respektíve predaj v rámci siete a účinný manažment
destinácií dokáže aj z krátkodobého hľadiska zvýšiť počet návštevníkov prichádzajúcich do regiónu.

Na základe záverov situačnej analýzy bola vypracovaná SWOT analýza a cesty k dosiahnutiu vplyvu
zamerané na uspokojenie identifikovaných rozvojových potrieb, ktoré sumarizujú výzvy, ktorým bude
musieť cieľové územie čeliť, a na logickom základe uvádzajú, aké výstupy a výsledky musia plánované
projekty dosiahnuť, respektíve aké vplyvy musia indukovať v dlhodobejšom horizonte.
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Následne boli definované komplexné a špecifické ciele stratégie, obsah jednotlivých podriadených
projektových balíkov, podľa možností s uvedením konkrétnych projektov v štádiu plánovania. Jednotlivé
špecifické ciele sme napokon podrobili aj prieskumu synergie s cieľom stanoviť oblasti, v ktorých bude
neskôr potrebné zosúladiť plánovanie a realizáciu programu. Špecifické ciele stratégie v jednotlivých
oblastiach sú na základe vyššie uvedeného nasledovné.

Zlepšenie dopravnej dostupnosti





Zlepšenie regionálnej dostupnosti prihraničného regiónu, ktorého cieľom je predovšetkým zlepšenie
dostupnosti regiónu prostredníctvom vybudovania nových rýchlostných ciest.
Zlepšenie priechodnosti hraničných priechodov, čo zahŕňa vytvorenie ďalších hraničných priechodov
a zvýšenie zaťažiteľnosti existujúcich hraničných priechodov.
Vytvorenie podmienok pre zvýšenie intenzity ťažkej nákladnej dopravy vrátane rozvoja železničnej a
lodnej dopravnej infraštruktúry.
Rozvoj regionálnej dopravnej infraštruktúry vrátane zintenzívnenia cezhraničnej osobnej dopravy a
odstránenia fyzických a administratívnych prekážok zabraňujúcich voľnému cezhraničnému pohybu
osôb a tovaru.

Zabezpečenie priaznivých podmienok rastu pre podniky





Zvýšenie podielu malých podnikov v porovnaní s podielom mikropodnikov, podpora usídlenia
stredných podnikov a vybudovania skutočných výrobných kapacít.
Podpora rozšírenia ekologicky udržateľnej, účinnej poľnohospodárskej výroby na základe využívania
lokálnych ľudských zdrojov.
Podpora udržania vysokokvalifikovanej pracovnej sily v regióne, ktorá zahŕňa úsilie zamerané na
zvýšenie počtu lokálnych pracovných miest vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie.
Podpora prístupu lokálnych výrobkov na trh vrátane vytvorenia katastra lokálnych výrobkov, zriadenia
trhu výrobcov, využívania prvkov obecného marketingu a využitia príležitostí na predaj lokálnych
výrobkov, identifikácie predajných riešení a ich adaptácie.

Zabezpečenie lepšieho prístupu ku kvalitným verejným službám





Podpora zamestnateľnosti osôb s nižším vzdelaním a ich prístupu k práci na primárnom pracovnom
trhu vrátane podpory umiestnenia najťažšie zamestnateľných vrstiev spoločnosti v konkurenčnom
sektore.
Cezhraničné zosúladenie vzdelávacích služieb vrátane rozvoja vzdelávacích aktivít v rámci aj mimo
školského systému.
Zabezpečenie lepšieho prístupu k službám zdravotnej starostlivosti vrátane riešenia ťažkostí
vyplývajúcich z narastajúceho nedostatku lekárov a nedostatočných služieb praktických lekárov a
ambulantnej starostlivosti.
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Rozvoj sociálnych služieb vrátane vývoja, doplnenia a rozšírenia siete sociálnych služieb
poskytovaných pre starnúcu populáciu.
Podpora spolupráce neštátnych subjektov a organizácií, vytvárania sietí, vytvárania cezhraničných
iniciatív v záujme kvantitatívneho a kvalitatívneho rozšírenia sociálnych služieb.

Ochrana a udržateľné využívanie prírodného bohatstva







Modernizácia systému protipovodňovej ochrany, príprava na zvýšené riziká spôsobené klimatickými
zmenami vrátane vývoja a údržby existujúcich protipovodňových diel.
Zníženie zaťaženia životného prostredia v dôsledku znečisťovania prostredia odpadmi vrátane
zabezpečenia infraštruktúrnych a organizačných podmienok pre správny a ekologický zber a
spracovanie komunálneho odpadu a opadaného lístia.
Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie vrátane podpory využívania obnoviteľných zdrojov
energie pre verejné a súkromné ciele, podpora investícií verejných inštitúcií do energetickej účinnosti
a osvety obyvateľstva týkajúcej sa využívania obnoviteľných zdrojov energie, energetickej účinnosti a
energetickej úspornosti.
Revitalizácia opustených mestských a vidieckych priemyselných areálov s cieľom podporiť investície
na hnedej lúke alebo realizáciu programov udržania populácie v regióne.

Trvalo udržateľné využívanie kultúrnych a turistických atrakcií





Podpora rozšírenia ponuky ubytovacích zariadení vrátane zvýšenia počtu a typov existujúcich
ubytovacích zariadení a ich prispôsobenia trhovým požiadavkám.
Postupné rozšírenie ponuky aktívnej turistiky, rozvoj trvalo udržateľných turistických služieb a
potrebnej infraštruktúry.
Rozvoj kultúrnych a turistických atrakcií a súvisiacich služieb spojených s programovou turistikou
vrátane organizovania spoločných cezhraničných podujatí a ich turistického využitia.
Zabezpečenie vytvorenia siete turistickej ponuky a účinného destinačného manažmentu vrátane
spoločného alebo prepojeného predaja služieb súvisiacich s jednotlivými turistickými atrakciami.
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2. EURÓPSKE ZOSKUPENIE ÚZEMNEJ SPOLUPRÁCE PONTIBUS
Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) je prvým právnym nástrojom Európskej únie, ktorý
poskytuje právnu subjektivitu a rámec pre spoluprácu európskych samospráv a regiónov s cieľom
efektívneho využívania finančných prostriedkov Únie. Zoskupenie spája v jednej organizácii aktérov
(miestnu samosprávu, regionálny orgán alebo štát) najmenej dvoch alebo troch štátov. Právne vzťahy
zoskupenia sa riadia právom štátu, v ktorom má zoskupenie sídlo. EZÚS má právnu subjektivitu a plnú
spôsobilosť na právne úkony, môže vystupovať ako samostatný právny subjekt. Zoskupenie má svoj
vlastný rozpočet, organizáciu a zmluvnú spôsobilosť, môže nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok
a konať pred súdmi. V rámci zoskupenia možno realizovať pohraničnú, cezhraničnú, medziregionálnu,
družobnú a nadnárodnú spoluprácu. Pokrýva všetky druhy možností spolupráce: Riadenie programov EÚ,
realizáciu projektov alebo spolupráce bez pomoci EÚ.
Európske zoskupenie územnej spolupráce môžu zriaďovať členské štáty, regionálne orgány, miestne
úrady, verejnoprávne inštitúcie zriadené podľa smernice o verejnom obstarávaní a podniky poverené
poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu, respektíve zoskupenia takýchto podnikov.
Vnútroštátne predpisy umožňujú účasť organizáciám, ktoré patria do okruhu obstarávateľov podľa zákona
o verejnom obstarávaní. Právne subjekty z tretích krajín môžu byť členmi zoskupenia v prípade, ak to
právne predpisy tretej krajiny alebo dohody uzatvorené medzi členskými krajinami a tretími krajinami
umožňujú.
Zoskupenie možno zriadiť v nasledujúcich oblastiach: doprava, životné prostredie, vzdelávanie, výchova,
zdravotníctvo, prvá pomoc, využívanie energie, inovačné nástroje, výskum a vývoj, kultúra, vytváranie
a rozvoj pracovných miest, sociálne služby, cestovný ruch, šport a poľnohospodárstvo. EZÚS môžu
vykonávať činnosť a realizovať svoje ciele v rámci štrukturálnych fondov spolufinancovaných EÚ, so
štátnou podporou alebo z vlastných zdrojov. Platné právne predpisy vzťahujúce sa na Európske
zoskupenia územnej spolupráce:



Právny predpis EÚ: Nariadenie (ES) č. 1082/2006 z o Európskom zoskupení územnej spolupráce
v znení nariadenia (EÚ) č. 1302/2013;
Maďarské právne predpisy: zákon č. LXXV z roku 2014 o európskom zoskupení územnej spolupráce
a nariadenie vlády MR č. 485/2017 (XII. 29.) o podrobných pravidlách postupu schvaľovania
a registrácie súvisiaceho s európskym zoskupením územnej spolupráce.1

Európske zoskupenie územnej spolupráce Pontibus bolo založené 11. augusta 2015 Nitrianskym
samosprávnym krajom a Samosprávou Peštianskej župy, kedy zakladatelia Zoskupenia podpísali Dohovor
a Stanovy EZÚS PONTIBUS. Ministerstvo zahraničného obchodu a zahraničných vecí MR zaregistrovalo
EZÚS Pontibus svojím rozhodnutím č. KKM/420/2016/Adm 8. januára 2016.
Cieľom Zoskupenia Pontibus (latinsky mosty) je, aby sa medzi ľuďmi žijúcimi na oboch stranách hranice
vytvárali užšie ekonomické a spoločenské vzťahy.
Zoskupenie vykonáva úlohy, ktoré mu zverili jeho členovia, v súlade s nariadením. Jeho úlohy sú
vymedzené dohovorom schváleným jeho členmi. Zoskupenie koná v rozsahu pridelených úloh, a to
1

egtc.kormany.hu
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uľahčovania a podpory územnej spolupráce s cieľom posilniť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť
Únie a prekonávanie prekážok vnútorného trhu. Každú úlohu určujú jeho členovia tak, aby patrila do
kompetencie každého člena. Zoskupenie môže vykonávať osobitné činnosti územnej spolupráce medzi
svojimi členmi pri dosahovaní cieľa s finančným príspevkom Únie alebo bez neho. Úlohy zoskupenia sa
môžu týkať predovšetkým realizácie programov spolupráce alebo ich častí alebo realizácie operácií
podporovaných Úniou prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho
fondu a/alebo Kohézneho fondu.
Všeobecným cieľom, pre ktorý bolo zoskupenie založené, je rozvoj a podpora cezhraničnej
a medziregionálnej spolupráce medzi jeho členmi so zámerom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť
prostredníctvom realizácie spoločných aktivít, projektov a programov cezhraničnej spolupráce.
Hlavnými oblasťami a zároveň špecifickými cieľmi spolupráce sú: Doprava; Hospodárstvo; Výskum
a inovácie; Energetika a obnoviteľné zdroje; Ľudské zdroje; Poľnohospodárstvo a potravinárstvo; Životné
prostredie; Cestovný ruch; Kultúra; Šport; Zdravotníctvo a sociálna oblasť. EZÚS stanovilo v rámci
jednotlivých oblastí nasledujúce ciele:
A. Prioritná oblasť DOPRAVA
 Výstavba a modernizácia cezhraničnej cestnej infraštruktúry
 Údržba Dunajskej vodnej cesty
 Rozvoj cezhraničných inteligentných dopravných systémov pre cestujúcich (on-line rezervačný
systém, on-line systém predaja lístkov)
 Tvorba multimodálnych dopravných uzlov v území v záujme podpory udržateľnej regionálnej
a miestnej mobility
B. Prioritná oblasť HOSPODÁRSTVO
 Podpora a rozvoj miestnych lokálnych trhov s dôrazom na cezhraničnú spoluprácu
 Podpora aktivít na zlepšenie cezhraničných služieb (napr. rozvoj IKT technológií, výmena dát a pod.)
 Inicializácia a realizácia spoločných cezhraničných projektov v oblasti zamestnanosti
 Podpora sieťovania a spoločných aktivít podnikateľov v rámci cezhraničnej spolupráce
 Podpora tradičnej i netradičnej remeselnej činnosti v predmetnom území
C. Prioritná oblasť VÝSKUM A INOVÁCIE
 Spolupráca vo výskume s predstaviteľmi vysokých škôl, podnikateľskými subjektmi a inštitúciami
verejnej správy v predmetnom území
 Výmena skúseností a tvorba cezhraničných startupov
 Podpora budovania cezhraničných inkubátorov pre malých a stredných podnikateľov
 Podpora inovatívnych prístupov v jednotlivých výrobných oblastiach hospodárstva v predmetnom
území
 Podpora inovatívnych odvetví hospodárstva v predmetnom území
D. Prioritná oblasť ENERGETIKA A OBNOVITEĽNÉ ZDROJE
 Využívanie energie z obnoviteľných zdrojov vo verejnej infraštruktúre vrátane verejných budov
a bývania
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Podpora využívania obnoviteľných zdrojov v predmetnom území (vodná, slnečná, geotermálna,
veterná energia)
Spolupráca pri kvantifikácii regionálnych vplyvov projektov plynárenskej infraštruktúry

E. Prioritná oblasť ĽUDSKÉ ZDROJE
 Vytváranie databáz, webových stránok a poradenských nástrojov ako podpory služieb zamestnanosti
 Iniciatívy a služby zamerané na zlepšenie cezhraničnej mobility pracovnej sily
 Odborné vzdelávanie (vytváranie partnerstiev pre odborné vzdelávanie – klastre, záujmové združenia,
komory a pod.)
 Spoločné vzdelávacie programy v oblasti celoživotného vzdelávania
 Zlepšenie spolupráce a efektivity medzi orgánmi samosprávy (výmenné školenia v oblasti
poskytovania služieb pre obyvateľov, efektívnej samosprávy a komunikácie s občanmi)
 Podpora sieťovania občianskych združení a iniciatív v rámci cezhraničnej spolupráce
F. Prioritná oblasť POĽNOHOSPODÁRSTVO A POTRAVINÁRSTVO
 Podpora ekologického poľnohospodárstva a výmena skúseností v rámci cezhraničnej spolupráce
 Podpora prezentácie regionálnych poľnohospodárskych a potravinárskych produktov v rámci
cezhraničnej spolupráce, ale aj na medzinárodnej úrovni
 Podpora budovania a propagácie regionálnych značiek tradičných poľnohospodárskych
a potravinárskych produktov (napr. víno, ovocné destiláty, ovocie a pod.)
G. Prioritná oblasť ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
 Revitalizácia miest a obcí v území s oživením opustených a nevyužívaných priemyselných areálov
v kontexte predchádzania tvorby environmentálnych záťaží
 Ochrana pred prírodnými katastrofami
 Rozvoj a revitalizácia Dunaja a jeho prítokov
H. Prioritná oblasť CESTOVNÝ RUCH
 Tvorba spoločných marketingových stratégií na podporu rozvoja cestovného ruchu v predmetnom
území
 Podpora a rozvoj cyklotrás v predmetnom území
 Podpora rekonštrukcie a zriaďovania pôvodných remeselných dvorov a nevyužívaných objektov
gazdovských dvorov v súvislosti s rozvojom agroturistiky v predmetnom území
 Rozvoj cezhraničného ekoturizmu napr. budovanie malých cezhraničných vodných ciest
a infraštruktúry súvisiacej s prístupom k týmto cestám (parkoviská, požičovne bicyklov, toalety, sprchy
a pod.) ako aj podpora ďalších ekoturistických zariadení a aktivít
 Podpora projektov v špecifických oblastiach: poľovníctvo, gastroturistika, hypoturistika, športové
rybárstvo a pod.
 Podpora budovania siete turistických informačných kancelárií v predmetnom území
 Spoločná podpora a účasť na medzinárodných seminároch, workshopoch a výstavách
propagujúcich predmetné územie v rámci EZÚS.
I. Prioritná oblasť KULTÚRA
 Tvorba spoločnej koncepcie v oblasti rozvoja kultúry v predmetnom území
 Zachovanie, ochrana a propagácia kultúrneho dedičstva
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Rekonštrukcia pamiatok (najmä kultúrnych a historických)
Výstavba súvisiacej infraštruktúry cestovného ruchu (parkoviská, budovanie a značenie prístupových
ciest k pamiatkam)
Tvorba spoločnej propagácie prírodného, historického a kultúrneho dedičstva v predmetnom území

J. Prioritná oblasť ŠPORT
 Inicializácia a realizácia cezhraničných športových podujatí
 Podpora rozvoja budovania infraštruktúry v oblasti športu
K. Prioritná oblasť ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNA OBLASŤ
 Podpora spolupráce zdravotníckych a sociálnych inštitúcií
 Podpora rozvoja zdravotníckych a sociálnych služieb.
Najvyšším orgánom zoskupenia je zhromaždenie. Svoje rozhodnutia vo veciach, ktoré patria do jeho
právomoci, prijíma formou uznesenia. Do právomoci zhromaždenia patrí:

























Schvaľovať zmeny a doplnenia stanov a dohovoru,
Rozhodovať o základných a strategických smeroch činnosti zoskupenia a úlohách zoskupenia na
budúce obdobie,
Schvaľovať dlhodobý strategický rozvojový program a ročný plán činnosti zoskupenia,
Schvaľovať výšku členských príspevkov a termín splatenia členských príspevkov,
Schvaľovať výšku spolufinancovania spoločných projektov,
Schvaľovať rozpočet zoskupenia,
Schvaľovať ročnú účtovnú uzávierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení zoskupenia,
Rozhodovať o použití zisku a úhrade strát, vrátane určenia spôsobu ich vysporiadania, najneskôr do
skončenia nasledujúceho účtovného obdobia,
Rozhodovať o zrušení zoskupenia,
Rozhodovať o návrhoch na zmeny zapisovaných skutočností v registri,
Voliť a odvolávať riaditeľa s určením výšky jeho odmeny a podmienok odmeňovania,
Rozhodovať o obmedzení práva riaditeľa konať v mene zoskupenia,
Schvaľovať organizačnú štruktúru zoskupenia, schvaľovať zriadenie pracovných skupín,
Rozhodovať o počte zamestnancov zoskupenia a mzdových nákladoch na zamestnancov,
Schvaľovať organizačný poriadok, prevádzkový poriadok a iné smernice,
Schvaľovať nadobudnutie, prevod, zaťaženie nehnuteľného majetku a nakladanie s majetkom
zoskupenia,
Schvaľovať úvery a pôžičky pre zoskupenie,
Voliť a odvolávať členov dozornej rady,
Schvaľovať správy o kontrolnej činnosti,
Rozhodovať o prijatí nového člena zoskupenia,
Rozhodovať o vylúčení člena zo zoskupenia,
Voliť predsedu a podpredsedu zhromaždenia, ktorý zastupuje predsedu v prípade jeho neprítomnosti,
Rozhodovať o zriadení ďalších orgánov a organizačných útvarov zoskupenia a jeho poradných
orgánov, vrátane ich personálneho obsadenia,
Rozhodovať o každej ďalšej otázke, ktorú zhromaždenie určí do svojej kompetencie v súlade
s legislatívou.

14

Zhromaždenie volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu. Pokiaľ je predseda zvolený z členov
z Maďarska, podpredseda je volený z členov zo Slovenskej republiky a po dvoch rokoch volebného
obdobia sa uplatňuje rotačný princíp. Volebné obdobie predsedu a podpredsedu je dvojročné.
Riaditeľ je štatutárnym orgánom zoskupenia. Riaditeľ riadi činnosť zoskupenia a koná v jeho mene
v rozsahu stanovenom týmito Stanovami a Dohovorom, pokiaľ nie sú uznesením zhromaždenia
obmedzené alebo zverené iným orgánom zoskupenia. Je zodpovedný za realizáciu a plnenie cieľov
zoskupenia a uznesení zhromaždenia a v ich rozsahu prijíma samostatné rozhodnutia.
K úlohám riaditeľa patrí najmä:
 Zastupovať zoskupenie voči tretím osobám s obmedzeniami uvedenými v bode 1. článku VII. Stanov,
 Spolupracovať s orgánmi štátnej správy a samosprávy, ako aj s inými inštitúciami vo všetkých
záležitostiach týkajúcich sa cieľov a úloh zoskupenia,
 Pripravovať návrh rozpočtu zoskupenia a po jeho schválení zabezpečovať plnenie úloh v súlade
s rozpočtom,
 Zabezpečovať publicitu a zverejňovanie dokumentov na webovom sídle zoskupenia,
 Pripravovať a zhromaždeniu predkladať návrh dlhodobého strategického rozvojového programu
a ročného plánu činnosti zoskupenia,
 Zabezpečiť prípravu a predkladať zhromaždeniu účtovnú uzávierku a výročnú správu o činnosti
zoskupenia,
 Zúčastňovať sa na zasadnutiach zhromaždenia s poradným hlasom,
 Pripravovať materiály a návrhy uznesení zasadnutia zhromaždenia a zabezpečovať administratívu
zhromaždenia,
 Vykonávať a plniť uznesenia zhromaždenia a v prípade potreby konzultovať úlohy s predsedom
a podpredsedom zhromaždenia,
 Prijímať rozhodnutia vo veciach, ktoré nepatria do právomocí ostatných orgánov zoskupenia,
 Navrhovať organizačný, platový a odmeňovací poriadok pracovníkov zoskupenia,
 Organizovať a riadiť činnosť zoskupenia, jeho pracovníkov,
 Plniť práva a povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancom zoskupenia,
 Riadiť ekonomiku, zabezpečovať vedenie účtovníctva a finančného hospodárenia zoskupenia v súlade
s právnymi predpismi,
 Podpisovať účtovné doklady, zmluvy a objednávky,
 Vykonávať právne úkony v spojitosti so zriadením, vedením a s dispozíciou bankových účtov,
podpisovať bankové prevodné príkazy a ostatné úkony voči bankám,
 Spravovať majetok zoskupenia v súlade s cieľmi zoskupenia, všeobecne záväznými právnymi
predpismi a uzneseniami zhromaždenia.
Funkciu predsedu zoskupenia zastával v období 2015 – 2017 predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja
Doc. Ing. Milan Belica, PhD., v období 2017 – 2019 bude –na základe rotačného princípu stanoveného v
Stanovách – predsedom zoskupenia predseda Zhromaždenia Peštianskej župy István Szabó.
Činnosť zoskupenia riadi od jeho založenia riaditeľ Ing. Dušan Guťan. Pri výkone práce mu pomáha
1 pracovník sekretariátu na Slovensku a 1 pracovník sekretariátu v Maďarsku.
Zoskupenie je financované zo štátnych podporných programov, členských príspevkov a z prostriedkov
z programov a projektov spolufinancovaných Európskou úniou. Príjmami zoskupenia môžu byť aj dotácie
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z iných verejných zdrojov a dary od fyzických a právnických osôb, dedičstvá a príjmy z podnikateľskej
činnosti po zdanení.
Hlavným cieľom zoskupenia je oživenie maďarsko-slovenských hospodárskych a spoločenských vzťahov
v prihraničnom regióne, posilnenie dopravných spojení medzi dvomi župami, podpora rozvoja cestovného
ruchu s osobitným dôrazom na región Poiplia. Spolupráca medzi členmi zoskupenia môže podporiť
realizáciu Dunajskej stratégie Peštianskej župy a inštitút EZÚS poskytne tiež príležitosti na spoločné
predkladanie ponúk v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014 –
2020 a ďalších zdrojov Európskej únie. Zoskupenie neustále hľadá príležitosti na predkladanie ponúk s
cieľom získať finančné prostriedky z úniových aj domácich zdrojov, zúčastňuje sa na odborných
konzultáciách a konferenciách týkajúcich sa oblasti jeho činnosti a aj v rámci vlastných podujatí sa snaží
zabezpečiť pre ľudí žijúcich v regióne možnosti pre zmapovanie a posilnenie cezhraničných vzťahov.
Činnosť EZÚS vo veľkej miere podporuje a podporil prevádzkový grant poskytnutý Ministerstvom
zahraničného obchodu a zahraničných vecí MR v rokoch 2016, 2017 a 2018. Táto stratégia bola taktiež
vypracovaná s podporou Ministerstva zahraničného obchodu a zahraničných vecí MR.
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3. METODICKÝ RÁMEC
3.1. Rozsah stratégie EZÚS Pontibus
Cieľom dokumentu je strategická príprava rozvoja pohraničného regiónu Peštianskej župy a Nitrianskeho
kraja s cezhraničnou relevanciou. Dokument sa zaoberá ekonomicko-sociálnymi ukazovateľmi, ktoré sú
z hľadiska najdôležitejších ekonomicko-sociálnych trendov a rozvojov relevantné, definuje indikatívne a
komplexné ciele, stanovuje hlavné strategické kroky a koncepčnú charakteristiku plánovaných
projektových balíkov. Návrhy regionálneho rozvoja s komplexným cezhraničným významom musia na
jednej strane zohľadňovať danosti a možnosti regiónu, na druhej strane musia byť v súlade s úniovými a
národnými rozvojovými programami dostupnými na území Maďarska a Slovenska, preto dokument
tvoriaci podklad pre rozhodovanie obsahuje aj mapu zdrojov s dostupnými možnosťami financovania
rozvoja.
Vzhľadom na to, že stratégia sa vzťahuje na obdobie 2018 – 2025, je potrebné zohľadniť skutočnosť, že
v súčasnom programovom období – a to najmä na maďarskej strane – sú do roku 2020 k dispozícii len
obmedzené rozvojové zdroje a pre obdobie 2021 – 2027 ešte nie sú dostupné podrobné informácie o
sume a podmienkach využitia rozvojových zdrojov. Tento dokument sa preto nezameriava výhradne na
zdroje, ktoré sú dostupné v súčasnosti, ale predstavuje vhodný podklad a vstup aj pre prípravu na
programové obdobie 2021 – 2027.
Oficiálnym územím pôsobenia EZÚS Pontibus je územie Peštianskej župy a Nitrianskeho samosprávneho
kraja. Obaja členovia EZÚS Pontibus sú územnými samosprávnymi jednotkami. Stratégia však zároveň
prihliada na dualitu, podľa ktorej sa skutočná cezhraničná spolupráca v užšom zmysle obmedzuje na
územie, ktoré je užšie ako územie samosprávy a ktoré definujeme ako skutočné cieľové územie. Zároveň
je dôležité zadefinovať aj ciele, ktoré sa môžu vzťahovať na celé územie oboch samosprávnych jednotiek,
vďaka čomu sa rozšíri skutočné cieľové územie a zvýši sa možnosť cezhraničnej spolupráce medzi
inštitúciami a obyvateľmi oboch krajov.
Hlavným cieľovým územím stratégie je teda okres Szob v Peštianskej župe a v rámci Nitrianskeho
samosprávneho kraja prihraničné obce Novozámockého a Levického okresu, v širšom zmysle – vo vzťahu
k definovaným relevantným cieľom – celé územie Peštianskej župy a Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Je dôležité poznamenať, že primárne cieľové územie predstavuje analytický rámec, ktorý sa pri realizácii
stratégie môže prostredníctvom zapojenia území spadajúcich mimo cieľového územia rozšíriť, pokiaľ budú
mať počas realizácie cieľa a projektového balíka relevanciu. Keďže hospodársko-spoločenské vzťahy
regiónu sa nezastavia pri administratívnych hraniciach samospráv tvoriacich EZÚS Pontibus, do realizácie
stratégie sa môžu samozrejme zapojiť aj samosprávy a iné organizácie susedných žúp.
Primárne cieľové územie predstavujúce analytický rámec leží na maďarskej, ako aj na slovenskej strane v
okrajovej časti svojej župy a hranice samosprávy nie vždy pokrývajú hospodársko-spoločenské vzťahy,
ktoré sú skutočne charakteristické pre daný región. Z územného hľadiska bolo pri vytváraní strategického
návrhu potrebné zohľadniť aj rozvojové možnosti vyplývajúce z hlavných vplyvov okolitého regiónu na
cieľové územie.

17

Obrázok č. 1 – primárne cieľové územie stratégie EZÚS Pontibus

Legenda
Štátna hranica
Obce v Maďarsku
Okresy v Maďarsku
Obce na Slovensku
Okresy na Slovensku

Zdroj: vlastná editácia
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Tabuľka č. 1 – Maďarské obce ležiace v primárnom cieľovom území
Bernecebaráti
Ipolydamásd
Ipolytölgyes
Kemence
Kismaros
Kóspallag

Letkés
Márianosztra
Nagybörzsöny
Nagymaros
Perőcsény
Szob

Szokolya
Tésa
Vámosmikola
Verőce
Zebegény

Tabuľka č. 2 – Slovenské obce ležiace v primárnom cieľovom území
Dolné Semerovce

Malé Kosihy

Leľa

Bajtava

Pastovce

Lontov

Horné Turovce

Šahy

Veľké Turovce

Kamenica nad Hronom

Ipeľský Sokolec

Nána

Pavlová

Salka

Štúrovo

Šalov

Vyškovce nad Ipľom

Sikenica

Hrkovce

Malá nad Hronom

Sazdice

Chľaba

Sikenička

Kubáňovo

Bielovce

Malé Ludince

Zalaba

Počas situačnej analýzy boli podľa možností použité a analyzované údaje zhromaždené na úrovni nižšej
ako NUTS 2, a to na úrovni NUTS 3 alebo LAU 1.
Ciele definované v spojitosti s regionálnou rozvojovou politikou musia spĺňať mimoriadne komplexný
systém požiadaviek. Počas tvorby stratégie je popri úniových a národných cieľoch potrebné zohľadniť aj
územné a prihraničné rozvojové aspekty. Hlavným cieľom rozvojovej politiky regiónu je však v každom
prípade zachovanie a zlepšenie územnej súdržnosti, so zvláštnym zreteľom na cezhraničné spolupráce.

3.2. Zber a spracovanie údajov
Prvým krokom pri príprave stratégie je určenie okruhu dostupných údajov potrebných pre situačnú
analýzu a zhromaždenie vhodných a aktuálnych údajov. Hlavnými zdrojmi údajov opisujúcich územné
hospodárske, sociálne a environmentálne procesy sú:




Online archívy údajov: medzi primárne štatistické zdroje patria v prípade demografických,
ekonomických a sociálnych údajov databázy Centrálneho štatistického úradu MR (KSH), Štatistického
úradu SR a regionálna databáza Eurostatu, v prípade posudzovania pomoci využitej v minulosti
Jednotný monitorovací a informačný systém (EMIR) a iné databázy jednotlivých odborných oblastí
dostupné online – Informačný systém verejného vzdelávania (KIR), Opten atď.;
Údaje zistené počas analýzy dokumentov: zdroje použitých údajov v prípade individuálneho
získavania údajov a vlastného zberu dát pre vyhotovenie predchádzajúcich štúdií môžu zahŕňať iné
štúdie spojené s tematikou, analýzy situácie, stratégie a predchádzajúce rozvojové programy.

Počas zberu údajov museli všetky údaje spĺňať nasledujúce požiadavky.
19





Zdroj údajov je dôveryhodný.
Obsah údaja je jednoznačne definovaný, možno ho vyjadriť pomocou mernej jednotky a počas
sledovaného obdobia je dostupný.
Údaj je z hľadiska rozvojových potrieb zistených počas situačnej analýzy alebo strategických cieľov
relevantný.

Počas analýzy údajov sa skúmali údaje týkajúce sa piatich tematických oblastí a zistené údaje sa museli
vzťahovať na hlavné sociálne, hospodárske a environmentálne procesy. Pokiaľ niektorý údaj nespĺňal
v plnej miere vopred stanovené kritériá zberu údajov, pre účely analýzy sa použili údaje, ktoré sa čo najviac
približovali obsahu požadovaných údajov. Počas spracovania údajov boli získané údaje zoradené v
jednotnom formáte a príslušnom členení do vlastných dátových tabuliek, následne sme ich na základe
ekonomicko-sociálnych trendov zistených počas analýzy dokumentov skontrolovali, aby sme zistili, či tieto
údaje daný proces potvrdzujú alebo vyvracajú, prípadne či od posledného záznamu údajov došlo
k akejkoľvek zmene v dôsledku predchádzajúcich rozvojov alebo zmenených podmienok. V poslednom
kroku boli údaje vyobrazené a analyzované pomocou máp, obrázkov alebo tabuliek.

3.3. Analýza dokumentov
Počas analýzy dokumentov boli hlavné zistenia vzťahujúce sa na cieľové územie filtrované v dvoch
hlavných tematických okruhoch a na základe vopred určených strategických kritérií. Ide o nasledujúce dva
tematické okruhy.






Zistenia potvrdzujúce situačnú analýzu: zdrojmi týchto zistení boli situačné analýzy predchádzajúcich
stratégií a predbežné hodnotiace štúdie vypracované počas prípravy jednotlivých rozvojových
programov. Cieľom súvisiacej pracovnej fázy je zachytiť hlavné demografické, sociálne, hospodárske
a environmentálne trendy a rozvojové potreby, ako aj podkladové aspekty nežiaducich procesov.
Zistenia potvrdzujúce opodstatnenosť stratégie: na základe týchto zistení možno logicky preukázať,
že jednotlivé rozvoje navrhované v stratégii poskytnú odpovede na odhalené výzvy a problémy a
prostredníctvom realizácie strategických krokov bude možné uspokojiť rozvojovú potrebu
alebo aspoň zmierniť jej negatívne vplyvy.

Počas procesu tvorby stratégie je potrebné stanoviť nízky a správne definovaný počet cieľov, aby bolo
prostredníctvom vhodne koncentrovaných projektových balíkov vybraných rozvojových oblastí a
realizácie programov možné zabezpečiť realizáciu jedinečných výsledkov rozvoja a pozitívnych vplyvov,
ktoré sú vykázateľné na regionálnej alebo národohospodárskej úrovni. Situačná analýza, SWOT analýza a
stratégia preto odkrýva a vymedzuje výzvy, vytýčené ciele a projektové balíky v nasledujúcich piatich
rozvojových oblastiach:






Doprava a dostupnosť
Hospodárstvo
Spoločnosť
Ochrana prírodného bohatstva
Kultúra a cestovný ruch
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3.4. Rozhovory
Počas vypracovávania štúdie boli uskutočnené rozhovory s cieľovými skupinami, konkrétne so starostami
dvoch maďarských a jednej slovenskej obce nachádzajúcich sa v cieľovom území, s predsedom
samosprávneho zoskupenia pôsobiaceho v regióne a spolupracovníkmi jednej slovenskej obce. Rozhovory
sa uskutočnili počas tvorby stratégie, po vypracovaní prvej verzie situačnej analýzy. Cieľom rozhovorov
bolo prediskutovať zhodu rozvojových potrieb zistených počas uskutočnených analýz údajov a
dokumentov, identifikovať ďalšie výzvy a zistiť, v akej miere dokázali predchádzajúce a v súčasnosti
prebiehajúce rozvoje prispieť k odstráneniu nedostatkov.
Druhým prvkom rozhovorov bolo odkrytie strategických vízií pomocou vopred definovaných orientačných
otázok týkajúcich sa piatich vymedzených rozvojových oblastí – dopravy, hospodárstva, spoločnosti,
životného prostredia a turizmu. Na rozhovore sa z maďarskej strany zúčastnili primátor mesta Szob a
starosta obce Ipolydamásd, zo slovenskej strany starosta obce Chľaba a rozvojoví pracovníci mesta
Štúrovo, výpis orientačných otázok, ktoré im boli vopred zaslané, obsahuje príloha tohto dokumentu. Na
základe odpovedí bola upresnená situačná analýza a tieto otázky boli tiež podkladom pre strategické ciele
a projektové balíky sformulované pre obdobie 2018 – 2025.

3.5. Vypracovanie situačnej analýzy
Úlohou situačnej analýzy je zhromaždenie najdôležitejších hospodársko-sociálnych trendov a daností,
ktoré sú relevantné z hľadiska rozvojov, ako aj opis hospodársko-sociálnych ukazovateľov. Na základe toho
možno identifikovať výzvy, na ktoré by mala stratégia reagovať, respektíve nedostatky, ktoré by mala
počas využívania rozvojových zdrojov eliminovať. Situačná analýza zahŕňa opis rozvojových výsledkov,
následne sumarizuje potreby zistené vo vymedzených oblastiach, ako aj požiadavky a povinnosti
vzťahujúce sa na ďalší rozvoj. Kroky realizácie situačnej analýzy sú nasledujúce:








Presné vymedzenie požadovaných údajov a určenie možných dátových zdrojov (Centrálny štatistický
úrad MR, vlastné databázy, údaje z predchádzajúcich rozvojových programov atď.).
Zber, spracovanie a systematizácia stanovených údajov, podloženie jednotlivých tvrdení situačnej
analýzy príslušnými údajmi.
Zistenie výsledkov predchádzajúcich rozvojov (analýza dokumentov, rozhovory a odborné diskusie).
Zistenie intervenčných potrieb vyplývajúcich z udržiavania a ďalšieho rozvoja doterajších investícií.
Vymedzenie rozvojových požiadaviek potrebných na základe sociálnych, hospodárskych a
environmentálnych kritérií.
Grafické zobrazenie údajov a súvislostí alebo ich znázornenie na mapách a analýza.
Vypracovanie SWOT analýzy: na základe záverov situačnej analýzy boli v rámci SWOT analýzy
vymedzené príležitosti a obmedzenia spočívajúce v rozvojových úsiliach nasledujúceho obdobia,
respektíve boli identifikované oblasti, v ktorých možno dosiahnuť prelom, a nedostatky, ktoré bude
potrebné aj naďalej zohľadňovať pri realizácii rozvojov.
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3.6. Proces tvorby stratégie
Proces tvorby stratégie sa opiera o faktory, ktoré boli zosumarizované, zoskupené a selektované v rámci
SWOT analýzy na základe situačnej analýzy. Rozvojové potreby sme na jednej strane identifikovali na
základe predchádzajúcich dokumentov rozvojovej politiky, na druhej strane prostredníctvom osobných
rozhovorov a analýzy údajov. Proces tvorby stratégie pozostával z nasledujúcich krokov:













Definovanie vízie: vízia zachytáva stručne sformulovaný stav, ktorý možno dosiahnuť v ideálnej
situácii, ktorý poskytuje adekvátnu odpoveď na identifikované výzvy a sumarizuje žiaduce výsledky
rozvoja v dlhodobejšom horizonte, t j. na obdobie nasledujúce po roku 2025.
Vymedzenie strategických cieľov: stručný opis stavu, ktorý sa má dosiahnuť do roku 2025 vrátane
optimálneho stavu, ktorý by mal byť priamym dôsledkom rozvojov.
Opis plánovaných projektových balíkov: podrobnejší opis jednotlivých komplexných alebo
strategických cieľov, v prípade menších rozvojov opis strategických požiadaviek kladených na
prijímané projekty. Projektový balík predstavuje jednotný rozvojový balík, ktorý na základe identickej
logiky zhromažďuje a zosúlaďuje úzko prepojené rozvoje a prostredníctvom jednotnej stratégie sa ich
pokúša zrealizovať.
Identifikácia ciest k dosiahnutiu vplyvu: cesty k dosiahnutiu vplyvu predstavujú vzťah medzi úsilím
vynaloženým na riešenie výziev prostredníctvom rozvojov a očakávanými výsledkami. Cesty k
dosiahnutiu vplyvu definujú (1) rozvojové potreby, (2) výstupy, ktorých dosiahnutie sa predpokladá
do skončenia projektov, (3) výsledky, ktoré možno zrealizovať do konca udržiavacieho obdobia a (4)
vplyvy, ktoré budú priamym alebo vedľajším pozitívnym dôsledkom projektov.
Stanovenie indikátorov: v každom prípade budú zadefinované relevantné indikátory vhodné na
meranie vybraných cieľov, ale vzhľadom na to, že miera a pravidlá použitia rozvojových zdrojov
vyčlenených na obdobie nasledujúce po roku 2020 ešte nie sú známe, východiskové a cieľové hodnoty
sa odporúča stanoviť až pri revízii stratégie v roku 2020.
Synergia a koherencia cieľov: porovnanie komplexných cieľov vytýčených pre jednotlivé rozvojové
oblasti a špecifických cieľov sumarizujúcich ciele projektových balíkov z hľadiska miery, v akej rozvoje
prebiehajúce vo vzájomne izolovaných inštitucionálnych rámcoch súvisia s ostatnými špecifickými
cieľmi, ďalej z hľadiska toho, kde sa počas plánovania a realizácie odporúča intenzívnejšia koordinácia
pre maximálne využitie synergických vplyvov.
Súlad s úniovými, národnými a regionálnymi rozvojovými cieľmi: štátnu pomoc možno žiadať iba na
lokálne rozvojové ciele, pre ktoré úniové alebo národné programy pomoci zabezpečujú finančné
zdroje. Preto je potrebné vlastné ciele pohraničného regiónu tvoriaceho cieľové územie prispôsobiť
cieľom stanoveným na vyššej úrovni plánovania a je potrebné preukázať, že miestne rozvoje prispejú
k splneniu regionálnych, národných a úniových rozvojových cieľov.

Súhrn konkrétnych krokov realizácie tvorby stratégie je nasledovný:
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Preskúmanie predchádzajúcich rozvojových dokumentov, stratégií a hodnotení v záujme toho, aby
bola stratégia postavená na doteraz dosiahnutých výsledkoch a sformulovaných cieľoch.
Analýza príslušných úniových a národných rozvojových programov s cieľom určiť, ktorý, na aký účel a
na financovanie akých plánovaných rozvojov môže poskytnúť pomoc.
Posúdenie vlastnej a absorpčnej kapacity a stanovenie harmonogramu plánovaných rozvojov na
základe dostupných zdrojov.
Vytvorenie systému indikátorov, v rámci toho opis definície, metodiky výpočtu a relevancie
indikátorov, stanovenie pravidelných a objektívnych kritérií merania a dátových zdrojov, vyplnenie
údajových hárkov indikátorov.
Grafické znázornenie cieľového systému, systému indikátorov a intervenčnej logiky, ako aj
mechanizmov a ciest k dosiahnutiu vplyvu.
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4. SITUAČNÁ ANALÝZA
4.1. Predstavenie maďarsko-slovenského pohraničného regiónu
4.1.1. Poloha, fyzickogeografické danosti, environmentálne výzvy
V pohraničných regiónoch Maďarska a Slovenska leží šesť maďarských žúp – Rábsko-mošonsko-šopronská
župa (Győr-Moson-Sopron), Komárňansko-ostrihomská župa (Komárom-Ostrihom), Peštianska župa
(Pešť), Novohradská župa (Nógrád), Boršodsko-abovsko-zemplínska župa (Borsod-Abaúj-Zemplén) a
Sabolčsko-satmársko-berežská župa (Szabolcs-Szatmár-Bereg) – a päť slovenských krajov – Bratislavský
kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj a Košický kraj. Peštianska župa a Nitriansky kraj
(alebo Nitriansky samosprávny kraj) tvoriace cieľové územie tejto stratégie ležia pozdĺž centrálnej časti
štátnych hraníc. Administratívne hranice ani na jednej strane nie vždy kopírujú prírodné a terénne
podmienky, topografické, sociálno-ekonomické a urbanistické charakteristiky pohraničných regiónov
týchto dvoch administratívnych území pokračujú aj na druhej strane hraníc. Hranica týchto dvoch krajín
kopíruje tok Dunaja až po ústie rieky Ipeľ, odkiaľ je s menšími výchylkami až po maďarskú obec Ipolytarnóc
hraničnou riekou Ipeľ. Pohraničný región Peštianskej župy tvorí okres Szob, ktorý leží severne od Dunaja
a zo západu je prvým hraničným úsekom, ktorý nie je ohraničený Dunajom. Na sever od Dunaja sa
rozprestiera údolie rieky Hron, medzi Hronom a Ipľom sú charakteristické orné pôdy, kým jednotlivé
pohoria Severomaďarského stredohoria (Északi-középhegység) prechádzajúce cez hranice pokrývajú
charakteristicky lesy.
Na území vymedzeným týmto stredohorím je charakteristické mierne chladné, vlhkejšie podnebie, na
slovenskej strane sú pre mierne kontinentálne podnebie charakteristické intenzívne teplotné výkyvy, po
studenej zime nasleduje chladné leto a vysoký je aj úhrn zrážok. Dôsledky zmeny klímy sa prejavujú
predovšetkým vo forme náhlych výdatných zrážok, preto sa v spojitosti s prevenciou a odstraňovaním
environmentálnych škôd očakáva čoraz viac úloh v oblasti ochrany pred povodňami. Významnú časť
problémov spôsobovaných čoraz extrémnejšími výkyvmi počasia budú musieť obe krajiny riešiť v
budúcnosti spoločne, v dôsledku čoho bude ich spoločnou úlohou prevencia a zmiernenie škôd
spôsobených povodňami, ako aj využitie nadbytočnej vody a jej udržanie na mieste. Okrem povodní
predstavujú ďalšie významné zdroje nebezpečenstva aj vnútrozemské vody, suchá, erózia spôsobená
dažďom, ako aj následná degradácia kvality pôdy. V prípade intenzívnejšieho sucha sa zvyšuje aj riziko
vzniku lesných požiarov.
Z hľadiska územnej súdržnosti môžu cezhraničné krajinné prvky a krajinné danosti, ako aj hraničné rieky a
cezhraničné pohoria slúžiť súčasne ako spojovacie a oddeľujúce faktory. Keďže administratívne hranice
len zriedkavo kopírujú prírodné danosti, na dve dotknuté krajiny čaká mnoho spoločne vyriešiteľných úloh,
medzi ktoré patrí aj regulácia spoločných riečnych úsekov a ochrana spoločných vodných zdrojov. Pre obe
strany je mimoriadne dôležitou úlohou aj udržiavanie, ochrana a posilnenie chránených území, keďže
administratívnu hranicu medzi týmito dvomi krajinami pretínajú vodné toky fungujúce ako ekologické
koridory a pohoria pokryté lesmi.
Negatívnym dôsledkom zmeny klímy môže byť prisťahovanie a rozšírenie inváznych druhov, ktoré sa
rýchlejšie prispôsobili klimatickým zmenám, v dôsledku čoho dokážu vytlačiť aj pôvodné druhy žijúce v
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danom území. Okrem ochrany prírody predstavujú invázne druhy hrozbu aj pre poľnohospodársku
produkciu, nové druhy burín a škodcov môžu spôsobiť významné škody a výpadky produkcie a v spojitosti
s ochranou proti takýmto inváznym druhom sa môžu vyskytnúť aj kontaminácie pôdy a vôd. Tieto zdroje
predstavujú pre Peštiansku župu a Nitriansky kraj strednú úroveň hrozby, negatívne dôsledky zmeny klímy
v maďarsko-slovenskom pohraničí budú pravdepodobne najvýraznejšie v regióne Boršodsko-abovskozemplínskej župy a Košického kraja.
Najvýznamnejším vodným spojením medzi dvomi dotknutými krajinami je Dunaj a ďalšou spoločnou
hraničnou riekou je Ipeľ. V pohraničnom regióne sa za najvýznamnejšiu krajinnú intervenciu považuje len
sčasti dokončená sústava vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros. Cieľom tohto vývoja bolo zabezpečiť
splavnosť, plnenie spoločných úloh v oblasti vodného hospodárstva a spoločnú výrobu vodnej energie.
Investícia sa však zrealizovala iba čiastočne, vybudovaná bola iba hať Dunakiliti a prívodný kanál na
slovenskej strane. Okrem toho nebola dokončená ani výstavba zdrže, vodného stupňa, vodnej elektrárne
a plavebnej komory. Riešenie vzniknutej situácie je neodkladnou spoločnou odbornou úlohou
nasledujúceho obdobia, ktorú je potrebné v spolupráci dvoch dotknutých krajín aj naďalej považovať za
prioritnú otázku.
Druhou dôležitou úlohou je ochrana vodných zdrojov a zachovanie kvality vody, s osobitným dôrazom na
zdroje pitnej vody a krasové vodné zdroje nachádzajúce sa v oblasti. Územie Aggtelekského krasu a
Slovenského krasu tvorí hydrogeologickú jednotku, v ktorej sú zásoby podzemnej vody navzájom
prepojené a vzájomne sa ovplyvňujú. Krasové vody sú citlivejšie na znečistenie, preto je ich ochrana pre
dlhodobé zabezpečenie vodných zdrojov mimoriadne dôležitá. Oblasť rieky Ipeľ má okrem toho z hľadiska
ochrany životného prostredia a krajiny významný turistický potenciál. V oblasti sa nachádza Národný park
Dunaj-Ipeľ (Duna-Ipoly Nemzeti Park), ktorý predstavuje dobre zachovalý ekosystém s bohatou
biodiverzitou. Pohraničné oblasti sa však vyznačujú rôznymi stupňami ochrany, v regióne môžeme nájsť
národné parky, chránené oblasti, ako aj územia Natura 2000.
V oboch pohraničných regiónoch sa nachádza päť národných parkov a jaskyne spomínaného
Aggtelekského krasu a Slovenského krasu sú od roku 1995 spoločným chráneným svetovým dedičstvom
týchto dvoch krajín. V pohraničnom území sa okrem území Natura 2000 nachádza aj viacero menších
chránených území, ktorých rozvojové možnosti sú kvôli environmentálnym predpisom obmedzené, keďže
v týchto územiach je najvyššou prioritou ochrana bohatých prírodných daností krajiny. V týchto oblastiach
možno preto vykonávať len činnosti, ktoré sú prispôsobené cieľom ochrany a zároveň zabezpečujú
vynikajúce podmienky pre vykonávanie ekologicky udržateľných turistických činností. Pre Maďarsko, ako
aj pre Slovensko je dôležité zachovať obmedzenia ochrany prírody na oboch stranách hranice v oblastiach,
ktoré spĺňajú kritériá chránených lokalít. Tieto prírodné danosti možno aj v prípade pohraničných regiónov
Peštianskej župy a Nitrianskeho kraja považovať za jedny z najdôležitejších hodnôt.
Environmentálne ukazovatele Maďarska a Slovenska možno celkovo považovať za priaznivé, podiel
chránených území Natura 2000 na celkovom území krajiny v oboch krajinách prevyšuje priemer Európskej
únie. Ukazovateľ vykonávania smernice o ochrane biotopov však zároveň v oboch krajinách zaostáva za
priemerom EÚ. Vzťah cezhraničných regiónov z hľadiska prirodzených biotopov možno v celom úseku
spoločných hraníc považovať za celkovo priaznivý. Z hľadiska celého slovensko-maďarského pohraničného
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regiónu je podiel území, ktoré nie sú vhodné na ekologický rozvoj, 7,27 %, čo výrazne prevyšuje priemer
EÚ (4,44 %) (tabuľka č. 3).

Tabuľka č. 3 – Podiel území Natura 2000 a hodnota ukazovateľa vykonávania smernice o ochrane
biotopov
Podiel území Natura 2000
Európska únia
Maďarsko
Slovensko

18,25 %
21,43 %
28,95 %

Ukazovateľ vykonávania smernice o
ochrane biotopov
89 %
86 %
74 %

Zdroj: natura2000.eea.europa.eu

Hodnota ekologickej bilancie počítanej ako rozdiel medzi biologickou kapacitou a ekologickou stopou je
tak v Maďarsku, ako aj na Slovensku negatívna. To znamená, že obe krajiny spotrebúvajú prírodné zdroje
v oveľa väčšej miere, než v akej ich majú k dispozícii alebo v akej ich dokážu znovu vytvoriť. Index produkcie
vody sa však v oboch krajinách vyvíja priaznivo a vykazuje hodnotu, ktorá je výrazne pod maximálnou
povolenou hodnotou. Hodnota indexu produkcie vody je v prípade Maďarska 5,62 %, kým v prípade
Slovenska je táto miera 2,91 %, čo znamená, že vody oboch krajín sú v bezstresovom stave. Celkovo je
ekologická stopa Slovenska vyššia ako ekologická stopa Maďarska, čiže na Slovensku je udržiavanie takmer
rovnakej úrovne rozvoja spojené s oveľa vyššou spotrebou prírodných zdrojov.
Systém inštitúcií na ochranu životného prostredia a prírody týchto dvoch krajín vykazuje mnoho
podobností. V Maďarsku je plnením týchto úloh poverený Úrad vlády Peštianskej župy ako právny
nástupca Štátnej inšpekcie životného prostredia, prírody a vôd (Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség), ďalej Ministerstvo poľnohospodárstva a Ministerstvo
národného rozvoja, kým na Slovensku má podobnú právomoc Slovenská inšpekcia životného prostredia a
správu starostlivosti o životné prostredie vykonávajú riaditeľstvá národných parkov. Správu ochrany
životného prostredia a vodného hospodárstva vykonávajú krajské úrady životného prostredia a ich
príslušné obvodné organizácie, v Maďarsku príslušné organizačné jednotky Ministerstva
poľnohospodárstva a Ministerstva národného rozvoja. Činnosť Slovenskej agentúry životného prostredia
je zameraná na environmentálnu výchovu, zvyšovanie environmentálneho povedomia a na
environmentálne a energetické plánovanie.

4.1.2. Obyvateľstvo a sieť obcí
Najvýznamnejšou spádovou oblasťou celého pohraničného regiónu je spádová oblasť Budapešti, ktorá
zohráva rozhodujúcu úlohu aj z hľadiska pohraničných obcí Peštianskej župy a Nitrianskeho kraja
tvoriacich cieľové územie tejto stratégie. Z hľadiska celkového hraničného úseku je vhodné vyzdvihnúť
význam spádovej oblasti Bratislavy a Košíc. V prípade cieľového územia v užšom poňatí je výrazná spoločná
regionálno-organizačná sila malých a stredne veľkých miest ležiacich pozdĺž hraníc, a to Komáromu a
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Komárna, ako aj Ostrihomu a Štúrova. Posledné zmienené mesto sa zároveň nachádza na primárnom
cieľovom území tejto stratégie.
Pokiaľ ide o celý úsek hraníc, z hľadiska dostupných verejnoprávnych funkcií – vzdelávacích, sociálnych a
zdravotníckych služieb – možno konštatovať, že tieto sú na maďarskej strane rozsiahlejšie a aj územné
rozloženie jednotlivých inštitúcií je tu vyrovnanejší ako na druhej strane hraníc. Zároveň však v prípade
pohraničných území Peštianskej župy a Nitrianskeho kraja na maďarskej strane – napríklad v okrese Szob
– nefungujú žiadne vysokoškolské inštitúcie, kým Komárno ležiace na území Nitrianskeho kraja, ale
spadajúce mimo cieľového územia má z tohto hľadiska bohaté danosti. Spomedzi miest s cezhraničnou
spádovou oblasťou sú v pohraničnom regióne najdôležitejšie Komárno, Komárom, Ostrihom, Štúrovo a
Budapešť. Zatiaľ čo v obidvoch krajinách je najväčším pohraničným regionálno-organizačným centrom
hlavné mesto, v cieľovom území dotknutom touto stratégiou sa nenachádzajú ani regionálne centrá –
Győr, Miskolc, Košice – a aj Nitra leží vo vzdialenejšej severnej časti kraja na slovenskej strane.
Napriek tomu, že Nitra je popri Trnave dôležitým centrom západného Slovenska, v dôsledku osobitostí
siete obcí nie vždy dokáže vyvinúť dostatočný vplyv na obce regiónu ležiace južnejšie. V dôsledku toho by
rozdelenie funkcií užších južných oblastí s nižšou funkčnou hustotou významne prispelo k rozvoju regiónu,
najmä v prípade Ostrihomu a Štúrova.
Región stredného Maďarska, ktorému dominuje hlavné mesto Budapešť, je najvýznamnejším a
najvšestrannejším centrom pohraničného regiónu a vplyv jeho spádovej oblasti sa mierne oslabuje iba v
okolí bratislavskej a košickej aglomerácie. Budapešť má vzhľadom na svoju veľkosť a význam mimoriadne
významný vplyv aj na cezhraničné územia, a to predovšetkým ako kultúrne centrum a dopravný uzol.
Medzinárodné letisko Ferenca Liszta je často využívané aj slovenskými občanmi a mnohí chodia aj
nakupovať a tráviť voľný čas do Maďarska. Okrem toho sú v Budapešti dominantné aj možnosti
vysokoškolského štúdia, vďaka čomu tu študuje mnoho slovenských občanov a študentov zo Slovenska,
ktorých materinským jazykom je maďarský jazyk. Keďže sa budapeštianska aglomerácia v ostrihomskom
regióne rozprestiera až k slovenským hraniciam, súčasťou severozápadného obchvatu hlavného mesta sa
neskôr môžu popri Štúrove stať aj ďalšie slovenské obce ležiace v cieľovom území. Pre dosiahnutie tohto
cieľa je potrebné zintenzívniť vzťahy medzi inštitúciami nachádzajúcimi sa v strednej časti pohraničného
regiónu, keďže hranice dodnes zohrávajú silnú oddeľovaciu úlohu. Tieto vzťahy však možno
prostredníctvom zosúladeného rozvoja kapacít významne zlepšiť a v dlhodobom horizonte by mohla byť
v pohraničnom regióne zabezpečená dostupnosť všetkých mestských služieb.
Priamym cieľovým územím tejto stratégie je pohraničný región Peštianskej župy a Nitrianskeho kraja, v
rámci toho na maďarskej strane celý okres Szob a na slovenskej strane prihraničné obce Novozámockého
a Levického okresu Nitrianskeho kraja, ktoré nepatria pod jednu samosprávnu jednotku.

4.1.3. Hraničné priechody a interoperabilita
Maďarsko-slovenská hranica s celkovou dĺžkou 679 kilometrov je jednou z najdlhších hraníc v Európskej
únii a zároveň je to aj najdlhšia spoločná hranica oboch dotknutých krajín. Vzdialenosť medzi jednotlivými
hraničnými priechodmi na maďarsko-slovenských hraniciach je v priemere dvadsaťpäť kilometrov, čo
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výrazne zaostáva za všeobecným priemerom charakteristickým aj pre západnú Európu, kde je vzdialenosť
medzi hraničnými priechodmi sedem až osem kilometrov. V uplynulom období však boli dosiahnuté určité
pokroky aj v tejto oblasti, veď kým v roku 2003 bolo v prevádzke len 18 hraničných priechodov, vďaka
vstupu do Schengenského priestoru a rozvojom realizovaným v rámci slovensko-maďarského operačného
programu cezhraničnej spolupráce pre obdobie 2007 – 2013 funguje v súčasnosti už 41 hraničných
priechodov, vrátane cestných a železničných priechodov a kompy.
Okrem toho je v súčasnosti vo fáze plánovania alebo realizácie výstavba viacerých hraničných priechodov.
Z hľadiska hospodárskej a územnej súdržnosti môže byť najvýznamnejším rozvojom výstavba nového
cestného mosta v Komárne na západnom úseku hraníc, ktorý by mal byť dokončený v roku 2019 a v
prípade uvedenia ostrihomskej nákladnej kompy do prevádzky sa v budúcnosti môže stať ďalším
hraničným priechodom uskutočňujúcim intenzívnu nákladnú dopravu. Z hľadiska rozvoja priameho
cieľového územia je rozhodujúcim projektom dokončenie 15. mosta cez Ipeľ v strednom úseku hraníc a
na hraniciach ležiacich na východ od Ipľa je vzhľadom na to, že v uplynulých rokoch bolo vybudovaných
viacero hraničných priechodov, potrebný rozvoj existujúcich spojení. Najviac hraničných priechodov bolo
vybudovaných na hraničnom úseku ležiacom na východ od mesta Szob a rovnako aj väčšina plánovaných
priechodov by mala byť realizovaná v Novohradskej a Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe. Z hľadiska
užšieho cieľového územia má však mimoriadny význam plánovaný most cez Ipeľ medzi Ipolyadamásdom
a Chľabou, ktorého výstavba je medzi maďarskou a slovenskou stranou plánovaná dlhé roky a v
nasledujúcich rokoch by sa už táto investícia mohla aj zrealizovať.
Prevažná väčšina hraničných priechodov (30) je cestným priechodom, počet železničných spojení
predstavuje menej ako jednu tretinu (9), tie však kvôli ich súčasnému stavu nie sú využívané. V záujme
rozvoja hraničných spojení je pre programové obdobie2014 – 2020 naplánovaná výstavba 25 nových
cestných priechodov. Pomocou nových hraničných priechodov sa môže výrazne zlepšiť všeobecná
dostupnosť okrajových obcí a vďaka kratšej cestnej vzdialenosti by sa skrátil prístupový čas a znížili by sa
emisie z cestnej dopravy zaťažujúce životné prostredie. Najdôležitejším nástrojom pre rozšírenie
cezhraničných spojení je vybudovanie plánovaných spojení, ktoré by vo významnej miere prispeli aj k
zvýšeniu potenciálu sociálno-ekonomického rozvoja prihraničných území.
Na oboch stranách rieky Ipeľ sa nachádzajú charakteristicky zaostalé, periférne regióny, čo je rovnako
charakteristické aj pre užšie cieľové územie, t. j. na prihraničný región Peštianskej župy a Nitrianskeho
kraja. Spomínané nové priechody, z ktorých viaceré majú byť realizované na rieke Ipeľ, by významne
prispeli k oživeniu prihraničnej dopravy, ako aj podpore integrácie a zintenzívnenia hospodárskosociálnych vzťahov obcí na oboch stranách hranice. Okrem vyššie spomínanej prioritnej investície do
výstavby mosta medzi Ipolydamásdom a Chľabou je plánovaná aj výstavba mosta v obci Vámosmikola,
vďaka ktorému by sa maďarské obce Ipeľského regiónu dostali o 8 – 10 kilometrov bližšie k Leviciam a tak
by aj táto investícia priniesla významné zlepšenie dostupnosti obcí v regióne. Na dolnom toku Ipľa sa
taktiež plánuje výstavba viacerých hraničných priechodov, ktoré by významne posilnili kohéziu
pohraničného regiónu a okrem toho by sa zlepšila aj dostupnosť centrálnych lokalít z obcí ležiacich na
sever od rieky Ipeľ. Už aj výstavba niektorého z hraničných priechodov plánovaných v hraničnom úseku
medzi Parassapuszta – Šahy a Balassagyarmat – Slovenské Ďarmoty by bola pre obce ležiace na sever od
Ipľa so znevýhodnenou situáciou na trhu práce významným krokom, keďže by sa dostali o 14 – 16
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kilometrov bližšie k mestu Vác a k Budapešti, čo by malo priaznivý vplyv na ochotu ľudí dochádzať za
prácou.
Okrem hustoty hraničných priechodov je potrebné zohľadniť aj kapacitu jednotlivých priechodov a mieru
tranzitnej dopravy. V bezprostrednej blízkosti cieľového územia skúmaného v rámci tejto stratégie sa
nachádzajú dva z troch priechodov s najvyššou priechodnosťou na maďarsko-slovenských hraniciach.
Najfrekventovanejším hraničným prechodom je hraničný priechod Rajka – Čunovo, cez ktorý denne prejde
v priemere 5473 vozidiel. Druhý a tretí najfrekventovanejší hraničný priechod sa však už nachádza v
riešenom území alebo v jeho bezprostrednej blízkosti. Cez most spájajúci Komárom a Komárno prejde
denne v priemere 5029 vozidiel a tretím najfrekventovanejším priechodom je priechod medzi
Ostrihomom a Štúrovom, cez ktorý podľa údajov z roku 2014 prejde denne v priemere 4924 vozidiel. Na
základe prieskumu zloženia premávky možno konštatovať, že slovenské a maďarské vozidlá sú zastúpené
v rovnakej miere, len pri obci Ipolytarnóc je významnejšia maďarská tranzitná doprava.
Druhým prvkom priechodnosti je zaťažiteľnosť hraničných mostov, ktorý predstavuje obmedzujúci faktor
z hľadiska nákladnej dopravy. Napríklad ostrihomský most Márie Valérie je prejazdný len pre vozidlá do
3,5 tony, v dôsledku čoho neumožňuje prechod ťažších nákladných vozidiel na druhú stranu hranice.
Zaťažiteľnosť mosta medzi Komáromom a Komárnom je naproti tomu 20 ton, čiže cez tento most môže
premávať aj nákladná doprava a väčšie nákladné vozidlá. Prekročenie hranice bez obmedzenia nákladnej
dopravy v blízkosti cieľového územia je možné aj na priechode Hont-Parassapuszta – Šahy, ktorý leží na
východ od cieľového územia. Z okolitých hraničných priechodov má zaťažiteľnosť 7,5 tony most v obci
Tésa, čo umožňuje prejazd menšej nákladnej dopravy medzi dvomi stranami hranice. Musíme však
zdôrazniť, že na hraničnom úseku medzi Komárnom a Šahami dlhom 95 kilometrov v súčasnosti nie je
možný prejazd stredne ťažkých a ťažkých nákladných vozidiel.
Z hľadiska nákladnej dopravy bude komárňanský hraničný priechod plniť kľúčovú úlohu aj v budúcnosti. Z
hľadiska premávky medzi maďarskými vnútornými obvodmi je dôležitá trasa nachádzajúca sa v cieľovom
území medzi obcou Letkés a Štúrovom a z hľadiska slovenskej vnútroštátnej premávky hraničný priechod
medzi obcou Parassapuszta a Šahami. Posledný spomenutý priechod má medzinárodný význam, keďže sa
na ňom realizuje premávka hlavnej cesty č. 2. Intenzívna mestská premávka je typická skôr pre hraničné
priechody ležiace medzi Komáromom a Komárnom, respektíve medzi Ostrihomom a Štúrovom.
Zo železničných priechodov ležiacich na hraniciach umožňujú osobnú prepravu len dva priechody, z
ktorých sa jeden nachádza v priamom cieľovom území medzi Szobom a Chľabou. Uvedené predstavuje v
porovnaní s okolitými hraničnými priechodmi výhodu, na základe čoho je možné na tomto hraničnom
úseku zintenzívniť turizmus, ako aj dochádzanie za prácou. Spolu s bližšie ležiacim hraničným priechodom
medzi Hidasnémeti a Čaňou je význam osobnej dopravy medzi Szobom a Chľabou v regióne mimoriadne
dôležitý.
Finančné rámce predchádzajúcich programov cezhraničnej spolupráce zabezpečovali financovanie
predovšetkým pre realizáciu nízkorozpočtových projektov zameraných na financovanie bezbariérovosti a
rekonštrukcie cestných komunikácií. V zozname projektov obsahujúcich desať najdôležitejších rozvojov
zohľadňujúcich rozličné kritériá bol v plánoch spojených s priamym cieľovým územím zahrnutý rozvoj
dvoch hraničných priechodov, a to rozvoje zamerané na zlepšenie spojenia Parassapuszta – Šahy a HontParassapuszta – Šahy-Homok. V blízkom okolí, na východ od cieľového územia sa z plánovaných desiatich
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rozvojov plánujú ďalšie tri, z ktorých jeden je hraničný priechod Balassagyarmat – Slovenské Ďarmoty,
ďalší sa nachádza medzi Ipolytarnócom a Kalondou, tretí by zase mal zlepšiť spojenie Balassagyarmat –
Újkóvár – Koláre. Väčšina plánovaných rozvojov sa teda týka stredného hraničného úseku, kde sa vďaka
tomu očakáva skrátenie doby jazdy a zlepšenie dostupnosti, nákladovo efektívnejšia doprava a zníženie
zaťaženia životného prostredia v regióne. V oblasti železničných projektov je z hľadiska prihraničných obcí
okresu Szob a Nitrianskeho kraja rozhodujúca premávka na hraničnom priechode medzi Komáromom a
Komárnom, medzi Budapešťou, Szobom Štúrovom a Novými Zámkami, medzi Hontom a Šahami,
respektíve v menšej miere medzi obcami Balassagyarmat, Ipolytarnóc a Kalonda.
Zhusťovanie hraničných priechodov vo východných hraničných regiónoch prebieha na celom hraničnom
úseku vcelku dobre a na rozšírenie osobnej a nákladnej prepravy sa otvára čoraz menej možností. V
stredných a západných oblastiach je však dôležitým základným predpokladom pre zlepšenie dopravných
nárokov a cezhraničných vzťahov medzi obcami rozvoj existujúcich a nových hraničných priechodov, ako
aj zvýšenie ich prevádzkovej kapacity. Napĺňanie rozvojových potrieb však vyžaduje značné finančné
zdroje, respektíve plánovacie a implementačné kapacity, ktoré presahujú rámce slovensko-maďarského
pohraničného operačného programu. Z tohto dôvodu je nevyhnutné zabezpečiť ďalšie zdroje z národných
operačných programov členských štátov zameraných na rozvoj dopravy, z potenciálne využiteľných
centrálnych bruselských zdrojov – napríklad z programu Connecting Europe Facility – a alokovať čo najviac
národných rozvojových zdrojov do projektov. V rámci pohraničného programu sa tak aj v budúcnosti môže
plánovať a úspešne zrealizovať predovšetkým rozvoj menších hraničných priechodov.

4.2. Prírodné, hospodárske a sociálne charakteristiky cieľového územia EZÚS Pontibus
4.2.1. Prírodné podmienky
Okres Szob je z juhu ohraničený Dunajom, zo severozápadu Ipľom, z východu pohorím Börzsöny a Ipeľskou
kotlinou, jeho západná a severná časť je zároveň aj štátnou a župnou hranicou a leží nielen na maďarskoslovenskej hranici, ale susedí aj s Novohradskou župou. Podnebie okresu ovplyvňujú stredohorské
podmienky, priemerný ročný úhrn zrážok je 600 – 800 mm.
V okrese Szob sa v bežnom ponímaní rozprestiera podstatná časť najzápadnejšieho člena
Severomaďarského stredohoria, pohoria Börzsöny – v geografickom ponímaní však možno za súčasť
Severomaďarského stredohoria považovať aj Vyšehradské vrchy ležiace na juhozápad od okresu Szob, na
druhej strane Dunaja. Pohorie Börzsöny pozostávajúce väčšinou z vulkanickej horniny presahuje na malom
území aj na Slovensko, Kováčovské kopce ležiace na druhej strane hranice možno taktiež považovať za
súčasť tohto pohoria. Pohorie Börzsöny tvorí Központi-Börzsöny (Stredný Börzsöny), Börzsönyikismedencék (malé kotliny pohoria Börzsöny) – ležiace v okrese Szob – a Börzsönyi-peremhegység
(okrajové pohorie Börzsöny). Najvyšším vrcholom pohoria je 938 metrov vysoký Csóványos, ktorý sa
nachádza medzi Peštianskou a Novohradskou župou. Z jeho vrcholu sa otvára nádherný výhľad na
Dunajský ohyb, ako aj na Vysoké Tatry. Rozmanité krajinné prvky pohoria Börzsöny vrátane oblasti okresu
Szob ponúkajú vynikajúce turistické trasy pre tých, ktorí hľadajú aktívny oddych.
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Významná časť Národného parku Dunaj-Ipeľ sa taktiež rozprestiera v okrese Szob. Chránené územie je z
hľadiska flóry a fauny jedným z najbohatších národných parkov v Maďarsku s množstvom živočíšnych a
rastlinných druhov, ktoré v krajine nikde inde nenájdeme. Lesnú vegetáciu tvorí najmä dub zimný a pre
faunu regiónu je charakteristický výskyt jeleňov, srncov, diviakov, líšok, kún, orliaka morského, orla
kráľovského, jastraba krahulca, sokola sťahovavého a salamandry.
Nitriansky kraj sa skladá z dvoch subprovincií, a to z Malej dunajskej kotliny a Vnútorných Západných
Karpát. Nížinný charakter je členený pahorkatinami, na severe Tribečom, na severovýchode výbežkami
Štiavnických vrchov a Pohronským Inovcom. Vnútorné Západné Karpaty sa členia na tri geomorfologické
jednotky, a to Fatransko-tatranskú oblasť (Tribeč, Pohronský Inovec), Slovenské stredohorie (Pohronský
Inovec, Štiavnické vrchy, Krupinská planina) a Matransko-slanskú oblasť (Burda). Región je jedným z
najteplejších a najsuchších území na Slovensku, ale má vyslovene dobré podmienky pre poľnohospodársku
výrobu. Obce považované z hľadiska stratégie za cieľové územie ležia v juhovýchodnom cípe kraja, pozdĺž
maďarsko-slovenských hraníc a fyzickogeografické danosti tohto regiónu určuje pohorie Burda a Ipeľ.
V Nitrianskom kraji je podiel chránených území pomerne vysoký. Na jeho území sa nachádzajú tri chránené
krajinné oblasti, a to Chránená krajinná oblasť Ponitrie (okres Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce a
Levice),Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy (okres Levice) a Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy
(okres Komárno a Nové Zámky). Medzinárodný význam majú biotopy vodných vtákov, akými sú Číčovské
mŕtve rameno, Parížske močiare, Dunajské luhy a Poiplie. Arborétum v Tesárskych Mlyňanoch je známe
svojou unikátnou zbierkou cudzokrajnej vegetácie a zároveň je často navštevovanou turistickou atrakciou.
Zo siete území Natura 2000 sa na území kraja nachádza 8 chránených vtáčích území a 59 území
európskeho významu. Najviac chránených území sa nachádza v okrese Nové Zámky (47), za ktorým
nasleduje okres Komárno s 35 chránenými územiami a najmenej chránených území sa nachádza v okrese
Zlaté Moravce (7). Cieľové územie stratégie sa dotýka chránených území na juhu v okolí Dunaja a Burdy,
na juhu a západe v okolí Pohronia, na východe a severe v okolí Poiplia.
V Nitrianskom kraji sa v povodí Hrona a Dunaja nachádza 83 zdrojov podzemnej vody, z ktorých najviac
vyviera a okrese Levice (54) a Nové Zámky (22). V porovnaní s tým je v povodí rieky Váh 736 zdrojov
podzemnej vody, z ktorých väčšina vyviera v okrese Nové Zámky (242) a Nitra (238). Kvalita a ekologický
stav významnejších vodných tokov nie sú ohrozené. V dobrom ekologickom stave je horný tok rieky Žitava,
ako aj regionálny úsek rieky Nitra, Váh, Ipeľ, Hron a Dunaj. Zároveň je v zlom ekologickom stave Stará Nitra
(úsek Nitra – Dolné Krškany), Malý Dunaj (od prítoku na územie Nitrianskeho kraja po jeho celkové ústie
do Váhu) a Žitava. Ekologický stav vodných tokov a potokov vyvierajúcich na poľnohospodársky
využívaných územiach je spravidla stredne dobrý a ekologický stav potokov tečúcich v hornatých
oblastiach Nitrianskeho kraja je dobrý až vynikajúci. Rozhodujúcimi vodnými tokmi na slovenskej strane
strategického cieľového územia sú Dunaj, Hron a Ipeľ.
Pokiaľ ide o ochranu pred povodňami, Nitriansky kraj má v porovnaní s ostatnými krajmi Slovenskej
republiky z hľadiska vodného hospodárstva mimoriadne umiestnenie, keďže cez jeho územie preteká päť
významných vodných tokov, a to Dunaj, Váh, Nitra, Hron aj Ipeľ. Z tohto hľadiska sa táto tematika osobitne
dotýka aj obcí ležiacich v cieľovom území. Najväčšie riziko vzniku povodní je v dôsledku topenia snehu a
často sa vyskytujúcich intenzívnych dažďov v jarnom období. V súvislosti s ochranou pred povodňami sa
medzi najúčinnejšie opatrenia zaraďuje zalesnenie povodí, odstránenie tuhého komunálneho odpadu zo
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dna riek a potokov, ako aj rôzne technické opatrenia, ako napríklad vybagrovanie riečnych korýt,
spevnenie brehov riek, vybudovanie priehrad a priehlbín. Ďalšie opatrenia sa môžu zameriavať na
zachovanie diverzity krajiny a ekosystémov, zabezpečenie pozdĺžnej a laterálnej kontinuity vodných tokov,
odstránenie prekážok z vodných tokov, podporu biodiverzity a zabezpečenie ekosystémových služieb.

4.2.2. Charakteristika obcí
Rozloha samosprávnych jednotiek tvoriacich celkové územie pôsobenia EZÚS Pontibus, čiže Peštianskej
župy je 6391 km2 a Nitrianskeho kraja je 6344 km2. V Peštianskej župe sa nachádza 187 obcí. Nitriansky
kraj je piatym najväčším krajom v krajine, ktorý zaberá približne 12,9 % územia Slovenskej republiky. V
Nitrianskom kraji sa nachádza 354 obcí. Celkové územie pôsobenia EZÚS Pontibus pokrýva spolu viac ako
1,9 milióna ľudí a 541 obcí. Prioritným cieľovým územím definovaným vyššie je okres Szob na maďarskej
strane a prihraničné obce na slovenskej strane. Toto cieľové územie zahŕňa celkovo 56 000 obyvateľov a
44 obcí.
Na maďarskej strane sa v okrese Szob nachádzajú dve mestá – Szob a Nagymaros – a pätnásť obcí –
Bernecebaráti, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kemence, Kismaros, Kóspallag, Letkés, Márianosztra,
Nagybörzsöny, Perőcsény, Szokolya, Tésa, Vámosmikola, Verőce a Zebegény. Rozloha okresu Szob je
438,33 km², čím sa zaraďuje medzi stredne veľké okresy. Počet obyvateľov okresu zároveň nedosahuje
25 000 (podľa údajov z 01. 01. 2017 bol celkový počet obyvateľov 24 413), čím sa v Maďarsku zaraďuje
medzi okresy s nižším počtom obyvateľov. V súčasnosti je najľudnatejšou obcou okresu mesto Nagymaros
(4750 osôb) a najmenej obyvateľ má obec Tésa (85 osôb) (tabuľka č. 4).
Tabuľka č. 4 – Základné údaje obcí okresu Szob (2017)
Obec

Štatút

Bernecebaráti
Ipolydamásd
Ipolytölgyes
Kemence
Kismaros

Obec
Obec
Obec
Obec
Obec

Počet obyvateľov
(osôb)
855
346
428
933
2229

Kóspallag
Letkés
Márianosztra
Nagybörzsöny
Nagymaros
Perőcsény

Obec
Obec
Obec
Obec
Mesto
Obec

746
1111
821
677
4750
301

1277
2455
2026
5066
3437
4140

Szob
Szokolya
Tésa
Vámosmikola
Verőce
Zebegény

Mesto
Obec
Obec
Obec
Obec
Obec

2587
1842
85
1651
3823
1228

1797
5905
438
2529
2033
963
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Rozloha (ha)
3769
1160
1367
4275
1196

Spolu

2 mestá, 15 obcí

24 413

43 833

Zdroj: Zoznam obcí – Centrálny štatistický úrad MR (2017)

Mesto Szob, ktoré je sídlom okresu Szob, je najsevernejšou obcou Peštianskej župy so štatútom mesta.
Mesto priamo hraničí so Slovenskom.
Spomedzi obcí ležiacich v okrese majú samostatný samosprávny úrad iba tri obce – Nagymaros, Szob a
Verőce, ostatné obce sa z administratívneho hľadiska sústreďujú do štyroch spoločných samosprávnych
úradov. Pod Spoločný samosprávny úrad Kemence patria obce Kemence, Bernecebaráti a Nagybörzsöny,
pod Spoločný samosprávny úrad Márianosztra obce Márianosztra, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Letkés a
Zebegény, pod Spoločný samosprávny úrad Kismaros obce Kismaros, Szokolya a Kóspallag a pod Spoločný
samosprávny úrad Vámosmikola obce Vámosmikola, Tésa a Perőcsény.
Obce okresu Szob sa vyznačujú dualitou. Na jednej strane je oblasť okolo Dunajského ohybu
charakterizovaná dynamicky sa rozvíjajúcimi obcami s narastajúcim počtom obyvateľov, na druhej strane
vo vnútorných oblastiach regiónu Börzsöny ležia ťažšie dostupné malé obce, ktoré starnú a vyľudňujú sa.
Demografickými a ekonomickými charakteristikami potvrdzujúcimi dualitu sa budeme podrobnejšie
zaoberať v ďalších bodoch kapitoly. Okres Szob sa v zmysle nariadenia vlády MR č. 290/2014 (XI. 26.) o
zaraďovaní zvýhodnených okresov považuje za zvýhodnený okres, keďže hodnota komplexného
ukazovateľa počítaného zo sociálnych a demografických pomerov, bytových a životných podmienok,
miestnych ekonomických ukazovateľov a ukazovateľov trhu práce, infraštruktúry a životného prostredia
(45,97) je o niečo nižšia, ako je priemer komplexných ukazovateľov všetkých maďarských okresov.
Komplexný ukazovateľ okresu Szob je však zároveň priaznivejší, ako v prípade ostatných okresov
Peštianskej župy – okresu Cegléd, Nagykáta a Nagykőrös.
Okrem toho v zmysle nariadenia vlády MR č. 105/2015 (IV. 23.) o zaraďovaní zvýhodnených okresov a
systéme podmienok zaradenia sa jedna obec okresu, a to Nagybörzsöny považuje zo sociálnoekonomického a infraštruktúrneho hľadiska aj za zvýhodnenú obec. Zaradenie sa taktiež vyhotovuje na
základe výpočtu komplexného ukazovateľa, ktorý skúma sociálnu a demografickú situáciu, bytové a
životné podmienky, miestnu ekonomickú situáciu a situáciu na trhu práce, ako aj podmienky týkajúce sa
infraštruktúry a životného prostredia.
Nitriansky kraj sa z hľadiska administratívneho členenia delí na sedem okresov, a to na Komárňanský,
Levický, Nitriansky, Novozámocký, Šaliansky, Topoľčiansky a Zlatomoravecký okres. Cieľové územie tejto
stratégie pokrýva dvadsaťsedem prihraničných obcí Levického a Novozámocké okresu, z ktorých jedenásť
leží v Novozámockom a šestnásť v Levickom okrese. V Nitrianskom kraji sa celkovo nachádza 354 obcí, z
toho 15 – Hurbanovo, Kolárovo, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šahy, Šaľa, Štúrovo, Šurany, Tlmače,
Topoľčany, Vráble, Zlaté Moravce a Želiezovce – má štatút mesta. Dve mestá – Šahy a Štúrovo – ležia v
cieľovom území stratégie. Miera urbanizácie (45,6 %) je v celom okrese nižšia ako je slovenský priemer
(53,9 %) a zároveň najnižšia aj v porovnaní s ostatnými siedmymi slovenskými krajmi.2 Nitriansky kraj na
základe svojho geopolitického umiestnenia leží na juhovýchodoeurópskej rozvojovej osi, ktorú v rámci

2
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Európskeho programu územného rozvoja nazývajú aj „Red Octopus“ (Červená chobotnica). Smer rozvoja
sa dotýka trasy Stuttgart – Ulm – Mníchov – Salzburg/Linz – Viedeň – Bratislava – Budapešť – Belehrad.
Okresy dotknuté stratégiou sú Novozámocký okres (s rozlohou 1347 km2) a Levický okres (s rozlohou 1551
km2). Ich sídelné mestá – Nové Zámky a Levice – ležia ďalej od hraníc, ich priestorovo-organizačná sila sa
nedotýka pohraničného regiónu a nie sú súčasťou vymedzeného cieľového územia. Oba okresy patria v
rámci Nitrianskeho kraja k Západoslovenskému regiónu, ktorý je po Bratislavskom regióne považovaný sa
druhý najrozvinutejší región Slovenska a okrem toho je podiel maďarskej menšiny najvyšší práve v tomto
regióne.
Cieľové územie stratégie na slovenskej strane hraníc teda pozostáva z pohraničných obcí Novozámockého
a Levického okresu Nitrianskeho kraja – Dolné Semerovce, Bajtava, Horné Turovce, Kamenica nad
Hronom, Pavlová, Šalov, Hrkovce, Chľaba, Bielovce, Malé Kosihy, Pastovce, Šahy, Ipeľský Sokolec, Salka,
Vyškovce nad Ipľom, Malá nad Hronom, Sikenička, Malé Ludince, Leľa, Lontov, Veľké Turovce, Nána,
Štúrovo, Sikenica, Sazdice, Kubáňovo a Zalaba. Z dvadsiatich siedmych obcí cieľového územia majú štatút
mesta Šahy a Štúrovo, počet obyvateľov týchto dvoch miest je v skúmanom pohraničnom regióne vysoký,
keďže viac ako polovica celkového počtu obyvateľov dvadsiatich siedmych obcí žije v týchto dvoch
mestách (31 385 osôb). Štrnásť obcí cieľového územia je považovaných za drobné obce (majú menej ako
500 obyvateľov) a ani počet obyvateľov zvyšných jedenástich obcí neprekračuje 1500 osôb, čiže pre región
sú charakteristické obce s nízkym počtom obyvateľov. Keďže aj na Slovensku tvorí jednu z dimenzií
regionálnych rozvojových nerovností takzvaný sklon osídlenia, čiže veľkostná klasifikácia obcí, v súlade s
tým sa skúmaná pohraničná oblasť považuje za pomerne zaostalú.
Najľudnatejším mestom cieľového územia je Štúrovo (10 427 obyvateľov), ktoré má vďaka mostu Márie
Valérie priame spojenie s Ostrihomom ležiacim na druhej strane hraníc. Posilnenie spojenia medzi týmito
dvoma mestami patrí medzi ciele tejto stratégie, čo môže podporiť ďalšie rozdelenie funkcií v regióne.
Druhým najľudnatejším mestom cieľového územia sú Šahy (7344 obyvateľov), v blízkosti ktorého sa však
na druhej strane hraníc nenachádza žiadna obec zoskupujúca významnejšie funkcie (tabuľka č. 5). Štúrovo
a Šahy majú vrátane maďarských obcí cieľového územia vysoký počet obyvateľov, v dôsledku čoho môžu
v rámci regiónu zohrávať v budúcnosti rozhodujúcu úlohu. Údaje o obyvateľoch a rozlohe obcí sú uvedené
v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka č. 5 – Základné údaje obcí slovenského cieľového územia (2017)
Obec

Okres

Štatút

Rozloha (ha)

Obec
Obec
Obec
Obec

Počet obyvateľov
(osôb)
555
402
597
1351

Dolné Semerovce
Bajtava
Horné Turovce
Kamenica nad
Hronom
Pavlová
Šalov
Hrkovce
Chľaba
Bielovce

Levický
Novozámocký
Levický
Novozámocký
Novozámocký
Levický
Levický
Novozámocký
Levický

Obec
Obec
Obec
Obec
Obec

226
371
282
711
226

762
1904
820
1395
1138
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1186
933
1297
1880

Obec

Okres

Štatút

Malé Kosihy
Pastovce
Šahy
Ipeľský Sokolec
Salka

Novozámocký
Levický
Levický
Levický
Novozámocký

Vyškovce nad Ipľom
Malá nad Hronom
Obec
Sikenička
Malé Ludince
Leľa
Lontov
Veľké Turovce
Nána
Štúrovo
Sikenica
Sazdice
Kubáňovo
Zalaba
Spolu

Rozloha (ha)

Obec
Obec
Mesto
Obec
Obec

Počet obyvateľov
(osôb)
386
493
7344
833
998

Levický
Novozámocký
Okres
Novozámocký
Levický
Novozámocký
Levický

Obec
Obec
Štatút
Obec
Obec
Obec
Obec

675
384
Počet obyvateľov
427 (osôb)
Rang
167
308
678

1930
772
Rozloha
1392(ha)
Rang
680
824
1506

Levický
Novozámocký
Novozámocký
Levický
Levický
Levický

Obec
Obec
Mesto
Obec
Obec
Obec

749
1219
10 427
647
476
274

919
1795
1313
2555
1824
1206

Levický
11 Novozámocký,
16 Levický

Obec
2 mestá, 25 obcí

179
31 385

735
39 600

843
1296
4273
1815
2607

Zdroj: datacube.statistics.sk

4.2.3. Demografia
Počet obyvateľov Peštianskej župy je 1 247 372, čím je zároveň najľudnatejšou župou Maďarska. Počet
mužov z celkovej populácie župy je 601 836, počet žien 645 536, hustota obyvateľstva predstavuje 195
osôb/km2. V roku 2017 bol počet obyvateľov 678 692, čím je Nitriansky kraj spomedzi ôsmych krajov
Slovenska štvrtým najľudnatejším krajom. Hustota obyvateľstva v roku 2017 bola 107 obyvateľov na km2,
čo je menej ako celoštátny priemer (110,93 obyvateľov na km2). Regionálna zvláštnosť Nitrianskeho kraja
je tiež vysoký podiel obyvateľov s maďarskou národnosťou, ktorý dosahuje 24,6 %.

Obrázok č. 2 – Veková štruktúra obyvateľstva s trvalým pobytom v okrese Szob (2000 – 2016, %)
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Zdroj: Centrálny štatistický úrad MR

Kým z údajov s dlhým časovým radom sú k dispozícii údaje o stálych obyvateľoch nad 60 rokov, v prípade
indexu staroby je porovnávaný počet obyvateľov nad 64 rokov s počtom mladých obyvateľov (0 – 14
rokov). V meste Szob bola v roku 2016 hodnota tohto indexu 201,6, čiže na 100 obyvateľov pripadal viac
ako dvojnásobok starších obyvateľov. Paralelne s tým sú podobné trendy badateľné aj v obciach okresu
Szob, keďže v uplynulom období kvôli starnutiu obyvateľstva okresu prudko vzrástol vzájomný pomer
starších ľudí k mladým. Aj keď je starnutie obyvateľstva trendom typickým pre celé Maďarsko, jeho miera
je však nižšia ako v skúmanom regióne, keďže index staroby mesta Szob, ako aj okresu Szob je vyšší ako
celoštátny priemer.

Obrázok č. 3 – Vekové zloženie obyvateľstva okresu Szob a Peštianskej župy (2016)
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Okres Szob
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Muži

0 – 14
rokov
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rokov
30 – 39
rokov
40 – 49
rokov
50 – 59
rokov
60 – 64
rokov
65+ rokov

Zdroj: Centrálny štatistický úrad MR

Prevahu starších vekových skupín možno pozorovať aj na populačnej pyramíde okresu, predovšetkým sú
nadmerne zastúpené ženy vo veku 65 rokov a vyššie, zatiaľ čo vo vekovej skupine do 60 rokov je vo
všetkých kategóriách vyšší počet mužov ako žien. V Peštianskej župe je na rozdiel od toho v jednotlivých
vekových skupinách počet žien vyšší ako počet mužov a ani pomer staršej vekovej skupiny nie je taký
vysoký ako v okrese Szob (obrázok č. 3).
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Obrázok č. 4 – Trvalé tuzemské prisťahovania a odsťahovania v okrese Szob (2002 – 2016, počet
prípadov)
Počet trvalých tuzemských prisťahovaní (prípadov)

Počet trvalých tuzemských odsťahovaní (prípadov)

Migračné saldo

Počet
osôb

Rok

Zdroj: Centrálny štatistický úrad MR

Pre demografickú situáciu okresu Szob je typické pretrvávajúce pozitívne migračné saldo. Ako to vidieť aj
na nižšie uvedenom obrázku, v prípade tohto okresu je od roku 2002 neustále vyšší počet prisťahovaných
ako odsťahovaných osôb. Saldo sa od roku 2010 mierne znížilo, ale v roku 2016 znovu poskočilo, pričom z
hľadiska odsťahovania boli najvyššie hodnoty zaznamenané v roku 2007 a 2016.
Pre demografickú situáciu mesta Szob sú charakteristické kolísavé migračné trendy. Na začiatku druhého
tisícročia bol v meste vždy prebytok prisťahovaných, od čoho sa odlišoval iba rok 2006. Od konca
desaťročia však možno pozorovať ustálený prebytok odsťahovaných, počnúc rokom 2009 bol v uplynulých
rokoch počet odsťahovaných osôb vždy vyšší ako počet prisťahovaných. Tento trend sa prekrýva so
zatvorením závodu na výrobu sirupov v meste Szob, v dôsledku čoho sa v meste značne zhoršili možnosti
uplatnenia na pracovnom trhu.
Okresný trend je pritom možné pozorovať aj v prípade Peštianskej župy, čo je do značnej miery spôsobené
atraktivitou mestských aglomerácií, respektíve odsťahovaním obyvateľov hlavného mesta do zelených
mestských zón. To všetko sa dotýka a môže sa aj v budúcnosti intenzívnejšie dotýkať obcí okresu Szob
ležiacich v blízkosti Dunajského ohybu – Kismaros, Nagymaros, Verőce, Zebegény.
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Tento predpoklad potvrdzujú aj údaje o migrácii a počte obyvateľov na úrovni obcí. Ako na to poukazujú
aj údaje nižšie uvedenej tabuľky, v okrese bolo od roku 2002 do roku 2016 negatívne tuzemské trvalé
migračné saldo len v troch obciach, a to okrem okresného sídla Szob v obciach Márianosztra a
Nagybörzsöny. Naproti tomu možno v obciach Dunajského ohybu, ďalej v obci Szokolya a Vámosmikola
pozorovať významný prebytok prisťahovalcov. Hoci obec Vámosmikola napriek tomu prišla v skúmanom
období o 7,5 % svojich obyvateľov, v prípade ostatných obcí to viedlo k zvýšeniu počtu stálych obyvateľov
(tabuľka č. 6).
Tabuľka č. 6 – Demografické údaje obcí okresu Szob (2002 – 2016, počet prípadov, počet osôb)

Bernecebaráti
Ipolydamásd
Ipolytölgyes
Kemence
Kismaros
Kóspallag
Letkés
Márianosztra
Nagybörzsöny
Nagymaros
Perőcsény
Szob
Szokolya
Tésa
Vámosmikola
Verőce
Zebegény

'02

'03

'04

Trvalé tuzemské
saldo (počet
prípadov)(eset)
Belföldi migračné
állandó vándorlás
egyenlege
'05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14

Počet obyvateľov s trvalým Állandó
pobytomnépesség
(počet osôb)
(fő)
'15 '16 2002-2016 2002 2016 2002-2016

3
1
-4
-5
29
5
-10
2
-4
29
7
13
17
-1
50
102
13

20
-1
14
2
6
-2
-14
10
2
17
6
5
18
-3
27
22
1

-13
-3
16
3
-8
5
-5
11
-2
37
-2
28
7
1
18
55
27

7
-2
-10
1
17
-4
5
15
-16
29
0
16
16
3
38
35
-1

-2
8
6
5
7
2
0
-5
-9
-14
6
-19
36
2
36
54
-4

8
6
4
-7
11
3
-3
-13
-13
57
-6
-19
-5
-1
17
62
36

-3
2
3
1
4
8
5
-3
21 78
-5
-2
9
9
-16
-5
-14
-3
12 66
-2
-6
1 17
22
4
4
-2
24 30
62 118
7 -14

3
-4
-7
-14
52
-5
10
-11
-5
39
0
-14
1
2
27
88
17

4
14
3
46
-11
-3
5
-4
12
39
-10
-9
22
1
21
66
-1

-2
-5
7
-7
67
-2
0
3
-6
22
0
-17
16
-1
38
30
5

-6
7
-1
-11
14
-10
1
-4
-18
11
0
-22
23
-1
33
53
-1

-3
13
2
6
18
22
4
-7
-18
9
-3
-9
5
-1
47
20
10

5
6
5
7
51
15
11
-10
-1
8
6
-23
7
2
29
1
-8

-2
-6
6
-12
39
2
-8
-6
-6
67
16
-11
44
5
23
58
4

21
38
53
16
391
21
14
-40
-101
428
12
-63
233
10
458
826
91

949
387
305
1 102
1 888
744
1 163
907
836
4 534
400
2 814
1 711
105
1 685
3 050
1 257

839
388
338
968
2 301
739
1 168
812
710
4 922
337
2 661
1 840
91
1 557
3 781
1 257

Zdroj: Centrálny štatistický úrad MR

Keďže Bernecebaráti, Kemence, Márianosztra, Nagybörzsöny, Perőcsény aj Tésa stratili v predmetnom
období viac ako 10 % zo svojich stálych obyvateľov a v malej miere klesol aj počet obyvateľov obce
Kóspallag, môžeme konštatovať, že priaznivý demografický obraz okresu Szob možno pripísať
predovšetkým zvýšeniu počtu obyvateľov v Dunajskom ohybe.
Počet obyvateľov v posudzovaných 15 rokoch sa zvýšil najmä v obciach Kismaros a Verőce (o viac ako
20 %), ale aj v Nagymaros a Szokolya žije o 10 % obyvateľov ako v roku 2002.
Počet obyvateľov v Nitrianskom kraji je na základe najaktuálnejších údajov Štatistického úradu SR z konca
roku 2017 celkovo 678 692 osôb, čo je o približne 4,8 % a 33 620 osôb menej ako v roku 2001. V rámci
toho sa v posudzovanom období znížil počet obyvateľov aj v Levickom a Novozámockom okrese, ktoré
zahŕňajú aj cieľové územie. Počet obyvateľov Levického okresu je v súčasnosti 111 761 osôb, čo je o 6,7 %
a 8029 osôb menej ako v roku 2001. V Novozámockom okrese zaznamenali v porovnaní s rokom 2001
pokles o 6 %, čo je o 8994 osôb menej, počet obyvateľov na konci roka 2017 bol tak 140 171. Celkový
počet obyvateľov týchto dvoch okresov bol na konci roka 2017 251 932 osôb, podľa sčítania obyvateľov v
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-110
1
33
-134
413
-5
5
-95
-126
388
-63
-153
129
-14
-128
731
0

roku 2011 bol ich počet 258 902, čiže obyvatelia strategického cieľového územia tvoria 12,38 % celkového
počtu obyvateľov dvoch okresov.
Obrázok č. 5 – Vývoj počtu obyvateľov v Nitrianskom kraji a v okresoch Nové Zámky a Levice
Okres Nové Zámky

Nitriansky kraj

Počet obyvateľov (osôb, kraj)

Počet obyvateľov (osôb, okres)

Okres Levice

Zdroj: statdat.statistics.sk

Obrázok č. 6 – Migračné saldo v Nitrianskom kraji a v okresoch Nové Zámky a Levice
Okres Nové Zámky

Nitriansky kraj

Počet osôb

Okres Levice

Zdroj: statdat.statistics.sk

Počet obyvateľov v posudzovanom období sa znížil vo všetkých okresoch kraja, záporná zmena bola
najvýraznejšia v Levickom okrese (už spomínaných 6,7 %) a najmenej sa dotkla Nitrianskeho okresu
(1,6 %). Pokles počtu obyvateľov možno pripísať predovšetkým zápornému prirodzenému prírastku, ale v
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posledných rokoch je čoraz rozšírenejším javom aj odsťahovanie, predovšetkým do Trnavského kraja.
Hlavným dôvodom je blízkosť hlavného mesta, ako aj vyšší počet pracovných príležitostí v bratislavskom
regióne (tabuľka č. 5).
Obrázok č. 7 – Zmena vekovej štruktúry obyvateľstva v okresoch Nové Zámky a Levice
Okres Levice

0 – 14 rokov

15 – 64 rokov

65+ rokov

Okres Nové Zámky

00 –– 14
14 rokov
rokov

15 – 64 rokov

65+ rokov

Zdroj: statdat.statistics.sk

Pokles počtu obyvateľov Nitrianskeho kraja teda možno pripísať zápornému prirodzenému prírastku a
migračnému saldu, ktoré bolo v uplynulých rokoch mierne záporné. Najväčší záporný prirodzený prírastok
obyvateľstva sa v rámci kraja najviac dotkol Novozámockého okresu (–8922 osôb) a najmenej Nitrianskeho
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(931), kým v prípade Levického okresu počet obyvateľov kvôli prirodzenému prírastku klesol o 6529 osôb.
Medzitým – hoci okrem Levického a Šalianskeho okresu namerali v rokoch 2001 až 2017 vo všetkých
okresoch kladné migračné saldo, od roku 2010 sa tento trend obrátil a okrem Komárňanského a
Nitrianskeho okresu sa v ostatných okresoch dostalo migračné saldo do záporného rozsahu (obrázok č. 6).
Obrázok č. 8 – Vekové zloženie obyvateľov v obciach ležiacich v cieľovom území (2011)
0 – 14 rokov

15 – 64 rokov

65+ rokov
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Kubáňovo
Zalaba

Zdroj: census2011.statistics.sk

Vekovú štruktúru obyvateľstva v Nitrianskom kraji možno považovať za nepriaznivú. Kým podiel detí sa
neustále znižuje, zvyšuje sa podiel obyvateľov v aktívnom veku, ale v ešte väčšej miere sa zvyšuje podiel
starších osôb. Počet mladých je nižší ako celoslovenský priemer, naproti 15,5 % priemeru v roku 2015
dosahuje v súčasnosti len 13,3 %. Podiel mladých ľudí je najnižší v Novozámockom okrese, kde dosahuje
len 12,8 %. Čo sa týka starších obyvateľov, najviac ich bolo evidovaných v okrese Zlaté Moravce (15,9 %),
čo je v porovnaní s Nitrianskym krajom o 0,7 % vyššia hodnota. Vo vekovej skupine nad 50 rokov sa počet
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obyvateľov v poslednom desaťročí zvyšuje, zatiaľ čo počet obyvateľov vo veku do 30 rokov klesá. Celkovo
je zmena rozloženia počtu obyvateľov podľa vekových skupín v tomto regióne pomerne nepriaznivá. Údaje
poukazujú na rýchle starnutie obyvateľstva, čo v súčasnosti predstavuje veľkú výzvu (obrázok č. 7).
Starnutie sa dotýka obcí ležiacich v cieľovom území v rozdielnom pomere, podiel obyvateľov vo veku 65
rokov a viac sa podľa údajov sčítania obyvateľov v roku 2011 pohybuje v rozmedzí 10 – 35 % (obrázok č.
8).
Nitriansky kraj je v zásade dvojnárodnostný, počas sčítania obyvateľov v roku 2011 sa k maďarskej
menšine hlásilo 24 %, k slovenskej národnosti 68 % obyvateľov. Obyvatelia maďarskej národnosti žijú
prevažne v Komárňanskom, Novozámockom, Nitrianskom, Levickom a Šalianskom okrese, v
Novozámockom okrese je ich podiel 33,91 %, kým v Levickom 24,22 %. V strategickom cieľovom území je
v prihraničných obciach podiel obyvateľstva maďarskej národnosti samozrejme oveľa vyšší ako je krajský
priemer, nezriedka presahuje aj 80 – 90 %.

4.2.4. Pracovný trh
Pracovný trh okresu Szob by sme mohli charakterizovať počtom registrovaných uchádzačov o
zamestnanie. Z tohto hľadiska má najviac registrovaných nezamestnaných na základe údajov z marca roku
2018 Nagymaros (94 osôb), Verőce (64 osôb) a Kismaros (42 osôb), počet uchádzačov o zamestnanie
registrovaných viac ako jeden rok je najvyšší v Nagymaros (36 osôb), Verőce (23 osôb) a Szokolya (12
osôb). Relatívna nezamestnanosť v pomere k aktívnemu obyvateľstvu vo veku 15 – 64 rokov však nie je v
týchto obciach najvyššia. V okrese Szob má z tohto hľadiska najnepriaznivejší ukazovateľ Tésa (6,56 %),
Nagybörzsöny (5,16 %) a Ipolydamásd (4,15 %). Zároveň je dôležité zdôrazniť, že relatívne hodnoty
namerané v obciach okresu sú okrem obcí Tésa a Nagybörzsöny vo všetkých prípadoch dokonca pod
celoštátnym priemerom a v prípade niektorých menších obcí – Bernecebaráti, Kóspallag, Márianosztra,
Perőcsény, Vámosmikola, Zebegény – a mesta Szob sú dokonca priaznivejšie než priemer Peštianskej župy
(obrázok č. 9).
Pozoruhodný je relatívny ukazovateľ okresného sídla Szob (1,26 %), ktorý je v okrese najpriaznivejší,
zároveň po obci Kóspallag je práve v meste Szob aj najmenej uchádzačov o zamestnanie registrovaných
viac ako jeden rok. Ukazovateľ mesta Szob je veľmi priaznivý aj v porovnaní s ostatnými okresnými sídlami
Peštianskej župy, lepšiu hodnotu namerali v marci roku 2018 len v Dunakeszi (1,2 %).
Situácia v oblasti zamestnanosti však v okrese ani zďaleka nebola vždy takáto priaznivá. Posudzujúc údaje
od roku 2007 bol najhorším rokom rok 2015, kedy v okrese žilo viac ako tisíc registrovaných uchádzačov
o zamestnanie. V okrese Szob sa počet registrovaných uchádzačov o zamestnanie po roku 2007 z roka na
rok zvyšoval, pričom v roku 2011 a 2013 prekročil aj tisíc osôb. V týchto rokoch sa relatívny ukazovateľ
okresu ustálil nad 6 %, ale boli aj také obce, v ktorých bola nezamestnanosť vyššia ako 10 %. Na základe
uvedeného možno konštatovať, že stav na trhu práce v okrese Szob sa v uplynulom období vyvíjal v
porovnaní s obdobím po kríze, ako aj s najhorším rokom 2015 priaznivo. V súčasnosti sa situácia v oblasti
zamestnanosti v okrese Szob skonsolidovala a dosahuje priaznivejšie výsledky ako pred krízou. Len
niekoľko obcí dosiahlo horšie ukazovatele ako v roku 2007, ale v porovnaní s rokom 2015 sa situácia okrem
obce Tésa vo všetkých obciach zlepšila.
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Obrázok č. 9 – Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie v okrese Szob v období od 03/2007 do 03/2018
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Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie (osôb)
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Zdroj: Národné služby zamestnanosti, Nezamestnanosť podľa sčítania obyvateľov
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Tabuľka č. 7 – Trendy na trhu práce v okrese Szob (2018.03.)
Zdroj: Národné služby zamestnanosti, Nezamestnanosť podľa sčítania obyvateľov

Pri analýze procesov na trhu práce je nevyhnutné posudzovať aj úlohu a význam zamestnanosti vo
verejnom sektore. Podľa údajov ministerstva vnútra MR bol v okrese Szob najvyšší priemerný počet osôb
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7,31%
7,55%
3,07%
4,23%
1,04%
2,36%
5,61%
5,89%
5,05%
3,09%
3,67%
5,84%
1,82%
-1,47%
6,83%
1,82%
4,05%
3,75%

zamestnaných vo verejnom sektore v roku 2015, a to celkovo 518 osôb. Na základe údajov za prvý štvrťrok
2018 je priemerný mesačný počet osôb zamestnaných vo verejnom sektore doteraz najnižší, len 324 osôb,
čo sa približne rovná údajom z roku 2013.
Z uvedeného možno vyvodiť záver, že ukazovateľ zamestnanosti vo verejnom sektore – ktorý porovnáva
priemerný mesačný počet osôb zamestnaných vo verejnom sektore s obyvateľmi v produktívnom veku –
sa z hodnoty 3,15 % nameranej v roku 2015 znížil na 2,05 %, čím sa vrátil na hodnotu z roka 2013. Trend
v jednotlivých obciach bol však v posudzovanom období odlišný. Napríklad v prípade obce Nagybörzsöny
sa hodnota ukazovateľa zamestnanosti vo verejnom sektore znížila o 3 percentuálne body, ale počet
zamestnancov vo verejnom sektore klesol aj v obciach Ipolytölgyes, Letkés, Nagymaros, Szob a Zebegény.
Naproti tomu v obci Ipolydamásd a Tésa vzrástla hodnota ukazovateľa o 2 percentuálne body a v prípade
obcí Bernecebaráti, Kemence, Kismaros, Kóspallag, Márianosztra, Perőcsény, Szokolya, Vámosmikola a
Verőce je tiež vyššia ako v roku 2013.
Naproti tomu miera zamestnanosti vo verejnom sektore porovnávajúca počet osôb zamestnaných vo
verejnom sektore a registrovaných uchádzačov o zamestnanie sa okrem obcí Ipolytölgyes a Nagybörzsöny
zvýšila vo všetkých obciach a to vďaka markantným priaznivým zmenám v počte registrovaných
uchádzačov o zamestnanie opísaným vyššie. Na druhej strane sa však trh práce v regióne ani po skončení
hospodárskej krízy neskonsolidoval, zvýšenie hodnoty ukazovateľa zamestnanosti vo verejnom sektore,
ako aj zvýšenie miery zamestnanosti vo verejnom sektore poukázalo na to, že miestni obyvatelia sa
nedokázali zamestnať na primárnom trhu práce (tabuľka č. 8).
Tabuľka č. 8 – Ukazovatele zamestnanosti vo verejnom sektore v okrese Szob
Zmeny
Zmeny v miere
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17
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3,14%
3,60%
0,28%
1,85%
4,50%
2,67%
5,47%
1,52%
1,41%
3,12%
1,17%
1,12%
1,24%
0,93%
2,13%
2,05%

56,31%
32,22%
4,86%
21,41%
40,63%
29,26%
47,08%
22,35%
17,19%
47,22%
17,24%
15,38%
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39,84%
27,54%
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4
9
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2
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14
1
13
22
18
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8
31
9
30
37
29
21
58
3
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19
1
15
34
19
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7
36
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26
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31
29
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7
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24
1
31
31
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9
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6
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0
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9
26
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22
12
50
7
39
28
2
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31
13
367
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6
25
24
10
27
20
11
39
6
33
23
2
13
26
12
326

1,65%
4,06%
1,66%
1,92%
3,47%
3,37%
2,48%
1,31%
3,17%
1,87%
1,89%
3,70%
1,28%
1,12%
1,51%
2,05%

46,05%
52,67%
37,84%
48,99%
56,11%
67,94%
29,63%
29,60%
55,25%
58,69%
42,26%
37,50%
30,01%
29,65%
41,80%
43,57%

-1,49%
0,46%
1,38%
0,07%
-1,03%
0,70%
-2,99%
-0,21%
1,76%
-1,25%
0,72%
2,58%
0,04%
0,19%
-0,62%
0,00%

Zdroj: Ministerstvo vnútra MR

Hoci miera nezamestnanosti v Nitrianskom kraji vzrástla po hospodárskej kríze v roku 2008 do roku 2012
zo 7 % na 14 %, situácia sa v uplynulých rokoch skonsolidovala a v roku 2017 už dosahuje priaznivejšie
výsledky. Podľa najnovších dostupných štatistických údajov dosiahla miera nezamestnanosti v
Nitrianskom kraji v roku 2017 hodnotu 4,05 %. V dvoch okresoch zahŕňajúcich cieľové územie bola v
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-10,26%
20,45%
32,98%
27,58%
15,48%
38,68%
-17,45%
7,25%
38,06%
11,47%
25,02%
22,12%
17,05%
15,17%
1,96%
16,03%

Novozámockom okrese miera nezamestnanosti ešte nižšia, a to 3,71 %, kým v Levickom okrese dosiahla
hodnotu 5,44 %. V pohraničnom regióne predstavujúcom priame cieľové územie je však nezamestnanosť
v porovnaní s krajskou a okresnou úrovňou obvykle vyššia.3
Na základe vekovej štruktúry uchádzačov o zamestnanie možno konštatovať, že výzvu predstavuje
predovšetkým uplatnenie skupín starších ľudí na trhu práce, ale rozdiely možno badať aj v štruktúre
vedomostí uchádzačov o zamestnanie a potrebami zamestnávateľov. To odráža potrebu zosúladiť potreby
trhu práce prostredníctvom rozvoja vzdelávania a rozšírenia duálneho vzdelávania v rámci školského
systému.
Ekonomická aktivita obyvateľstva na Slovensku je vo všeobecnosti vyššia ako v Maďarsku. V Nitrianskom
kraji vzrástol počet zamestnaných v rokoch 2010 až 2016 o približne 15 000 osôb, čo v Novozámockom
okrese znamená nárast o 3000 a v Levickom okrese o približne 4000 osôb.4 Tendencie hospodárskeho a
pracovného trhu v pohraničnom regióne sa vyznačujú vysokou mierou dochádzania za prácou zo
slovenskej strany do Maďarska. Hoci sa miera dochádzania za prácou do zahraničia po vypuknutí
hospodárskej krízy zmiernila, v južných okresoch Nitrianskeho kraja aj naďalej pretrváva tento jav.5

4.2.5. Dopravné podmienky, dostupnosť
Okres Szob je okrajovým územím patriacim k regiónu Severné Maďarsko a je jediným prihraničným
okresom Peštianskej župy. Pre prihraničné obce na slovenskej strane je taktiež charakteristická okrajová
poloha, možnosti dopravy a dostupnosti obcí ležiacich na druhej strane hraníc sú nedostatočné pre
uspokojenie hospodárskych a sociálnych potrieb. Pre obe strany je charakteristická štruktúra
pozostávajúca s malých obcí a ani cez jeden región nevedú cestné a železničné trasy celoštátneho
významu. Rozhodujúcim prírodným prvkom cieľového územia je blízkosť Dunaja, ako aj turisticky
atraktívne environmentálne podmienky. Na maďarskej strane sú charakteristické chránené lesné oblasti,
zatiaľ čo slovenská strana má skôr nížinný, poľnohospodársky charakter.
Z hľadiska verejných cestných komunikácií je Szob prístupný z hlavnej cesty č. 12, pri meste Vác z hlavnej
cesty č. 2 alebo z rýchlostnej cesty M2. Cesta č. 12 končí v meste Szob a na hranici mesta sa rozdeľuje na
dve cesty nižšej triedy. Cesta č. 1201 prechádza cez krajinnú jednotku Poiplie, cesta č. 12108 zase vedie k
obľúbenej výletnej destinácii Márianosztra. Cesta č. 1201 vedie pozdĺž maďarsko-slovenskej hraníc a po
Bernecebaráti sa pri Hont-Parassapuszta pripája k hlavnej ceste č. 2. Cesta č. 12108 po trase Márianosztra
– Kóspallag pokračuje na ceste č. 12103 smerom na východ k obci Szokolya a potom sa pri obci Kismaros
znovu pripája na hlavnú cestu č. 12.
Vzdialenosť medzi obcami na ceste je medzi susednými obcami obvykle 3 až 10 kilometrov, kým najväčšie
vzdialenosti sa kvôli nedostatočnej kapacite cestnej siete pohybujú od 42 do 52 kilometrov. Najmenšia
vzdialenosť pozdĺž Ipľa je medzi obcami Bernecebaráti a Kemence, kým najväčšia cestná vzdialenosť je

3

Predbežná štúdia HUSK, 2014, str. 27
http://statdat.statistics.sk
5
Vlastné údaje Nitrianskeho kraja
4
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medzi obcami Tésa a Verőce. Časovo trvá cesta medzi jednotlivými obcami okresu najmenej 4, najviac 55
minút (tabuľka č. 9).
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Tabuľka č. 9 – Vzdialenosť medzi obcami okresu Szob (vyjadrené minútach, po verejnej komunikácii)
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Cieľové územie nemá ďalšie dôležité cestné spojenia, kvôli čomu ani okresné sídlo Szob nie je dotknuté
ďalším priamym cestným spojeným alebo rýchlostnou cestou. Aj tomuto možno pripísať, že Szob sa
naproti situácii obcí Kismaros, Nagymaros alebo Verőce podieľa na úžitku z Dunajského ohybu ako
jedného z najnavštevovanejších turistických destinácií Maďarska, ako aj na turistickej obľúbenosti
Národného parku Dunaj-Ipeľ a Börzsöny v oveľa menšej miere, na čo poukazuje aj počet prenocovaní v
obciach, ako aj miera daňových príjmov z cestovného ruchu.
To všetko napriek tomu, že Szob je „bránou Börzsönyu“, dôležitou stanicou mnohých maďarských
turistických destinácií, z ktorej je priamy prístup do rekreačnej oblasti Börzsöny. Turisti však ešte neobjavili
túto danosť mesta Szob, keďže mesto bez významnejších turistických atrakcií a služieb nedokáže
motivovať turistov prichádzajúcich do regiónu, aby sa tam zastavili. Aj relatívna blízkosť miest Budapešť,
Ostrihom a Vác posilňuje predovšetkým charakter tranzitného cestovného ruchu a nepodporuje
zvyšovanie počtu miestnych prenocovaní. Pre cestovný ruch neboli prihraničné regióny v
predchádzajúcich desaťročiach príťažlivou cieľovou destináciou, keďže boli vo všeobecnosti ekonomicky
zaostalejšie a prítomnosť hraníc bola napríklad v okruhu turistov obmedzujúcim faktorom. Na geopolitické
postavenie mesta má však zásadný vplyv členstvo Maďarska a Slovenska v Schengenskom priestore, ktoré
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vďaka územnej súdržnosti v regióne značne zvýšilo a môže zvyšovať aj v budúcnosti turistický ruch, ako aj
cezhraničný tok pracovných síl.
Mesta Szob sa dotýkajú dva veľké medzinárodné koridory – železničný koridor č. VI a Helsinský koridor č.
VII (Dunaj), ktoré sú súčasťou európskej siete TEN-T. Je to dôležitý prínos, keďže Európska únia chce od
roku 2014 namiesto rozvoja miestnej dopravnej infraštruktúry nižšej úrovne alokovať zdroje do rozvoja
dopravných sietí pripojených k sieti TEN-T.
Mesto dokázalo v minulosti vynikajúco využiť prínosy Dunaja, v súčasnosti je už však jeho spojenie s týmto
tokom slabé, len príležitostné. Existujúca hlavná železničná dvojkoľajová trať č. 70 elektrifikovaná v 70.
rokoch dáva mestu Szob na maďarskej sieťovej mape oveľa väčšiu váhu ako je jeho veľkosť. Na železničnej
trati premáva každý deň na trase do Budapešti 23 párov vlakov. Mesto Szob je vďaka autobusovej doprave
spojené so 16 obcami Peštianskej župy a 8 obcami Novohradskej župy. Autobusová doprava je
prispôsobená vlakovej doprave, vďaka čomu mesto ako dôležitá prestupná stanica zohráva úlohu aj v
riešení problémov zamestnanosti v obciach regiónu Börzsöny.
Z hľadiska geografickej polohy a dopravnej dostupnosti je možné budovať na nasledujúcich dvoch
konkurenčných danostiach:
o
o

o

Helsinský koridor VII: blízkosť Dunaja, ktorý je kľúčovou rozvojovou úlohou európskej dopravnej
stratégie;
spojovací bod odbočnej trate železničného koridoru VII v Štúrove, ktorý zahŕňa železničnú stanicu
v Štúrove, zoraďovaciu železničnú stanicu v Obide a nákladný prístav v Štúrove s priemyselnou
traťou;
blízkosť veľkomesta Budapešť, ktoré znamená významný rozvojový potenciál pre mesto Szob a
okolité obce z hľadiska cestovného ruchu, ako aj toku pracovných síl;

Pozícia obce a širšieho regiónu z hľadiska konkurencieschopnosti je v podstate daná jeho priaznivou
polohou, t. j. dostupnosťou aglomerácie hlavného mesta. Je to hlavná silná stránka tohto regiónu, ktorú
našťastie dopĺňa aj viacero iných faktorov konkurencieschopnosti. Za takýto dôležitý prvok možno
považovať dobrú dostupnosť a vynikajúce železničné spojenie s mestami Vác, Dunakeszi a Budapešť
zamerané na osobnú dopravu a podporujúce dochádzanie zamestnancov do práce a študentov do škôl.
Pokiaľ ide o interoperabilitu dvoch strán hranice, na hraničnom úseku ležiacom na východ od Ipľa bolo v
uplynulých rokoch vybudovaných viacero hraničných priechodov, preto je v súčasnosti v pláne rozvoj už
existujúcich spojení, napriek tomu, že by v záujme priblíženia sa k európskemu priemeru hustoty
hraničných priechodov bola žiaduca výstavba nových hraničných priechodov. Kým sa hustota hraničných
priechodov vo východných oblastiach vyvíja primeraným tempom, v okrese Szob a v jeho okolí je ešte
stále značný potenciál vo výstavbe nových hraničných priechodov, respektíve v rozšírení kapacity
existujúcich hraničných priechodov.
Z 10 hraničných priechodov spadajúcich na celý hraničný úsek je osobná doprava realizovaná iba na dvoch,
a to na priechode Szob – Chľaba prechádzajúcim cez cieľové územie a priechode Hidasnémeti – Čaňa,
ktoré sú významné aj z hľadiska nákladnej dopravy. Ako to už bolo spomenuté, na bývalej trase vlakovej
osobnej dopravy medzi Budapešťou a Novými Zámkami bolo medzi mestom Szob a Chľabou možné
zakúpiť si lístok oprávňujúci na prekročenie hraníc do malej vzdialenosti, ktorý znížil cestovné náklady a
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mal priaznivý vplyv na cezhraničnú osobnú dopravu z hľadiska pohybu pracovných síl, ako aj turizmu.
Dostupnosť regiónu po ceste zabezpečuje aj cesta č. 1201 spájajúca Szob – Hont, avšak počet a kapacita
fungujúcich cestných hraničných priechodov v súčasnosti nedosahuje požadovanú úroveň.
Nitriansky kraj má dobré dopravné podmienky, pretínajú ho dva veľké medzinárodné dopravné koridory.
Pozdĺž rieky Nitra vedie jedna z najstarších obchodných trás, ktorú používali už pred obdobím Rímskej ríše
a ktorá spája podunajský región s pobaltskými oblasťami. Mesto Nitra ako sídlo kraja leží na križovatke
obchodných trás spájajúcich Bratislavu a Viedeň, respektíve strednú a východnú Európu. Nitra je tak z
hľadiska dopravy ľahko dostupná cestnými, železničnými aj kombinovanými dopravnými prostriedkami.
Nitriansky kraj je vzhľadom na svoju geografickú polohu považovaný z hľadiska okolitých regiónov a krajín
za tranzitnú oblasť, ktorá je priamo spojená s nasledujúcimi európskymi multimodálnymi koridormi:
o
o
o

Základná sieť TEN-T: Balticko-jadranský koridor, Orient/Východné Stredozemie, Rýn – Dunaj;
Základná sieť TEN-T – iné: Budapešť – Zvolen;
Komplexná sieť TEN-T: v území Nitrianskeho kraja: rýchlostná cesta R1, Trnava – Nitra.

V Nitrianskom kraji je hustota cestnej siete 0,41 km/km2. Podiel ciest I. triedy na celoslovenskej cestnej
sieti je v Nitrianskom kraji najvyšší, dosahuje až 19 %. Jedine v tomto kraji sa však nenachádza žiadna
diaľnica, kým všetky ostatné slovenské samosprávne kraje ňou disponujú.
Najdôležitejšou cestou v Nitrianskom kraji je cesta č. E571 (na trase Bratislava – Nitra – Zvolen – Žiar nad
Hronom – Košice), ktorá je na úseku Trnava – Nitra – Žiar nad Hronom uvedená v cestnej sieti ako
rýchlostná cesta. Celková dĺžka rýchlostnej cesty R1 je 45,866 km, vybudovaná, dokončená a odovzdaná
bola v roku 2011. V regióne sa okrem toho plánuje výstavba ďalších rýchlostných ciest, ktorých dokončenie
je základnou podmienkou oživenia ekonomiky v kraji. Spomedzi plánovaných ciest by mohla byť
najdôležitejšou rýchlostná cesta R7 spájajúca Bratislavu a Lučenec, ktorá sa priamo dotýka aj cieľového
územia tejto stratégie – obcí Sazdice, Hrkovce, mesta Šahy a obce Horné Turovce. Investícia je v súčasnosti
v prípravnej fáze, štúdia uskutočniteľnosti bola vypracovaná a podľa plánov by mala byť odovzdaná v roku
2020. Ďalším významným, ale so strategickým cieľovým územím priamo nesúvisiacim rozvojom môže byť
rýchlostná cesta R8 spájajúca Nitru a Bánovce nad Bebravou, ktorej štúdia uskutočniteľnosti bola už
taktiež vypracovaná a dokončená by mala byť v roku 2022. Rozvoj siete rýchlostných ciest je pre obce
ležiace v cieľovom území stratégie dôležitý hlavne kvôli rýchlejšiemu prístupu do slovenských mestských
centier, dopravné podmienky v rámci cieľového územia a cezhraničné dopravné podmienky nie sú týmito
rozvojmi výrazne ovplyvnené. Obce cieľového územia sú od seba vzdialené na 3 – 50 minút cesty (tabuľka
č. 10).
V roku 2015 dosiahla celková dĺžka ciest druhej a tretej triedy nachádzajúcich sa na území Nitrianskeho
kraja 2035,521 kilometrov, z čoho je dĺžka ciest druhej triedy 498,331 km, ciest tretej triedy 1537,190 km.
Na základe uvedeného je práve v Nitrianskom kraji najviac ciest tretej triedy v Slovenskej republike. Na
regionálnych cestách sa nachádza 526 mostov, z toho 131 mostov na cestách druhej triedy a 395 na
cestách tretej triedy. Základným problémom ciest a mostov druhej a tretej triedy je ich zlý architektonický
a technický stav, v dôsledku čoho sa zhoršuje aj dostupnosť jednotlivých regiónov kraja, ako aj bezpečnosť
a kontinuita dopravy. Z tohto dôvodu je nevyhnutné zapojiť rozsiahle rozvojové zdroje do rekonštrukcie a
modernizácie ciest. V Nitrianskom kraji bolo v posledných rokoch zrekonštruovaných z finančných zdrojov
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Regionálneho operačného programu 226 km ciest, čo predstavuje 11 % podiel na celkovej sieti ciest
druhej a tretej triedy.
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Salka
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8
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9
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7

Ipeľský Sokolec
Ipolyszakállos

22
15
28
16
18
13
23
26

Šahy
Ipolyság

Bielovce
Ipolybél

49
14
50
10
20
33
47

Pastovce
Ipolypásztó

Chľaba
Helemba

7
36
9
38
40
28

Malé Kosihy
Ipolykiskeszi

Hrkovce
Gyerk

Šalov
Garamsalló

26
22
38
23
16

Hronom

Pavlová
Garampáld

Kamenica nad
Garamkövesd

Turovce
Horné
Felsőtúr

39 16 40 41
40 4 14
41 46
11

Bajtava
Bajta

Semerovce
Dolné
Alsószemeréd

Tabuľka č. 10 – Vzdialenosť medzi obcami slovenského cieľového územia (v minútach, po ceste)

32
18
37
19
9
7
31
29
9
10
7
29
15
13
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5
5
21
16
24
14
34
24
21
17

Dolné
Semerovce
Alsószemeréd
Bajtava
Bajta
Horné
Turovce
Felsőtúr
Kamenica
n. Hronom
Garamkövesd

Pavlová
Garampáld
Šalov
Garamsalló
Hrkovce
Gyerk
Chľaba
Helemba
Bielovce
Ipolybél
Malé
Kosihy
Ipolykiskeszi
Pastovce
Ipolypásztó
Šahy
Ipolyság
Ipeľský
Sokolec
Ipolyszakállos
Salka
Ipolyszalka
Vyškovce
nad Ipľom
Ipolyvisk

Malá
nad Hronom
Kicsind
Sikenička
Kisgyarmat
Malé
Ludince
Kisölved
Leľa
Leléd
Lontov
Lontó
Nána
Nána
Sikenica
Peszektergenye
Veľké
Turovce
Nagytúr
Štúrovo
Párkány
Sazdice
Százd
Kubáňovo
Szete
Zalaba
Zalaba

Zdroj: Google Maps

Čo sa týka železničnej dopravy, regionálnu osobnú vlakovú dopravu zabezpečujú v Nitrianskom kraji
Železnice Slovenskej republiky a RegioJet a.s. Bratislava. Osobná vlaková doprava je v Nitrianskom kraji v
porovnaní s hospodárskym významom kraja nedostatočná, k tomu, aby osobná vlaková doprava
uspokojila potreby kladené na železničnú dopravu, je potrebná modernizácia železničnej infraštruktúry,
vrátane železničných staníc a budov, ako aj železničných dopravných prostriedkov určených na osobnú
dopravu nachádzajúcich sa na území Nitrianskeho kraja. Cieľového územia sa dotýka hlavná železničná
trať č. 130 Bratislava – Budapešť a vedľajšie železničné trate č.152 Štúrovo – Levice a č. 153 Zvolen – Čata.
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V súčasnosti sa v Nitrianskom kraji nachádza dvanásť letísk a hoci jedno letisko realizuje aj medzinárodnú
dopravu, ani jedno z nich nie je strategickým alebo regionálnym otvoreným letiskom. V rámci kraja má
potenciál rozvoja regionálne Letisko Nitra – Janíkovce, ktoré v súčasnosti prevádzkuje nepravidelnú
leteckú dopravu.
Verejná doprava je slabým miestom nielen nitrianskych, ale spravidla aj celkových slovenských
dopravných podmienok. V Nitrianskom kraji nie je vybudovaná vhodná infraštruktúra ani pre
nemotorizovanú, cyklistickú dopravu. Sieť trás nie je komplexná, povrch je na mnohých miestach nerovný,
čo ohrozuje cyklistov. Ďalej tu chýbajú vybudované spojenia so sieťou verejnej dopravy, ako aj doplňujúca
cyklistická infraštruktúra (stojany na bicykle, odpočívadlá atď.). Zo zdrojov Regionálneho operačného
programu boli v období 2007 – 2013 vybudované v rámci ostrovných investícií iba kratšie cyklistické trasy
(napríklad v Tlmačoch alebo v Želiezovciach).
V rámci siete vodných trás v Nitrianskom kraji sú najvýznamnejšie nasledujúce:
o
o

Medzinárodná Dunajská vodná cesta E80 po celej južnej hranici Nitrianskeho kraja (slovenskomaďarské hranice), ktorá je súčasťou Európskeho dopravného koridoru č. VII.
Medzinárodná Vážska vodná cesta E81 na trase Komárno – Kráľová nad Váhom – hranica
Nitrianskeho kraja (pokračuje v Žilinskom kraji), ktorá je súčasťou intermodálneho dopravného
koridoru č. V a VI. Najdôležitejšie prístavy sú prevádzkované v Komárne, Štúrove a Šali. Po
dokončení vodného diela v Seliciach a prístavu v Šali v roku 1998 vznikla na dolnom toku Váhu 70
kilometrov dlhá vodná cesta medzi Komárnom a Sereďou ako I. úsek Vážskej vodnej cesty, s
obmedzenými plavebnými podmienkami. Iné vodné toky však neumožňujú vodnú dopravu.
Výnimkou je dolný úsek rieky Nitra.

Na Dunaji chýbajú aj riečne hraničné priechody vhodné pre nákladnú dopravu, ale túto situáciu môže v
budúcnosti zlepšiť nákladný most medzi Komárnom a Komáromom, ktorý by mal byť vybudovaný v rámci
prebiehajúceho projektu. Okrem toho by vyriešenie nákladnej dopravy medzi Štúrovom a Ostrihomom
taktiež otvorilo pre podniky pôsobiace v regióne mnoho nových možností alebo by umožnilo usídlenie
nových podnikov, či už vytvorením statusu dodávateľa pre ostrihomský závod Suzuki, alebo posilnením
hospodárskych vzťahov s Budapešťou.
Pri porovnaní cestnej dostupnosti maďarských a slovenských obcí cieľového územia je potrebné
spomenúť, že medzi jednotlivými obcami je väčšia časová vzdialenosť než akú by vzdušná vzdialenosť
odôvodňovala, čo spôsobuje niekoľko faktorov. Medzi takéto faktory patrí napríklad malý počet
hraničných priechodov a cestných mostov v rámci akčnej oblasti, potreba obchádzať Börzsöny, na
niektorých miestach nekvalitné , úzke cesty, kvôli ktorým sú niektoré obce dostupné iba obchádzkami, za
dlhší čas (tabuľka č. 9 a 10.). Tieto obmedzujúce faktory je potrebné – v rámci možností – eliminovať, aby
sa dosiahla jednoduchšia a časovo menej náročná dostupnosť.

4.2.6. Vzdelávanie, sociálne služby
Na základe údajov Informačného systému verejného vzdelávania sú v okrese Szob dostupné jasle v obci
Verőce a Zebegény s počtom miest 26, materské školy však fungujú v štrnástich okresných inštitúciách pre
1163 detí. Základná škola funguje okrem obcí Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Perőcsény a Tésa vo všetkých
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obciach. Žiaci základnej školy v Ipolydamásd môžu vo svojich štúdiách pokračovať v meste Szob na
základnej škole Fekete István Általános Iskola, kým deti z Ipolytölgyes patria do prijímacieho obvodu
členskej školy Fekete István Általános Iskola Árpád Fejedelem Általános Tagiskolája (Letkés), mladí z
Perőcsény a Tésa zase do prijímacieho obvodu Fekete István Általános Iskola Vámosmikolai Általános
Tagiskolája v meste Szob. Stredoškolské vzdelávanie v bežnom slova zmysle je dostupné len v meste Szob
na Gymnáziu, odbornom gymnáziu, strednej odbornej škole a kolégiu Szent László (Szent László
Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium), škola môže prijať najviac 325 žiakov, z ktorých
môže byť najviac 30 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Okrem toho v obci
Márianosztra prevádzkuje členskú inštitúciu Vzdelávacie stredisko Pannon (Pannon Oktatási Központ),
kde ponúka základnú a stredoškolskú výchovu a vzdelávanie pre väzňov z Väznice v Márianosztra, ako aj
odborné vzdelávanie v oblasti informatiky, stavebníctva a pohostinských služieb.
Tabuľka č. 11 – Miesta pôsobenia a počet miest vo verejných vzdelávacích inštitúciách v okrese Szob (2017)
Obec

Jasle
m.p.
p.m.
-

Materská škôlka
inšt. m.p.
p.m.
1
1
35
1
1
20
1
1
30
1
2
150

Základná škola
inšt. m.p.
p.m.
1
1
170
2
2
108
2
2
324

Stredná škola
inšt. m.p.
p.m.
-

Bernecebaráti
Ipolydamásd
Ipolytölgyes
Kemence
Kismaros

inšt.
-

Kóspallag
Letkés
Márianosztra
Nagybörzsöny
Nagymaros
Perőcsény

-

-

-

1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
3
-

25
50
30
40
275
-

1
2
1*
1**
1
-

1
2
1
1**
3
-

32
244
225
48**
798
-

1*
-

1
-

225
-

Szob
Szokolya
Tésa
Vámosmikola
Verőce
Zebegény

1*
1*
-

1
1
-

12
14
-

1
1*
1
1*
1

1
1
1
1
2

100
75
75
205
53

2
2
2
2*
1

2
2
2
3
1

380
226
234
460
260

1
-

1
-

325
-

Spolu

2

2

26

14

18

1163

20

23

3509

2

2

550

inšt.: inštitúcia, m.p.: miesta pôsobnosti, p.m.: počet miest
*inštitúcie označené hviezdičkou sú verejné vzdelávacie inštitúcie v spoločnej správe
**vyučovanie v členskej škole Nagybörzsöny základnej školy Fekete István Általános Iskola v Szob je
momentálne pozastavené
Zdroj: Informačný systém verejného vzdelávania

V roku 2016 navštevovalo v okrese materskú školu 876 detí, najviac z nich v obciach Verőce, Nagymaros,
Kismaros a v meste Szob. Najviac využitých miest však bolo v obciach Verőce, Zebegény a Letkés. Je
vhodné vyzdvihnúť aj zmenu počtu detí v porovnaní s rokom 2002. Na základe údajov Centrálneho
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štatistického úradu MR počet detí zapísaných do materskej školy vzrástol v obciach Ipolydamásd,
Kismaros, Nagymaros, Szokolya, Verőce a Zebegény, v ostatných obciach však klesol, pričom v obciach
Ipolytölgyes a Perőcsény bola materská škola zrušená.
Vo vzdelávaní a výchove v základných školách možno pozorovať podobné trendy. Najviac žiakov
navštevuje základnú školu v obci Nagymaros, za ktorou nasleduje Verőce a Szob, ale z hľadiska počtu miest
je pozoruhodný aj počet žiakov v Bernecebaráti. Okrem poslednej spomínanej obce je najvyšší počet
žiakov dochádzajúcich z iných obcí v prípade Kismarosu a mesta Szob, v inštitúciách týchto obcí sa počet
dochádzajúcich žiakov pohybuje okolo 70. Počet žiakov v porovnaní s rokom 2002 vzrástol len v niekoľkých
obciach – Bernecebaráti, Kismaros, Verőce, Zebegény, k čomu prispeli jednak demografické trendy, ako aj
inštitucionálne zmeny a zatváranie škôl.
Vzdelávaciu funkciu mesta Szob ďalej posilňuje fakt, že v okrese je denná forma stredoškolského štúdia
dostupná iba v okresnom sídle. Stredná škola Szent László Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium prijala v roku 2016 80 žiakov, čo v pomere k počtu miest predstavuje len 24,6 % využitie a v
porovnaní s údajmi z roku 2002 pokles o 54,5 % (tabuľka č. 12).
Tabuľka č. 12 – Pomer počtu žiakov vo verejných vzdelávacích inštitúciách a využitia miest v okrese Szob (2016)
*pre inštitúciu v Márianosztra nie sú k dispozícii presné štatistické údaje
Materská
škôlka
óvoda
počet
zapísaných počet
miest
beírt gyermekek
férőhelyek
detí
využitie
száma
kihasználtsága
Bernecebaráti
Ipolydamásd
Ipolytölgyes
Kemence
Kismaros
Kóspallag
Kóspallag
Letkés
Márianosztra
Nagybörzsöny
Nagymaros
Perőcsény
Szob
Szokolya
Tésa
Vámosmikola
Verőce
Zebegény
Okres
Szob
Szobi járás

20 (35)
12 (20)
- (-)
20 (30)
119 (150)
18 (25)
42 (50)
21 (30)
21 (40)
169 (275)
- (-)
82 (100)
60 (75)
- (-)
41 (75)
203 (205)
48 (53)
876 (1.163)

57,1%
60,0%
66,7%
79,3%
72,0%
84,0%
70,0%
52,5%
61,5%
82,0%
80,0%
54,7%
99,0%
90,6%
75,3%

2002
– 2016
2002-2016
zmena
változás

Základná iskola
škola
Stredná
škola
általános
középiskola
počet
zapísaných počet
– 2016 počet
zapísaných počet
– 2016
miest 2002
miest 2002
beírt gyermekek
férőhelyek
2002-2016
beírt gyermekek
férőhelyek
2002-2016
detí
zmena
detí
zmena
száma
kihasználtsága
változás
száma
kihasználtsága
változás
využitie
využitie

-28,6%
128 (170)
20,0%
- (-)
-100,0%
- (-)
-31,0%
30 (108)
105,2%
190 (324)
-47,1%
13 (32)
-20,8%
128 (244)
-56,3%
n.a.*
-40,0%
9 (48)
4,3%
352 (798)
-100,0%
- (-)
-10,9%
225 (380)
1,7%
115 (226)
- (-)
-16,3%
114 (234)
118,3%
261 (460)
50,0%
144 (260)
8,8% 1.709 (3.284)

75,3%
27,8%
58,6%
40,6%
52,5%
n.a.*
18,8%
44,1%
59,2%
50,9%
48,7%
56,7%
55,4%
52,0%

21,9%
-78,9%
8,0%
-77,2%
-25,6%
n.a.*
-85,9%
-9,7%
-100,0%
-21,3%
-9,4%
-29,6%
25,5%
35,8%
18,6%

- (-)
- (-)
- (-)
- (-)
- (-)
- (-)
- (-)
n.a.*
- (-)
- (-)
- (-)
80 (325)
- (-)
- (-)
- (-)
- (-)
- (-)
80 (325)

n.a.*
24,6%
24,6%

Zdroj: KSH, KIR

V okrese Szob nefunguje žiadna vysokoškolská inštitúcia a aj podiel ľudí s vysokoškolským vzdelaním je
nižší ako je priemer v Peštianskej župe alebo v krajine. V Szob je podiel ľudí s vysokoškolským vzdelaním
14,5 %, čo je o 7,4 % menej ako je hodnota ukazovateľa iných okresných sídiel Peštianskej župy.
Jasle tu boli zriadené v roku 2007, desaťmiestna jasľová skupina funguje s plným využitím. V okrese sú
jasle dostupné iba v obci Verőce, respektíve v obciach Nagymaros a Verőce fungujú rodinné jasle.
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n.a.*
-54,5%
-54,5%

V spojitosti so zdravotnou starostlivosťou je rozhodujúce, že v okrese chýba nemocničná starostlivosť,
územne príslušnou inštitúciou v tejto oblasti je nemocnica v meste Vác. Ambulantná starostlivosť je
poskytovaná na mestskej poliklinike Szob a praktický lekár bol na základe údajov Centrálneho štatistického
úradu MR okrem obcí Bernecebaráti, Ipolytölgyes, Márianosztra, Perőcsény a Tésa v ostatných obciach v
roku 2016 dostupný. Ani počet zdravotných poradenských sestier nepokrýval všetky obce, v obciach
Bernecebaráti, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Márianosztra, Nagybörzsöny, Perőcsény, Tésa a Vámosmikola
nebola táto služba dostupná. Podobne ani lekáreň nebola všade prevádzkovaná, v roku 2016 bojovali s
týmto nedostatkom obce Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kóspallag, Márianosztra, Nagybörzsöny, Tésa a
Zebegény.
V oblasti sociálnej starostlivosti a verejných služieb čelí Nitriansky kraj rôznym výzvam. Medzi problémy
spojené s materskými školami patria predovšetkým infraštruktúrne nedostatky, t. j. zaostalý stav
inžinierskych sietí, zhoršujúci sa technický stav budov, vrátane elektrických vedení, vodovodov, kanalizácií
a internetového pripojenia. Okrem toho ani technická vybavenosť regiónu pre detské jedálne nie je
vyhovujúca. Kapacita škôlok sa zároveň prispôsobuje potrebám, dokáže zabezpečiť umiestnenie detí
žijúcich v spádovej oblasti územia a v okolitých obciach. Pre mesto Nitra ako centrum kraja je ďalšou
úlohou zvyšovanie počtu inštitúcií prijímajúcich deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a
deti z marginalizovaných skupín.
V roku 2016 fungovalo v Nitrianskom kraji 412 materských škôl, z toho 83 v Levickom okrese, 74 v
Novozámockom okrese a v cieľovom území celkovo 29. Počet detí, ktoré navštevovali materské školy, bol
18 322, v Levickom okrese 2981 detí, v Novozámockom 3498, čiže počet detí na jednu inštitúciu bol vyšší
v druhom spomínanom okrese. V roku 2016 navštevovalo 19 inštitúcií fungujúcich v cieľovom území
celkovo 795 detí (tabuľka č. 13).
V sledovanom roku fungovalo v Nitrianskom kraji 292 základných škôl, v ktorých sa učilo 50 266 žiakov. Zo
základných škôl fungovalo v strategickom cieľovom území 13, ktoré spolu prijali 2378 žiakov. V kraji
fungovalo 25 gymnázií so 6791 žiakmi, z toho 8 v Levickom okrese, 4 v Novozámockom okrese a celkovo
4 v cieľovom území, v Šahách a Štúrove, prijímajúc 298 žiakov. V Nitrianskom kraji funguje 60 iných
stredoškolských inštitúcií, z toho 10 v Levickom a 11 v Novozámockom okrese, respektíve len 3 v cieľovom
území, taktiež v Šahách a Štúrove. Vo vzdelávacích inštitúciách tohto typu študuje na krajskej úrovni
18 696 žiakov, v Levickom okrese 2528, v Novozámockom okrese 3985 a v 3 inštitúciách cieľového územia
727 žiakov. V cieľovom území, ktoré je z hľadiska stratégie relevantné, možno teda považovať za
vzdelávacie centrum Šahy a Štúrovo, kým v ostatných obciach sú dostupné nanajvýš základné školy, v
šiestich – Pavlová, Hrkovce, Bielovce, Leľa, Kubáňovo a Zalaba – však nefunguje žiadna verejná vzdelávacia
inštitúcia.

Tabuľka č. 13 – Verejné vzdelávacie inštitúcie a počet žiakov na slovenskej strane (2016)
Obec

Dolné Semerovce
Bajtava

Materská škôlka
Inštitúcia
Počet
detí
1
5
1
9

Základná škola
Inštitúcia
Počet
žiakov
1
0
0
0
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Gymnázium
Inštitúcia
Počet
žiakov
0
0
0
0

Iné stredoškolské
Inštitúcia Počet
žiakov
0
0
0
0

Obec

Horné Turovce
Kamenica
nad
Hronom
Pavlová

Materská škôlka
Inštitúcia
Počet
detí
1
15
1
24

Základná škola
Inštitúcia
Počet
žiakov
0
0
0
0

Gymnázium
Inštitúcia
Počet
žiakov
0
0
0
0

Iné stredoškolské
Inštitúcia Počet
žiakov
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Šalov
Hrkovce
Chľaba
Bielovce
Malé Kosihy
Pastovce

1
0
1
0
1
1

12
0
16
0
7
9

1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Šahy
Ipeľský Sokolec
Salka
Vyškovce
nad
Ipľom
Malá nad Hronom
Sikenička
Malé Ludince
Leľa
Lontov

5
1
1
1

218
17
23
21

4
2
1
1

997
71
114
0

3
0
0
0

208
0
0
0

1
0
0
0

223
0
0
0

1
1
1
0
1

7
16
11
0
12

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Veľké Turovce
Nána
Štúrovo
Sikenica
Sazdice
Kubáňovo

1
1
5
1
1
0

17
39
291
10
16
0

0
1
2
0
0
0

0
0
1196
0
0
0

0
0
1
0
0
0

0
0
90
0
0
0

0
0
2
0
0
0

0
0
504
0
0
0

Zalaba
Spolu

0
29

0
795

0
13

0
2378

0
4

0
298

0
3

0
727

Zdroj: datacube.statistics.sk

V Nitrianskom kraji funguje celkovo 201 inštitúcií sociálneho zabezpečenia, z toho najviac v Levickom
okrese (46), kým Novozámocký okres je s 31 inštitúciami štvrtým okresom v kraji. Medzi tieto inštitúcie sa
zaraďujú detské domovy a poskytovatelia služieb pre znevýhodnených a starších ľudí.
Zdravotnú starostlivosť zabezpečujú v Nitrianskom kraji ambulantné zdravotnícke zariadenia, ústavné
zdravotnícke zariadenia, pohotovostná služba a poskytovatelia lekárskej starostlivosti. V kraji zabezpečuje
všeobecnú zdravotnú starostlivosť 393 poskytovateľov, z toho 258 praktických lekárov pre dospelých a
135 praktických lekárov pre deti a dorast. V rámci toho zabezpečuje v Levickom okrese zo 74
poskytovateľov 50 lekárov starostlivosť pre dospelých a 24 pre deti, v Novozámockom okrese z 82
poskytovateľov 55 pre dospelých a 27 pre deti. V cieľovom území sa z týchto inštitúcií nachádza iba
55

niekoľko, v Levickom okrese funguje viacero poskytovateľov v Šahách, v Novozámockom okrese v Štúrove,
okrem toho je praktický lekár pre dospelých dostupný len v obciach Salka a Ipeľský Sokolec. V kraji je
dlhodobým problémom starnutie praktických lekárov a ich chýbajúca náhrada, čo je pravda predovšetkým
v prípade cieľového územia. Cieľové územie nie je dostatočne vybavené ani lekárňami, okrem Šiah a
Štúrova fungovala podľa údajov Štatistického úradu SR v roku 2016 jedna lekáreň v Salke.
V Nitrianskom kraji funguje jedenásť nemocníc, z toho v Levickom (3) a v Novozámockom okrese (1) iba
štyri, na cieľovom území len jedna – Všeobecná nemocnica s poliklinikou Šahy, ktorá však neposkytuje
pohotovostnú službu. V prípade Štúrova – keďže pre pacientov je oblastne príslušnou nemocnica v Nových
Zámkoch – mnohí volia služby ostrihomskej nemocnice ležiacej na druhej strane hraníc. Neodkladnú
zdravotnú starostlivosť zabezpečujú v celom Nitrianskom kraji súkromní poskytovatelia záchrannej
zdravotnej služby.

4.2.7. Ekonomické prostredie
Hoci sa región stredné Maďarsko považuje v celoeurópskom porovnaní za rozvinutý región, v ktorom HDP
na obyvateľa počítaný na základe parity kúpnej sily je nad priemerom EÚ (105 %), za čo však vďačí najmä
Budapešti, jednotlivé oblasti Peštianskej župy – predovšetkým okres Szob ležiaci na okraji regiónu – sa
považujú za znevýhodnený región.
Na základe údajov Eurostatu k úrovni rozvinutosti regiónu prispieva Budapešť hrubým domácim
produktom na obyvateľa vo výške 140 %, kým okresy Peštianskej župy dokážu vykázať len podstatne nižšie
hodnoty pod 75 %. Peštianska župa môže byť v záujme vyriešenia tejto situácie od roku 2021 zaradená
ako samostatný región NUTS 2 podľa svojej skutočnej úrovni rozvinutosti a získať tak rozvojové zdroje. To
môže aj v prípade okresu Szob multiplikovať v budúcnosti priaznivejšie hospodárske procesy. Rozvojové
smerovanie okresu totiž v súčasnosti determinuje práve táto duplicita, keďže ako súčasť rozvinutého
regiónu má prístup k menšiemu objemu rozvojových zdrojov ako okresy s podobnou úrovňou rozvinutosti
nachádzajúce sa v iných župách.
Ekonomika okresu Szob bola tradične vymedzená dvomi faktormi: Dunajom, čiže možnosťami
spočívajúcimi vo vodnej doprave, respektíve oblasťou Börzsöny a súvisiacou ťažbou surovín. Prudký pokles
kapacity zamestnanosti v uplynulom desaťročí možno pripísať likvidácii rozhodujúceho miestneho veľkého
podniku – závodu na výrobu sirupov v meste Szob. Úpadok najväčšieho miestneho zamestnávateľa v
minulom desaťročí a jeho následná likvidácia narušila ekonomiku okresného sídla, v dôsledku čoho počet
lokálne zamestnávaných ľudí klesol do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 na polovicu. Zánik pracovných
miest v meste Szob na jednej strane potlačil dochádzanie do mesta za prácou do úzadia, na druhej strane
však miestnych obyvateľov motivoval k zamestnaniu sa vo vzdialenejších oblastiach. Keďže miesto tohto
závodu ani odvtedy neprevzal žiadny väčší podnik alebo viacero malých a stredných podnikov, lokálne
zamestnávanie zostáva aj naďalej nevyriešené.
Na základe údajov Centrálneho štatistického úradu MR je polovica (50,23 %) firiem fungujúcich v okrese
registrovaná v obciach Nagymaros, Verőce a prekvapujúco v obci Tésa. V okresnom sídle je registrovaný
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len piaty najvyšší počet fungujúcich firiem, v počte obchodných spoločností ho predbehla aj obec
Kismaros. Najmenej aktívnych podnikov pôsobí v obciach Márianosztra, Ipolydamásd a Ipolytölgyes.
Na základe štatistických údajov za rok 2015 sa od korelácie pozorovateľnej medzi počtom aktívnych
podnikov a trvalou populáciou obcí signifikantne líši iba obec Tésa. Na okraji okresu, v obci ležiacej na
maďarsko-slovenskej hranici, ktorá má menej ako 90 obyvateľov, je vysoký počet fungujúcich podnikov
pravdepodobne výsledkom snáh týkajúcich sa daňovej optimalizácie a práv obchodných spoločností.

Počet fungujúcich podnikov

Obrázok č. 10 – Vzťah medzi počtom podnikov fungujúcich v okrese Szob a stálym obyvateľstvom

Stále obyvateľstvo

 1 – Tésa
 6 – Kóspallag
 11 – Zebegény

 2 – Perőcsény
 7 – Márianosztra
 12 – Vámosmikola
 16 – Verőce

 3 – Ipolydamásd
 8 – Bernecebaráti
 13 – Szokolya

 4 – Ipolytölgyes
 9 – Kemence
 14 – Kismaros
 17 – Nagymaros

 5 – Nagybörzsöny
 10 – Letkés
 15 – Szob

Zdroj: Centrálny štatistický úrad MR

Podľa najaktuálnejších údajov databázy firiem Opten je v najmenšej obci okresu zaregistrované sídlo 335
aktívnych firiem, čo je takmer o dve tretiny viac ako v prípade Nagymarosu, ktoré je druhé v poradí (214
aktívnych firiem). Na treťom mieste v počte registrovaných sídiel je obec Verőce, kým okresné sídlo Szob
zaostáva v tomto porovnaní aj za obcami Kismaros a Szokolya. Opten podobne ako údaje Centrálneho
štatistického úradu MR registruje najmenej aktívnych firiem v obciach Márianosztra, Ipolydamásd a
Ipolytölgyes.
V sektorovom porovnaní vykonávajú podniky so sídlom v okrese Szob svoju hlavnú činnosť v
národohospodárskych odvetviach „G“ – Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a
motocyklov (279 firiem), „M“ – Odborné vedecké a technické činnosti (180 firiem) a „F“ – Stavebníctvo
(139 firiem). Je vhodné upozorniť na koncentráciu firiem zaoberajúcich sa veľko- a maloobchodom v obci
Tésa, za čím môžu opäť stáť faktory týkajúce sa zdaňovania alebo optimalizácie daní.
Na základe počtu zamestnancov je prevažná väčšina podnikov zaradená ako mikropodnik, čiže zamestnáva
menej ako 10 ľudí. Iba 69 spoločností so sídlom v okrese má 10 – 49 zamestnancov, 7 stredných podnikov
má 50 – 249 zamestnancov a jediný veľký podnik zamestnáva viac ako 250 ľudí. Na základe
podrobnejšieho preskúmania údajov o spoločnostiach možno konštatovať, že ani jeden stredný podnik
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nevykonáva v okrese podstatnú činnosť, všetky tu majú len svoje administratívne sídlo. Jedine spomínaný
veľký podnik posilňuje situáciu regiónu v oblasti zamestnanosti a ekonomiky.
Tabuľka č. 14 – Firmy fungujúce v okresnom sídle podľa počtu zamestnancov a odvetvia národného
hospodárstva (2018)
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

P

Q

R

Ʃ

S

6

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

5

0

2

0

2

0

1

0

0

0

0

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

22

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Zdroj: Opten
A – poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov; B – ťažba a dobývanie; C – priemyselná výroba; D – dodávka elektriny,
plynu, pary a studeného vzduchu; E – dodávka vody čistenie a odvod odpadových vôd odpady a služby
odstraňovania odpadov; F – stavebníctvo; G – veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a
motocyklov; H – doprava a skladovanie; I – ubytovacie a stravovacie služby; J – informácie a komunikácia; K –
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finančné a poisťovacie činnosti; L – činnosti v oblasti nehnuteľností; M – odborné vedecké a technické činnosti; N –
administratívne a podporné služby; P – vzdelávanie; Q – zdravotníctvo a sociálna pomoc; R – umenie, zábava a
rekreácia; S – ostatné činnosti

Vyššie uvedená tabuľka (tabuľka č. 14) uvádza firemné údaje podľa veľkostných kategórií v prípade
jednotlivých národohospodárskych odvetví a obcí od ľavého horného rohu v smere hodinových ručičiek.
V poli „XS“ je uvedený počet mikropodnikov, v poli „S“ počet malých podnikov, pole „M“ označuje stredné
podniky a „L“ veľké podniky.
Spoločnosť MONO-Ipolyfabric Fafeldolgozó Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság fungujúca v Ipolytölgyes,
vyrábajúca interiérové dekoratívne prvky do motorových vozidiel a zamestnávajúca 570 zamestnancov je
s obratom vyše 10 miliárd forintov dominantným zamestnávateľom regiónu (tabuľka č. 15). Zároveň medzi
desiatimi firmami s najvyšším obratom, ktoré majú sídlo v okrese Szob, nájdeme iba jednu firmu, ktorá
skutočne funguje v okrese a ponúka tam zamestnancom pracovné príležitosti. Podľa obratu je piatym
najväčším podnikom spoločnosť Europrotein Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
fungujúca v obci Verőce, ktorá vykonáva veľkoobchodnú činnosť, má obrat vyše 2 miliardy forintov a 4
zamestnancov.
Tabuľka č. 15 – TOP 10 firiem s najvyššími obratmi a sídlom v okrese (2016)
#

Obrat (tis.
HUF, 2016)

Počet
zamestnancov
(osôb)

10 173 107

570

2 860 427

3

2 467 033

25

4941 – Nákladná cestná
doprava

2 046 525

88

Verőce

4621 – Veľkoobchod s
obilím nespracovaným
tabakom semenami a
krmivom

2 045 005

4

Nagymaros

4941 – Nákladná cestná
doprava

1 231 273

64

Tésa

8299 – Ostatné pomocné
obchodné činnosti i. n.

1 150 828

Názov firmy

Sídlo firmy

1.

MONO-Ipolyfabric
Fafeldolgozó Ipari Korlátolt
Felelősségű Társaság

Ipolytölgyes

2.

KK-GRAIN Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

Tésa

3.

LAVINA Szerviz
Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű
Társaság

Szokolya

4.

BATKI-LOGISTIC
Szállítmányozó és
Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

Nagymaros

5.

Europrotein Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

6.

7.

BATKI TRANS Szállitási és
Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
SANA Consulting Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű
Társaság

Hlavná činnosť podľa NACE
2932 – Výroba ostatných
dielov a príslušenstva pre
motorové vozidlá
4621 – Veľkoobchod s
obilím nespracovaným
tabakom semenami a
krmivom
4612 – Sprostredkovanie
obchodu s palivami,
rudami, kovmi a
priemyselnými
chemikáliami
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neuplatňuje
sa

8.

9.

10.

GépDepo.hu Kisgép és
Szerszám Szakkereskedés
Korlátolt Felelősségű
Társaság
CROSS-INERGY Szolgáltató
és Kereskedelmi Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
International Group Security
Service Vagyonvédelmi
Korlátolt Felelősségű
Társaság

Nagymaros

4719 – Ostatný
maloobchod v
nešpecializovaných
predajniach

1 108 308

21

Nagymaros

3523 – Predaj plynu
prepravovaného potrubím

1 013 780

5

Tésa

8010 – Súkromné
bezpečnostné služby

970 095

110

Zdroj: Opten

Na základe údajov Databázy obchodných informácií Opten sú teda zamestnávatelia regiónu
charakteristicky mikro a malé podniky a veľmi veľa firiem má v okrese len svoje administratívne sídlo. V
obci Tésa sa dokonca nevyberá ani daň zo živnosti, v dôsledku čoho firmy registrované v tejto obci
neprinášajú obci žiadny úžitok. Údaje je potrebné brať s rezervou, keďže databázy obchodných informácií
evidujú firmy podľa ich sídla, preto na základe týchto databáz nemožno získať jednoznačné informácie o
podnikoch, ktoré fungujú v okrese Szob, ale sídlo majú v inom okrese alebo župe. Zo zoznamu chýba
napríklad spoločnosť Pannon Hotel Menedzsment Kft. prevádzkujúca hotel Szent Orbán Erdei Wellnes
Hotel v obci Kóspallag, hoci toto ubytovacie zariadenie sa v celej krajine teší veľkej popularite a miestnym
obyvateľom ponúka viacero pracovných príležitostí v oblasti reštauračných služieb.
Vzhľadom na vysokú mieru migrácie, nízku podnikateľskú aktivitu a hustotu obyvateľstva je schopnosť
obcí regiónu pritiahnuť kapitál veľmi nízka. Situácia mesta Szob v starnúcej Ipeľskej doline s vysokým
nedostatkom zdrojom je dvojnásobne problematická, lebo okrem toho, že musí zabezpečiť podmienky
pre rozvoj mesta s malým počtom obyvateľov, musí sa postarať o napredovanie okresu rozprestierajúceho
sa v dlhom riečnom údolí a zlepšenie kvality služieb. Všetkých 17 obcí patriacich do okresu Szob má veľmi
nízky počet obyvateľov, nachádza sa tu viacero drobných obcí a podnikateľská úroveň tu nedosahuje ani
polovicu susedného okresu Vác.

Ipolydamásd

Ipolytölgyes

Kemence

Kismaros

Kóspallag

Letkés

Márianosztra

Nagybörzsöny

Nagymaros

Perőcsény

Szob

Szokolya

Tésa

Vámosmikola

Verőce

Zebegény

Sadzba miestnej
živnostenskej
dane (%)
Daň za
ubytovanie
(HUF/deň)

Bernecebaráti

Tabuľka č. 16 – Miestne dane v okrese Szob (2018)

1,25

2

1,5

1,6

1,8

1,5

2

2

1,8

2

1,5

1,8

2

-

2

1,7

2

200

-

-

250

-

400

-

-

300

400

-

300

350

-

-

200

300

Zdroj: helyiadozas.hu
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Ekonomicky aktívni obyvatelia okresu sú namiesto lokálne zaniknutých, nedostupných pracovných miest
ochotní prijať prácu aj vo väčšej vzdialenosti – v mestách Vác, Budapešť, Dunakeszi, Göd, Veresegyháza,
respektíve v súlade s celoštátnym trendom prudko vzrástol aj počet ľudí zamestnaných v zahraničí.
V Nitrianskom kraji sa v uplynulom období umiestnilo pomerne málo kapitálu, v dôsledku čoho skončil v
rade ôsmych krajov na 6. mieste, predbehol iba Banskobystrický a Prešovský kraj.6 Nepriame cieľové
územie sa taktiež vyznačuje tým, že v uplynulých desaťročiach bolo mierne potlačené do úzadia a bolo
marginalizované, okrem veľkých priemyselných zamestnávateľov – napríklad ostrihomského závodu
Suzuki alebo nitrianskeho závodu Jaguar Land Rover, ktoré spadajú mimo cieľové územie, sú lokálne
pracovné príležitosti dostupné len v obmedzenej miere, pričom najmä na slovenskej strane primárneho
cieľového územia žije obyvateľstvo predovšetkým z poľnohospodárskej a potravinárskej výroby.
Jeden z hlavných zamestnávateľov regiónu, štúrovská papiereň zmenila v tomto tisícročí viackrát majiteľa,
postupne zužovala svoje výrobné kapacity a nakoniec v roku 2011 okrem jedného útvaru úplne zastavila
výrobu. Medzitým nové pracovné miesta vznikajúce na maďarskej strane mimo cieľového územia
zabezpečili možnosť umiestnenia tisíckam slovenských zamestnancov. Na maďarskej strane sú však oveľa
horšie logistické a špeditérske podmienky ako na slovenskej strane, kde okrem priaznivých podmienok
železničnej dopravy funguje aj nákladný prístav s priemyselnou traťou. Keďže na most Márie Valérie je
povolený vjazd len vozidlám do 3,5 tony, nákladná doprava sa na druhú stranu hraníc dokáže dostať iba
cez dlhú obchádzku, čo znamená skutočnú prekážku pre vytvorenie regionálnej logisticko-podnikateľskej
spolupráce a značnú nevýhodu aj z hľadiska využitia potenciálu hospodárskeho rozvoja regiónu. Z tohto
dôvodu je kriticky dôležitý rozvoj dopravných spojení okresu Szob s obcami ležiacimi na druhej strane
hraníc, tak z hľadiska infraštruktúrnych rozvojov týkajúcich sa osobnej a nákladnej dopravy, ako aj
organizácie a regulácie hromadnej dopravy.
Z hľadiska rastu HDP bol Nitriansky kraj v uplynulých rokoch najrýchlejšie rastúcou oblasťou celého
Slovenska. Zloženie priemyslu v kraji je veľmi rozmanité, centrom priemyslu je severný región v okolí Nitry
ležiaci ďalej od hraníc. Medzi najdôležitejšie odvetvia kraja patria potravinársky priemysel, chemický
priemysel, elektrotechnický priemysel, strojársky priemysel, papierenský priemysel a kožiarsky priemysel.
Pokiaľ ide o príjmy obyvateľstva, nominálna hrubá priemerná mzda v regióne rastie. Najvyššie nominálne
priemerné mzdy sú v energetickom sektore, vo finančnom sektore a v sektore informačných technológií,
zatiaľ čo najnižšie sú dosahované v oblasti pohostinských služieb. Počet podnikov sa na krajskej aj okresnej
úrovni v uplynulých 10 rokoch zvyšoval, tempo rastu je dokonca vyššie ako v oblastiach na druhej strane
hraníc.
Podľa údajov Štatistického úradu SR fungovalo v kraji v roku 2017 celkovo 23 430 firiem, z toho 11,8 % v
Levickom a 20,4 % v Novozámockom okrese. Väčšina podnikov vykonávala činnosť v odvetviach
veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov (24,2 %), odborné vedecké a
technické činnosti (14,3 %) a priemyselná výroba (12 %), tieto podiely sú podobné aj v Levickom a
Novozámockom okrese, hoci v Levickom okrese je počet firiem pôsobiacich v priemyselnej výrobe vyšší
ako počet firiem vykonávajúcich odborné vedecké a technické činnosti. V obciach cieľového územia je iba
v niektorých prípadoch evidovaných viac ako desať podnikov, popri dominantnej úlohe Štúrova (1305
6
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aktívnych firiem) je väčší počet firiem iba v Šahách (249), celkovo sa 33,2 % firiem fungujúcich v
Novozámockom okrese a len 14 % firiem fungujúcich v Levickom okrese nachádza v obciach priameho
cieľového územia. Na základe veľkosti podnikov je prevažná väčšina okresných podnikov zaradená medzi
mikro a malé podniky (96,9 %) a tento podiel je v prípade Novozámockého okresu ešte vyšší (97,4 %).
Z hľadiska energetiky je pre Nitriansky kraj dôležitým faktorom, že cez jeho územie vedie tranzitný
plynovod aj ropovod. Dodávka tepla sa uskutočňuje spravidla v centralizovanom systéme, v oblasti je
najdôležitejším zdrojom energie zemný plyn, čo zároveň platí pre celý východoeurópsky región. V
posledných rokoch nadobúda čoraz väčší význam využívanie obnoviteľných zdrojov energie, z ktorých
najdôležitejšiu úlohu zastáva využívanie slnečnej energie. Podiel obnoviteľných zdrojov energie je však aj
naďalej nízky, čo je jednou zo slabých stránok Nitrianskeho kraja a pripísať ju možno nedostatku vhodnej
operatívnej infraštruktúry.
Najčastejšie pestovanou poľnohospodárskou plodinou v Nitrianskom kraji sú obilniny, poľnohospodársky
charakter regiónu sa tak odlišuje od pomerov charakteristických pre maďarskú stranu. Nitriansky kraj je
považovaný za najvýznamnejšiu oblasť zaoberajúcu sa pestovaním obilia na Slovensku, ktorá každoročne
zabezpečuje 38,69 % celkovej slovenskej produkcie, v množstve približne 1 320 053 ton. Medzi najväčších
producentov obilnín patria prihraničné južné okresy ležiace v primárnom cieľovom území, a to
Novozámocký, Levický a Komárňanský okres. Popri súčasných trendoch vzrastá na trhu záujem o olejnaté
semená, Nitriansky kraj sa na celoslovenskej produkcii olejnatých semien podieľa 39,02 percentami.
V Nitrianskom kraji zohráva veľmi dôležitú úlohu aj vinárstvo. Tradície vinárstva tu siahajú až do IX.
storočia, do obdobia Veľkomoravskej ríše, kedy benediktínski mnísi Zoborského kláštora založili prvé
vinohrady. V regióne má tak veľkú tradíciu vínny turizmus aj výroba vína, vinohrady boli založené
predovšetkým na úbočiach Považského Inovca a Tribeča, ako aj na stráňach Podunajskej nížiny.
Význam chovu hospodárskych zvierat je však v Nitrianskom kraji v porovnaní s ostatnými regiónmi
Slovenska menej významný. Chov hovädzieho dobytka je v rámci samosprávnej jednotky najvýznamnejší
v Šalianskom a Topoľčianskom okrese. Ani miera chovu ošípaných nedosahuje celoslovenský priemer,
najviac rozšírený je v Novozámockom okrese patriacom k primárnemu cieľovému územiu, respektíve v
Komárňanskom okrese. Chov hydiny v regióne už presahuje celoslovenský priemer, najviac hydiny chovajú
v Topoľčianskom okrese, kde ju aj lokálne spracovávajú. Sídlo najvýznamnejšieho závodu na spracovanie
hydiny (Hyža a.s.) sa taktiež nachádza v tomto okrese.
Lesné oblasti sú v južných regiónoch Nitrianskeho kraja menej typické ako na maďarskej strane hraníc,
kde je toto odvetvie poľnohospodárstva významnejšie ako rastlinná alebo živočíšna výroba. 15,24 %
územia Nitrianskeho kraja je pokrytých lesmi, ich rozloha sa v jednotlivých okresoch líši. Najviac lesov sa
nachádza v okresoch Zlaté Moravce (47,57 %), Topoľčany (28,46 %), Nitra (10,14 %) a Levice (18,90 %),
pre ktoré je charakteristická stredohorská krajina. V ostatných okresoch je podiel zalesnených plôch v
porovnaní s celkovou rozlohou pôdneho fondu nízky, v Novozámockom okrese tvoria 7,70 %, v
Komárňanskom okrese 6,36 % a v Šalianskom okrese len 4,09 %.
Znečistenie ovzdušia možno v dôsledku priemyselných odvetví kraja identifikovať ako environmentálny
problém. Najväčšie environmentálne zaťaženie predstavujú spoločnosti pôsobiace v sektore chemického
priemyslu a výroby nekovových minerálnych výrobkov. Od 90. rokov nedošlo k podstatnejšiemu zníženiu
62

emisií základných znečisťujúcich látok. Medzi dôvody významného zníženia škodlivých emisií patrili v tom
čase predovšetkým zánik veľkých podnikov socialistickej industrializácie, zavedenie modernejších
výrobných technológií a filtračných zariadení.
Kvalitu vody rieky Nitra vo významnej miere ovplyvňujú priemyselné podniky pôsobiace v severnej časti
jej povodia, ktoré sa nachádzajú mimo územia Nitrianskeho kraja. Čistiarne komunálnych odpadových vôd
sa nachádzajú v Zlatých Moravciach a Vrábľoch. Rieka Váh tečie na území Nitrianskeho kraja cez okresy
Šaľa a Komárno. Kvalitu vody Váhu rovnako ako v prípade rieky Nitra v rozhodujúcej miere ovplyvňuje
hospodárska činnosť vykonávaná v okolí horného a stredného toku rieky. Na rieke Ipeľ sa nachádza
čistiareň komunálnych odpadových vôd iba v Šali.
Zhodnocovanie odpadov nie je dostatočne rozšírené, hoci príslušné ukazovatele vykazujú od roku 2009
každoročne zlepšujúci sa trend. Spolu s tým je úroveň odpadového hospodárstva v celom Nitrianskom
kraji neuspokojivá. Regióny Slovenska vykazujú výrazné rozdiely v produkcii komunálneho odpadu na
osobu, čo dokazuje závislosť produkcie komunálneho odpadu od hospodárskej výkonnosti regiónu,
predovšetkým od úrovne HDP. V produkcii komunálneho odpadu sú dlhodobo najsilnejšími regiónmi
Bratislavský a Trnavský kraj, za ktorými nasleduje na treťom mieste Nitriansky kraj.

4.2.8. Kultúrne a turistické podmienky
Ako sme už uviedli v predchádzajúcich kapitolách, turistické podmienky okresu Szob určujú predovšetkým
jeho krásne krajinné prostredie a bohatá fauna. Dunajský ohyb, Ipeľské údolie, Ipeľská kotlina a Börzsöny
majú však v súčasnosti stále nevyužitý turistický potenciál, na ktorý sa dá v budúcnosti prostredníctvom
cieleného a vedomého rozvoja atrakcií a služieb nadviazať.
Börzsöny je pretkaný mnohými turistickými trasami, napríklad maďarská modrá túra prechádza cez región
zo smeru Cserhátu v tvare polkruhu. Na turistických trasách čaká na turistov mnoho chát, prameňov,
rozhľadní, jaskýň a zrúcanín a jediné bežecké trate v Maďarsku sa nachádzajú tiež v pohorí Börzsöny.
Obce okresu dokážu v súčasnosti ponúknuť turistické atrakcie, ktoré by pritiahli veľké masy turistov, len v
obmedzenej miere, snažia sa predovšetkým o využitie potenciálu vidieckeho turizmu založeného na
lokálnych historických, náboženských a kultúrnych hodnotách a aktívneho turizmu na základe krajinných
podmienok regiónu. Služby pre podporu aktívneho turizmu napríklad v prípade obce Ipolytölgyes zahŕňajú
aj zabezpečenie nástrojov pre rybárov a cyklistov alebo prenájom kanoe a kajakov.

Obrázok č. 11 – Lesné úzkorozchodné trate a turistické trasy v okrese Szob
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Zdroj: borzsonyikisvasutak.hu; szob.hu

Možnosť rozvoja turistického potenciálu spočíva napríklad okrem iného v rozvoji kľukatých lesných a
úzkorozchodných železníc Kemence a Királyrét v Börzsöny, prípadne v oživení zaniknutých trás – napríklad
v Bernecebaráti a najmä v spojení železníc Nagybörzsönyi, Bezina-völgyi a Börzsöny prechádzajúcich
jednou trasou, ale prevádzkovaných tromi rôznymi vlastníkmi, v dôsledku čoho ich možno prejsť iba s
prestupmi (obrázok č. 11).
Dôležitou prioritou obcí okresu je aj rozvoj siete cyklistických trás, hoci geomorfologické pomery tejto
oblasti vystupujú v tomto prípade ako obmedzujúci faktor. V súčasnosti zabezpečuje spojenie medzi
obcou Verőce a mestom Szob cyklotrasa postupne budovaná pozdĺž cesty č. 12, okrem toho sa pre
cyklistov odporúča trasa po ceste č. 1201 medzi Ipolytölgyes a Bernecebaráti. Trasy priechodné aj pre
cyklistov nájdeme aj medzi turistickými trasami vedúcimi cez Börzsöny, napríklad červeno značená trasa
vedúca z Kemence do Diósjenő v Novohradskej župe, jej južný úsek od Szobu po Kis-Vadálló, zeleno
značená trasa od Bernecebaráti do obce Nagyoroszi ležiacej taktiež v Novohradskej župe, modro značená
trasa vedúca zo srdca Börzsönyu po Zebegény alebo žlto značená trasa vedúca taktiež v Börzsöny od Érsektisztás po Kisirtáspuszta.
V oblasti kultúrnych služieb funguje v okrese podľa údajov Centrálneho štatistického úradu MR z roku
2016 celkovo 16 knižníc a 5 múzeí. Centrálny štatistický úrad MR zaznamenal v okrese v tomto roku 540
kultúrnych podujatí s celkovo 58 794 účastníkmi. Z hľadiska podujatí sú rozhodujúce obce Dunajského
ohybu, a to Kismaros, Nagymaros, Szob, Zebegény a Verőce.

64

Spomedzi centier pre spoločenské podujatia, ubytovanie a stravovanie stojí za zmienku Szent Orbán Hotel
fungujúci v Kóspallag – Nagyírtáspuszta, kde ešte pred dvadsiatimi rokmi fungovala mládežnícka ubytovňa
a ktorý je v súčasnosti jedným z najpopulárnejších štvorhviezdičkových wellness hotelov v Maďarsku.
Ubytovacie zariadenia v obciach Dunajského ohybu, predovšetkým miesta na brehu rieky sú vyhľadávané
v okruhu organizátorov svadieb a budúcich manželov, preto aj svadobné služby a na nich postavený
turizmus ponúka potenciál pre rozvoj. Na druhej strane v obciach ležiacich ďalej od rieky sú dostupné
jednoduchšie ubytovne a lesné chatky.
Podľa údajov Centrálneho štatistického úradu MR z roku 2017 fungovalo na maďarskej strane 15
ubytovacích zariadení, a to päť v Kemence, štyri v Szokolya, tri v Nagybörzsöny a tri v Nagymaros,
s celkovou kapacitou približne tisíc miest. Na základe rezervačného portálu booking.com je však v okrese
Szob v súčasnosti dostupných až dvadsať ubytovaní, osem v Zebegény, tri v Kóspallag, po dvoch
v Kemence, Kismaros a Nagymaros, po jednom v Bernecebaráti, Nagybörzsöny a Verőce. Ceny ubytovania
sa na osobu a noc pohybujú od 5425 do 17 277 forintov.
Nitriansky kraj má bohaté kultúrne tradície, v roku 2015 fungovalo v regióne celkovo sedem divadiel,
sedemnásť múzeí a galérií, dvanásť kín, 333 iných kultúrnych inštitúcií a 264 knižníc. Sieť divadiel sa
sústreďuje v mestách Nitra, Komárno a Levice, väčšina divadiel a múzeí sa nachádza v okrese Nitra, ktorý
možno na slovenskej strane považovať za najvýznamnejšie kultúrne centrum regiónu. V Nitre má veľkú
tradíciu predovšetkým hudba a divadelné umenie. Priestory pre predstavenia stálych krajských divadiel
zabezpečujú Divadlo Andreja Bagara a Divadlo Karola Spišáka v Nitra a Jókaiho divadlo v Komárne. Na
predstavenie vizuálneho umenia boli založené dve významné galérie nachádzajúce sa v Nitre a Nových
Zámkoch, ktorých zbierky obsahujú celkovo 7946 kusov umeleckých predmetov.
V uplynulých rokoch bolo vynaložené veľké úsilie aj na digitalizáciu existujúcich zbierok. Do roku 2015 bolo
zdigitalizovaných 8424 diel, z ktorých bolo v prvej fáze zverejnených takmer tritisíc. Realizácia projektu
pozostávala z dvoch hlavných aktivít: z vytvorenia digitalizačnej jednotky Nitrianskeho samosprávneho
kraja a digitalizácie významných objektov kultúrneho dedičstva. Nitriansky kraj vyčlenil pre programové
obdobie 2014 – 2020 zdroje na rozvoj 595 projektov v celkovej hodnote 200 000 eur.
Z hľadiska rozvoja regiónu môže v budúcnosti zohrávať dôležitú úlohu cestovný ruch, ku ktorému je však
potrebný aj rozvoj prihraničných dopravných spojení tak z hľadiska infraštruktúry, ako aj z hľadiska
organizácie dopravy. V Nitrianskom kraji sa aj vďaka zdrojom z fondov EÚ využiteľným aj na rozvoj
ubytovacích zariadení zvýšil počet lôžok v ubytovacích zariadeniach. V regióne nájdeme tri kúpaliská – v
Nitre, Štúrove a Patinciach.
Mesto Nitra má ako najvýznamnejšie kultúrne centrum cestovného ruchu Nitrianskeho kraja významný
turistický potenciál. Ďalšou dôležitou destináciou je kvôli zdroju termálnej vody Podhájska a vďaka
kultúrnej turistike a poľovníctvu aj Topoľčianky. V podunajskom regióne sú z hľadiska kultúrnej turistiky
najvýznamnejšie okresy Komárno a Štúrovo s rekreačnou, termálnou a kultúrnou turistikou, z ktorých
Štúrovo leží v primárnom cieľovom území tejto stratégie. Základným predpokladom rozvoja cestovného
ruchu je využitie prírodného, kultúrneho a historického potenciálu, ako aj zvyšovanie počtu
organizovaných podujatí, ktoré dokážu prilákať návštevníkov do regiónu.
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Podľa posledných dostupných štatistických údajov však v roku 2016 fungovalo v Nitrianskom kraji 303
ubytovacích zariadení, ktoré prijali celkovo 298 829 návštevníkov, čo je najmenší počet návštevníkov v
celoštátnom porovnaní. Najviac ubytovacích zariadení funguje v okrese Nové Zámky (115), okres Levice
(38) je len štvrtý v rámci kraja. Najviac nocľažníkov navštívilo Nitru, okres Nové Zámky je len druhý v tomto
porovnaní s počtom hostí 96 535 a okres Levice tretí (33 047 osôb), čím predbehol okres Komárno, kde je
najviac ubytovacích zariadení. Najviac turistov prichádza celoštátne z Česka, nasleduje Nemecko, Poľsko
a Maďarsko, pričom sú turisti z Maďarska v prípade cieľovej oblasti nadmerne zastúpení, pravdepodobne
z dôvodu blízkosti lokality.
Nitriansky kraj je región bohatý na termálne vody. Táto danosť kraja spolu s priaznivými klimatickými
podmienkami poskytuje vhodný základ pre rekreačný cestovný ruch. Termálne kúpaliská sa nachádzajú v
Štúrove, Patinciach, Kalinčiakove, Poľnom Kesove, Diakovciach a Podhájskej. Celoregionálny význam má
termálne kúpalisko v Podhájskej a kúpalisko Vadaš v Štúrove. Chemické zloženie termálnej vody v
Podhájskej je podobné ako zloženie Mŕtveho mora, čomu možno pravdepodobne pripísať aj to, že počet
návštevníkov obce sa v roku 2015 priblížil k 600 000.
Turistická atraktívnosť Nitrianskeho kraja založená na vodných zdrojoch vedie vo výsledkoch ubytovacích
zariadení k vysokej sezónnosti. Závislosť od letných mesiacov znižuje predovšetkým mesto Nitra, ktoré
celoročne láka návštevníkov rôznymi výstavami a s tým súvisiacimi aktivitami. Najväčšia sezónnosť s
dôrazom na letné obdobie sa vyskytuje v Novozámockom okrese, kde sú návštevníkmi okresu vyhľadávané
predovšetkým kúpaliská a vodné zdroje.
Ostatné prírodné zdroje majú v regióne menší význam. V kraji bohatom na riečne toky je však možné
rozvíjať vodnú turistiku, pre ktorú poskytuje vhodné podmienky Váh, Hron, Nitra a samozrejme aj Dunaj.
Pre pobrežnú turistiku poskytujú dobré podmienky aj iné vodné plochy, ako napríklad Duchonka alebo
Lipovina vedľa obce Bátovce, respektíve ďalšie jazerá v Komjaticiach a Šuranoch. Nížinný terén kraja
okrem toho umožňuje aj rozvoj cykloturistiky, ktorú možno v severozápadných a severovýchodných
oblastiach kraja (hory Považského Inovca, Tribeča a Pohronského Inovca) doplniť horskou cyklistikou,
turistikou a možnosťami lyžovania pre začiatočníkov. „Veľká zvernica“ a „Malá zvernica“ sú zase
významnými poľovníckymi revírmi pri obci Topoľčianky, ďalej v kraji je jedinečnou zubria zvernica v
Hosťovciach.
Kultúrny a mestský turizmus je samozrejme sústredený v krajskom veľkomeste Nitra a je založený na
bohatej histórii prezentovanej architektonickými pamiatkami a cennými interiérmi (Nitriansky hrad,
Diecézna knižnica), expozičnom turizme organizovanom Agrokomplexom a kongresovom turizme.
Nitriansky kraj je tak medzi slovenskými krajmi po Bratislavskom a Žilinskom kraji na 3. mieste, pohraničný
región má však kvôli svojej charakteristickej štruktúre tvorenej malými obcami oveľa slabšie danosti.
Napriek tomu majú vidiecke oblasti Nitrianskeho regiónu veľkú atraktivitu. Dôležitou pamiatkou v regióne
je románsky kostolík svätého Juraja v obci Kostoľany pod Tribečom, rímsky vojenský tábor a pozostatky
jedného z najväčších rímskych komplexov v obci Iža. Ďalšou turistickou atrakciou sú skalné obydlia v
Brhlovciach, rezervácie ľudovej architektúry a ďalšie pamiatky ľudovej architektúry. Jedna z
najvýznamnejších pamiatok v regióne je neskorogotický zámok z 15. až 16. storočia v Topoľčiankach.
Zámok bol prestavaný v renesančnom štýle a bolo k nemu dostavané aj klasicistické krídlo. Zámok bol
pôvodne sídlom Habsburgovcov a neskôr slúžil ako letné sídlo prezidentov bývalého Československa, má
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mimoriadne bohaté historické tradície. Medzi zaujímavosti Nitrianskeho samosprávneho kraja patrí hrad
Gýmeš, hrad Hrušov, Oponický hrad, kaštieľ v Topoľčiankach a mnoho iných hradov a zámkov, z ktorých
boli niektoré prestavané na hotely, napríklad v Oponiciach, Belej alebo Beladiciach. V regióne je
dodatočný, ale menej významný potenciál vo vytvorení kultúrnych a tematických ciest, ako napríklad
vínnych ciest, cyklotrás, náboženských trás, náučných trás alebo pripomenutí významných udalostí
(napríklad rekonštrukcia prielomu frontovej línie na Hrone v marci 1945 spolu s predstavením vojenskej
techniky) a prezentácii miestnej gastronómie.
V tomto regióne sú korene kresťanstva zapustené veľmi hlboko a hlbokú vieru obyvateľov demonštrujú aj
centrá náboženskej turistiky. Okrem Nitry môžeme nájsť významné centrá v ďalších 12 obciach a mestách
kraja. V kraji sa nachádza mnoho architektonicky a historicky významných sakrálnych budov, napríklad v
obci Sazdice, v nitrianskej mestskej časti Dražovce, ako aj v obci Diakovce. Z tohto hľadiska je turistická
ponuka prihraničných obcí tvoriacich primárne cieľové územie kraja slabšia, preto sú náboženská turistika
a náboženské tradície v tejto oblasti menej relevantné.

4.2.9. Zrealizované a plánované rozvoje v cieľovom území
Maďarská a slovenská časť cieľového územia má podľa terminológie Európskej únie rôznu úroveň rozvoja.
Dôvodom je, že HDP na obyvateľa počítaný na základe parity kúpnej sily je v regióne stredné Maďarsko
nad priemerom EÚ, preto sa považuje za rozvinutý región. Naproti tomu región západného Slovenska na
slovenskej strane nedosahuje ani 75 % priemeru EÚ, preto sa aj v období 2014 – 2020 považuje za menej
rozvinutý región. V programovom období začínajúcom sa v roku 2021 bude Peštianska župa
preklasifikovaná na región oprávnený na poskytovanie samostatnej pomoci, vďaka čomu môže v
nasledujúcom rozvojovom cykle získať v rámci kohéznej politiky Európskej únie pomoc zodpovedajúcu jej
skutočnej úrovni rozvoja.
Spolu s tým obe krajiny získali v posledných rokoch ako členské štáty Európskej únie významné rozvojové
zdroje, ktoré mohli použiť na realizáciu hospodárskych, spoločenských, sociálnych a infraštruktúrnych
programov. Nižšie budeme posudzovať spôsob a mieru zužitkovania týchto rozvojových zdrojov v
priamom a nepriamom cieľovom území.
V okrese Szob sa v rozvojovom období 2007 – 2013 zrealizovalo celkovo 45 projektov, kým v aktuálne
prebiehajúcom programovom období 2014 – 2020 získalo rozvojové zdroje doteraz 91 žiadostí o
poskytnutie pomoci. Suma pridelených grantov dosiahla v programovom období 2007 – 2013 približne 5,6
miliárd forintov, kým v období 2014 – 2020 bolo zatiaľ pridelených podstatne menej zdrojov vo výške
približne 1,5 miliardy forintov. V rozvojovom cykle 2007 – 2013 boli rozvoje realizované zo zdrojov
Operačného programu Životné prostredie a energia (KEOP), Operačného programu Stredné Maďarsko
(KMOP) a Operačného programu Sociálna obnova (TÁMOP), v najväčšom objeme v rámci programu
KMOP. Suma použitej pomoci bola 4,8 miliardy forintov, program financoval jednak investície miestnych
podnikov, ako aj rozvoje realizované zo strany samospráv. Z približne 580 miliónov forintov bolo v rámci
KEOP zrealizovaných päť projektov, z toho dva boli zamerané na energetické rozvoje, dva na rozvoje
týkajúce sa diagnostického skúšania citlivých vodných zdrojov a jeden na rozvoj čistiarne odpadových vôd.
V rámci programu TÁMOP bolo podporených sedem projektov v celkovej sume 223 miliónov forintov.
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Tieto projekty boli realizované v tematických okruhoch podpora zdravia, prípravné školenia, rozvoj
osobnosti a spoločnosti, inštitucionálny rozvoj a rozvoj vzdelávania (obrázok č. 12).
Obrázok č. 12: Rozdelenie zdrojov poskytnutých na rozvoje realizované v okrese Szob v rokoch 2007 –
2013 medzi operačnými programami(%)
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KMOP

TÁMOP

Zdroj: palyazat.gov.hu

Obrázok č. 13: Rozdelenie zdrojov poskytnutých na rozvoje realizované v okrese Szob v rokoch 2014 –
2020 medzi operačnými programami(%)
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Zdroj: palyazat.gov.hu
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V prebiehajúcom rozvojovom období 2014 – 2020 sú z hľadiska lokálnych rozvojov rozhodujúce zdroje
troch operačných programov – Operačného programu Environmentálna a energetická účinnosť (KEHOP),
Operačného program Konkurencieschopné stredné Maďarsko (VEKOP) a Programu rozvoja vidieka (VP).
Väčšinu zdrojov mohli príjemcovia do roku 2018 využiť v rámci Programu rozvoja vidieka, suma doteraz
získaných finančných zdrojov predstavuje 906 miliónov forintov. Medzi víťaznými ponukami VP sa v
najväčšej miere podieľajú agro-environmentálne projekty, kompenzačné platby pre lesné a
poľnohospodárske oblasti Natura 2000, respektíve tematická oblasť viacerých víťazných ponúk je
zameraná na prechod na ekologické hospodárstvo a jeho udržiavanie, modernizáciu záhradníctva a
zachovanie živočíšnych druhov.
Okrem toho bola v rámci programu KEHOP umožnená energetická optimalizácia budov vo vlastníctve
samospráv, všetkých osem projektov realizovaných v okrese sa zameriavalo na túto oblasť. V rámci
projektov VEKOP sa jeden zameriaval na rozvoj dopravnej infraštruktúry a tri na rozvoj podnikania, z toho
jeden na podporu vstupu na trh a dva na rozšírenie kapacít.
V Nitrianskom kraji bolo v rámci programového cyklu 2007 – 2013 použitých na realizáciu rozvojov
celkovo 351 miliónov eur (približne 105 miliárd forintov). Značná časť víťazných projektov bola
financovaná v rámci Regionálneho operačného programu, v kraji sa však vo väčšom pomere použili aj
zdroje z hospodárskych a environmentálnych sektorových operačných programov (obrázok č. 14).

Obrázok č. 14: Rozdelenie zdrojov poskytnutých na rozvoje realizované v Nitrianskom kraji v rokoch
2007 – 2013 (%)

Operačný program Informatizácia
spoločnosti
Operačný program Konkurencieschopnosť
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Operačný program Vzdelávanie
Operačný program Životné
prostredie
Operačný program Zamestnanosť a
sociálna inklúzia
Operačný program Zdravotníctvo
Regionálny operačný program

Zdroj: http://www.nsrr.sk/en/cerpanie/
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Slovensko-maďarské cezhraničné programy Interreg
V rámci cezhraničných medziregionálnych programov sa v maďarskom a slovenskom nepriamom
cieľovom území zrealizovalo viacero rozvojových projektov. Patria medzi ne projekty, ktoré obce cieľového
územia zrealizovali spoločne s partnerskými obcami ležiacimi mimo cieľového územia. V okrese Szob,
respektíve v obciach patriacich do priameho cieľového územia Levického a Novozámockého okresu sa
zrealizoval len jediný taký projekt, v rámci ktorého bol do investície zapojený slovenský aj maďarský
partner, konkrétne sa jedná o projekt realizovaný medzi obcami Chľaba a Ipolydamásd v rozvojovom
období 2007 – 2013. Cieľom programu bola rekonštrukcia odvodňovacích systémov v záujme podpory
udržateľnej ochrany životného prostredia.
V programovom cykle 2007 – 2013 sa zrealizovalo ďalších päť takých projektov, v ktorom sa v úlohe
partnera zúčastnila niektorá maďarská alebo slovenská obec patriaca do cieľového územia. Maďarská
strana bola prostredníctvom obce Nagybörzsöny dotknutá v jednom zrealizovanom programe. Projekt bol
zameraný na rekonštrukciu slovenskej a maďarskej úzkorozchodnej železnice a umožnil rekonštrukciu
železničnej trate prechádzajúcej cez Národný park Dunaj-Ipeľ a údolie rieky Hron a parnej lokomotívy,
ktorá po nej premáva. Partnerskou obcou spolupracujúcou v programe bola obec Čierny Balog. V ďalších
štyroch programoch boli dotknuté slovenské obce ležiace v cieľovom území. Cieľom infraštruktúrnych
investícií realizovaných v spolupráci Šiah a Ostrihomu bola podpora ekologického turizmu v regióne
Börzsöny, prostredníctvom rozvoja turistickej infraštruktúry lokality Királyrét a Ipeľskej kotliny.
Dotknutým partnerom v ďalších troch projektoch realizovaných v rokoch 2007 – 2013 bolo mesto Štúrovo.
Program „Bigbank bez hraníc“ realizovaný spolu s mestom Törökbálint bol zameraný na rozvoj výučby
jazzovej hudby. V ďalšom projekte sa otvorila možnosť vybudovania kompy na základe spoločného
partnerstva Štúrova a Ostrihomu. V treťom programe bol vytvorený cezhraničný výmenný program medzi
jedným maďarským a štyrmi slovenskými partnermi zameraný na kultúrne hodnoty a odovzdanie
poznatkov súvisiacich s týmito hodnotami. Medzi partnerskými mestami figurovali okrem Štúrova aj
Budapešť, Košice a Komárno.
V rozvojovom období 2014 – 2020 prebieha v cieľovom území program v spolupráci Ostrihomu a Štúrova,
ktorého cieľom je posilnenie cezhraničnej mobility prostredníctvom zlepšenia úrovne služieb cezhraničnej
hromadnej dopravy a vytvorenia systému zdieľania bicyklov.
V apríli 2018 bola oznámená podpora výstavby mosta spájajúcej obce Ipolydamás a Chľaba, ktorý navrhlo
EZÚS Pontibus. Projekt sa realizuje v rámci programu INTERREG HUSK „Posilnenie cezhraničnej mobility“
(prioritná os 2).
Ďalším dôležitým podporeným projektom zoskupenia Pontibus je projekt RE-START zameraný na zvýšenie
zamestnanosti v ipeľskom regióne. Projekt zahŕňa vytváranie pracovných miest a zvyšovanie
zamestnateľnosti prostredníctvom odbornej prípravy a mentoringu, ako aj posilnenie cezhraničnej
mobility pracovných síl. Projekt sa realizuje v rámci prioritnej osi Interreg HUSK Posilnenie udržateľnej a
kvalitnej zamestnanosti.
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4.3. Navrhované cezhraničné rozvoje a ich spojovacie body
4.3.1. Závery a zistenia situačnej analýzy
V predchádzajúcej podkapitole bol vytvorený komplexný obraz o oblastiach relevantných z hľadiska
stratégie Pontibus, predovšetkým v súvislosti s pohraničnými obcami okresu Szob a Nitrianskeho kraja. Na
slovenskej strane boli v závislosti od dostupných štatistických údajov spracované aj údaje z okresu,
respektíve z kraja. Zohľadnením vyššie uvedených sa dajú určiť smery a kľúčové oblasti rozvoja, v ktorých
sa počas realizácie stratégie môže naskytnúť možnosť zapojenia zdrojov rozvoja a skutočného využitia
rozvojového potenciálu. Ciele dostupných rozvojových programov znamenajú pre rozvojové možnosti
cieľovej oblasti rôzne očakávania. V dôsledku rozsiahleho a rôznorodého systému podpory je ťažké
zosúladiť na miestnej úrovni čerpanie jednotlivých zdrojov.
Z hľadiska dopravy a dostupnosti je dôležité, že jednou z veľkých výhod regiónu je mestská poloha v
blízkosti centrálnych oblastí, akou je napríklad Budapešť. Jeho dostupnosť možno z hľadiska počtu
obyvateľov a hustoty obyvateľstva považovať za dobrú. Všetky dotknuté obce sú napojené na cestnú sieť,
v dostupnosti však existujú určité obmedzenia. Cezhraničné cestné spojenia sú relatívne slabé, počet
cestných mostov a hraničných priechodov je nízky, v dôsledku čoho je vzdialenosť v čase väčšia ako by to
vzdušná vzdialenosť odôvodňovala. Jednoduchému prístupu do niektorých obcí bránia aj terénne
podmienky.
Dostupnosť je ďalej komplikovaná skutočnosťou, že stav niektorých úsekov rýchlostnej cesty vedúcej do
regiónu je nevyhovujúci alebo tieto úseky chýbajú, čo ďalej zvyšuje vzdialenosť v čase. Železničné spojenie
na maďarskej strane je možné považovať za dobré, región je ľahko prístupný z Budapešti a Vácu a
železničná trať pokračuje z mesta Szob do Štúrova. Vybudovaná sieť úzkorozchodných železničných tratí
taktiež zvyšuje dostupnosť zapojených obcí a je dôležitá z hľadiska cestovného ruchu. Autobusová doprava
je v regióne vyriešená, počet liniek premávajúcich do jednotlivých obcí je vyhovujúci. Cena služieb
cezhraničnej hromadnej dopravy je však vysoká, čo môže obmedziť jej využitie. Ďalšou silnou stránkou
regiónu v oblasti dopravy je, že pozdĺž jeho hraníc tečie Dunaj, ktorý je využiteľný na lodnú dopravu a
pozdĺž rieky sa v regióne nachádzajú prístavy. Dostupnosť ohrozuje prihraničná periférna situácia, ako aj
to, že zlepšenie dostupnosti je spojené s vysokými výdavkami.
V zlepšení dostupnosti sa otvára možnosť v tom, že územie leží pozdĺž významných severojužných a
východozápadných dopravných koridorov. Rozvoje zamerané na zlepšenie priechodnosti hraníc však boli
napriek tomu doteraz zamerané skôr na východnú časť slovensko-maďarských hraníc. Hustota bodov
priechodnosti hraníc nedosahuje európsky priemer, okrem toho v dôsledku hmotnostného limitu 3,5 ton
alebo menej, vzťahujúceho sa na väčšinu hraničných priechodov, je dostupnosť oblasti sťažená cez
hranice. Na slovenskej, ako aj na maďarskej strane môže zabezpečiť základné podmienky potrebné ku
kultúrnej, spoločenskej a hospodárskej kohézii pohraničného regiónu rozvoj siete cestných komunikácií a
hraničné mosty cez Ipeľ (napr. cestný most medzi Ipolydamásdom a Chľabou.
Zvýšenie počtu hraničných priechodov zlepší nielen kvalitu dopravných spojení medzi obcami (napr. obce
Ipolydamásd a Chľaba sú v súčasnosti vzdialené od seba 24 kilometrov a na 25 minút cesty, vďaka novému
mostu, ktorého výstavba prebieha, sa táto vzdialenosť zníži na 1 kilometer a 3 minúty), ale vytvorí aj
blízkosť k regionálnym centrám – Štúrovu, Ostrihomu, Nitre a Budapešti a ľahšiu dostupnosť. Ďalší
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významný vplyv môže mať obnovenie osobnej dopravy na železničnej trati Štúrovo-Szob, respektíve v
autobusovej doprave zavedenie systému regionálnych lístkov, čo môže znížiť náklady cestujúcich
prechádzajúcich cez hranice až na tretinu.
Síce logistické kapacity lokality sú obmedzené, ale dobrá dostupnosť k cestným, železničným a vodným
prepravným možnostiam zabezpečujú vhodný priestor aj k udomácneniu produktívnych činností.
V oblasti hospodárstva a podnikov je silnou stránkou cieľového územia z hľadiska možnosti rozvoja
hospodárstva to, že je daná potrebná rozvojová infraštruktúra, napríklad aj internetové pokrytie je
vyhovujúce. Dobrými logistickými podmienkami pre realizáciu priemyselných investícií disponuje Štúrovo,
ktoré by bolo počas realizácie rozvojov vhodné využiť. Keďže región má silnú záhradnícku tradíciu, je daný
potenciál pre rozvoj ekologického poľnohospodárstva. Regionálna spolupráca pre rozvoj hospodárstva
regiónu je taktiež daná vo forme miestnych akčných skupín a cezhraničnej spolupráce. Environmentálne
investície zamerané na chránené oblasti regiónu však môžu byť obmedzujúcim faktorom rozvoja
hospodárstva.
Je potrebné zlepšiť štruktúru hospodárstva, keďže hospodárstvo regiónu nie je dostatočne
diverzifikované, prevažujú hospodárske činnosti produkujúce pre miestny trh. V regióne je navyše nízka
aj ekonomická ochota, chýbajú podnikateľské kompetencie a vhodný kapitál. Neexistuje ani miestna
vysokoškolská infraštruktúra, v dôsledku čoho neexistuje v lokalite ani významná inovačná alebo VaV
kapacita. V súčasnosti môže byť úlohou zavedenie výrobných činností, na ktorom možno neskôr budovať
inovačné činnosti a prostredníctvom ktorých sa stane odôvodneným kvalifikovaný hospodársky rozvoj,
ktorý vytvorí základ pre úroveň vzdelania a príjmové vyhliadky ľudí žijúcich v regióne a posilní schopnosť
vytvárania príjmov.
Na základe toho nedostatok vysokého školstva a veľkých firiem v lokalite mimoriadne zužuje rozvojové
možnosti, hlavne čo sa týka dostupnosti a možnosti zapojenia priamych bruselských zdrojov. V okrese
Szob nefungujú žiadne stredné podniky a aj malé podniky sú len o niečo väčšie ako mikro podniky. Z týchto
dôvodov sa príležitosti na hospodársky rozvoj obmedzujú v súčasnosti na rozvoj služieb a rozvoj
cestovného ruchu a aj na tieto rozvoje možno získať iba obmedzené zdroje.
Posilneniu hospodárstva regiónu slúžia popri eliminovaní vyššie spomenutých slabých stránok určité
príležitosti. Medzi ne patria napríklad dobré fyzickogeografické danosti regiónu, ktoré umožňujú rozvoj
poľnohospodárstva na oboch stranách hranice. Možnosti cezhraničných rozvojových programov a
rozvojové výhody vyplývajúce z regionálnej klasifikácie príjemcu môžu pomôcť eliminovať tieto problémy.
Ďalšou prekážkou v rozvoji však môže byť okrajová poloha regiónu, ako aj to, že blízke hospodárske centrá
(napr. Budapešť) majú silný vplyv na odliv kapitálu a pracovných síl. V dôsledku toho je na maďarskej
strane miera každodenného dochádzania vysoká. Vývoj môže obmedziť aj vzťah závislosti, región totiž
závisí od hospodárskej výkonnosti okolitých oblastí.
Stratégia hospodárskeho rozvoja SR navrhuje v záujme vyriešenia problémov prehĺbenie vedomostnej
ekonomiky, k čomu – posudzujúc cieľové územie – chýba v pohraničnom regióne vhodná vedomostná
základňa a infraštruktúra. Základným kameňom maďarskej stratégie hospodárskeho rozvoja je rozšírenie
výrobných kapacít a následne aj rozvoj maďarskej priemyselnej výroby a schopnosti vytvárania príjmov.
Avšak Nitriansky samosprávny kraj a pohraničné oblasti Peštianskej župy sú väčšinou kvalifikované ako
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chránené prírodné alebo krajinné územia, čo je spojené aj so silným ekologickým povedomím
obyvateľstva, ak sa jedná o zachovanie okolitých prírodných hodnôt.
V dôsledku toho ani na jednej strane hraníc neexistujú základné podmienky pre rozvoj výrobnej investície,
a pre neskorší, na nej založený rozvoj podnikovej inovácie. Na základe vyššie uvedeného možno
prostredníctvom posilnenia odbornej prípravy a školení zameraných na rozvoj digitálnych, jazykových a
iných kompetencií zvýšiť počet a kvalitu pracovných miest.
V oblasti sociálnych služieb (vzdelávanie, sociálna starostlivosť, zdravotníctvo) je silnou stránkou regiónu
zvyšovanie počtu stálych obyvateľov, existencia kvalitných základných a stredných škôl, aktívna
cezhraničná spolupráca a dostupnosť vhodných voľnočasových programov. Na posledné z uvedených
možno uviesť príklad, že činnosť miestnych športových klubov je rozmanitá, mladí ľudia si môžu vyskúšať
svoje schopnosti v kluboch cyklistiky, kajaku, futbalu, kickboxu, šachu alebo tenisu alebo v plavárni v
meste Szob, ale aj v unikátnom združení chovateľov poštových holubov.
V udržaní týchto výhod pomáha narastajúci dopyt po zdravom životnom štýle, ďalej to, že obyvatelia
centrálnych oblastí prejavujú záujem o presťahovanie sa do cieľového územia kvôli priaznivému
prírodnému prostrediu a pre rozvoj sociálnych služieb sú k dispozícii cezhraničné a iné pomoci.
Mimoriadna hodnota prírodného prostredia a blízkosť mestských centier taktiež zabezpečuje vynikajúce
podmienky pre vysokú kvalitu života.
Región však čelí mnohým sociálnym problémom. Starnutie populácie je síce nižšie ako celoštátny priemer,
ale pomerne vysoká nezamestnanosť, nízke mzdy, nedostatočný prístup k niektorým verejným službám
(napr. sieť sociálnej starostlivosti, nemocnica, lekárska služba), ako aj absencia pracovísk vyžadujúcich
vyššie vzdelanie núti obyvateľov, aby si svoje živobytie zabezpečovali prostredníctvom cestovania do
zamestnania alebo dlhšie trvajúcou dočasnou prácou v zahraničí, počas čoho si svoje trvalé bydlisko v
regióne ponechajú. Je významný podiel detí, ktoré do svojich 10 rokov žijú v zahraničí (napr. Viedeň,
Londýn), v dôsledku čoho sa už až tak neviažu k lokalite a vytvorenie ich lokálnej identity je nemysliteľné
bez zabezpečenia dobrých pracovných miest a dobrých verejných služieb. Preto jedným z najdôležitejších
zistení situačnej analýzy je zvyšovať silu regiónu, aby prostredníctvom existujúcich dobrých predpokladov
a elimináciou nedostatkov, ako aj zlepšením kvality života udržali obyvateľov v danej lokalite.
Pre zvyšovanie sily udržania populácie v regióne a na zvyšovanie kvality života disponuje rozvojová politika
(vrátane štrukturálnych fondov, centrálnych bruselských zdrojov a národných zdrojov) obmedzené
prostriedky, aplikovaním ktorých je schopná len nepriamym spôsobom podporovať dosiahnutie
požadovaného cieľu. Okrem toho je dôležité doplniť v ideálnom prípade prostriedky dotačnej politiky
priaznivými podmienkami regulácie a zdaňovania, čo spadá tiež mimo kompetencie organizácií
realizujúcich súčasnú stratégiu. Z toho dôvodu súčasná stratégia rozvoja v takých prípadoch kalkuluje aj s
vládnymi predstavami, ktoré sa dá očakávať pri jej vyhotovení. Centrálnym prvkom rozvojovej politiky po
roku 2018, ktoré nie je možné ovplyvniť, môže byť aj zmiernenie, respektíve zastavenie nepriaznivých
demografických procesov. Na základe predbežných informácií môže medzi ciele hospodárskej politiky
patriť zabezpečenie podmienok pre rast, zvýšenie produktivity podnikov, respektíve motivovanie
vytvorenia silných miestnych podnikov založených na miestnych danostiach a efektívnom využívaní
zdrojov.
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Silu udržania populácie regiónu je možné zvýšiť, ak sa pre obyvateľov zabezpečí atraktívne životné
prostredie, zodpovedajúce kariérne možnosti, dobrá dopravná dostupnosť a ľahko prístupné kvalitné
verejné služby. Dôležitým prvkom kvality života je kvalita bydliska, v tejto oblasti je možné nasledovať
trend, že lepšie zarábajúce vrstvy obyvateľstva sa radšej vysťahujú do okolí miest, kde môžu svoje dni
tráviť v atraktívnom a pokojnom prostredí, kým si dobre platiacu prácu nájdu v mestách. Na základe vyššie
uvedených s využitím výborných prírodných a kultúrnych podmienok a geografickej blízkosti mestských
lokalít sa pokúšajú projektové balíky patriace k definovaným komplexným cieľom podávať návrhy rozvoja
v záujme toho, aby pre tu žijúcich a usídľujúcich sa ľudí poskytli lákavú alternatívu bývania a zamestnania
sa na danom mieste.
Zachovanie prírodných a environmentálnych hodnôt regiónu, ochrana prírodného prostredia a rozvoj
environmentálnych technológií je dôležitou súčasťou rozvoja regiónu. Prírodné hodnoty a krajinné
danosti cieľového územia sú rozmanité, stupeň biodiverzity je vysoký. Väčšina územia je chránená rôznym
stupňom ochrany a podporovaná rôznymi právnymi predpismi. Táto silná stránka je prínosom pre rozvoj
ekoturizmu, ale – ako sme to už vyššie uviedli – v niektorých ohľadoch môže byť aj obmedzujúcim
faktorom. Možnosti ekoturizmu ďalej posilňuje skutočnosť, že región sa nachádza v blízkosti hlavných
potenciálnych odosielajúcich oblastí a centrálnych oblastí (Budapešť), navyše ekoturizmus je v súčasnosti
populárnym turistickým trendom. Environmentálne povedomie posilňuje to, že v Nitrianskom kraji sú
poplatky za odvoz komunálneho odpadu pomerne nízke.
Rozvojový potenciál tohto regiónu obmedzuje skutočnosť, že oblasť je čoraz viac vystavovaná povodniam,
vypracovanosť ochranných riešení však v súčasnosti nie je úplná. Ochranu prírodných a
environmentálnych hodnôt regiónu ohrozuje nízka vybudovanosť kanalizačných systémov a nevyriešenosť
spracovania a odvozu zeleného odpadu, ďalej nie je vybudovaný ani systém triedeného zberu odpadov a
obnoviteľné zdroje energie sú využívané len v malej miere. Z hľadiska ochrany regiónu je potrebné tieto
problémy eliminovať, v čom môžu byť nápomocné aj pomoci z Európskej únie a štátne pomoci spojené s
ochranou prírodných hodnôt a zmierňovaním vplyvov klimatických zmien. Problémy je potrebné vyriešiť
čo najskôr, keďže globálne sa objavujúcou hrozbou je znižovanie biodiverzity, rozširovanie inváznych
druhov, rastúce riziko povodní, ako aj vysoké náklady na vybudovanie environmentálnej infraštruktúry.
Na základe vyššie opísanej situácie – čo sa týka rozvoja životného prostredia je prvoradým aspektom
ochrana biologickej rozmanitosti Národného parku Dunaj-Ipeľ, zabezpečenie dlhodobého prežitia druhov
a typov biotopov prostredníctvom zachovania alebo zvýšenia ich prirodzeného rozšírenia tak, aby sa
povedomie, popularita, návštevnosť tejto lokality zvyšovala. Treba podporovať rozvoj turistických služieb,
ktoré zohľadňujú zachovanie biodiverzity. Keďže sú výrobné kapacity na cieľovom území nízke, rozvoj
energetickej účinnosti môže prispieť predovšetkým k šetrnejšiemu fungovaniu občianskych a verejných
inštitúcií.
Možnosť rozvoja regiónu v oblasti turizmu a kultúry je podporená viacerými silnými stránkami. V akčnej
oblasti sú bohaté a významné kultúrne tradície, ako napríklad ľudový tanec alebo remeselné tradície, ďalej
je bohatá na historické, architektonické a cirkevné pamiatky, napríklad zrúcaniny, hrady, kaštiele a kostoly,
ktoré sú prínosom pre kultúrny turizmus. Fyzickogeografické danosti regiónu – ako napríklad terén a
hydrografia – ponúkajú možnosť pre rozsiahly rozvoj možností aktívnej rekreácie. Pre rozšírenie
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gastronomických a turistických služieb sú vhodné regionálne a okolité vinohradnícke oblasti a oblasti, v
ktorých rastú bylinky a bobuľovité ovocie.
Potenciálny dopyt po opísaných príležitostiach ponúka blízkosť centrálnych oblastí, ktorých obyvatelia
môžu mať záujem o turistické a stravovacie služby regiónu. Podmienky regiónu ponúkajú dobrú príležitosť
pre turistické rozvoje, keďže zodpovedajú súčasným trendom v oblasti turistiky. Z vnútroštátneho aj
medzinárodného hľadiska je počet turistických ciest čoraz vyšší, rastie dopyt po službách aktívnej turistiky,
zachovanie kultúrnych tradícií nadobúda čoraz väčší význam a čoraz väčší záujem je aj o gastronomický
turizmus.
Pre posilnenie turizmu v regióne je však nevyhnutné eliminovať súčasné problémy. Je potrebné zlepšiť
počet a kvalitu ubytovacích zariadení, počet prenocovaní a výdavky turistov sú nízke, programová ponuka
nie je v súčasnosti dostatočne diverzifikovaná, dokonca ani turistická infraštruktúra nie je dostatočne
vybudovaná. Chýba organizácia, ktorá by mala na starosti manažment destinácie pre koordináciu a
spojenie turistických služieb. Hoci je tranzitná premávka v regióne významná, tranzitných cestujúcich sa
nedarí udržať na mieste.
Turistický rozvoj regiónu môže ďalej oslabiť aj to, že rozvoj ubytovacích zariadení nemožno realizovať bez
vonkajšej pomoci, ako aj to, ak sa prihraničné dopravné rozvoje nezrealizujú, čo znemožní využitie
turistického potenciálu regiónu a možností spočívajúcich v kultúrnej kohézii. Ak sa tak nestane, nedá sa
predpokladať konkurencieschopnosť regiónu v porovnaní s turistickou ponukou susedných území.
Na základe záverov analýzy situácie možno konštatovať, že základným predpokladom dosiahnutia
budúceho stavu zabezpečujúcej silnejšiu spoločenskú, kultúrnu a ekonomickú kohéziu je zvyšovanie
bodov prechodu na hranici ako aj výstavba nimi spojených ciest prvej triedy, pričom je dôležité dodržiavať
aj pravidlá ochrany životného prostredia, ktoré boli už aj doteraz prísne regulované. V okruhu ľudí s nižším
vzdelaním treba podporovať zlepšenie zamestnateľnosti, a rozšírenie flexibilných foriem zamestnávania.
Popri tom kreatívne rozširovanie palety existujúcich turistických služieb, ich organizovanie do sietí,
vytvorenie potrebných nových typov ubytovania, ako aj efektívnejší destinačný manažment môže priniesť
so sebou zvyšovanie počtu prenocovaní a špecifických výdavkov turistov.
Jednou zo silných stránok tohto regiónu je, že sa na jeho území nachádza aj z turistického aspektu veľmi
atraktívny Národný park Dunaj-Ipeľ, ako aj blízkosť oblasti NATURA 2000 aj iných chránených krajinných
oblastí k okolitým mestám zabezpečujúcim nepretržitý turistický dopyt. Oblasť však v dôsledku priorít
ochrany prírody nie je pre priemyselné investície príťažlivá, už aj usídlenie stredných výrobných podnikov
v tejto lokalite môže mať okamžitý a veľmi významný pozitívny účinok na hospodársku
konkurencieschopnosť a zamestnávanie.
Turistické atrakcie významné aj z medzinárodného hľadiska zabezpečujú pre aktívnu turistiku (cyklistika,
jazda na koni, pešia turistika, vodné športy, cross motor, rybolov), programovú turistiku (kultúrne akcie,
festivaly, tematické tábory), resp. zdravotnú turistiku dobré predpoklady. Oblasť je v značnej miere
vystavená povodňovej hrozbe, v menších obciach nie všade je vybudovaný kanalizačný systém a
spracovanie komunálneho odpadu.
Na základe potrieb a výziev rozvoja identifikovaných v analýze situácie, nasledujúca SWOT analýza zhrňuje
základné princípy, na ktorých sa môže zakladať stratégia rozvoja. Užšie definovaná cieľová oblasť je len v
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obmedzenej miere schopná prispievať k cieľom vymedzeným štátnou a regionálnou stratégiou, pre
špecifické prírodné, sociálne a hospodárske podmienky oblasti.

4.3.2. SWOT analýza
Silné stránky, slabé stránky, príležitosti a riziká cieľového územia dotknutého stratégiou EZÚS Pontibus
sme zhrnuli do nasledujúcej SWOT analýzy s 8 segmentmi.
8-segmentový SWOT nám poskytuje možnosť, aby sme okrem vyššie uvedených charakteristík dostali
odpoveď na to, ako možno využiť vonkajšie príležitosti na základe vnútorných silných stránok, akými
krokmi možno eliminovať vnútorné slabé stránky pomocou využitia vonkajších príležitostí, ako možno
odstrániť vonkajšie hrozby pomocou vnútorných silných stránok a aké kroky možno podniknúť v záujme
toho, aby sme predišli vonkajším hrozbám prostredníctvom odstránenia vnútorných slabých stránok.
Kombinácie zároveň zdôvodňujú strategické smerovania a projektové balíky definované v tomto
dokumente.
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Tabuľka č. 17 – SWOT analýza: Doprava a dostupnosť
Vnútorné
Silné stránky



 Z významnejších európskych hlavných trás
vedú cez región severojužné a
západovýchodné dopravné koridory
 Vybudovanie rýchlostnej cesty R7 na
Slovensku, rozvoj rýchlostných ciest v
Maďarsku
 Turistický potenciál
 Zdroje EÚ určené na rozvoj dopravy

Hrozby

Vonkajšie

Príležitosti




 Blízkosť hraníc
 Periférna situácia
 Vysoká nákladovosť rozvojov

Dobrá dostupnosť mesta Szob zo smeru
Budapešť, Vác vlakom, existujúca železničná trať
Szob – Štúrovo
Úzkorozchodné železničné trate v Börzsöny,
úloha brány do Börzsönyu
Dunajské prístavy, vodné cesty
Mestská poloha, blízko k regionálnom centrám

Slabé stránky






 Spolupráca v podpore rozvoja cezhraničnej
železničnej (Szob – Chľaba – Štúrovo), cestnej
(mosta cez Ipeľ) a vodnej (kompy) dopravy
 Podpora vytvorenia podmienok pre prepravu
tovaru umožňujúcich zvýšenie objemu dopravy a
vybudovanie multimodálneho uzla v Štúrove
 Rozvoj plánov turistických trás založených na
cestných, železničných a vodných trasách

 Spojenie mestských, centrálnych regiónov
prostredníctvom rozvoja dotknutého hraničného
úseku, zvýšením kapacity
 Vybudovanie cezhraničných spoluprác medzi
župami a krajmi, ich budovanie a tým zmiernenie
periférnej situácie
 Čo najvyššie možné zapojenie zdrojov EÚ do
rozvojov v oblasti dopravy

Zdroj: vlastná editácia
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Veľká vzdialenosť medzi hraničnými priechodmi
a mostami cez Ipeľ
Izolácia spôsobená hornatým povrchom a
hraničnými riekami
Nevyhovujúci stav alebo chýbajúce úseky siete
rýchlostných ciest
Vysoké ceny cezhraničných medzinárodných
služieb verejnej dopravy
Zlepšenie prístupnosti v rámci cieľového
územia
prostredníctvom
vybudovania
hraničných priechodov a mostov cez Ipeľ
Rozvoj regionálnych dopravných systémov:
zosúladenie organizácie dopravy v železničnej a
cestnej osobnej doprave, podpora zavedenia
regionálnych systémov predaja cestovných
lístkov
Podpora rozvoja siete rýchlostných ciest

Zhustenie hraničných priechodov, mostov cez
Ipeľ, zvýšenie ich kapacity
Podpora a prepojenie rozvoja rýchlostných
ciest až k hraniciam
Podpora úspešného uchádzania sa o
nerealizované rozvoje na úniovej alebo
národnej úrovni (príprava, zintenzívnenie
spolupráce)

Tabuľka č. 18 – SWOT analýza: Ekonomika, podniky
Vnútorné
Silné stránky







Prírodné hodnoty, atraktívne krajinné
danosti
Dobré klimatické a geografické podmienky
regiónu pre poľnohospodársku výrobu na
slovenskej strane a pre záhradníctvo na
maďarskej strane
Možnosti pre cezhraničné rozvojové
programy
Zaradenie medzi zvýhodnené regióny

 Podpora rozšírenia ekologicky udržateľnej
poľnohospodárskej výroby na základe
efektívneho využívania lokálnych ľudských
zdrojov.
 Realizácia cezhraničných projektov
prostredníctvom využitia logistických daností
(podpora rozvoja multimodálneho uzla v Štúrove)
 Vybudovanie cezhraničných funkcií priemyselnej
výroby (logistické a agrárne príležitosti)
 Podpora cezhraničnej mobility

 Periférna situácia, blízke hospodárske centrá
odlákavajú kapitál a pracovné sily
 Závislosť od hospodárskej výkonnosti
okolitých oblastí

 Podpora udržania vysokokvalifikovanej pracovnej
sily (práca na diaľku, podpora programov
zamestnávania s pružným pracovným časom)
 Ekonomické posilnenie cieľového územia
prostredníctvom vypracovania a umiestnenia
miestnych produktov na trh
 Zvýšenie atraktivity modelu poľnohospodárskej
kariéry

Príležitosti



Vonkajšie






Hrozby

Internetové pokrytie vyhovuje potrebám
hospodárstva
Mestská poloha, blízko k regionálnym centrám
Logistické možnosti sú vhodné pre priemyselné
investície v Štúrove
Silné záhradnícke tradície, ktoré môžu podporiť
rozšírenie ekologického poľnohospodárstva v
regióne
Existujúca spolupráca na úrovni miestnych
akčných skupín a cezhraničnej spolupráce

Zdroj: vlastná editácia
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Slabé stránky
 Environmentálne predpisy vzťahujúce sa na
chránené územia výrazne obmedzujú rozšírenie
produktívnych investícií v regióne (s výnimkou
Štúrova)
 Nízka priemerná mzda a nedostatok pracovných
miest vyžadujúcich vyššiu kvalifikáciu
 Vidiecke hospodárstvo nie je dostatočne
diverzifikované: prevaha hospodárskych činností
vytvárajúcich nízku pridanú hodnotu,
produkujúcich najmä pre miestne trhy
 Miera podnikateľskej ochoty je v regióne nižšia,
počet podnikateľských inovácií je nízky
 Vytváraniu silných miestnych podnikov bráni
nedostatok podnikateľských kompetencií a kapitálu
 Posilnenie miestnych služieb, ktoré sú vhodné
na zohľadnenie environmentálnych výziev
 Spustenie programov ďalšieho vzdelávania a
rekvalifikácie pre zamestnancov
 Zvýšenie podielu malých podnikov v porovnaní
s podielom mikropodnikov, podpora usídlenia
stredných podnikov
 Realizácia podnikateľských a vzdelávacích
programov
 Rozvoje dopĺňajúce služby regionálnych centier
(napr. podpora ekoturistiky)
 Realizácia programov na podporu schopnosti
miestneho hospodárstva udržať pracovné miesta
na základe miestnych hodnôt
 Posilnenie regionálneho hospodárstva
prostredníctvom podpory investícií
(vybudovanie závodov v logistickej a agrárnej
oblasti)

Tabuľka č. 19 – SWOT analýza: Sociálne služby (vzdelávanie, sociálna starostlivosť, zdravotníctvo)
Vnútorné
Silné stránky

Slabé stránky



 Zvýšenie počtu stálych obyvateľov
 Kvalitné základné a stredoškolské vzdelávanie
 Vhodné podmienky pre organizovanie
voľnočasových aktivít pre mladých ľudí a deti
 Aktivita cezhraničných spoluprác








 Záujem o zdravý životný štýl
 Ochota obyvateľov regionálnych centier
presťahovať sa
 Dostupnosť cezhraničných a iných grantov





Vonkajšie

Príležitosti



Podpora zvyšovania počtu trvalého
obyvateľstva a vyrovnanie poklesu počtu
obyvateľov v drobných obciach
Rozvoj miestnych služieb spĺňajúcich nároky
prisťahovalcov
Zvýšenie úrovne verejného vzdelávania,
organizovanie mimoškolských školení a kurzov
Prepojenie výchovy zameranej na zdravý
životný štýl s aktívnou turistickou ponukou
cieľového územia








Hrozby





Vysťahovanie pracovníkov v oblasti
vzdelávania, sociálnych služieb a
zdravotníctva do zahraničia
Nedostatky v starostlivosti vyplývajúce z
umiestnenia blízko hraníc




Kampaň na podporu udržania kvalifikovanej
pracovnej sily založená na miestnych hodnotách
Podpora zosúladenia existujúcich vzdelávacích,
sociálnych a zdravotníckych služieb na oboch
stranách hranice

Zdroj: vlastná editácia
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Starnúca spoločnosť
Nezamestnanosť je miestami nad celoštátnym
priemerom
Nedostatok uchádzačov o zamestnanie s
nižšou kvalifikáciou, nedostatok
rekvalifikačných programov
Sieť sociálnych služieb je pre starnúcu
populáciu nevyhovujúca
V regióne chýba nemocnica, všeobecná,
pohotovostná a letná lekárska starostlivosť je
problematická
Propagovanie rodičovstva, realizácia podpôr a
programov zameraných na udržanie
obyvateľov
Podpora usídľovania kvalifikovanej pracovnej
sily prostredníctvom programov na vytváranie
pracovných miest a podpory spoluprác na báze
práce na diaľku
Realizácia rekvalifikácií a vzdelávacích služieb
zabezpečujúcich odbornú kvalifikáciu
Vytvorenie cezhraničného systému služieb pre
ľudí nad 50 rokov (budovanie striebornej
ekonomiky)
Realizácia programov vytvárania pracovných
miest a rekvalifikácie pre vekové skupiny
postihnuté odsťahovaním
Vytváranie pracovných miest spojené s
vybudovaním siete starostlivosti prispôsobenej
predovšetkým sociálnym potrebám ľudí nad 50
rokov
Podpora zosúladenia existujúcich vzdelávacích,
sociálnych a zdravotníckych služieb na oboch
stranách hranice

Tabuľka č. 20 – SWOT analýza: Ochrana prírodných a environmentálnych hodnôt (ochrana prírodného prostredia, rozvoj environmentálnych
technológií)
Vnútorné

 Veľký záujem o prírodné hodnoty a vysoký
stupeň biodiverzity (ekoturizmus)
 Rozšírenie právnych predpisov a opatrení
zameraných na podporu ochrany prírodných
hodnôt
 Pomoci zo strany Európskej únie a štátu
spojené s prírodnými hodnotami a
zmierňovaním klimatických zmien

Hrozby






Slabé stránky

 Diverzita prírodných hodnôt, atraktívne krajinné
danosti
 Vysoký stupeň biodiverzity
 Existencia rôznych typov chránených území
medzinárodného, regionálneho a miestneho
významu
 Nízke poplatky za odvoz komunálneho odpadu
(Nitriansky kraj)
 Prírodné hodnoty, ktoré sú ľahko prístupné z
regionálnych centier

 Nevypracovanosť riešení zameraných na ochranu
proti povodniam
 Nízka úroveň vybudovanosti kanalizačného
systému cieľového územia
 Nevyriešené nakladanie a odvoz komunálneho a
záhradného odpadu
 Nedostatočná vybudovanosť triedeného zberu a
recyklácie odpadov
 Mierne využívanie obnoviteľných zdrojov energie









Vybudovanie komplexného informačného
systému o biotopoch cieľového kraja,
chránených a nechránených zaujímavostiach
Posilňovanie povedomia a environmentálnej
výchovy
Rozvoj a rozšírenie ekoturizmu v miere
užitočnej pre cieľové územie
Aktívna účasť na environmentálnych projektoch

Vonkajšie

Príležitosti

Silné stránky







Zníženie biodiverzity, rozširovanie inváznych
druhov

Ničenie biotopov

Zvýšené riziko vzniku povodní v dôsledku
klimatických zmien

Vysoké náklady na vybudovanie obecnej
environmentálnej infraštruktúry

Revitalizácia a prezentácia prírodných prvkov
Podpora programov zameraných na ochranu
biotopov a zachovanie biodiverzity
Zvýšenie informovanosti turistov

Zdroj: vlastná editácia
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Intenzívnejšie využívanie obnoviteľných
zdrojov energie
Zavedenie triedeného zberu odpadov, zvýšenie
podielu recyklovaného odpadu
Podpora opatrení protipovodňovej ochrany
Vybudovanie a modernizácia kanalizácie
Spracovanie a odstraňovanie komunálneho a
záhradného odpadu

Zvýšenie informovanosti a posilnenie
povedomia v záujme zabránenia
environmentálnych rizík
Vypracovanie riešení zameraných na ochranu
proti povodniam
Podpora dostupnosti rozvojových zdrojov s
vysokou intenzitou pomoci v záujme
vybudovania environmentálnej infraštruktúry
obcí

Tabuľka č. 21 – SWOT analýza: Cestovný ruch a kultúra
Vnútorné
Silné stránky

Vonkajšie

Príležitosti

 Kultúrne tradície (ľudový tanec, remeslá)
 Historické, architektonické, cirkevné pamiatky
(zrúcaniny, hrady, kaštiele, kostoly)
 Široká škála dostupných aktívnych voľnočasových
aktivít
 Blízke vinohradnícke oblasti, oblasti, v ktorých
rastú bylinky a bobuľovité ovocie
 Blízkosť Budapešti a centrálnych oblastí
zabezpečuje dobrý dopyt po turistických a
pohostinských službách
 Zvyšujúca sa popularita aktívnej
rekreácie a iných tematických ciest
 Zvýšenie počtu medzinárodných a
vnútroštátnych turistických ciest
 Zvýšenie príjmov v dôsledku rastu
dopytu, hľadanie kvalitných služieb
 Význam ochrany kultúrneho dedičstva a
tradícií je čoraz dôležitejší

Hrozby





Nedostatok cezhraničných dopravných
rozvojov znemožňuje využitie
turistického potenciálu regiónu a
možností spočívajúcich v kultúrnej
kohézii
Nebudú dostupné štátne zdroje na
financovanie rozvoja ubytovacích
zariadení













Pestovanie kultúrnych tradícií (ľudový tanec,
remeslá atď.) v cezhraničnej regionálnej a
župnej spolupráci
Organizovanie tematických zájazdov na základe
historických, architektonických a náboženských
pamiatok
Široká ponuka možností aktívnej turistiky
(kanoistika, pešie túry, jazda na koni, cyklistické
výlety atď.)
Vytvorenie a rozvoj kvalitnej gastroturistiky

Kombinovanie sieťovaných cezhraničných
rozvojov s dopravnými rozvojmi a podpora
získania zdrojov pre dopravné rozvoje
Komplexný rozvoj turistických služieb

Zdroj: vlastná editácia
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Slabé stránky
 Nedostatočná ponuka a nevyhovujúca kvalita
ubytovacích zariadení (na jednotku aj počet
lôžok)
 Nízky počet prenocovaní a turistických výdavkov
 Chýbajúci destinačný manažment
 Programová ponuka nie je dostatočne
diverzifikovaná
 Turistická infraštruktúra nie je správne
vybudovaná





Rozšírenie ponuky ubytovania
Kreatívna a zosieťovaná turistická ponuka a
rozsiahly destinačný manažment
Zvýšenie turistických výdavkov a počtu
prenocovaní
Rozvoj turistickej infraštruktúry a služieb
(rozšírenie ponuky programov, regionálny
systém predaja cestovných lístkov s lacnými
cestovnými lístkami, investície súvisiace s
aktívnym a eventovým turizmom)

 Prostredníctvom sieťovania turistickej ponuky a
zabezpečenia efektívneho destinačného
manažmentu jednotné zastupovanie rozvoja
hraničných priechodov
 Podnecovanie rozvoja ubytovacích zariadení zo
strany trhových investorov

SWOT analýzu vypracujeme pomocou vyššie uvedených tabuliek (tabuľka č. 17 až 21) a prostredníctvom
zoskupenia zistení situačnej analýzy do tematických okruhov. Zistenia SWOT analýzy vyplývajúce zo
situačnej analýzy boli prekonzultované s regionálnymi rozhodovacími orgánmi a rozvojovými odborníkmi,
respektíve obsahujú aj nimi spomenuté regionálne charakteristiky, ktoré považujú sa dôležité.
Počas situačnej analýzy sme sa pokúsili odhaliť závery a tvrdenia, ktoré možno považovať za silné a slabé
stránky primárneho cieľového územia. Pri definovaní silných a slabých stránok sme zohľadnili aj
charakteristiky Peštianskej župy a Nitrianskeho kraja a využitím podstaty tejto metódy sme kombinovali
silné stránky so slabými stránkami a príležitosti s hrozbami.

4.3.2.1. Kombinovanie silných stránok a príležitostí – strategické návrhy vychádzajúce zo silných
stránok
Z hľadiska dostupnosti, prístupnosti a interoperability primárneho cieľového územia má rozhodujúci
význam, že sa jedná o región s prihraničnou polohou, ako aj to, že jeho terén a hraničné rieky jednoznačne
vymedzujú smery budovania dopravnej infraštruktúry. Za silnú stránku územia možno považovať aj
hraničné rieky, ktoré sú pri využití príležitostí spojovacím článkom a rozvojovým prostredím spoločnej
infraštruktúry. Kombinovaním silných stránok a príležitostí sa zameriame na nasledujúce potenciály: za
dôležité považujeme predovšetkým rozvoj cestných, železničných a najmä vodných dopravných spojení a
ich logistické a turistické využitie.
Z hľadiska hospodárskeho a podnikateľského rozvoja sme dokázali identifikovať málo silných stránok a aj
príležitosti sú pomerne obmedzené. Posudzujúc cieľové územie ako celok sa možnosti hospodárskeho
rozvoja mestských obcí, ktoré možno považovať za centrá, a dedinských obcí predstavujúcich skutočnú
perifériu navzájom líšia, v našej analýze sa však snažíme zadefinovať ciele pre región ako celok.
Najvýznamnejším potenciálom hospodárskeho rozvoja je modernizácia poľnohospodárstva a využitie
logistických možností (najmä v prípade Ostrihomu a Štúrova). Z kombinácie týchto dvoch oblastí vyplýva,
že ďalším rozhodujúcim cieľom môže byť aj priemyselná výroba (spracovanie a balenie primárnych
poľnohospodárskych výrobkov). Pre dosiahnutie cieľov hospodárskeho rozvoja je nevyhnutný rozvoj MSP,
ich usídlenie, ako aj intenzívnejšie využívanie priamych a spolufinancovaných (štátnych) zdrojov z
Európskej únie.
Silné stránky a možnosti rozvoja miestnej spoločnosti (vzdelávacie, sociálne a zdravotné kritériá) sa v
uplynulých rokoch prejavili v rastúcom počte obyvateľov, zavedení služieb, ktoré sú pre kvalifikovaných
obyvateľov sťahujúcich sa z Budapešti a okolitých miest atraktívne, rekvalifikácii nízkokvalifikovaných
pracovníkov a zosúlaďovaní zdravotníckych služieb (aj cezhraničných).
V záujme ochrany prírodných hodnôt charakteristických pre primárne cieľové územie a ich turistické
využitie sme porovnali silné stránky a príležitosti skúmaného regiónu. Z hľadiska pomerne všeobecných
príležitostí má územie konkrétne, regulované silné stránky (napr. chránené oblasti, územia Natura 2000),
ktoré môžu byť na regionálnej úrovni zohľadnené spôsobom stanoveným v environmentálnych právnych
predpisoch. Obce dokážu zhromaždiť hodnoty na miestnej úrovni a využiť ich prostredníctvom rozvoja
ekoturizmu. Príležitosť pre činnosti zamerané na zvyšovanie povedomia a tematické rozvoje ponúka aj
cezhraničná spolupráca (INTERREG, LIFE) a domáce zdroje (napr. výzva KEHOP-1.2.1 Vypracovanie
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miestnych klimatických stratégií a zvyšovanie miestneho klimatického povedomia) považované za silné
stránky.
Vzhľadom na silné stránky charakteristické pre región možno konštatovať, že najväčší potenciál územia
spočíva s rozvoji kultúrnych a turistických atrakcií. Počas porovnávania sme sa zamerali na aktívny
turizmus (pešie túry, jazdy na koňoch, vodná turistika atď.) a gastroturizmus, túry zamerané na rôzny
historické pamiatky a kultúrne podujatia ako na identifikované potenciálne oblasti rozvoja.

4.3.2.2. Kombinovanie slabých stránok a príležitostí – odporúčania pre elimináciu slabých stránok
K slabým stránkam regiónu sme priradili dlho trvajúce, nerealizované alebo zatiaľ nezrealizované rozvoje,
ktoré v uplynulých desaťročiach spôsobili problémy regiónu v oblasti dopravy, dostupnosti a
interoperability. Napríklad mosty cez Ipeľ sú navzájom vzdialené, na danom hraničnom úseku je nízka
priechodnosť, ochota k mobilite je nízka. Tieto slabé stránky je potrebné riešiť, preto ich ako rozhodujúci
cieľ stratégie odporúčame eliminovať prostredníctvom využitia príležitostí regiónu a vyhnutia sa hrozbám.
Analyzujúc konkurencieschopnosť stratégie rozvoja miestneho hospodárstva a podnikania a možnosti
využitia charakteristík, ktoré sú v súčasnosti považované za slabé stránky, plánujeme podporiť rozvoj
podnikania a ďalšie zlepšenie situácie na trhu práce. Zmena mikropodnikov na malé podniky, vytvorenie
kapitálovej sily a propagácia podnikateľského životného štýlu môžu byť z hľadiska rozvoja regiónu
kľúčovými faktormi. Napriek slabým stránkam predstavuje geografická poloha vhodný základ pre
hospodársky rozvoj (predovšetkým pre logistické a záhradnícke činnosti). Pre vyriešenie nezamestnanosti,
ktoré je v súčasnosti vyššie ako je celoštátny priemer, je potrebné vytvoriť individuálne riešenia foriem
lokálneho zamestnávania na trhovej báze (lokálne výrobky atď.), respektíve je potrebné zabezpečiť
nepretržité rekvalifikácie a ďalšie vzdelávanie, ktoré podporia zamestnávanie obyvateľov v regióne.
Z hľadiska demografickej situácie a rozvoja sociálnych služieb môžu vymenované príležitosti vytvoriť
základ pre prekonanie slabých stránok v budúcnosti. Región môže byť úspešný vtedy, ak dokáže udržať
kvalifikovanú pracovnú silu a nízkokvalifikovaným ľuďom dokáže prostredníctvom školení mimo systému
verejného vzdelávania poskytnúť adekvátne znalosti. Životnú úroveň možno najúspešnejšie zvýšiť na
základe sociálnych potrieb ľudí nad 50 rokov, ktorí tvoria majoritu („silver economy“), čo môže pre
mladších sociálnych a zdravotníckych pracovníkov indukovať miestnu obživu.
Ekologické využívanie prírodných zdrojov a vybudovanie infraštruktúry pre ochranu životného prostredia
a prevádzkovanie obcí musia byť v našej stratégii zameranej na elimináciu slabých stránok rozhodujúce.
Kombinácie podľa SWOT tabuľky poukazujú na potrebu doplnkových investícií a doteraz nezrealizovaných
rozvojov. Strategickým cieľom môže byť využitie možností na výrobu obnoviteľných zdrojov energie
(biomasa, solárna energia), vybudovanie kanalizačnej siete, zavedenie triedeného zberu odpadov,
vypracovanie odporúčania pre cezhraničné riešenie spracovania zeleného odpadu a podpora
nerealizovaných investícií v oblasti povodňovej ochrany (lobing, získanie pomoci).
Z hľadiska turizmu možno taktiež načrtnúť niekoľko problémov alebo slabých stránok charakteristických
pre uplynulé roky, v riešení ktorých môžu EZÚS PONTIBUS a miestne samosprávy zohrávať dôležitú úlohu.
Ponuku ubytovacích zariadení je potrebné rozšíriť prostredníctvom zvýšenia počtu jednotiek aj miest. V
prípade primárneho cieľového územia môže byť cieľom aj vytvorenie kvalitných ubytovacích zariadení
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charakteristických pre ostatné časti Dunajského ohybu. Najdôležitejšou úlohou je dosiahnuť jednotnú,
cezhraničnú turistickú prezentáciu cieľového územia, vytvorenie sieťového systému navzájom sa
doplňujúcich a posilňujúcich turistických atrakcií, ako aj vybudovanie turistickej značky Poiplia. K tomu je
potrebný rozvoj infraštruktúry a služieb súvisiacich s týmito činnosťami a vytvorenie destinačného
manažmentu regiónu (prioritných rozvojových území Dunajského ohybu).

4.3.2.3. Kombinácie silných stránok a hrozieb – odporúčania pre elimináciu vonkajších hrozieb
Hlavným cieľom je prostredníctvom posilnenia vnútorných daností eliminovať súčasné slabé vnútorné
spojenia primárneho cieľového územia a slabú priechodnosť hraničného úseku tiahnuceho sa medzi
Peštianskou župou a Nitrianskym krajom. Aj v tomto smere sa môžu objaviť predovšetkým prvky stratégie
vzťahujúcej sa na elimináciu slabých stránok, keďže región v súčasnosti nevyužíva spojovaciu úlohu Dunaja
a Ipľa (výstavba mostov cez Ipeľ a Dunaj, zvýšenie miery priechodnosti), ako ani to, že leží medzi
centrálnymi oblasťami, pozdĺž hlavných európskych dopravných koridorov. Ako najdôležitejší zdroj
hrozieb môžeme spomenúť trvalé pretrvávanie nevyužitej situácie. V záujme vyhnutia sa hrozbám je
základným záujmom čo najviac segmentovaná spolupráca medzi vládami Slovenska a Maďarska a
subjektmi Nitrianskeho kraja a Peštianskej župy.
Z hľadiska hospodárskeho rozvoja je nevyhnutné zabrániť pretrvávaniu alebo zosilneniu súčasného
procesu migrácie. V záujme jej zastavenia je potrebné v týchto župných a krajských okrajových územiach
zlepšiť pomocou zvýšenia schopnosti vytvárať príjmy kvalitu života. Na základe využitia silných stránok
územia odporúčame podporu foriem diaľkovej práce a flexibilného zamestnávania, uzavretie dohôd a
dohovorov. Pre hospodárstvo cieľového územia môže byť východiskovým bodom rozvoj záhradníctva,
využitie logistických možností, vývoj produktov na základe lokálnych znalostí a tradícií (vrátane
zamestnávania osôb s nízkou kvalifikáciou v sociálnych družstvách) a umiestnenie týchto produktov na
trh. Nerealizácia alebo prieťahy v rozvojoch sú pre región ďalším významným zdrojom hrozieb.
Je potrebné eliminovať reálnu hrozbu znižovania schopnosti udržať obyvateľstvo v regióne, migrácie a
znemožnenia lokálneho zamestnávania a to pomocou spolupráce v rámci regiónu – vrátane cezhraničnej
spolupráce. Pre elimináciu hrozieb je potrebné podporiť realizáciu rozvojov, ktoré už boli vymenované ako
kombinácie silných stránok a príležitostí a spomenuté pri eliminácií slabých stránok, a to prostredníctvom
intervenčnej a komunikačnej kampane, zosúladením sociálnych a zdravotníckych služieb fungujúcich na
dvoch stranách hranice.
V záujme eliminácie prírodno-environmentálnych hrozieb výrazne sa prejavujúcich v regióne (napr.
znižovanie biodiverzity, následky negatívnych vplyvov zmeny klímy, ničenie biotopov) je potrebné
uprednostniť riešenia vychádzajúce zo silných stránok cieľového územia, ktoré znížia pravdepodobnosť
výskytu týchto negatívnych vplyvov, respektíve znížia ich mieru.
V prípade turistických rozvojov možno identifikovať najmenej takých hrozieb, ktorým sa možno pomocou
silných stránok vyhnúť, pokiaľ len nepovažujeme dostupnosť turistických rozvojových zdrojov za vnútornú
silnú stránku. Založením EZÚS PONTIBUS bola vytvorená adekvátna územná spolupráca, ktorej ďalším
turistickým rozšírením môže byť vytvorenie cezhraničnej organizácie OOCR. Správne plánovanie a riadenie
môže napomôcť vytvoreniu jednotnej turistickej ponuky, realizácii investícií do infraštruktúry, vzniku
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rozmanitej turistickej programovej ponuky, získaniu dostupných zdrojov a zabráneniu hlavnej
identifikovanej hrozbe: nerealizácii rozvojov a nevyužitiu silných stránok.

4.3.2.4. Strategické odporúčania pre zamedzenie hrozieb a elimináciu slabých stránok
Pre strategické úvahy odhalené počas situačnej analýzy je charakteristické, že aj v tejto kombinácii
obsahujú dôležité odporúčania, keďže príležitosti možno najjednoznačnejšie využiť a hrozby eliminovať
prostredníctvom odstránenia slabých stránok v primárnom cieľovom území. Pre prihraničné zaostávajúce
okresy je charakteristické, že nedokážu predložiť dostatočný počet silných stránok, riešením pre to môže
byť najmä ich priblíženie sa k rozvinutejším územným jednotkám, individuálne výzvy a individuálne
riešenia.
Aj v tejto kombinácii možno spomenúť rovnaké odporúčania ako v prípade eliminácie slabých stránok, veď
zabránenie slabým stránkam zároveň napomáha aj zabráneniu vonkajším hrozbám: vybudovanie
dopravnej infraštruktúry (mosty cez Ipeľ, rýchlostné cesty) podporí interoperabilitu regiónu, zníženie
prístupových časov a uvoľnenie regionálnej izolácie ako najväčšej hrozby.
Podstatným prvkom miestneho hospodárskeho rozvoja je, že okrem využitia menej vypočítateľných
pomocí môže byť strategickým cieľom podpora a zapojenie investícií do modernizácie a rozvoja
logistických služieb a agrárneho sektora, ktoré v súčasnosti fungujú slabo, majú však vysoký potenciál.
Popri podpore investícií môže byť vývoj a marketing miestnych produktov doplnkovým bodom, vďaka
ktorému bude možné zabrániť hrozbe hospodárskeho zaostávania.
Okrem stratégie zameranej na zabránenie hrozbám pomocou silných stránok možno spomenúť aj
intervencie, ktoré hrozby znižujú pomocou odstránenia preukázateľných nedostatkov súčasnej
environmentálnej infraštruktúry. Ako príklad môžeme uviesť odstránenie nedostatkov protipovodňovej
ochrany, kanalizačného systému a triedeného zberu odpadu.
V prípade turistických rozvojov možno nasledujúc stratégiu podobnú vyššie uvedeným vytvoriť ciele, ktoré
budú znamenať skutočný rozvoj prostredníctvom odstránenia niektorého nedostatku a pomocou tejto
taktiky dokážeme zabrániť pretrvávaniu negatívnej charakteristiky predstavujúcej zdroj hrozby. Tu môže
byť cieľom napríklad vytvorenie chýbajúceho destinačného manažmentu a zvýšenie záujmu trhových
investorov o rozvoj miestnych ubytovacích zariadení.

4.3.2.5. Výber a zhrnutie odporúčaní
Na záver SWOT analýzy vykonáme v rámci prechodu k strategickým cieľom výber odporúčaní vytvorených
z vymenovaných kombinácií. Počas výberu sme prekrývajúce sa oblasti jednotlivých zistení nahradili
novými formuláciami a zjednodušeným obsahom. Odporúčania a úlohy, ktoré sú síce charakteristické pre
územie, ale nepatria do kompetencie EZÚS PONTIBUS, predstavíme v samostatnej tabuľke.
Nižšie uvádzame zhrnutie odporúčaní spojených s komplexnými a špecifickými cieľmi stratégie.
Zlepšenie dopravnej dostupnosti
 zlepšenie dostupnosti pohraničnej oblasti;
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zlepšenie priechodnosti hraničných priechodov;
zlepšenie podmienok prepravy tovaru;
rozvoj regionálnych dopravných systémov a služieb.

Odporúčania pre rozvoj hospodárstva a podnikov
 zvýšenie podielu malých podnikov a motivovanie stredných podnikov k usídleniu;
 podnietenie udržateľnej poľnohospodárskej výroby s efektívnym využívaním zdrojov;
 udržanie vysoko kvalifikovanej pracovnej sily v regióne a podpora rozšírenia flexibilného
zamestnávania;
 vývoj a umiestnenie miestnych výrobkov na trh.
Odporúčania pre rozvoj sociálnych služieb
 zlepšenie zamestnanosti osôb s nižšou kvalifikáciou (napr. prostredníctvom rozvoja cezhraničných
sociálnych a zdravotníckych služieb);
 cezhraničné zosúladenie služieb v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (predovšetkým
rekvalifikácie a odborná príprava mimo školského systému);
 zabezpečenie lepšieho prístupu k službám zdravotnej starostlivosti (podľa možností vytvorenie
cezhraničnej spolupráce: napr. Ostrihom – Štúrovo);
 cezhraničný rozvoj a rozšírenie sociálnych služieb s osobitným dôrazom na účasť obyvateľov nad 50
rokov (silver economy);
Ochrana a udržateľné využívanie prírodného bohatstva
 zvyšovanie podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie;
 modernizácia systému protipovodňovej ochrany, prispôsobenie sa negatívnym vplyvom klimatických
zmien;
 modernizácia infraštruktúry kanalizačnej siete, výstavba chýbajúcich úsekov;
 rozširovanie triedeného zberu odpadov, vypracovanie systému nakladania s komunálnym zeleným
odpadom;
Udržateľné využívanie kultúrnych a turistických atrakcií, sieťovaný rozvoj v menšom rozsahu
 podpora zvýšenia ponuky ubytovacích zariadení;
 rozvoj aktívnych turistických služieb;
 rozvoj programového turizmu (vínny a gastroturizmus, kultúrne podujatia);
 vytvorenie siete turistickej ponuky a zabezpečenie efektívneho destinačného manažmentu.
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5. STRATÉGIA
5.1. Vízia do budúcnosti
Na základe stratégie realizovanej v spolupráci a pod riadením Európskeho zoskupenia územnej spolupráce
PONTIBUS bude v cieľovom území realizovaný viacúčelový rozvoj, ktorý podporí posilnenie schopnosti
územia udržať svoje obyvateľstvo, zlepšiť kvalitu života miestnych obyvateľov a dosiahnuť udržateľný
sociálno-hospodársky rozvoj.
Vďaka realizácii územnej stratégie sa pohraničný región Peštianskej župy a Nitrianskeho kraja stane
regiónom, ktorý je po rýchlostných cestách dobre dostupný a disponuje hustými dopravnými spojeniami.
Ako výsledok realizačných činností stratégie sa zlepší priechodnosť hraničných priechodov a prechod
medzi dvomi krajinami zabezpečia nové mosty cez Ipeľ. Pre pohraničný región budú charakteristické
priaznivé podmienky prepravy tovaru, rozšíri sa objem cezhraničnej nákladnej dopravy s vysokým
podielom železničnej a vodnej prepravy. Cezhraničné formy hromadnej dopravy sa dostanú do popredia
a miestni obyvatelia budú na každodenné dochádzanie do práce medzi Maďarskom a Slovenskom využívať
služby hromadnej dopravy.
V cieľovom území stratégie sa usídlia výrobné alebo priemyselné stredné podniky zohrávajúce úlohu v
lokálnom zamestnávaní a prilákaní kvalifikovanej pracovnej sily, ktoré prostredníctvom svojich schopností
vytvárať príjmy a zamestnávať ľudí podporia lokálne zamestnávanie obyvateľov a ich zotrvanie v regióne.
Vďaka rozvoju mikropodnikov vzniknú kapitálovo silnejšie malé podniky, ktoré zabezpečia
konkurencieschopnosť miestnych služieb. Podporením poľnohospodárskych výrobcov a diverzifikáciou
miestneho sortimentu sa vytvorí hospodárske prostredie s efektívnym využívaním zdrojov, na základe
ktorého postupne zosilnie schopnosť hospodáriacich jednotiek kumulovať kapitál a budú prevažovať
dlhodobo udržateľné, ekologické výrobné metódy využívajúce moderné nástroje informačných
technológií. Rozvíjajúce sa infraštruktúrne prostredie a rozmanitejšia ponuka pracovných miest umožnia
udržanie kvalifikovanej pracovnej sily v regióne, ako aj výkon práce v rámci flexibilných foriem
zamestnania.
V dôsledku rozvojov budú k dispozícii sociálne a pracovné, respektíve vzdelávacie a školiace služby, ktoré
umožnia, aby sa aj nízkokvalifikované vrstvy spoločnosti dokázali zamestnať na primárnom pracovnom
trhu. Prístup k službám zdravotnej starostlivosti sa výrazne zlepší, ústavná a ambulantná odborná
zdravotná starostlivosť bude dostupná z malých vzdialeností, sezónne rozdiely v starostlivosti nebudú
významné.
Bude vytvorený environmentálny stav zmierňujúci vplyvy klimatických zmien a prispôsobujúci sa
extrémnym výkyvom počasia, v ktorom bude zohrávať dôležitú úlohu rozšírenie environmentálnych
technológií a infraštruktúrnych riešení podporujúcich udržateľné využívanie prírodných zdrojov. V oblasti
ochrany proti povodniam a ich vhodného odvádzania budú k dispozícii moderné protipovodňové
zariadenia.
Pre obyvateľov regiónu bude mať vďaka realizácii stratégie rozhodujúci význam zachovávanie kultúrnej
identity a pestovanie kultúrnych tradícií charakteristických pre územie. Zachovanie ich identity a
pestovanie tradícií zabezpečí ich zotrvanie v regióne. Turistická ponuka vytvárajúca sa v strete Dunaja, Ipľa
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a Börzsönyu – spolu s atrakciami Dunajského ohybu, ktoré majú celoštátny význam, bude indukovať
významný rozvoj ubytovacích zariadení a zvýšenie návštevnosti, kde si návštevníci budú môcť svoj pobyt
vychutnať v pokojnej, priateľskej a vidieckej atmosfére. Tí, ktorí túžia po oddychu, nájdu v regióne
rozmanité možnosti aktívnej rekreácie, k čomu je vďaka dlhodobému rozvoju dostupná adekvátna
prijímajúca infraštruktúra. Turistická ponuka sa rozšíri o významné kultúrne podujatia, miestne tematické
festivaly organizované v spolupráci s obcami, vínne a gastronomické túry, rôzny tábory a kulinárske akcie.
Rozširujúca sa ponuka a rastúca návštevnosť bude zoskupená a začlenená do cezhraničnej siete pomocou
obecného a regionálneho destinačného manažmentu, informačných kancelárií a marketingových činností.

5.2. Komplexné a špecifické ciele
Primárnym cieľovým územím stratégie sú pohraničné lokality okresu Szob a Nitrianskeho kraja,
sekundárnym cieľovým územím je územie Peštianskej župy a Nitrianskeho kraja. Stratégia sa okrem toho
na maďarskej strane dotýka lokality Ostrihomu a mesta Vác, ktorých vývoj zásadným spôsobom
ovplyvňuje hospodársky, spoločenský a kultúrny život primárneho cieľového územia. Pri stanovovaní
strategických cieľov sa očakáva, aby boli sformulované dobre definované ciele v malom počte, ku ktorým
bude priradený zvládnuteľný počet oblastí intervencie.
Kvôli rozsiahlym rozvojovým potrebám regiónu je v nasledujúcich 5 oblastiach rozvoja vhodné
sformulovať komplexné ciele definované do roku 2025:






Doprava a dostupnosť;
Hospodárstvo;
Spoločnosť;
Ochrana prírodného bohatstva;
Kultúra a cestovný ruch.

K definovanej vízii určuje stratégia pre každý z vyššie uvedených piatich rozvojových oblastí jeden
komplexný cieľ, ku ktorému patrí malý počet špecifických cieľov. Špecifický cieľ vymedzuje vytýčený cieľ
jednotlivých projektových balíkov patriacich ku komplexnému cieľu definovanému pre rozvojové oblasti.
Projektový balík je súhrnom projektov patriacich k jednotlivým špecifickým cieľom, ktorý obsahuje
dôležitejšie činnosti, ktoré sa majú realizovať na strategickej úrovni pre danú rozvojovú oblasť. Jednotlivé
projektové balíky presahujú rozsah pôsobnosti užšie poňatých pohraničných oblastí a dôležitým
predpokladom ich realizácie je, aby boli rozvoje patriace k jednotlivým projektovým balíkom začlenené po
roku 2020 do sektorových, regionálnych a cezhraničných operačných programov. Len takto sa dá
zabezpečiť, aby boli pre dotknuté rozvoje alokované primerané zdroje a následne sa tieto rozvoje aj
realizovali, podporiac tým rozvoj hospodárskej, sociálnej a kultúrnej kohézie regiónu.
Manévrovací priestor stratégie podľa analýzy situácie určuje vysoký podiel chránených prírodných hodnôt
územia a tým spojená nízka príťažlivosť lokality pre výrobné investície, v dôsledku prísnych predpisov. Pre
chýbajúci výrobný sektor v lokalite v súčasnosti neexistujú základy pre rozvoj inovácie podnikov,
respektíve nie sú k dispozícii primerané podmienky pre chýbajúcu vysokoškolskú a výskumnú
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infraštruktúru ani pre rozvoj VaV a inovácií. Geografická poloha a významné a chránené prírodné hodnoty,
v spojení s rozvojom dopravy územia predstavujú významný rozvojový potenciál v prípade hospodárskej,
spoločenskej a kultúrnej kohézie. Keďže počet obyvateľov dotknutých obcí je nízky, aj malé priemyselné
alebo turistické rozvoje predstavujú okamžitý a významný pozitívny účinok v prípade zamestnávania a
ekonomickej výkonnosti. Zvyšovanie sily udržania obyvateľstva môže podporiť rozširovanie dobre
platených pracovných miest, zlepšenie prístupnosti verejných služieb (hlavne v oblasti zdravotníctva), ako
aj rozvoj turizmu a diverzifikáciu miestnych hospodárskych činností, ktoré môžu zabezpečiť pre tu žijúcich
ľudí vynikajúcu kvalitu života.

KOMPLEXNÉ CIELE – VÍZIA

Obrázok č. 15. – Systém cieľov stratégie

Zvyšovanie sily udržania obyvateľstva prostredníctvom zlepšenia kvality života

Zlepšenie dopravnej
dostupnosti

ŠPECIFICKÉ CIELE

-

-

-

-

Zlepšenie regionálnej
dostupnosti
pohraničného regiónu
Zlepšenie priepustnosti
hraničných priechodov

Zabezpečenie
priaznivých
podmienok rastu pre
podniky

-

-

Vytvorenie podmienok
pre prepravu tovaru
umožňujúcich
realizáciu väčšej
premávky
Rozvoj regionálnych
dopravných systémov

-

-

Zabezpečenie lepšieho Ochrana a udržateľné
prístupu ku kvalitným využívanie prírodného
verejným službám
bohatstva

Zvýšenie podielu
malých podnikov a
motivovanie stredných
podnikov k usídleniu

Podpora
zamestnateľnosti a
umiestnenia ľudí s
nižšou kvalifikáciou

Podpora rozšírenia
ekologicky udržateľnej
poľnohospodárskej
výroby na základe
efektívneho využívania lokálnych ľudských
zdrojov

Okresné a cezhraničné
zosúladenie
vzdelávacích služieb

Podpora udržania
vysokokvalifikovaných
zamestnancov na
mieste

-

-

-

Zabezpečenie lepšieho
prístupu k
zdravotníckym
službám
Rozvoj sociálnych a
občianskych služieb
-

Trvalo udržateľné
využívanie kultúrnych
a turistických atrakcií

Modernizácia
protipovodňového
systému, príprava na
zvýšené riziká
spôsobené
klimatickými zmenami
Zníženie zaťaženia
životného prostredia
spôsobeného
znečistením odpadmi
Využívanie
obnoviteľných zdrojov
energie
Revitalizácia miest a
obcí

Podpora rozšírenia
ponuky ubytovaní
Rozšírenie ponuky
aktívneho turizmu
Rozvoj kultúrnych a
turistických atrakcií
programového
turizmu a súvisiacich
služieb
Sieťovanie turistickej
ponuky a
zabezpečenie
efektívneho
destinačného
manažmentu

Podpora prístupu
miestnych výrobkov
na trh

Zdroj: vlastná editácia

Vízia stratégie si vytýčila za cieľ zvyšovanie sily udržania obyvateľstva cez zlepšenie kvality života. Ciele pre
uskutočnenie vízie boli definované v 5 rozvojových oblastiach. Komplexné ciele obsahujú projektové
balíky, ku ktorým sme priradili špecifické ciele. Rozvojové činnosti patriace k jednotlivým projektovým
balíkom sú úzko spojené aj s inými komplexnými cieľmi, z toho dôvodu sme obsah plánovaných
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projektových balíkov zaradili podľa relevancie k tomu komplexnému cieľu, ktorého sa najviac týka. Pri
vymedzení jednotlivých intervenčných oblastí sme zohľadnili nasledovné aspekty.










Dopravná dostupnosť: obsahuje všetky rozvoje cestnej, železničnej a vodnej infraštruktúry a rozvoj
organizovania dopravy, s výnimkou rozvoja cyklistických chodníkov prioritného turistického významu,
ktoré je lepšie rozvíjať v užšom spojení s turistickými oblasťami.
Hospodárstvo: zahŕňa všetky investície pre rozvoj výroby a služieb, vrátane poľnohospodárstva a v
rámci toho podpory umiestnenia miestnych výrobkov na trh, ale v dôsledku dôležitosti a úzkeho
prepojenia s kultúrnym rozvojom, turistický rozvoj nepatrí k oblasti rozvoja hospodárstva, ale objavuje
sa ako samostatný komplexný cieľ, spolu s kultúrnym rozvojom. K oblasti hospodárstva patrí motivácia
zriadenia zamestnaní pre vyššie kvalifikovaných zamestnancov, lebo to závisí predovšetkým od
výkonu podnikov, čo vie štát motivovať len nepriamymi prostriedkami. Zlepšenie zamestnateľnosti
nízkokvalifikovaných osôb so silnou sociálnou dimenziou patrí zas pre priamu intervenčnú možnosť
štátu a sociálne aspekty k lepším verejným službám.
Spoločnosť: zahŕňa rozvoj vzdelávania, zdravotníctva a služieb zamestnanosti, vrátane rozšírenia
zamestnávania zamestnancov s nízkou kvalifikáciou a ľudí vykonávajúcich verejnoprospešné práce,
rozvoja sociálnych služieb a ich začlenenie do systému v súlade s miestnymi pomermi (rozvoje typu
„silver economy“).
Ochrana prírodných hodnôt: k oblasti rozvoja patrí zachovanie oblastí ochrany prírody ako aj každý
rozvoj inžinierskych sietí, resp. infraštruktúry, ktorý priamo znižuje záťaž životného prostredia, ako
napr. protipovodňová ochrana. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov zahŕňa spracovanie
odpadov a využívanie obnoviteľných zdrojov energie.
Cestovný ruch a kultúra: trvalo udržateľný rozvoj atrakcií cestovného ruchu na základe analýzy
situácie je najdôležitejším bodom, kde sú potrebné najrôznejšie rozvojové kroky, z toho dôvodu sa
tým spojené strategické predstavy objavujú v osobitnej oblasti rozvoja. Turistickú príťažlivosť oblasti
zabezpečujú prírodné hodnoty a kultúrne činnosti, preto stratégia na ich využitie je oddelená od cieľov
rozvoja hospodárstva a ochrany prírodných a kultúrnych hodnôt, ale je dôležité tieto intervencie
realizovať v súlade s týmito dvomi komplexnými cieľmi, a zabezpečiť synergiu medzi jednotlivými
opatreniami.

Intervencie patriace k špecifickým cieľom definovaným pre jednotlivé oblasti rozvoja obsahujú rozvojové
alebo projektové balíky, prostredníctvom ktorých sa komplexné ciele a cez nich aj vízia stávajú
dostupnými. Na základe analýzy a celkovej vízie boli komplexné a špecifické ciele vytýčené pre jednotlivé
oblasti rozvoja sformulované nasledovne:

1. Komplexný cieľ: Zlepšenie dopravnej dostupnosti
1.1. Špecifický cieľ: zlepšenie regionálnej dostupnosti pohraničného regiónu, tento cieľ je zameraný
predovšetkým na rekonštrukciu rýchlostných ciest a ciest I. triedy, zlepšenie dostupnosti regiónu
prostredníctvom výstavby nových rýchlostných ciest, so zvláštnym zreteľom na podporu výstavby
rýchlostnej cesty R7 a rozvoja súvisiacej cestnej siete na Slovensku, ako aj predloženie návrhu na
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predĺženie hlavnej cesty č. 12 v Ipeľskej kotline. Tento cieľ ďalej zahŕňa výstavbu, rekonštrukciu
a modernizáciu regionálnych a miestnych ciest, ako aj podporu ekologickej a nemotorizovanej dopravy.
1.2. Špecifický cieľ: Zlepšenie priepustnosti hraničných priechodov, zahŕňa výstavbu plánovaného mosta
cez Ipeľ medzi Ipolydamásdom a Chľabou, ako aj vytvorenie ďalších hraničných priechodov a zvyšovanie
zaťažiteľnosti už existujúcich priechodov.
1.3. Špecifický cieľ: Vytvorenie podmienok pre prepravu tovaru vo väčšom objeme, čo obsahuje rozvoj
infraštruktúry železničnej a vodnej prepravy, najmä podporu zriadenia multimodálneho uzla v (Ostrihome
a) Štúrove na zníženie záťaže cestnej nákladnej dopravy.
1.4. Špecifický cieľ: Rozvoj regionálnych dopravných systémov, čo zahŕňa rozvoj cezhraničnej osobnej
dopravy, prostredníctvom zavedenia regionálnych liniek s nižšími cenami aké majú medzinárodné linky, a
odstránenie fyzických a administratívnych prekážok, ktoré obmedzujú slobodu cezhraničnej prepravy
tovaru.

2. Komplexný cieľ: Zabezpečenie priaznivých podmienok rastu pre podniky
2.1. Špecifický cieľ: Zvýšenie podielu malých podnikov voči podielu mikropodnikov, respektíve podpora
usídlenia stredných podnikov, čo zahŕňa zvyšovanie priemerného počtu zamestnancov mikropodnikov,
ktoré v súčasnosti uspokojujú hlavne miestne potreby, ako aj motivácia usídlenia stredných podnikov
pracujúcich vo výrobnom sektore alebo v sektore služieb, prostredníctvom čoho sa zlepší aj ekonomický
rozsah miestnych podnikateľských subjektov.
2.2. Špecifický cieľ: Motivácia rozširovania ekologicky udržateľnej poľnohospodárskej výroby založenej na
efektívnom využívaní miestnych zdrojov, čo zahŕňa rozvoj poľnohospodárstva spojený s diverzifikáciou
výrobných činností, ako aj rozšírenie moderných, nákladovo efektívnych a ekologických spôsobov
poľnohospodárskej výroby, výmenu skúseností v rámci cezhraničnej spolupráce.
2.3. Špecifický cieľ: Podpora udržanie vysoko kvalifikovanej pracovnej sily v regióne, čo zahŕňa snahu o
rozšírenie pracovných miest vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie, ako aj využívanie flexibilných foriem
zamestnávania vrátane potenciálu práce na čiastočný úväzok a možnosti práce na diaľku.
2.4. Špecifický cieľ: Podpora prístupu lokálnych výrobkov na trh vrátane vytvorenia katastra lokálnych
výrobkov, zriadenia trhu výrobcov, využívania prvkov obecného marketingu a využitia príležitostí na
predaj lokálnych výrobkov, identifikácie predajných riešení a ich adaptácie, t. j. podpory a popularizácie
tradičných poľnohospodárskych a potravinárskych regionálnych značiek (napr. víno, ovocné destiláty,
druhy ovocia atď.).

3. Komplexný cieľ: Zabezpečenie lepšieho prístupu ku kvalitným verejným službám
3.1. Špecifický cieľ: Podpora zamestnateľnosti a motivácia zamestnania osôb s nižšou kvalifikáciou na
primárnom pracovnom trhu, čo zahŕňa podporu umiestnenia najťažšie zamestnateľných spoločenských
vrstiev v konkurenčnej sfére s poskytovaním vhodných sociálnych služieb a služieb pracovného trhu, resp.
podporu zamestnania osôb vykonávajúcich verejnoprospešné práce v súkromnom sektore
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prostredníctvom odborného vzdelávania a pomocou programov rozvoja kompetencií mimo školského
systému.
3.2. Špecifický cieľ: Okresné a cezhraničné zosúladenie vzdelávacích služieb, čo zahŕňa rozvoj
infraštruktúry v rámci školského systému a činností organizovania vzdelávania v stredoškolskom a
vysokoškolskom vzdelávaní.
3.3. Špecifický cieľ: Zabezpečenie lepšej prístupnosti k zdravotným službám, čo zahŕňa riešenie ťažkostí
spôsobených rastúcim nedostatkom lekárov a praktických lekárov, problémy ambulantnej starostlivosti,
ako aj elimináciu nedostatkov zapríčinených klientskou záťažou v turistickej sezóne.
3.4. Špecifický cieľ: Rozvoj sociálnych a občianskych služieb, čo zahŕňa vývoj, doplnenie a rozšírenie služieb
sociálnej siete poskytovaných pre starnúce obyvateľstvo (silver economy), ako aj podporu začlenenia
občianskych združení a iniciatív v oblasti verejných a personálnych služieb, podnietenie sieťovania
neštátnych subjektov, spojenie občianskych iniciatív a podporu cezhraničnej spolupráce.

4. Komplexný cieľ: Ochrana a udržateľné využívanie prírodného bohatstva
4.1. Špecifický cieľ: Modernizácia systému protipovodňovej ochrany, príprava na zvýšené riziká
vyplývajúce zo zmeny klímy, čo zahŕňa údržbu protipovodňových diel, ako aj investičné rozvoje s cieľom
prevencie hrozieb spôsobených extrémnym počasím.
4.2. Špecifický cieľ: Zníženie záťaže životného prostredia spôsobenej znečisteným odpadmi, čo zahŕňa
zabezpečenie infraštruktúrnych a organizačných podmienok ekologického zberu a spracovania
komunálneho a zeleného odpadu, so zvláštnym zreteľom na environmentálne povedomie obyvateľov a
ochranu významných prírodných hodnôt.
4.3. Špecifický cieľ: Využívanie obnoviteľných zdrojov energie, čo zahŕňa podporu využívania
obnoviteľných zdrojov energie pre verejné a súkromné ciele, podporu investícií verejných inštitúcií do
energetickej účinnosti a osvety obyvateľstva týkajúcej sa využívania obnoviteľných zdrojov energie,
energetickej účinnosti a úspornosti.
4.4. Špecifický cieľ: Revitalizácia miest a obcí, čo zahŕňa zabránenie zhoršeniu stavu nepoužívaných
hospodárskych objektov, oživenie dotknutých oblastí, odborný zber a spracovanie stavebného, kovového
a iného odpadu z opustených zariadení, predovšetkým v sekundárnom území.

5. Komplexný cieľ: Trvalo udržateľné využívanie kultúrnych a turistických atrakcií
5.1. Špecifický cieľ: Podpora rozširovania ponuky ubytovaní, čo zahŕňa zvýšenie počtu a typu existujúcich
ubytovacích možností a ich prispôsobenie požiadavkám trhu, a tiež prispeje k tomu, aby so zvýšením
prenocovaní z výnosov významných turistických atrakcií v blízkosti primerane profitoval aj pohraničný
región.
5.2. Rozšírenie aktívnej turistickej ponuky, čo zahŕňa rozvoj udržateľných turistických služieb a
infraštruktúry zameraných na využitie možností cykloturistiky, vodnej turistiky (brehy riek, kúpaliská,
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wellness atď.), rybolovu, jazdectva, túr (tematické, ekologické túry, obhliadky kultúrnych a historických
pamiatok) a iných prírodných a umelo vytvorených hodnôt, ktoré podporia zvýšenie výdavkov turistov.
5.3. Rozvoj kultúrnych a turistických atrakcií spojených s programovým, gastronomickým, vínnym
turizmom a kultúrnym dedičstvom a súvisiacich služieb, čo zahŕňa zlepšenie turistického využívania
cezhraničných spoločných podujatí (konferencie, kongresy, incentívny cestovný ruch), festivaly zamerané
na zvýšenie výdavkov turistov, tematické tábory, rozvoj iných kreatívnych služieb, miestnych prírodných
a kultúrnych podmienok, turistických služieb, zvýšenie účinnosti riadenia vinárskych oblastí, vytvorenie
koncepcie existujúcich vínnych ciest, rozvoj vidieckeho turizmu, podporu certifikácie ubytovacích a
reštauračných služieb v rámci vidieckeho turizmu.
5.4. Začlenenie turistickej ponuky do siete a zabezpečenie efektívneho destinačného manažmentu,
podpora rozvoja infraštruktúry cestovného ruchu a služieb, čo zahŕňa spoločný alebo prepojený predaj
služieb spojených s jednotlivými turistickými atrakciami, čím sa zvýši ich turistická príťažlivosť, ako aj
rozvoj všetkých činností spojených s turistickým marketingom a predajom. Pre udržateľný dopyt
v cestovnom ruchu je potrebná podpora udržiavania a budovania novej infraštruktúry cestovného ruchu
a služieb. Je potrebné podporiť investičné projekty zamerané na budovanie a rekonštrukciu zariadení
cestovného ruchu, budovanie turistických informačných centier, projekty zamerané na výstavbu kúpalísk
a doplnkových služieb. Je potrebné zamerať sa aj na infraštruktúru primárnych foriem cestovného ruchu,
ako aj na zvyšovanie profesionality a výnimočnosti osôb pracujúcich v oblasti cestovného ruchu, vo
vzdelávacích inštitúciách je potrebné podporiť praktické vzdelávanie.

5.3. Predstavenie plánovaných projektových balíkov
Sformulované komplexné a špecifické ciele v jednotlivých prípadoch presahujú primárnu cieľovú oblasť
vytýčenú súčasnou stratégiou, čiže okruh pôsobnosti pohraničnej oblasti Peštianskej župy a Nitrianskeho
kraja a sú vo veľkej miere závislé od toho, ako dôrazne sa objavujú dané rozvoje v pridružených
sektorových, regionálnych a pohraničných stratégiách. Zároveň menované rozvoje, ktoré nepatria do
okruhu pôsobnosti priamej cieľovej oblasti sú už dávno neoddeliteľnou súčasťou vládnej stratégie EÚ a
dvoch dotknutých krajín, ktorých realizácia je už vo viacerých prípadoch oproti pôvodným plánom v
značnom omeškaní.
K tomu aby sa v súčasných stratégiách plánované ciele maximálne realizovali, je dôležité zabezpečiť, aby
v programovom období 2021 – 2027 mali dotknuté a potrebné rozvoje čím väčšiu prioritu už aj vo fáze
plánovania programu. Keďže najväčšiu časť zdrojov zabezpečí kohézna politika a národné rozvojové
programy oboch štátov, v prípade operačných programov pre roky 2021 – 2027 treba zabezpečiť vhodnú
prezentáciu nižšie uvedených rozvojov:


Interreg V-A Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko: môže poskytnúť
zdroje pre financovanie menších rozvojov na podporu priechodnosti hraničných priechodov,
zabezpečiť finančné zdroje pre sociálne, vzdelávacie, zdravotnícke a iné cezhraničné dopravnoorganizačné rozvoje, zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva.
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Sektorové operačné programy rozvoja dopravy členských krajín: môžu pomôcť v zlepšení regionálnej
dostupnosti oblasti, vo výstavbe hlavných ciest prvej a druhej triedy pozdĺž helsinských koridorov
danej oblasti, vo financovaní rozvoja multimodálneho logistického centra, respektíve v podpore
rozsiahlejšieho rozvoja prepravnej infraštruktúry.
Sektorové operačné programy členských krajín pre rozvoj hospodárstva a vidieka: môžu pomôcť
v podpore usídlenia a rozšírenia výrobných činností, v rozvoji technológie a prevádzok podnikov,
v podpore rozšírenia počtu miestnych pracovných pozícií produkujúcich vyššiu pridanú hodnotu a
zabezpečujúcich lepšie mzdové podmienky, ako aj rozšírenie produktívnych, ekologicky udržateľných
poľnohospodárskych činností v lokalite založených na využívaní miestnych zdrojov;
Sektorové operačné programy rozvoja infraštruktúry členských krajín: môžu poskytnúť pomoc pri
financovaní protipovodňových opatrení, opatrení na odvádzanie odpadovej vody a nakladenie
s odpadmi, pri rozvojoch väčšieho rozsahu zameraných na zachovanie prírodného dedičstva, ako aj
pri úsilí zameraných na uspokojenie požiadaviek obyvateľstva spojených s dodávkami plynu a pitnej
vody;
Sektorové operačné programy rozvoja ľudských zdrojov členských krajín: môžu zabezpečiť potrebné
zdroje pre lepšiu dostupnosť k vzdelávacím službám v rámci školského systému, k sociálnym
a zdravotníckym službám, ako aj službám na trhu práce pre miestne obyvateľstvo a turistov, vrátane
rozvoja infraštruktúry a programov rozvoja organizácie;
Regionálne operačné programy: môžu pomôcť realizácii menších turistických rozvojov, rozvoju ciest
nižších tried, motivovať miestnu inštitucionálnu a kultúrnu spoluprácu, ako aj rozvoj miestnej
obchodnej infraštruktúry;
Národné programy podpory: môžu byť nápomocné v oblastiach, ktorých podpora nie je v rozpore so
zákazom štátnych dotácií podľa práva EÚ (napr. preprava, uhoľný a oceliarsky priemysel, lodná
doprava sa nemôže dotovať ani z národných zdrojov), ale v rámci štrukturálnych fondov nie je možné
požiadať o zdroje na rozvoj (takouto oblasťou financovanou z národných zdrojov môže byť
v budúcnosti rozvoj ubytovania alebo podpora veľkopodnikov);
Connecting European Facility (CEF): Nástroj na prepájanie Európy je kľúčovým finančným nástrojom
Európskej únie, ktorý podporuje infraštruktúrne investície zamerané na zvyšovanie
konkurencieschopnosti a tvorbu pracovných miest v oblasti dopravy, energetiky a digitalizácie.

Projektový balík slúži na dosiahnutie jednotlivých špecifických cieľov, ktorých rámec je možný určiť
v prípade väčších rozvojov pri vyhotovení tejto stratégie a v prípade menších rozvojov definujú strategické
požiadavky projektov ktoré treba uprednostniť. Intervenčnú logiku každého komplexného cieľa je možné
potvrdiť pomocou trás efektivity. Trasy efektivity vyznačia rozvojové potreby, ktoré majú jednotlivé
projekty uspokojiť, predstavia najdôležitejšie výstupy pri závere rozvojových projektov, zhrnú
významnejšie výsledky na konci obdobia udržania projektu, respektíve zaznamenajú možné kladné účinky
v dlhodobom horizonte. Trasy efektivity vyznačujú logické prepojenia medzi rozvojovými potrebami a
očakávanými výsledkami, čo pomáha jednak pri potvrdení rozvojovej logiky sektorových, regionálnych a
pohraničných programov v prípade plánovania a prijatia operačných programov. Na druhej strane trasy
efektivity poskytujú oporný bod k neskoršiemu zaznamenávaniu základných princípov výberu projektov,
ako aj k určeniu relevantných indikátorov počas plánovania projektov.
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5.3.1. Zlepšenie dopravnej dostupnosti
Obrázok č. 16. – Cesta k dosiahnutiu vplyvu komplexného cieľa zameraného na rozvoj dopravnej
dostupnosti
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Potrebu rozvoja potvrdzuje skutočnosť, že pohraničné oblasti Peštianskej župy a Nitrianskeho kraja ležia
geograficky a geopoliticky na tranzitnom území, ktoré ovplyvňujú aj dve medzinárodné dopravné koridory.
Zároveň rozvoj hraničných priechodov bol doteraz zanedbaný, na spoločnej hranici dvoch
administratívnych krajov treba spoločnú cestnú infraštruktúru tiež rozvíjať. Pre obidve strany hranice je
charakteristické to, že nedostatky dopravnej siete obmedzujú vyťaženie hospodárskych a spoločenských
kapacít oblasti, pre chýbajúcu dostupnosť sa mnoho činností presídli radšej do okolitých centier. Zároveň
cieľová oblasť leží blízko k väčším mestským sídlam susedných regiónov, ako aj k budapeštianskej
aglomerácii, preto je premávka na území významná, rozvoj externej a internej prístupnosti je preto
kľúčovým faktorom pri podpore mobility pracovnej sily, ako aj pri posilnení cestovného ruchu.
Indikátory navrhované ku komplexnému cieľu:



Miera cezhraničnej osobnej dopravy;
Miera cezhraničnej nákladnej dopravy;
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Počet rozvojov zameraných na zvyšovanie osobnej a nákladnej dopravy;
Priemerná hustota hraničných priechodov v dotknutom hraničnom úseku;

5.3.1.1. Zlepšenie regionálnej dostupnosti pohraničného regiónu
Najdôležitejším rozvojom projektového balíka je výstavba cesty R7 na slovenskej strane. Síce Nitriansky
samosprávny kraj sa považuje z hľadiska diaľnic za dobre vybavený, ale južné oblasti dôležitejšie hlavné
cesty obchádzajú, a preto v severojužnom smere je prístupnosť rýchlostných ciest nedostatočná. Projekt
je už v prípravnej fáze, súvisiaca štúdia uskutočniteľnosti bola dokončená, takže aj napriek meškaniu by
mala byť dokončená do roku 2020 – 2025. Projekt je nesmierne dôležitý pre región, podpora vlády je silná,
preto sa napriek tomu navrhuje počítať s rozvojom, že jej realizácia už nespadá do okruhu primárneho
cieľového územia. Popri výstavbe siete rýchlostných ciest môžu prispieť k rekonštrukcii a rozšíreniu ciest
nižších tried regionálne a v menšej miere cezhraničné operačné programy, hlavne v prípade tých, ktoré
rozvíjajú okrem regionálnej dostupnosti aj cezhraničné dopravné spojenia. Dok okruhu rekonštrukcie ciest
nižšej triedy patrí aj predĺženie cesty č. 12 po štátne hranice.
Druhým dôležitým prvkom projektového balíka je na území Nitrianskeho samosprávneho kraja
modernizácia železničnej siete a železničných staníc a zlepšenie ich zhoršeného stavu v záujme zvýšenia
pohodlia a bezpečnosti cestujúcich, čo je predpokladom pre expanziu osobnej dopravy. Zlepšenie
dostupnosti vodnej dopravy má skryté potenciály, pre využívanie ktorých ešte nie je vyhotovená jednotná
strategická koncepcia. Ako prvý krok sa preto odporúča vyhotovenie jednotnej slovensko-maďarskej
cezhraničnej koncepcie alebo stratégie rozvoja vodnej dopravy, ktorá na základe podrobnej analýzy
situácie objasní, ktoré prístavné miesta si vyžadujú rozvoj a ďalšie infraštruktúrne investície v záujme
podpory cezhraničnej vodnej dopravy. Z hľadiska rozvoja vodnej dopravy by bol dôležitý projekt
Dunabusz/Dunajbus, ktorý je už dlho plánovaný, ale do dnešného dňa sa nachádza v návrhovej fáze a jeho
realizácia je zatiaľ neistá. Projekt by vo významnej miere prispel k atraktivite riečnej osobnej dopravy v
regióne, čo by malo kladný účinok predovšetkým z hľadiska rozvoja turistických atrakcií.
5.3.1.2. Zlepšenie priepustnosti hraničných priechodov
Projektový balík zahŕňa jednak zvýšenie počtu hraničných priechodov v regióne, ak aj rozšírenie a zvýšenie
zaťažiteľnosti existujúcich mostov. Ústredným prvkom projektového balíka a zároveň aj najnákladnejším
prvkom celej stratégie je výstavba nového mosta cez Ipeľ medzi Ipolydamásdom a Chľabou, čo základným
spôsobom posilní hospodársku, spoločenskú a kultúrnu kohéziu regiónu.
V záujme realizácie mosta podali spoločnosť Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. a Nitriansky samosprávny
kraj – kompetentné orgány podľa právnych predpisov členských štátov – projekt na výzvu Kooperačný
program INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko 2. prioritná os. Projekt bol Monitorovacím
výborom programu navrhnutý dňa 26. apríla 2018 na podporu. V projekte sa vybuduje 58 metrov dlhý
most, v Maďarsku 540 metrov dlhá prípojná cesta a na Slovensku 175,22 metrov dlhá prípojná cesta.
Otvorenie hraničného priechodu skráti dostupnosť k TEN-T sieti, predovšetkým z okolitých obcí (Szob,
Márianosztra, Kóspallag, Leléd). Nový hraničný priechod zabezpečí lepšiu prístupnosť k rieke Dunaj, k
diaľnici M2, k novému prvku siete TEN-T a značným spôsobom zlepší prístupnosť regiónu. Hospodárske a
sociálne vplyvy rozvoja a zlepšenie mobility obyvateľov pohraničnej oblasti a ich spojenie. Povolenie
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vzťahujúce sa na most na maďarskej strane nadobudlo právoplatnosť. Vo veci prípojnej cesty na slovenskej
strane prebieha schvaľovacie konanie. Následne sa po realizácii potrebných verejných obstarávaní môže
začať technické projektovanie, začatie výstavby sa očakáva najskôr v roku 2019, na základe čoho sa rozvoj
pravdepodobne zrealizuje v horizonte stanovenom v súčasnej stratégii. Celkové náklady projektu
predstavujú 6,75 miliónov eur, z čoho je 5,7 miliónov projektom podporovaná čiastka.

5.3.1.3. Vytvorenie infraštruktúrnych podmienok pre prepravu tovaru
Projektový balík zahŕňa vybudovanie nových hraničných priechodov vhodných aj pre nákladnú dopravu v
cestnej aj vodnej doprave, ako aj spojenie existujúcich spôsobov prepravy prostredníctvom zriadenia
multimodálneho logistického centra predovšetkým v Štúrove. Napríklad 3,5 t nosnosť mosta Márie Valéria
pri Ostrihome nepostačuje na pokrytie potrieb prepravy tovaru, preto treba nájsť v každom prípade
riešenie na spôsob prepravy väčších nákladov. Z okolitých hraničných priechodov ešte most pri obci Tésa
disponuje s väčšou 7,5 t nosnosťou, čo umožňuje realizáciu menšej nákladnej dopravy medzi územiami na
dvoch stranách hranice, z toho dôvodu by bolo veľmi dôležité vybudovať nový most s čo najväčšou
nosnosťou.
Okrem toho je nedostatočný aj počet a rozmer riečnych priechodov cez Dunaj vhodných pre nákladnú
dopravu. Oprava týchto priechodov už prebieha, medzi Komárnom a Komáromom sa stavia nový nákladný
most. Na elimináciu obmedzení spôsobených mostom Márie Valéria je možné vyriešiť nákladnú prepravu
medzi Štúrovom a Ostrihomom len prostredníctvom nákladnej kompy alebo výstavbou nového mosta, čo
zahŕňa aj rozvoj nákladného prístavu v Štúrove. Plánovaný multimodálny logistický rozvoj predpokladá
hraničný priechod s únosnosťou väčšou ako 3,5 ton, okrem toho poskytuje nové možnosti rozšírenia aj
pre podnikanie.

5.3.1.4. Rozvoje regionálnej dopravnej organizácie
Projektový balík zahŕňa cezhraničné rozvoje, ktoré sa týkajú investícií neinfraštruktúrneho charakteru, čiže
odstránenie fyzických a administratívnych bariér obmedzujúcich cezhraničnú osobnú a nákladnú dopravu.
Vzhľadom k prevahe cestnej premávky je najdôležitejším krokom rozvoja vybudovanie regionálneho
systému lístkov pre autobusovú dopravu, čo by okamžite znížilo náklady cestujúcich v osobnej doprave na
tretinu a základným spôsobom by sa zvýšila vôľa prekročiť hranice. Rozvoj je zatiaľ v koncepčnej úrovni,
preto je prvým krokom na základe existujúcej praxe vyhotovenie vlastného strategického projektu na
realizáciu rozvoja. Zrušenie medzinárodnej tarify v prípade cezhraničnej dopravy je jednak regulačnou
otázkou, a jednak otázkou organizovania dopravy a informovania. Z hľadiska regulácie je predpokladom
pre lacnejšie cestovné lístky, aby štátna podpora prístupná v rámci národných hraníc bola rozšírená aj na
osobnú dopravu v záujme toho, aby spoločnosti vykonávajúce prepravu osôb nemuseli drasticky zvýšené
prevádzkové náklady preniesť na cestujúcich. Projektový balík zahŕňa aj vytvorenie zharmonizovaných
cestovných poriadkov a jednej spoločnej tarify (zavedenie takých typov lístkov a permanentiek, ktoré
motivujú cezhraničnú mobilitu). S tým sa spája aj výstavba elektronického informačného systému pre
cestujúcich (webové stránky, displeje, dvojjazyčné mobilné aplikácie).
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Druhým prvkom projektového balíka je obnova železničnej osobnej dopravy medzi mestami Szob a
Štúrovo, spolu s lístkami malého cezhraničného prechodu alebo so znížením tarify regionálneho systému
lístkov. Základom systému je, aby náklady na dopravu cestujúcich, ktorí pravidelne alebo v krátkom čase
tam aj späť prekračujú štátne hranice, ostali na nízkej úrovni, tým sa posilní mobilita na pracovnom trhu
ako aj turistický ruch. Tretím prvkom projektového balíka je zjednotenie noriem rozdielnych na dvoch
stranách hranice, spojených so železničnou nákladnou dopravou. Národné vlády tento problém už
rozpoznali a začali intenzívnejšiu spoluprácu medzi železnicami susedných štátov tak v oblasti spoločného
prevádzkovania, ako aj spoločného rozvoja.
Na finančnú a environmentálnu udržateľnosť cezhraničných dopravných systémov slúži aj vytvorenie
súladu s turistickou ponukou. Keďže výrazný podiel cestovného ruchu sa dá spojiť s turizmom, sú potrebné
činnosti zohľadňujúce požiadavky cestovného ruchu, aj v prípade rozvoja cezhraničnej dopravy.

5.3.2. Zlepšenie podmienok pre rast podnikov
Potrebu rozvoja dokazuje aj to, že v dôsledku vymiznutia veľkých podnikov charakteristických v minulosti
pre túto oblasť, lokalita v súčasnosti nedisponuje podstatnou priemyselnou výrobnou kapacitou. Popri
rozvoji služieb a turizmu má prioritu zlepšenie podielu priemyselnej výroby, primerane k podmienkam
regiónu. Jednak pre nedostatok vysokoškolského vzdelávania rozširovanie potrebných inovačných kapacít
je možné len pomocou výrobných podnikov, a jednak sa dá očakávať, že sa do regiónu vrátia stredné
podniky, založené na výrobnom sektore. To ale možno očakávať z dôvodu ochrany prírody danej lokality
len na obmedzených miestach a v malej miere, čo spôsobuje, že ekonomická výkonnosť oblasti
jednostranne závisí od vývoja cestovného ruchu. Turizmus je odvetvie citlivé na hospodárske krízy, lebo
domácnosti počas krízy znižujú v prvom rade svoje náklady na voľný čas, ktoré sa môžu drastickým
spôsobom, nepredvídateľne znížiť. Z toho dôvodu je dôležité naplánovať osobitný projektový balík týkajúci
sa rozvojov vzťahujúcich sa na ostatné oblasti hospodárstva a opatrenia zamerané na diverzifikáciu
hospodárstva finančne a inštitucionálne spravovať osobitne, aby turizmus, ktorý má lepšie podmienky,
neodčerpal od iných výrobných a servisných činností štátne dotácie.
Odporúčaný ukazovateľ:





Rast tržieb malých a stredných podnikov;
Zvýšenie prevádzkového kapitálu smerujúceho do oblasti;
Zvýšenie priemerného počtu zamestnancov v malých a stredných podnikoch;
Počet presídlených alebo zriadených stredných podnikov a malých podnikov zamestnávajúcich viac
ako 30 osôb.

Obrázok č. 17. – Trasa efektivity komplexného cieľa zameraného na zlepšenie podmienok pre rast
podnikania
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5.3.2.1. Zvýšenie podielu malých podnikov a motivovanie stredných podnikov k usídleniu
Navrhovaný projektový balík zahŕňa rozvoj technológií a závodov poskytovateľov služieb a predovšetkým
výrobných podnikov prostredníctvom návratných aj nenávratných finančných prostriedkov. V
programovom období do roku 2020 kvôli zameraniu na výrobný priemysel bolo možné rozvíjať služby len
v najchudobnejších obciach, vo forme nevratných dotácií na maďarskej strane. Nariadenia EU nevylučujú
rozvoj služieb z nevratných zdrojov a v súčasných plánoch vlády figuruje podpora rozvoja služieb spojených
s výrobou vo forme nevratných finančných prostriedkov, v programovom období 2021-2027.
Neodporúča sa uplatniť sektorové obmedzenie v prípade projektového balíka vzťahujúce sa na
spracovateľský priemysel, lebo to by len zabraňovalo diverzifikácii ekonomiky. V podstate posilnenie alebo
príchod akéhokoľvek výrobného podniku by malo obrovský vplyv na ekonomickú situáciu oblasti, ako aj
na situáciu na trhu práce, keďže sú tu obce s nízkym počtom obyvateľstva. Posilnením záhradníctva, o
ktorom bude reč v nasledujúcom projektovom balíku, môžu získať významnejšiu úlohu rozvoje
potravinárskeho priemyslu na maďarskej strane, táto oblasť ostáva pre maďarskú vládu naďalej prioritne
podporovanou oblasťou. Popri rozvoji technológií v rámci tohto projektového balíka môže prebiehať
motivácia prístupu na trh, ako aj rozvoj obchodného prostredia, kde popri rozvoji menších logistických
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parkov môže dostať priestor rozvoj tých niekoľkých existujúcich priemyselných parkov ako aj výstavba
nových podnikateľských inkubátorov.
Na podporu podnikovej produktivity región nedisponuje s veľkým množstvom priamo aplikovateľných
nástrojov, ale dá sa predpokladať, že zvyšovanie produktivity a v rámci toho zvyšovanie pracovnej
produktivity bude v oboch členských štátoch prioritným rozvojovým aspektom v stratégii rozvoja
ekonomiky po roku 2020. V záujme zlepšenia pracovnej produktivity sa dá očakávať znižovanie daní a
administratívnych záťaží spojených s prácou, silnejšie uplatňovanie aspektov produktivity v projektoch
zameraných na rozvoj ekonomiky, ako aj možnosti financovania mentorských služieb a obchodného
poradenstva pre mikro a malé podniky.
5.3.2.2. Podnietenie poľnohospodárskej výroby založenej na využívaní lokálnych zdrojov
Tento projektový balík zahŕňa zdroje pre rozvoj vidieka dostupné z Európskeho poľnohospodárskeho
fondu pre rozvoj vidieka, pomocou ktorých je možné oživiť záhradnícke tradície regiónu a zabrániť
ďalšiemu úpadku poľnohospodárskych činností v regióne. Okrem rozvoja služieb a spracovateľského
priemyslu môže zabezpečiť diverzifikácia poľnohospodárskych činností vyrovnanú hospodársku štruktúru,
ktorá je schopná zabezpečiť prosperitu územia aj vtedy, ak prípadné kľúčové príjmy z turistického ruchu
náhle vypadnú. Jedným z navrhovaných odbytových trhov môže byť „gastrorevolúcia“ ktorá v posledných
10-13 rokoch nabrala elán hlavne v Budapešti, v rámci toho s trendom „fine dining“ v reštauračných
službách začali používať kvalitné suroviny z miestnych zdrojov. Oblasť má dobré klimatické podmienky,
hlavne pre pestovanie bobuľovitého ovocia, ktoré má radšej kopcovitý terén, aký je na maďarskej strane,
a pre pestovanie iných druhov ovocia charakteristických skôr pre rovinatý terén, aký je na slovenskej
strane. Pre konkurencieschopné záhradníctvo a posilnenie miestnych výrobcov je potrebný významný
rozvoj pestovateľskej technológie a odborných znalostí a tiež znalosť moderných pestovateľských metód
miestnych ľudí zabezpečujúcich primeranú produktivitu. Ďalším plánovaným prvkom projektového balíka
je program „Smart vidiek“, ktorý sa teraz formuluje, je to iniciatíva na úrovni EU. V rámci iniciatívy sa
naskytá možnosť na digitalizáciu poľnohospodárskej výroby, na rozvoj používania dát a výrobnej
technológie v duchu štvrtej priemyselnej revolúcie. Poľnohospodárska výroba, ktorá sa pomocou
moderných technológií stáva produktívnejšou a ziskovejšou, si vyžaduje vyššiu odbornosť a zabezpečuje
lepšie živobytie, čo priamo zvyšuje silu regiónu udržania obyvateľstva.
5.3.2.3. Projektový balík zameraný na podporu udržania vysokokvalifikovaných zamestnancov
Oblasť rozvoja s jednými z najťažších podmienok, v ktorom sú aj nástroje štátneho projektového balíka
pomerne obmedzené. Blízkosť miest, voľný pohyb pracovnej sily v rámci EU, ako aj chýbajúce
vysokoškolské inštitúcie a absencia jednotlivých verejných služieb pre nižšie mzdy dostupné v lokalite,
mimoriadne silne motivuje mladých a vzdelanejších ľudí na sťahovanie, alebo na dochádzania do práce, a
tiež na dlhodobú prácu v zahraničí. Významná časť ľudí, ktorí si našli prácu inde, má tu naďalej trvalé
bydlisko a pri dostatočnej finančnej istote by sa s radosťou vrátili na svoje pôvodné bydlisko. Úspešnosť
projektového balíka závisí vo veľkej miere od úspešnosti iných projektových balíkov, lebo k zvyšovaniu sily
udržania obyvateľstva je potrebné zlepšovať prístup k verejným službám, v rámci toho predovšetkým k
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zdravotníctvu, ako aj od úspešnosti projektového balíka zameraného na rozvoj podnikov čo vedie k lepším
mzdovým podmienkam, ako aj k zlepšeniu dopravnej prístupnosti.
Cieľom projektového balíka je zabezpečiť životné podmienky, ktoré poskytujú oveľa lepšiu kvalitu života
predovšetkým vďaka prírodným a kultúrnym podmienkam, popri ktorých sa už ľuďom oplatí bývať a
pracovať v lokalite, napriek nižším mzdám v porovnaní so mzdami vo veľkomeste. Úspešnosti
projektového balíka zameraného na podporu zachovania vysoko kvalifikovanej pracovnej sily na mieste
okrem potrebných výsledkov iných projektových balíkov vie napomôcť aj zvýšená spolupráca s okolitými
vysokoškolskými inštitúciami a možná delokácia jednotlivých činností do menších stredísk pohraničnej
oblasti, ako aj podpora rozšírenia pružných foriem zamestnávania.
Síce rozšírenie pružných foriem zamestnávania je vďaka infokomunikačným technológiám globálnym
trendom, ale využívanie ich praktických výhod sa v regióne stretáva s celým radom problémov. Jednak je
málo činností v prípade existujúcich podnikov, kde sa dá prácu na diaľku efektívne uplatniť, a jednak
ochota a vôľa zamestnať sa, je v prípade miestnej pracovnej sily nie v každom prípade postačujúca na
vykonávania kvalitnej diaľkovej práce. Oproti tomu je rozšírenie internetu v regióne vyhovujúce, a v
blízkych mestských centrách je možné nájsť podniky, pre ktoré vyhovuje ak sa pracovná sila vôbec nie,
alebo len 2-3 dni v týždni zdržiava v prevádzke podniku s cieľom vykonávať prácu, a zvyšné úlohy je
schopný vzdelaný a motivovaný zamestnanec vyriešiť aj v mieste svojho bydliska. So spoločnosťami v
dôležitejších centrách miest sa oplatí vytvoriť spoluprácu, s doplnením primeraných programov
kompetencie a vzdelávania, a vytvorením pracovísk zabezpečujúcich primeranú mzdu a pracovné
podmienky zabezpečiť pre ľudí s vyšším vzdelaním priaznivé podmienky na usídlenie, ktorí tak môžu v
atraktívnom prírodnom prostredí žiť svoj kvalitnejší život než keby žili v preplnenom a znečistenom
mestskom prostredí.
5.3.2.4. Podpora prístupu miestnych výrobkov na trh
Projektový balík zahŕňa vytvorenie a rozvoj informačných a dodávateľských sietí spojených s lokálnymi
výrobkami, ktorého cieľom je vytvorenie jednotnej lokálnej značky, umožnenie udržateľného využívania
lokálnych výrobkov a tým podpora miestnych výrobcov. V rámci projektového balíka sa odporúča vytvoriť
výrobné trhy, ktoré dokážu uspokojiť potreby obyvateľstva a inštitúcií na oboch stranách hranice.
Umiestnenie lokálnych výrobkov na trh a budovanie značky lokálnych výrobkov možno identifikovať ako
východiskový bod nielen pre lokálnych výrobcov, ale aj pre obce, pokiaľ prostredníctvom kombinácie
prvkov obecného marketingu dokážu pretaviť predaj lokálnych výrobkov do konkurenčnej výhody,
udržateľným spôsobom, sprostredkovaním lokálnych hodnôt, vypracovaním balíkov služieb sa otvorí
možnosť aj pre využitie turistického potenciálu. Trhové možnosti lokálnych výrobkov regiónu
Börzsöny – Dunaj – Ipeľ skúmala aj štúdia z roku 2015, ktorej zistenia možno integrovať medzi prvky
projektového balíka.7

7

http://www.borzsonyleader.hu/userfiles/document/208-19szm-feher-medina-ertekesites.pdf
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5.3.3. Zabezpečenie lepšieho prístupu ku kvalitným verejným službám
Potrebu projektového balíka dokazuje chýbajúci prístup k jednotlivým verejným službám, čo je pri
nepriaznivých platových podmienkach druhým hlavným dôvodom migrácie obyvateľstva. Najväčší
nedostatok sa ukazuje v zdravotníctve, čo ďalej zhoršujú ťažkopádne služby, prejavujúce sa v dôsledku
turistickej sezóny v letnom období. Región nemá nemocnicu, služby praktických lekárov a ambulantná
starostlivosť je neuspokojujúca aj bez sezónneho zaťaženia. Okrem toho chýbajú vysokoškolské inštitúcie,
okrem väčších miest na slovenskej strane sa v regióne nenachádzajú ani vysoké školy.
Ďalším problémom je, že aj zamestnávanie ľudí s nižšou kvalifikáciou je neuspokojivé, k podpore ich
zamestnávania by boli potrebné okrem základných programov na rozvoj kompetencie aj kroky na
zlepšenie sociálnej integrácie. Prekážkou lepšieho prístupu k verejnej infraštruktúre je aj to, že na
slovenskej strane nie sú vyriešené dodávky plynu obyvateľstvu v malých obciach. K zlepšeniu kvality života
a k zvýšeniu sily udržania obyvateľstva je dôležité vytvoriť podmienky k tomu, aby mohli obyvatelia na
oboch stranách hranice bývať v prostredí, ktoré vyhovuje moderným životným podmienkam.
Odporúčané ukazovatele:





Zvýšenie počtu zamestnancov s odbornou kvalifikáciou alebo vysokoškolským vzdelaním;
Podiel osôb s modernou odbornou kvalifikáciou alebo vysokoškolským vzdelaním;
Podiel zamestnávania osôb, ktorí sa zúčastnili programov na rozvoj kompetencií a sociálnych
programov na primárnom pracovnom trhu;
Počet nových spoluprác v cezhraničných verejných službách.
Obrázok č. 18. – Trasa efektivity komplexného cieľa zameraného na zlepšenie prístupu k verejným
službám
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5.3.3.1. Zlepšenie zamestnateľnosti osôb s nízkym vzdelaním
Projektový balík zahŕňa programy pre miestne obyvateľstvo so základným vzdelaním na zvyšovanie
kompetencií a sociálne programy vstupu do zamestnania. Najviac znevýhodnenú, najviac zaostalú sociálnu
vrstvu je najťažšie zamestnať, lebo okrem chýbajúceho odborného vzdelania sú potrebné aj motivačné
kurzy a iné kurzy na rozvoj vôle a schopností zvyšujúce chuť pracovať, a tiež je potrebné aj poradenstvo.
Cieľom zamestnávania ľudí s najnižším vzdelaním je, aby dostali komplexný a podľa možností aj na mieru
prispôsobený balík školení, respektíve služieb pracovného trhu, aby sa po získaní motivácie a schopností
mohli čím skôr zamestnať na primárnom pracovnom trhu.
Druhým prvkom projektového balíka je podpora odbornej kvalifikácie osôb so stredoškolským vzdelaním.
K tomu je potrebné posilňovať účasť regiónu pomocou príslušných operatívnych programov odborného
vzdelávania, respektíve paralelne s tým pomocou projektového balíka pre rozvoj ekonomiky treba
podporovať zriadenie atraktívnych pracovísk v lokalite. V oblasti je aj v súčasnosti ochota skôr pre odborné
a fyzické práce, ale podniky, ktoré sa tu prípadne usídlia, vyžadujú vyššiu úroveň vzdelania od svojich
budúcich zamestnancov, lebo atraktívne mzdové podmienky vedia zabezpečiť len pre kvalifikované
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pracovné sily. Úspešnosť projektového balíka priamo spôsobuje zlepšenie pracovnej produktivity v
regióne.

5.3.3.2. Okresné a cezhraničné zosúladenie vzdelávacích služieb
Projektový balík zahŕňa projekty zamerané na rozvoj základného a stredoškolského vzdelávania, ako aj
vzdelávacích služieb mimo školského systému. Okrem inštitucionálneho a organizačného rozvoja sem
patrí aj rekonštrukcia a modernizácia škôl na oboch stranách hranice, zabezpečenie potrebného počtu
školských miest, ako aj zdokonaľovanie metodiky vzdelávania a učebných osnov, alebo rozvoj služieb
detských družín.
Ďalším prvkom projektového balíka je koordinácia a zdieľanie vzdelávacích služieb mimo školského
systému poskytovaných na dvoch stranách hranice. Podmienkou je širšie zabezpečenie možnosti
prekročenia hraníc. V rámci projektového balíka budú realizované cezhraničné spolupráce v oblasti
vzdelávania. Najsilnejším prostriedkom na podporu spoločenskej a kultúrnej kohézie je, ak miestni
obyvatelia už od detstva považujú za samozrejmosť, že príslušné verejné služby môžu využívať aj na druhej
strane hranice, ak to vyžadujú.

5.3.3.3. Zabezpečenie lepšieho prístupu k zdravotníckym a sociálnym službám
Projektový balík je zameraný adekvátnu dostupnosť zdravotníckych služieb vyžadovanú miestnym
obyvateľstvom, ako aj zvýšenou sezónnou turistickou návštevnosťou. Jedným z najzávažnejších
problémov oblasti je migrácia zdravotníckych pracovníkov, navyše tento problém nie je možné riešiť
pomocou nástrojov, ktoré má miestna politika rozvoja k dispozícii. V regióne sa neočakáva, že sa tu v
blízkej budúcnosti zriadi nemocnica, čiže zatiaľ je cieľom projektového balíka rozšírenie služieb praktických
lekárov a ambulantnej starostlivosti. Rozšírenie kapacít je mimoriadne dôležitou otázkou hlavne kvôli
zvýšenému turistickému ruchu v letnej sezóne, hlavne pre zvýšené riziko nehodovosti spojené s aktívnou
turistikou.
K zlepšeniu kvality života miestneho obyvateľstva aj k odbornej starostlivosti návštevníkov, ktorí sem
zavítajú, je dôležité vytvoriť infraštruktúrne, inštitucionálne a personálne podmienky potrebného
zdravotníckeho zabezpečenia. V prvom kroku sa navrhuje klásť dôraz na uspokojenie požiadaviek
sezónneho turistického ruchu, a po dozretí výsledkov projektového balíka zameraného na zlepšenie
kvality života ďalej motivovať ľudí pracujúcich v zdravotníctve, aby ostali v regióne. Riešenie problému
bude kľúčovým prvkom pre obe členské štáty v nasledujúcom období, preto sa dá očakávať priaznivý vývoj
národného regulačného a inštitucionálneho prostredia.

5.3.3.4. Rozvoj sociálnych a občianskych služieb
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Okrem vyššie uvedených treba venovať zvláštnu pozornosť aj plneniu výziev spojených so sociálnou
starostlivosťou o starších ľudí v starnúcom regióne, vybudovania vhodných kapacít a podmienok, podľa
potrieb a požiadaviek cieľového obyvateľstva. Rozvojom sociálnych služieb „silver economy“ zameraných
na ľudí nad päťdesiat rokov možno dosiahnuť nielen zlepšenie kvality života starnúceho obyvateľstva, ale
aj posilnenie schopnosti regiónu udržať si svojich obyvateľov.
Okrem toho je potrebné podporiť možnosť vytvárania sietí mimovládnych subjektov a iniciatív súvisiacich
s verejnými a personálnymi službami prostredníctvom posilnenia cezhraničného charakteru iniciatív.

5.3.4. Ochrana a udržateľné využívanie prírodného bohatstva
Obrázok č. 19 – Trasa efektivity komplexného cieľa zameraného na ochranu prírodného dedičstva
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Potrebu projektového balíka dokazuje, že pre blízkosť Dunaja je pohraničná oblasť obzvlášť exponovaná v
prípade škôd spôsobených extrémnymi poveternostnými podmienkami. Existujúce protipovodňové diela
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potrebujú miestami modernizáciu a rekonštrukciu, respektíve do roku 2025 v závislosti od miery zmien
počasia, aj protipovodňové diela bude treba rozširovať.
Potrebu projektového balíka vyvoláva aj chýbajúca kanalizačná sieť a pomerne vysoká záťaž na životné
prostredie spôsobená odpadovým hospodárstvom, čo priamo ohrozuje najdôležitejší zdroj oblasti,
integritu prioritných chránených oblastí. Environmentálne povedomie obyvateľov predovšetkým v oblasti
nakladania s komunálnymi odpadmi by si taktiež vyžadovalo zlepšenie, triedený zber odpadov ešte nie je
dostatočne rozšírený. Pre územie je charakteristické nevyužívanie obnoviteľných zdrojov energie, čo si
vyžaduje zlepšenie.
Odporúčaný ukazovateľ:





Dĺžka novo postavených alebo zrekonštruovaných protipovodňových diel;
Podiel separovaného komunálneho odpadu;
Počet obyvateľov zasiahnutých kampaňami na zvyšovanie povedomia;
Počet podnikov a domácností využívajúcich obnoviteľné zdroje energie.

5.3.4.1. Modernizácia systému protipovodňovej ochrany
V rámci projektového balíka sa dajú realizovať projekty rozvoja systému monitorovania povodní, ktoré
umožnia aby sme boli schopní mieru očakávaných škôd priebežne a spoľahlivo predpovedať. Okrem toho
je možné v rámci projektového balíka financovať aj rozvoj protipovodňovej infraštruktúry realizovanej
pomocou príslušných sektorových alebo regionálnych operačných programov.
Väčšina úloh, ktoré sa v súvislosti s protipovodňovou ochranou vynoria nespadajú do kompetencie
zoskupenia, z toho dôvodu je aj priestor pre EZÚS PONTIBUS pomerne obmedzený v spolupráci takéhoto
charakteru. Existujú ale metódy prevencie pred povodňami, ktorých aplikácia v regióne môže naraz slúžiť
protipovodňovej ochrane, krajinnej rehabilitácii a realizácii turistických predstáv lokality. Takou metódou
môže byť napríklad plánované zaplavenie (systém núdzových povodňových rezervoárov prispôsobených
danostiam a potrebám oblasti), čo je v optimálnom prípade schopné popri odvedení prebytočnej vody
povodní prispieť aj k prežitiu biotopov ovplyvňovaných vodou. Cieľom EZÚS-u je preskúmať takéto
alternatívne možnosti, v danom prípade podporiť ich uplatňovanie.
V rámci projektového balíka je potrebné tiež realizovať protipovodňovú ochranu oblasti Nagymaros, kde
sa nachádza najdlhšia promenáda na brehu Dunaja lokality, kde protipovodňová ochrana oblasti v
súčasnosti nie je vyriešená, napriek tomu, že v prípade veľkých povodní v roku 2002 sa už preukázala
zraniteľnosť územia v prípade katastrofy. Na rozvoj zatiaľ nie sú vyčlenené osobitné zdroje, preto musí byť
v realizácii rozvojov prvým krokom spolupráca v zabezpečení potrebnej ochoty vlády. K zabezpečeniu
protipovodňových úloh obcí pozdĺž rieky Ipeľ treba venovať tiež osobitnú pozornosť.
Je dôležité nájsť metódy prevencie pred povodňami, ktorých aplikácia v regióne môže naraz slúžiť
protipovodňovej ochrane, krajinnej rehabilitácii a realizácii turistických predstáv lokality. Takou metódou
môže byť napríklad systém núdzových povodňových rezervoárov prispôsobených danostiam a potrebám
oblasti, ktorý je v optimálnom prípade schopný popri odvedení prebytočnej vody povodní prispieť aj k
prežitiu biotopov ovplyvňovaných vodou.
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Nepriamou oblasťou intervencie stratégie môže byť aj rozvoj a revitalizácia Dunaja a jeho prítokov, k čomu
môže spolupráca prispieť prostredníctvom podpory vládnych projektov.

5.3.4.2. Zníženie environmentálneho zaťaženia spôsobeného spracovaním odpadov
Ďalším prvkom akčného plánu je modernizácia spracovania odpadov, respektíve realizácia súvisiacich
programov zameraných na zvyšovanie povedomia. Spracovanie listového odpadu, zeleného záhradného
odpadu v súčasnosti nie je vyriešené, a miera zberu separovaného odpadu je nízka aj z hľadiska
infraštruktúry, ktorá je k dispozícii. Keďže environmentálne zaťaženie vyplývajúce zo znečistenia odpadmi
je vysoké, je nevyhnutné vytvoriť a zlepšiť podmienky infraštruktúry spracovania odpadov.
Keďže prírodné hodnoty regiónu predstavujú najdôležitejší zdroj rozvoja, je mimoriadne dôležité, aby sa
znečistenie životného prostredia v dôsledku odpadov znížilo v nasledujúcom programovom období.
Všetky tieto programy spoločne prispejú k celkovému zlepšeniu kvality života v regióne.

5.3.4.3. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie
Navrhovaný projektový balík zahŕňa programy a intervencie, ktoré sú zamerané na snahy priameho
cieľového územia v oblasti energetickej účinnosti. V tomto ohľade musí byť prioritne podporené
zvyšovanie pomeru využívania v súčasnosti nevyužitých obnoviteľných zdrojov energie zo strany
obyvateľov aj podnikov, zvyšovanie energetickej účinnosti v znamení environmentálneho povedomia a
zníženie využívania neobnoviteľnej energie, podporiac tým udržateľné a ekologické fungovanie.
Projektový balík okrem toho zahŕňa aj zvyšovanie účinnosti systému odpadového hospodárstva –
prostredníctvom obehového hospodárstva – v cieľovom území, čo je v prvom rade zamerané na zníženie
množstva odpadov, ako aj na zvýšenie pomeru recyklácie odpadov. Možno sem zaradiť aj zvýšenie miery
recyklácie biologických materiálov, napr. odpadov z potravín (bioodpad), komunálnych a priemyselných
kalov a poľnohospodárskych zvyškov.

5.3.4.4. Revitalizácia miest a obcí
Revitalizácia miest a obcí v regióne bola taktiež definovaná ako samostatný projektový balík.
Predovšetkým v sekundárnom cieľovom území je potrebné podporiť zabránenie zhoršeniu stavu
nepoužívaných hospodárskych objektov, oživenie dotknutých oblastí, odborný zber a spracovanie
stavebného, kovového a iného odpadu z opustených zariadení. Oživením opustených a nepoužívaných
priemyselných areálov regiónu a obmedzením vzniku environmentálnych záťaží sa otvorí možnosť pre
realizáciu investícií na hnedej lúke, ktoré umožnia oživiť hospodársky život a schopnosť regiónu udržať si
svojich obyvateľov.
V priamom cieľovom území je naproti tomu potrebné podporiť predovšetkým projekty zamerané na
zastavenie vyľudňovania obcí s klesajúcim počtom obyvateľov prostredníctvom iniciatív zameraných na
udržateľné zachovávanie prírodného dedičstva.
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5.3.5. Rozvoj kultúrnej a turistickej ponuky
Potrebu projektového balíka odôvodňuje to, že jediným aj medzinárodne uznaným lákadlom regiónu je
bohatá flóra a fauna vysoko chránených prírodných území nachádzajúcich sa v blízkosti lokality. Keďže v
dôsledku prísnych ekologických predpisov je rozvoj výrobného sektora možný len v obmedzenej miere a
miestach, preto sa najdôležitejší bod expanzie pohraničnej oblasti nachádza práve v rozvoji turistického
ruchu. Blízkosť miest a dostupnosť lacnejšej a rýchlejšej dopravy zabezpečí stály a primeraný dopyt
turistických služieb, zároveň súčasné služby v regióne nepredstavujú dostatočné lákadlo pre návštevníkov,
aby na mieste strávili viac času, respektíve aby míňali viac peňazí.
K poskytovaniu vysokokvalitných a rôznorodých služieb nie sú dané potrebné infraštruktúrne podmienky,
chýbajú kreatívne turistické služby využívajúce existujúcu silu turistických atrakcií, ktoré by boli schopné
poskytnú primerane bohaté služby k tomu, aby návštevníci strávili v týchto miestach viac času. Zvýšené
turistické využívanie kultúrnych daností predstavuje tiež potenciál pre rozšírenie ponuky, okrem toho pre
chýbajúci efektívnejší destinačný manažment, a chýbajúcu sieť turistických služieb sú špecifické
marketingové a predajné náklady počítané na jednotlivých aktérov vysoké. V dôsledku toho predaj
spoločných marketingových a turistických služieb v jednotnom balíku spôsobí, že pohraničná oblasť bude
zaujímavejším cieľom, čím sa zvýši návštevnosť aj turistické výdavky. Ďalším problémom je, že v porovnaní
s turistickými atrakciami je počet ubytovaní v regióne nízky, síce počet penziónov je upokojujúci, ale počet
kempingov alebo hotelových izieb na vyššej úrovni okrem obci Nagymaros nie sú k dispozícii v primeranom
množstve.
Odporúčané ukazovatele:




Miera zvyšovania počtu prenocovaní;
Miera priemerných turistických výdavkov na jednu osobu;
Počet kultúrnych akcií kvalifikovaných ako turistická atrakcia.

Obrázok č. 20 – Cesta k dosiahnutiu vplyvu komplexného cieľa zameraného na rozvoj kultúrnej
a turistickej ponuky
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5.3.5.1. Rozvoj ubytovacích kapacít
Opatrenie zahŕňa rôzne rozvoje aktívnej, programovej a ekoturistiky, ktoré predpokladajú vytvorenie
nových ubytovacích zariadení zameraných na uspokojenie rozličných potrieb. V rámci projektového balíka
sa realizuje predovšetkým rozvoj kempingov a skromnejších ubytovacích zariadení podporujúcich
predovšetkým oživenie aktívneho turizmu. V súčasnej dobe prebieha na slovenskej strane zriaďovanie
piatich a na maďarskej strane troch kempingov, čo možno so zvýšením turistickej ponuky doplniť ďalšími
rozvojmi. Rozšírenie hotelových ubytovacích kapacít ponúkajúcich vyššiu úroveň ubytovania ako penzióny
by v porovnaní s lepšou ponukou charakteristickou pre susedné oblasti znamenalo elimináciu dôležitého
nedostatku. Tento cieľ možno dosiahnuť aj rozšírením programu kaštieľov, pričom sa odporúča, aby
najmenej jeden kaštieľ bol aspoň sčasti prebudovaný na kvalitné ubytovacie zariadenie Kaštiele môžu
okrem toho slúžiť ako priestory pre umelecké festivaly, stále alebo dočasné výstavy.
Rozšírenie ubytovacích kapacít nebolo v programovom období 2014 – 2020 možné financovať zo
štrukturálnych fondov, ale v budúcom období sa už predpokladá zmiernenie tohto zákazu v prípade, ak to
bude dopyt po okolitých turistických atrakciách z ekonomického hľadiska spoľahlivo odôvodňovať. Okrem
toho sa dá počítať aj s podporou štátom financovaných programov, v súčasnosti sa však nedá predvídať,
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aký veľký problém bude predstavovať nedostatok zdrojov v programovom období 2021 – 2027 pred
prebiehajúcim schvaľovaním rozpočtu EÚ a zrodením pravidiel štátnej podpory vzťahujúcich sa na nové
obdobie. Opätovné povolenie rozšírenia ubytovacích kapacít je rovnako dôležité pre oba členské štáty,
preto sa dá očakávať, že počas prijímania právnych predpisov vzťahujúcich sa na nové programové
obdobie, ako aj pri rokovaniach o dotknutých operačných programoch bude slovenská a maďarská vláda
schopná vyjednať priaznivé regulačné podmienky pre realizáciu projektov.

5.3.5.2. Podnietenie rozšírenia aktívnych turistických služieb
Projektový balík zahŕňa rozvoj miestnej menšej infraštruktúry spojenej s cyklistikou, jazdením na koni,
turistikou, vodnými športmi, rybolovom a poľovníctvom a rozvoj kreatívnych súvisiacich služieb. V rámci
projektového balíka sa môže napríklad uskutočniť rozvoj infraštruktúry a služieb prístavu pre kajaky pri
meste Szob v malom meradle, ako aj rozvoj ponuky tzv. rybárskeho domu, ktorý možno taktiež zrealizovať
s nízkou úrovňou investícií. Ďalšími prvkami projektového balíka sú rozvoje cykotrasy realizované v rámci
EuroVelo 6, najmä výstavba cyklistickej cesty medzi Štúrovom a Chľabou, ktorá okrem turizmu vo
významnej miere podporí aj tok pracovných síl. Ponechajúc voľný priestor pre iné kreatívne nápady na
rozvoj do roku 2025, v rámci projektového balíka možno realizovať aj rozvoj sprievodných služieb čoraz
populárnejších cross-motoristických súťaží. Takýto rozvoj musí byť v každom prípade realizovaný bez
zaťaženia chránených prírodných hodnôt.
V rámci podpory rozvoja infraštruktúry cestovného ruchu a služieb je potrebné zamerať sa aj na podporu
rekonštrukcie existujúcich pamiatok, ktoré možno využiť v cestovnom ruchu, podporu rekonštrukcie a
výstavbu nových termálnych wellness centier, zabezpečenie modernej a ekologickej technologickej
úrovne kúpalísk, podporu rozširovania služieb a rekonštrukcie sídiel miestnych vinárov a vinohradníkov,
modernizáciu výstavných zariadení a zabezpečenie moderných technológií. Za prioritné považujeme
rozšíriť ponuku vodných športov, ktoré majú v regióne pri využití klimatických podmienok veľmi dobré
vyhliadky. Zároveň je potrebná aj podpora chovu rýb v rámci rekreačného rybolovu pre návštevníkov
kraja, aktivizácia a spolupráca poľovníckych združení pri tvorbe ponuky poľovníckych pobytov, ako aj
podpora doplnkových foriem cestovného ruchu, napríklad pešej turistiky, pozorovania vtáctva a pod.
Odporúča sa rozvoj troch zvolených oblastí cestovného ruchu – MICE, wellness služieb a cykloturistiky.
Tieto musia byť hlavnou atrakciou a motiváciou k návšteve regiónu. Tejto hlavnej klientele sa druhotne
môžu ponúknuť ďalšie zaujímavosti kraja. V súčasnosti sú široko používané a populárne sociálne siete,
najmä v okruhu mladých ľudí. Z tohto dôvodu je potrebné ponuku produktov cestovného ruchu ponúknuť
tomuto okruhu klientov prostredníctvom komunikačných kanálov, ktoré sú pre nich prirodzené a sú nimi
obľúbené.
Vytvorenie výhodných komplexných pobytových balíkov podľa požiadaviek jednotlivých cieľových skupín
v záujme zabezpečenia ich spokojnosti a zároveň dosiahnutia najvyššieho možného priemerného výdavku
v regióne. Návštevníkom, ktorých primárnym cieľom v cieľovom území nie je rekreácia pri vode, možno
taktiež ponúknuť ako sekundárny produkt návštevu rekreačných termálnych zariadení.
Klienti termálnych kúpalísk sú čoraz náročnejší a môžu si vyberať z neustále sa rozširujúcej a kvalitnejšej
ponuky. V termálnych kúpaliskách je preto potrebné navrhnúť moderné a inovatívne služby.
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Známou pútnickou cestou je pútnická cesta Sv. Cyrila a Metoda, ktorá vedie cez územie kraja. Táto cesta
sa môže stať významnou pútnickou trasou v strednej a východnej Európe. Je potrebné zabezpečiť ideovú
náplň jednotlivých zastávok, jasné a kvalitné značenie, dobré mapové podklady. Súčasťou pútí budú
religiózne podujatia nadväzujúce na históriu a tradície. Je dôležité vytvoriť platformu pre efektívnu
spoluprácu jednotlivých miest v cestovnom ruchu. Ponuku miest je potrebné začleniť do portfólia
cestovných kancelárií a iných organizátorov cestovného ruchu.

5.3.5.3. Rentabilnejšie zužitkovanie kultúrnych a turistických podujatí
Projektový balík zahŕňa jednak rozvoj turistických služieb ponúkaných počas spoločných cezhraničných
programov (napr. spoločný fašiangový ples), ako aj podporu menších projektov v oblasti športových aktivít
a hlavne kultúrneho života, ako sú Börzsöny Múzeum a tanečná skupina Danubius Táncegyüttes, čiže
ľudový tanec a – predovšetkým v prípade obce Salka – projektov zameraných na zvyšovanie turistickej
atraktivity remeselníckych tradícií. Okrem toho sa dajú využiť – ak sa program kaštieľov v lokalite úspešne
realizuje, alebo aj bez toho – aj možnosti programového turizmu, rozvoj služieb súvisiacich s umeleckými
festivalmi, tematickými tábormi alebo inými podujatiami, ktoré zvyšujú počet prenocovaní a špecifickú
úroveň výdavkov turistov, ktorí zavítajú do regiónu.
Keďže časové rozpätie tejto stratégie trvá do roku 2025, neodporúča sa predbežná príprava výhradného
zoznamu projektov, avšak je vhodné na celé programové obdobie zabezpečiť vhodný dostupný zdroj
rozvoja pre aktuálne kreatívne turistické nápady, aby bola miestna ponuka schopná pružne reagovať na
konkurenciu. Odporúča sa obnoviť a úspešne pokračovať v iniciatíve Gastroland, v rámci ktorého
Ipolydamásd, Chľaba, Szob a Márianosztra predstavia návštevníkom špeciality 52 rôznych národných
kuchýň. Iniciatíva súvisí aj s predchádzajúcim odporúčaním zameraným na gastronomické využívanie
miestnych výrobkov a surovín.
V rámci vinárstva a vinohradníctva je potrebné zefektívniť manažment vinohradníckych oblastí a vytvoriť
koncepciu fungujúcich vínnych ciest. Dosiahlo by sa tým zvýšenie dopytu po vínnom turizme. Ľudia si
zvyknú na to, že v jednotlivých oblastiach bude k dispozícii minimálne jedno vinárstvo, ponúkajúce
degustáciu miestnych vín, vďaka čomu navštívia aj iné oblasti. Spolu s vinohradníctvom a vinárstvom je
potrebné rozšíriť aj vidiecky turizmus.
Podpora certifikácie ubytovacích a stravovacích služieb vo vidieckom cestovnom ruchu prinesie
skvalitnenie ubytovacích a stravovacích služieb. Pozitívnym prínosom je zavedenie značky regionálneho
produktu a jej používanie v gastroturizme, ako aj podpora environmentálnej certifikácie. Vidiecky
cestovný ruch je spojený s regiónom a s celou jeho ponukou. Zámerom je využiť celkový potenciál vidieka
na účely cestovného ruchu, zabezpečenie symbiózy prírody, poľnohospodárstva, občianskeho života a
tradičnej kultúry, na základe programov finančne podporiť agropodnikateľov angažujúcich sa v cestovnom
ruchu a vytvoriť sieť poskytovateľov služieb v agroturizme. Ďalším cieľom je zvýšiť atraktivitu a ponúknuť
vybraným cieľovým skupinám zážitok v rámci ponuky kultúrno-historických zariadení (múzeí, galérií,
svetských a sakrálnych pamiatok). Perspektívnym krokom môže byť naplánovanie a vyznačenie
tematických trás po stopách kultúrno-historických pamiatok.
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Podpora rozvoja MICE (Meetings, Incentives, Conferencing and Exhibitions – kongresy a konferencie,
podujatia, incentívny turizmus) môže byť odporúčaným opatrením predovšetkým pre širšie cieľové
územie. Kraj má výborné podmienky na rozvoj incentívneho cestovného ruchu. Krajské mesto Nitra je
vďaka výstavisku Agrokomplex považované za mesto výstav a veľtrhov. Každoročne sa tu koná približne
30 – 40 výstav, ktoré sú zamerané na rôzne tematické okruhy, napríklad poľnohospodárstvo,
environmentalistiku, chémiu, elektroniku, svadby, nábytok, regióny SR, automobily, pracovné príležitosti,
adrenalínové atrakcie a mnohé iné. V niektorých oblastiach sa nachádzajú konferenčné priestory s
menšou kapacitou a príslušnými službami. Silnou stránkou sú historické stavby (najmä kaštiele), ktoré
poskytujú vhodné priestory pre organizovanie podujatí rôzneho druhu (napr. kaštieľ Chateau Belá, Park
Hotel Tartuf Beladice, Chateau Oponice).
Incentívny cestovný ruch zažíva v súčasnosti pomerne veľký nárast dopytu. Medzi najsilnejšie stránky a
osobitosti Nitrianskeho kraja patria jednoznačne termálne kúpaliská, v ktorých si návštevníci po
pracovných stretnutiach môžu užívať zaslúžený relax a oddych.
Projektový balík môže zahŕňať využívanie národných kultúrnych pamiatok a historických budov, ktoré už
boli zrekonštruované alebo ktorých rekonštrukcia sa odporúča, v záujme zvýšenia ubytovacích kapacít a
úrovne spoločenského potenciálu, účasť kultúrnych organizácií na organizovaní podujatí, ktoré sú z
hľadiska cestovného ruchu atraktívne, čo by podporilo zvýšenie návštevnosti kultúrnych organizácií.
Jednou z foriem efektívnej a atraktívnej turistickej ponuky je takzvaný „kultúrny pas“, ktorý by pre
návštevníkov regiónu umožnil návštevu kultúrnych inštitúcií a platených kultúrnych podujatí.

5.3.5.4. Vytvorenie siete turistickej ponuky a zabezpečenie efektívneho destinačného manažmentu
Projektový balík sa zameriava na spoločný marketing a predaj turistických služieb, ktoré v súčasnosti
fungujú nezávisle od seba. Kľúčovým prvkom projektového balíka je posilnenie „značky Ipeľ“ („Ipoly
brand”), hoci v povedomí verejnosti sú hlboko vryté prírodné zaujímavosti pohoria Börzsöny, avšak
propagácia spôsobu získania kvalitného zážitku v regióne za konkurencieschopné ceny spravidla chýba.
Vytvorenie siete atrakcií okamžite zníži náklady na marketing a predaj a rozšírením spolupráce bude
možné aj jednotlivé prevádzkové činnosti vykonávať nákladovo efektívnejšie. Zvýšenie povedomia turistov
a organizovanie ich návštevy pomáha realizovať efektívny destinačný manažment, ktorý jednak
prostredníctvom predaja prepojených produktov vytvára atraktívnu turistickú ponuku, na druhej strane
pomocou finančných zdrojov, ktoré má k dispozícii, preberá od prevádzkovateľa turistickej služby časť
marketingových a predajných výdavkov a zároveň zabezpečuje vhodných odborníkov pre efektívnejšie a
úspešnejšie predajné aktivity.
V rámci tejto intervencie je potrebné vytvoriť inštitucionalizáciu pre koordináciu organizovania spolupráce
škôl so samosprávou, ako aj organizácií cestovného ruchu s podnikateľskými subjektmi. Vytvorenie
podmienok pre uplatnenie absolventov odborov cestovného ruchu v sekundárnom cieľovom území.
Dôležitá je podpora organizácií zabezpečujúcich vzdelávacie kurzy pre pracovníkov služieb prvého
kontaktu zamerané na zvýšenie profesionality a zlepšenie jazykových zručností, ďalej podpora organizácií
poskytujúcich rekvalifikačné kurzy v cestovnom ruchu a podpora vzdelávacích aktivít pre zamestnancov a
podnikateľov v cestovnom ruchu, ako aj vzdelávania obyvateľstva v oblasti cestovného ruchu.
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Počas štúdie koherencie sme analyzovali synergické efekty jednotlivých vzájomne nezávislých
projektových balíkov, aby sme zistili, ktoré aspekty je vhodné zohľadniť pri plánovaní a realizovaní
programov. Logickým preukázaním jednotlivých synergických efektov je možné uľahčiť, aby odvetvové,
regionálne a cezhraničné operačné programy zabezpečujúce najvýznamnejšie rozvojové zdroje ich
prezentovali s náležitým dôrazom pri opísaní priorít, tým sa zabezpečia potrebné zdroje po roku 2021 v
novom programovom období. Okrem toho počas vyhotovenia výziev na predkladanie projektov,
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prostredníctvom vstupných, výberových a kontrolných kritérií sa dá zabezpečiť, aby mali prednosť
projekty, ktoré posilňujú navzájom svoje synergické efekty a napomáhajú koncentrácii zdrojov v záujme
toho, aby sa výsledky dali vykázať aj na úrovni národného hospodárstva a neskôr na celoeurópskej úrovni.
Projektové balíky zoskupené v rámci jednotlivých komplexných cieľov – zhruba na úrovni plánovania
zodpovedajúcej programovým prioritám – tvoria projektové balíky, ktoré sú zamerané na dosiahnutie
dobre definovaného cieľu. Preto vo všeobecnosti platí, že synergické vzťahy v prípade rozvojov patriacich
pod jednotlivé komplexné ciele vykazujú väčšiu synergiu (napr. kľúčovou otázkou je zosúladenie
turistických rozvojov). V takýchto prípadoch sa uplatňovanie jednotných rozvojových aspektov dotýka na
úniovej, štátnej alebo regionálnej úrovni menšieho počtu inštitúcií, vďaka čomu možno aj synergické
vplyvy ľahšie uplatniť. Preto je dôležité osobitne zdôrazňovať spoluprácu dotknutých osôb v prípade
jednotlivých projektových balíkov patriacich k rôznym komplexným cieľom, kde je dôležité zosúladiť
rozvoje v záujme kladného efektu.
V prípade projektových balíkov patriacich k rôznym komplexným cieľom je prioritne dôležitý vzťah v
prípade aktívneho turistického rozvoja a dostupnosti zdravotníckych služieb, keďže ten prvý má väčšie
riziko nehodovosti ako ostatné turistické odvetvia, okrem toho sa dopyt po väčšinou obmedzene
dostupnými zdravotníckymi službami v sezóne v mimoriadnej miere zvýši, čo ešte viac zaťažuje
obmedzené kapacity. Okrem toho je možné preukázať rozvoje s najvyšším stupňom synergie len v rámci
jednotlivých komplexných cieľov.
Zlepšenie regionálnej dostupnosti a priechodnosti hraníc zásadným spôsobom ovplyvňuje život regiónu v
rozsahu využiteľnosti možností ukrytých v hospodárskej, spoločenskej a kultúrnej kohézii, preto okrem
zamestnateľnosti rozvíjajúcej personálne schopnosti a protipovodňovej ochrany má veľmi dôležitý vplyv
na všetky ostatné oblasti intervencie. Zlepšenie dopravných podmienok je veľmi dôležité k rozkvetu
služieb spojených s turistickými atrakciami, k rozvoju či vytvoreniu konkurencieschopných podnikov s
dobrými vyhliadkami rastu. Zlepšenie podmienok prepravy tovaru napomáha rozvoju obchodných,
logistických a prepravných služieb zvyšujúcich sa v dôsledku zvýšenej nákladnej dopravy v lokalite, čoho
dôsledkom sa v regióne môžu vytvoriť dobre platené pracovné miesta, vyžadujúce odborné vedomosti.
Udržanie kvalifikovaných pracovných síl na mieste sa dá realizovať v prípade, ak aj podniky vedia ponúknuť
lákavé pracovné miesta s lepšími mzdovými podmienkami, a obyvateľstvo má pri mimoriadne hodnotnom
prírodnom prostredí prístup aj ku kvalitným verejným službám, z toho dôvodu je zabezpečenie
synergických efektov medzi týmito oblasťami, nepostrádateľným faktorom pre úspešnú realizáciu
programu. Zvyšovanie zamestnateľnosti nízko kvalifikovanej pracovnej sily závisí predovšetkým od
dostupnosti vzdelávania sociálnej a zamestnaneckej kompetencie a iných školení zameraných na rozvoj
ľudských zručností a schopností, lebo zamestnanie je možné nájsť v regióne aj v súčasnosti, problémy
nastávajú skôr na strane ponuky.
Rozvoj vzdelávacích a zdravotníckych služieb je dôležitým prvkom prevádzkovania miestnych malých
podnikov, keďže tieto aspekty sú z hľadiska obyvateľstva mimoriadne dôležité pri výbere svojho bydliska.
Vyriešenie spracovávania odpadu je predpokladom pre udržateľné využívanie turistických atrakcií. Rozvoj
ubytovacích zariadení je kritickým faktorom zvyšovania výdavkov turistov v regióne, ale k poskytovaniu
ubytovania je potrebná dobrá dopravná dostupnosť, ako aj rozvoj dopravných systémov k zvyšovaniu
počtu turistov. Okrem toho je z hľadiska osôb zamestnávaných v cestovnom ruchu tiež nevyhnutným
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faktorom kvality života dostupnosť verejných služieb, ako aj dostatočné množstvo kvalifikovaných
zamestnancov.

5.5. Začlenenie plánov rozvoja k iným sektorovým a regionálnym stratégiám
Stratégia EZÚS Pontibus sa musí prispôsobiť aj prioritám rozvojových stratégií a dokumentov platných na
území regiónu. V rámci kontroly plnenia tejto požiadavky boli preskúmané ciele najdôležitejších
odvetvových a územných stratégií, ako aj zhoda priorít definovaných v tejto stratégii. Medzi skúmanými
dokumentmi nájdeme maďarskú a slovenskú Dohodu o partnerstve, Operačný program
Konkurencieschopné stredné Maďarsko z maďarskej strany a Integrovaný regionálny operačný program
zo slovenskej strany, Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, dokumenty
územného rozvoja Peštianskej župy a Nitrianskeho kraja, ako aj programy územného plánovania miest
Szob, Štúrovo a Šahy.
V súlade s Dohodou o partnerstve uzatvorenou s Európskou úniou sa chce Maďarsko zamerať v období od
2014 do 2020 na zvyšovanie konkurencieschopnosti, rozširovanie zamestnávania, na energetickú
efektivitu, na riešenie demografických a sociálnych výziev ako aj na miestny a lokálny rozvoj zameraný na
hospodárstvo. Slovensko sa chce v súčasnom rozpočtovom cykle zamerať na rozvoj inovatívneho
podnikateľského prostredia, na podporu konkurencieschopných malých a stredných podnikov, na
zvyšovanie výskumu a vývoja, na infraštruktúrne investície podporujúce rozvoj ekonomiky, na vytvorenie
dopravných sietí a miestnych udržateľných dopravných štruktúr, na rozvoj ľudského kapitálu, sociálneho
začlenenia, na udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi, na vybudovanie moderných a efektívnych
služieb verejnej správy. Prírodné zdroje, dopravná infraštruktúra a zvyšovanie hospodárskej aktivity
dostávajú v oboch programoch významnú úlohu, k dosiahnutiu týchto cieľov môžu prispieť aj projektové
balíky tejto stratégie.
Ako prvú preskúmame víziu načrtnutú v regionálnych stratégiách. Komplexným cieľom slovenskomaďarského cezhraničného operatívneho programu je zvyšovanie hospodárskej a spoločenskej kohézie
pohraničnej oblasti, čo je zároveň nie len celoeurópskym cieľom, ale na základe Zmluvy o fungovaní
Európskej únii, aj hlavným cieľom celej kohéznej politiky v celej únii. Dôležitým prvkom vízie je zvýšenie
konkurencieschopnosti pohraničnej oblasti, ako aj zvýšenie spoločenskej a kultúrnej kohézie medzi ľuďmi
a komunitami. K tomu je potrebné zlepšenie dopravnej dostupnosti a komunikácie v regióne, a ďalším
dlhodobým cieľom je podpora ochrany prírodných hodnôt a ich udržateľného využívania.
Na základe vízie sformulovanej v Koncepcii rozvoja regiónu župy Pešť (Pest Megyei Területfejlesztési
Koncepció) sa región chce stať konkurencieschopným na európskej úrovni, s dobrými životnými
podmienkami. Jedným zo spoločenských pilierov má byť zdravá a spolupracujúca spoločnosť, ekonomiku
si predstavuje s rozšírením výrobných činností produkujúcich pridanú hodnotu. Tretím pilierom je
udržateľné prostredie, ktoré slúži na uspokojenie miestnych a makroregionálnych požiadaviek, čo si
vytýčilo za cieľ zlepšenie dostupnosti a ochranu ekologických hodnôt.
Strategickými cieľmi Nitrianskeho samosprávneho kraja sú vybudovanie spoločnosti založenej na
vedomostiach, a posilnenie firemnej a VaV inovácie. S tým je spojená ekologická výrobná, dopravná a
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technická infraštruktúra s účinným využívaním zdrojov, ako aj vytvorenie vysokej úrovne zamestnávania,
vyžadujúcej v prvom rade vyššiu úroveň vzdelania.
Vízia lokality nachádzajúcej sa v strednej časti slovensko-maďarských hraníc predstavuje oblasť s
významnou silou udržania obyvateľstva zabezpečujúcou vynikajúcu kvalitu života, ktorá je pre
zahraničných aj domácich turistov lákavá prírodná a turistická destinácia, k čomu prispievajú zlepšujúce
sa možnosti osobnej a nákladnej dopravy, ako aj diverzifikovanejšie a konkurencieschopnejšie
hospodárstvo založené na efektívnom využívaní miestnych zdrojov.
Nižšie preskúmame spojenia navrhovaných komplexných cieľov s Programom rozvoja župy Pešť (Pest
Megyei Területfejlesztési Program) a Koncepcie rozvoja župy Pešť (Pest Megyei Területfejlesztési
Koncepció), s dokumentom Rozvoja Nitrianskeho kraja a regiónu, s prioritami Kooperačného programu
Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko, ako aj s prioritami relevantných maďarských a slovenských
rozvojových EU programov. Ďalej sa pozrieme aj na koherenciu so štátnymi a EU rozvojovými
dokumentmi.
Medzi hlavnými prioritami Programu rozvoja župy Pešť sa nachádza sociálna obnova, dynamizovanie
ekonomiky a rozvoj a vyváženie priestorovej štruktúry. Rozvojové priority župy Pešť sú organizované okolo
štyroch kľúčových oblastí: konkurencieschopná ekonomika, kvalitné ľudské zdroje, zdravé životné
prostredie a vyspelá technická infraštruktúra. Vzhľadom na povahu tejto stratégie poskytuje príležitosť
hlavne miestnym, lokálnym intervenciám, pomocou týchto programov teda vie podporiť realizáciu
rozvojových priorít nepriamej cieľovej oblasti.
Na základe vyššie uvedených sa stratégia Pontibus ETT v nasledovných miestach pripája k programom,
dokumentom regionálneho a sektorového rozvoja.
Medzi cieľmi rozvoja dopravy je uvedený rozvoj nákladnej dopravy a infraštruktúry na prepravu osôb na
Dunaji, rozšírenie možností prechodu cez rieku v rámci regiónu, ako aj vytvorenie systému hromadnej
dopravy v rámci regiónu a rozvoj cestných komunikácií. Kooperačný program Interreg V-A Slovenská
republika - Maďarsko má prioritu s podobným cieľom, a to zlepšenie cezhraničnej mobility pomocou
zvýšenia hustoty hraničných priechodov, výstavbou cezhraničnej infraštruktúry, rozvojom inteligentných
cezhraničných dopravných systémov, zlepšením cezhraničných služieb verejnej dopravy a logistických
služieb.
Strategickým cieľom je v Koncepcii rozvoja župy Pešť rozvoj systému dopravných vzťahov v rámci župy,
ktorý uvádza, že ďalší radiálny rozvoj dopravy musí nahradiť mriežkové vyhotovenie, v záujme zlepšenia
dostupnosti doteraz zanedbávaných župných stredísk. V Operatívnom programe konkurencieschopné
stredné Maďarsko (Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program) sa k tejto priorite môže pripojiť
konštrukcia podpory Udržateľný rozvoj dopravy v župe Pešť (Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest
megyében). Cieľom, ktorý sa v kohéznej politike pripája na rozpočtový cyklus EU 2014-2020, je vytvorenie
udržateľnej dopravy a odomknutie úzkoprofilových sieťových infraštruktúr.
Rozšírenie, diverzifikácia ekonomických činností založených na miestnych podmienkach je v súlade s
Integrovanou stratégiou rozvoja mesta Szob, ktoré sa v podprograme Rozvoj miestneho hospodárstva
zameriava na podporu tradičného pestovania ovocia a spracovateľského priemyslu, ako aj prístupu
miestnych produktov na trh. Priorita Programu rozvoja župy Pešť zameraná na komplexný rozvoj
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zaostávajúcich oblastí pre územie okresu Szob definuje alternatívne opatrenie rozvoj miestneho,
oblastného a sieťového hospodárstva, a Koncepcia rozvoja župy Pešť zosúladenie úrovne okresu zo
sociálneho a ekonomického hľadiska, pomocou vytvorenia nových pracovísk a zvýšením zamestnávania
(to sa spája aj s prioritou Zvyšovanie podnikateľskej aktivity). Súvisiacou prioritou je v Dohode o
partnerstve, ktorú uzavrelo Maďarsko s EU, realizácia miestnych a regionálnych rozvojov na zvýšenie rastu
ekonomiky.
Priorita Zvyšovanie podnikateľskej aktivity je koherentná s viacerými projektovými balíkmi Programu
rozvoja župy Pešť, ako Vytvorenie a prevádzkovanie župnej organizácie na motiváciu investícií, Zlepšenie
prevádzkových podmienok podnikov, Zlepšenie podmienok prístupu k finančným prostriedkom, ako aj
spustenie Poradenského programu na pomoc podnikom. Z priorít Operatívneho programu
konkurencieschopné stredné Maďarsko sa touto oblasťou zaoberá Zlepšenie konkurencieschopnosti
podnikov. Ďalej aj kohézna politika EU definuje ako cieľ zvyšovanie konkurencieschopnosti malých a
stredných podnikov.
Priorita rozvoj vzdelávacích služieb na podporu zvyšovania inovačných schopností sa pripája k cieľu
vytvorenia regionálneho centra vedomostí mesta Szob, čo je možné dosiahnuť širokým rozšírením
vzdelávacích služieb. Aj Program rozvoja župy Pešť sa pripája k navrhovanej priorite s niekoľkými
projektovými balíkmi: Posilnenie duálneho vzdelávania, Zabezpečenie lokálno-špecifických nárokov vo
vzdelávaní, Rozvoj orientácie voľby povolania, Motivovanie na podnikanie v rámci školského
vzdelávacieho systému (to sa spája aj s 2. komplexným cieľom), ako aj Rozvoj Základných vzdelávacích
inštitúcií. Súvisiacim strategickým cieľom Koncepcie regionálneho rozvoja je aj Zabezpečenie kreatívneho
spoločenstva založenej na vedomostiach a moderných praktických vedomostí, ako aj Obnova
infraštruktúry a obsahu inštitucionálneho systému vzdelávania. Cieľom EU 2020 spojeného so
vzdelávaním je zlepšenie vzdelanostnej úrovne, hlavným zameraním na to, aby sa podiel predčasného
ukončenia školskej dochádzky znížil na menej ako 10 percent.
Relevanciu priority Zachovanie sily na udržanie obyvateľstva v regióne dobre odzrkadľuje komplexný cieľ
mesta Szob, čo je zvyšovanie sily udržanie obyvateľstva obce. V Programe rozvoja župy Pešť už skôr
spomínaná priorita Komplexného rozvoja zaostávajúcich oblastí župy Pešť môže pomôcť udržať
obyvateľstvo na mieste, a v Koncepcii rozvoja župy už tiež spomínaná priorita zosúladenie úrovne lokalít
zo sociálneho a ekonomického hľadiska, pomocou rozširovania hospodárskych činností. Priority
Kooperačného programu Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko na udržanie obyvateľstva sú
podpora udržateľného, kvalitného zamestnávania a podpora pracovnej mobility v pohraničných
oblastiach.
Ciele Programu rozvoja župy Pešť spojené s prioritou zlepšenia energetickej účinnosti budov, sa
zameriavajú na energetickú modernizáciu inštitúcií a nájomných bytov vo vlastníctve samospráv a
rozpočtových organizácií, Podpora obyvateľských rozvojov, Investície energetickej účinnosti
hospodárskych spoločností (v cieľovej oblasti menej relevantné), Energeticky účinná obnova verejného
osvetlenia obcí, ďalej Formovanie verejného povedomia z hľadiska úspory energie. Aj Koncepcia rozvoja
župy obsahuje operatívny cieľ zníženia spotrebu energie, respektíve zvýšenie jej účinnosti, ďalej medzi
horizontálnymi cieľmi dokumentov figuruje udržateľný rozvoj, pričom jeho dôležitým faktorom je
zlepšenie energetickej účinnosti. Na celoštátnej úrovni existuje záväzok v záujme dosiahnutia EU 2020
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cieľov maximálne 10 percentné zvýšenie skleníkových plynov v porovnaní s rokom 2005; zvýšenie podielu
obnoviteľných energetických zdrojov v rámci celkovej spotreby energie na 14,6 percent; dosiahnutie 10
percentnej energetickej úspory.
Druhou prioritou komplexného cieľa je zachovanie prírodného dedičstva a jeho udržateľné turistické
využívanie, čo sa úzko spája k Integrovanej stratégii rozvoja mesta Szob, ktorej ciele sú realizácia
ekologických turistických rozvojov, ako aj zosúladenie turistickej ponuky regiónu. Aj v župných
dokumentoch je uvedený ako cieľ udržanie biodiverzity a ochrana biotopov, preto má prioritu rekreačná
turistika, ktorú je možné zosúladiť s vyššie uvedenými. V Operatívnom programe konkurencieschopné
stredné Maďarsko sa k prioritám spájajú koncepcie podpory, ako Rozvoj infraštruktúry aktívnych
turistických sietí, Zlepšenie situácie ochrany prírody biotopov a druhov, rozvoj infraštruktúry prezentácie
ochrany prírody. Ciele spojené s prioritou Kooperačného programu Interreg V-A Slovenská republika Maďarsko sú prepojenie ochrany a propagácie prírodného a kultúrneho dedičstva s turistickými prvkami,
a rozvoj kvalitného turizmu menšieho rozsahu spojeného s miestnym prostredím a kultúrnymi
charakteristikami.
Projekt spojený s prioritou Motivácia kultúrnych činností v meste Szob je premena obytného domu vedľa
Börzsöny Múzeum na tzv. vidiecky dom, kde by sa mohli konať kultúrne akcie a podujatia na zachovanie
tradícií. V programovom balíku Posilnenie miestnej a župnej identity z Programu rozvoja župy Pešť, sa
podporujú podujatia a festivaly na zachovanie miestnej identity.
Zhoda stratégie EZÚS Pontibus s inými rozvojovými stratégiami a dokumentmi je zhrnutá v nasledujúcej
koherenčnej tabuľke.
Tabuľka č. 23 – Zhoda s odvetvovými a regionálnymi rozvojovými dokumentmi

Stratégie EZÚS
PONTIBUS

Széchenyi 2020
(Dohoda o
partnerstve) (HU)

Zlepšenie
dopravnej
dostupnosti

Zabezpečenie
lepšieho
prístupu ku
kvalitným
verejným
službám

Zlepšenie
podmienok pre
rast malých a
stredných
podnikov

Zachovanie
prírodného
dedičstva

Rozvoj kultúrnej
a turistickej
ponuky

Miestne a
regionálne rozvoje
podporujúce
hospodársky rast

Podnietenie
udržateľného a
účinného
Rozvoj
využívania
Slovenská
Hospodársky rast zvyšovania počtu
prírodných
dohoda o
a rozvoj
ľudských zdrojov
zdrojov, podpora
partnerstve (SK)
zamestnanosti a zlepšenie účasti
energetickej
na trhu práce
účinnosti a
nízkouhlíkového
hospodárstva
Trvalo udržateľný
Zlepšenie
Zdravotná
Rozvoj
Operačný
rozvoj dopravy v konkurenciescho
starostlivosť
infraštruktúry
program
Peštianskej župe pnosti podnikov
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Rozšírenie
ponuky

Stratégie EZÚS
PONTIBUS

Zlepšenie
dopravnej
dostupnosti

Zabezpečenie
lepšieho
prístupu ku
kvalitným
verejným
službám

Zlepšenie
podmienok pre
rast malých a
stredných
podnikov

Konkurenciesch
opné stredné
Maďarsko (HU)
Integrovaný
regionálny
operačný
program (SK)

Ľahší prístup k
efektívnym
verejným
službám

Program
Zlepšenie
spolupráce
cezhraničnej
Interreg V-A
mobility
Slovenská
zvýšením hustoty
republika –
hraničných
Maďarsko (HUpriechodov
SK)

Plán územného
rozvoja
Peštianskej
župy 2014 –
2020 (HU)

Podpora
udržateľnej a
kvalitnej
zamestnanosti

Rozvoj
miestneho,
regionálneho a
sieťového
hospodárstva

Zabezpečenie
regionálnych
potrieb vo
vzdelávaní

Zachovanie
prírodného
dedičstva

Rozvoj kultúrnej
a turistickej
ponuky

sietí aktívnej
turistiky

aktívneho
turizmu

Zlepšenie kvality
života so
zohľadnením
environmentálny
ch aspektov
Kombinácia
ochrany a
propagácie
Rozšírenie
prírodného a
turistickej
kultúrneho
ponuky
dedičstva s
turistickými
prvkami
Energetická
obnova budov
inštitúcií a
nájomných bytov
Posilnenie
vo vlastníctve
lokálnej a župnej
samosprávy a
identity
rozpočtových
orgánov,
podpora rozvoja
bývania

Koncepcia
územného
rozvoja
Peštianskej
župy (HU)

Rozvoj
vnútorného
dopravného
systému župy

Vytváranie
nových
pracovných
miest a
zvyšovanie
zamestnanosti

Obnova
infraštruktúry a
Zníženie
obsahu
spotreby energie
inštitucionálneho
a zvýšenie jej
systému
účinnosti
vzdelávania

Rozvojový
program
Nitrianskeho
kraja (SK)

Vytvorenie
komplexnej
technickej
infraštruktúry

Vytvorenie
konkurenciescho
pného
hospodárstva

Zlepšenie
Rozvoj kvality
energetickej
ľudských zdrojov účinnosti a rozvoj
turizmu

Integrovaná
stratégia
územného
rozvoja mesta
Szob (HU)

Rozvoj
miestneho
hospodárstva

Vytvorenie
regionálneho
vedomostného
centra
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Implementácia
turistických
rozvojov
šetrných k
životnému
prostrediu

Kultúrne a
tradičné
podujatia

Zabezpečenie
lepšieho
prístupu ku
kvalitným
verejným
službám

Zachovanie
prírodného
dedičstva

Rozvoj kultúrnej
a turistickej
ponuky

Rozvojový
program mesta
Štúrovo (SK)

Tvorba nových
pracovných
miest
Rozvoj dopravnej
prostredníctvom
infraštruktúry
rozvoja
regionálneho
hospodárstva

Inštitucionálny a
fyzický rozvoj
škôl

Rozvoj
mestského
turizmu, ochrana
životného
prostredia

Rozvoj
kultúrnych
zariadení

Rozvojový
program mesta
Šahy (SK)

Podpora
podnikov a
nových investícií

Inštitucionálny a
fyzický rozvoj
škôl

Rozvoj
mestského
turizmu, ochrana
životného
prostredia

Rozvoj kultúrnej
infraštruktúry

Stratégie EZÚS
PONTIBUS

Zlepšenie
dopravnej
dostupnosti

Rozvoj dopravnej
infraštruktúry

Zlepšenie
podmienok pre
rast malých a
stredných
podnikov

Zdroj: vlastná editácia na základe citovaných dokumentov

5.6. Inštitucionálne rámce implementácie stratégie
Realizácia projektových balíkov s cezhraničnou relevanciou, navrhovaných v stratégii znamená –
v dôsledku kompetencie a funkcie európskych zoskupení územnej spolupráce – pre EZÚS Pontibus dvojitú
úlohu. Jednak v realizácií projektov jednotlivých intervencií sa ETT zúčastňuje 1) ako navrhovateľ projektu,
kým v prípade iných intervencií 2) zohráva úlohu sprostredkovateľa-koordinátora. Implementácia týchto
projektových balíkov je úlohou podnikov, samospráv, mimovládnych organizácií pôsobiacich v regióne,
prípadne rozvoj možno realizovať jednoznačne na celoštátnej úrovni ako vládny projekt. V mnohých
prípadoch cezhraničný charakter projektov sťažoval spoluprácu medzi inštitúciami počas realizácie
jednotlivých projektov. Tieto projekty sa môžu pomocou sprostredkovateľskej a koordinačnej úlohy EZÚS
v budúcnosti ľahšie realizovať.
V nasledujúcej tabuľke sme zhrnuli, že vo vzťahu k jednotlivým intervenciám a projektovým balíkom sa
kompetencia EZÚS vzťahuje skôr na priamu realizáciu v úlohe navrhovateľa projektu alebo sa skôr
zúčastňuje ako sprostredkovateľ a koordinátor.
Tabuľka č. 24 – Intervenčná kompetencia EZÚS Pontibus
Oblasť intervencie

Vykonávacia úloha

Sprostredkovateľskokoordinačná úloha

1.1 Regionálna dostupnosť

X

1.2 Rozvoj hraničných priechodov

X

1.3 Rozvoj prepravy tovaru

X
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1.4 Regionálne dopravné systémy

X

2.1 Zvýšenie podielu malých podnikov

X

2.2 Rozvoj poľnohospodárstva

X
X

2.3 Udržanie kvalifikovanej pracovnej sily

X

2.4 Podpora prístupu miestnych výrobkov na trh

X

3.1 Zlepšenie zamestnateľnosti

X

3.2 Rozvoj vzdelávania

X

3.3 Rozvoj zdravotníctva

X

3.4 Rozvoj sociálnych služieb

X

4.1 Rozvoj protipovodňovej ochrany

X

4.2 Rozvoj odpadového hospodárstva

X

4.3 Využívanie obnoviteľných zdrojov energie

X

5.1 Rozvoj ubytovacích zariadení

X

5.2 Rozvoj aktívnej turistiky

X

X

5.3 Rozvoj programovej turistiky

X

X

5.4 Vytvorenie siete turistickej ponuky

X

X

Zdroj: vlastná editácia

V nasledujúcej tabuľke sme zhrnuli, ktoré organizácie sú primárne dotknuté v prípade jednotlivých
špecifických cieľov, v realizácii projektov danej intervencie. Zdôrazňujeme, že sme v tabuľke uviedli
organizácie, typy organizácií, ktoré sú zvyčajne dotknuté, čo nevylučuje možnosť, aby sa v špeciálnych
prípadoch zúčastňovali aj iné organizácie v realizácii projektov jednotlivých intervencií.
Tabuľka č. 25 – Iné subjekty zainteresované v realizácii stratégie
Oblasť intervencie

Iné organizácie dotknuté realizáciou
HU: orgány štátnej správy, spoločnosti poskytujúce služby verejnej dopravy

1.1. Regionálna dostupnosť

SK: orgány štátnej správy, krajské samosprávy, spoločnosti poskytujúce služby
verejnej dopravy
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1.2. Rozvoj hraničných
priechodov

HU: orgány štátnej správy
SK: orgány štátnej správy, krajské samosprávy
HU: orgány štátnej správy, podniky pôsobiace v oblasti logistiky

1.3. Rozvoj prepravy tovaru

1.4. Regionálne dopravné
systémy

2.1. Zvýšenie podielu malých
podnikov

2.2. Rozvoj poľnohospodárstva

SK: orgány štátnej správy, krajské samosprávy, podniky pôsobiace v oblasti
logistiky
HU: orgány štátnej správy, spoločnosti poskytujúce služby verejnej dopravy
SK: orgány štátnej správy, krajské samosprávy, spoločnosti poskytujúce služby
verejnej dopravy
HU: malé a stredné podniky (predovšetkým rozvoj výrobného sektora),
obchodné komory
SK: malé a stredné podniky (predovšetkým rozvoj výrobného sektora),
obchodné komory
HU: samostatne hospodáriaci roľníci, malé a stredné podniky zaoberajúce sa
poľnohospodárskou výrobou, prvovýrobcovia, poľnohospodárske komory,
LEADER HACS
SK: malé a stredné podniky zaoberajúce sa poľnohospodárskou výrobou,
prvovýrobcovia, poľnohospodárske komory, LEADER HACS

2.3. Udržanie kvalifikovanej
pracovnej sily

2.4. Podpora prístupu
miestnych výrobkov na trh

3.1. Zlepšenie
zamestnateľnosti

3.2. Rozvoj vzdelávania

3.3. Rozvoj zdravotníctva a
sociálnych služieb

HU: miestne samosprávy, združenia, malé a stredné podniky, mimovládne
organizácie
SK: miestne samosprávy, združenia, malé a stredné podniky, mimovládne
organizácie
HU: miestne samosprávy, združenia, malé a stredné podniky, mimovládne
organizácie
SK: miestne samosprávy, združenia, malé a stredné podniky, mimovládne
organizácie
HU: miestne samosprávy, úrady práce, malé a stredné podniky, mimovládne
organizácie
SK: miestne samosprávy, úrady práce, malé a stredné podniky, mimovládne
organizácie
HU: štátny zriaďovací orgán, vzdelávacie inštitúcie
SK: miestne samosprávy, krajská samospráva, vzdelávacie inštitúcie
HU: miestne samosprávy, štátny zriaďovací orgán, zdravotnícke a sociálne
inštitúcie
SK: miestne samosprávy, krajská samospráva, zdravotnícke a sociálne
inštitúcie
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3.4. Rozvoj sociálnych služieb

HU: miestne samosprávy, štátny zriaďovací orgán, zdravotnícke a sociálne
inštitúcie
SK: miestne samosprávy, krajská samospráva, zdravotnícke a sociálne
inštitúcie

4.1. Rozvoj protipovodňovej
ochrany

HU: orgány štátnej správy, obecné samosprávy

4.2. Rozvoj odpadového
hospodárstva

HU: obecné samosprávy

4.3. Využívanie obnoviteľných
zdrojov energie

HU: obecné samosprávy

5.1.
Rozvoj
zariadení

ubytovacích

SK: orgány štátnej správy, obecné samosprávy, krajská samospráva

SK: obecné samosprávy

SK: obecné samosprávy
HU: turistická agentúra, obecné samosprávy, malé a stredné podniky,
mimovládne organizácie
SK: orgány štátnej správy, obecné samosprávy, krajská samospráva, oblastná
organizácia cestovného ruchu, malé a stredné podniky, mimovládne
organizácie
HU: turistická agentúra, obecné samosprávy, malé a stredné podniky,
mimovládne organizácie

5.2. Rozvoj aktívnej turistiky

5.3.
Rozvoj
turistiky

5.4. Začlenenie
ponuky do siete

programovej

turistickej

SK: orgány štátnej správy, obecné samosprávy, krajská samospráva, oblastná
organizácia cestovného ruchu, malé a stredné podniky, mimovládne
organizácie
HU: turistická agentúra, obecné samosprávy, malé a stredné podniky,
mimovládne organizácie
SK: orgány štátnej správy, obecné samosprávy, krajská samospráva, oblastná
organizácia cestovného ruchu, malé a stredné podniky, mimovládne
organizácie
HU: turistická agentúra, obecné samosprávy, malé a stredné podniky,
mimovládne organizácie
SK: orgány štátnej správy, obecné samosprávy, krajská samospráva, oblastná
organizácia cestovného ruchu, malé a stredné podniky, mimovládne
organizácie
Zdroj: vlastná editácia

5.7. Zdrojová mapa
Implementáciu stratégie v cieľovom území môže v budúcnosti podporiť viacero rozvojových programov.
Z týchto programov je vhodné vyzdvihnúť odvetvové a regionálne operačné programy pre obdobie 2014
– 2020 realizované v rámci politiky súdržnosti Európskej únie ako súčasť maďarských a slovenských dohôd
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o partnerstve, Program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko, Program
Interreg Stredná Európa a Dunajský nadnárodný program. O výške zdrojov a prioritách nového cyklu, ktorý
začne v roku 2021, neboli v čase vypracovávania tejto stratégie dostupné oficiálne informácie.
Okrem zdrojov Európskej únie budú pre dosiahnutie cieľov stratégie využiteľné aj zdroje z rozvojových
programov financovaných zo štátnych zdrojov členských krajín a iných medzinárodných programov.
Okrem iného tu môžeme spomenúť programy vyhlásené z kompenzačného fondu Peštiankej župy alebo
odvetvové iniciatívy, ako napríklad Program Kisfaludy zameraný na podporu turistických rozvojov.
Projektové balíky definované v stratégii sú v zhode s cieľmi Európskej únie, vďaka čomu ich možno
podporiť z mnohých zdrojov.
Operačný program Konkurencieschopné stredné Maďarsko (VEKOP) má rozsiahle priority zamerané na
zvýšenie konkurencieschopnosti, ktorým zodpovedajú všetky projektové balíky stratégie. V rámci
Operačného programu Environmentálna a energetická účinnosť (KEHOP) možno podporiť
environmentálne ciele a ciele zamerané na ochranu životného prostredia v záujme udržateľnosti, čomu
najviac zodpovedá projektový balík Ochrana a udržateľné využívanie prírodného bohatstva. Priority
Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko (Interreg HUSK) sú taktiež rozsiahle a
väčšina projektových balíkov sa im prispôsobuje. Operačný program Stredná Európa 2020 podporuje
regionálnu spoluprácu medzi stredoeurópskymi krajinami – medzi nimi Maďarska a Slovenska. Väčšina
cieľov stratégie sa prispôsobuje štyrom prioritám tohto programu, ako aj trom prioritám Dunajského
nadnárodného programu. Program Kisfaludy podporuje projekty zamerané na rozšírenie ubytovacích
kapacít a atrakcií, vďaka čomu súvisí s rozvojom kultúrnej a turistickej ponuky definovaným v stratégii
(tabuľka č. 26).
Tabuľka č. 26: Priority zdrojov a oprávnené projektové balíky
Zdroj

Operačný program
Konkurencieschopné
stredné Maďarsko
(VEKOP)

Operačný program
Environmentálna a
energetická účinnosť
(KEHOP)

Priority

Oprávnené projektové balíky

• Zlepšenie konkurencieschopnosti podnikov
• Výskum a vývoj a technologické inovácie
• Informačno-komunikačné rozvoje
• Turistické a environmentálne rozvoje
• Podpora energetickej účinnosti, inteligentného
používania energie a využívania obnoviteľných zdrojov
energií
• Rozvoj zastavaného prostredia a verejných služieb
• Programy pre rozšírenie spoločenskej dostupnosti a
rozvoj ľudských zdrojov
• Prioritná os programov zamestnateľnosti
• Rozvoje verejnej správy a verejných služieb
• Prispôsobenie sa vplyvom klimatických zmien
• Obecné vodovody, kanalizácia a čistenie, rozvoj
spracovania odpadových vôd
• Rozvoje spojené s odpadovým hospodárstvom a
sanáciou
• Rozvoje týkajúce sa ochrany životného prostredia a
biotopov
• Zvýšenie energetickej účinnosti, využívanie
obnoviteľných zdrojov energie
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• Zlepšenie dopravnej dostupnosti
• Zlepšenie podmienok pre rast
malých a stredných podnikov
• Zabezpečenie lepšieho prístupu ku
kvalitným verejným službám
• Zachovanie prírodného dedičstva
• Rozvoj kultúrnej a turistickej
ponuky

• Ochrana a udržateľné využívanie
prírodných hodnôt

Zdroj
Program cezhraničnej
spolupráce Maďarsko –
Slovenská republika
(Interreg HUSK)

Priority
• Príroda a kultúra
• Zintenzívnenie cezhraničnej mobility
• Podpora udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti
• Podpora cezhraničnej medziinštitucionálnej a
medzipersonálnej spolupráce

Operačný program
Stredná Európa 2020

• Spolupráca v inováciách s cieľom zvýšiť
konkurencieschopnosť strednej Európy
• Spolupráca v oblasti nízkouhlíkových stratégií v
strednej Európe
• Spolupráca v oblasti prírodných a kultúrnych zdrojov
pre udržateľný rast v strednej Európe
• Spolupráca v oblasti dopravy pre lepšie prepojenie
strednej Európy

Dunajský nadnárodný
program

• Inovatívny a sociálne zodpovedný dunajský región
• Lepšie prepojený a energeticky zodpovedný dunajský
región
• Dunajský región zodpovedný voči životnému
prostrediu a kultúre
• Rozvoj atrakcií
• Rozvoj ubytovacích zariadení

Program Kisfaludy

Oprávnené projektové balíky
• Zlepšenie dopravnej dostupnosti
• Zabezpečenie lepšieho prístupu ku
kvalitným verejným službám
• Zachovanie prírodného dedičstva
• Rozvoj kultúrnej a turistickej
ponuky
• Zlepšenie dopravnej dostupnosti
• Ochrana a udržateľné využívanie
prírodných hodnôt
• Zabezpečenie priaznivých
podmienok rastu pre podniky

• Zlepšenie dopravnej dostupnosti
• Zlepšenie podmienok pre rast
malých a stredných podnikov
• Zachovanie prírodného dedičstva
• Rozvoj kultúrnej a turistickej
ponuky

Zdroj: vlastná editácia

5.8. Prebiehajúce projekty spoločnosti EZÚS Pontibus
1) Projekt RE-START (Program spolupráce INTERREG V-A Maďarsko – Slovenská republika, 3. prioritná os)
Zoskupenie s odbornou pomocou spoločnosti HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ vypracovalo akčný
plán a podalo žiadosť o poskytnutie pomoci na zvýšenie zamestnanosti na Poiplí, v rámci 3. prioritnej osi
Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko.
Výzva je dvojkolová, v rámci prvého kola museli žiadatelia predložiť do 14. decembra 2017 komplexný
rozvojový plán, teda územný akčný plán na podporu zamestnanosti (TAPE).
V akčných plánoch bolo potrebné identifikovať potreby územia týkajúce sa zamestnanosti a vypracovať s
tým súvisiace projekty, ktoré sú zamerané na tvorbu pracovných miest a cezhraničnú mobilitu.
Predkladatelia akčných plánov, ktoré budú v prvom kole schválené, musia v druhom kole, ktoré bude
podľa očakávaní vypísané v septembri 2018, vypracovať konkrétne projektové návrhy.
Akčný plán mal byť zameraný na geograficky súvisiace územie, ktoré sa dotýka oboch krajín. Akčný plán
môže obsahovať minimálne 3, maximálne 8 projektov, medzi ktorými musí byť jasná synergia. Projekty je
potrebné vypracovať podľa pokynov uvedených vo výzve, a to ako kľúčové projekty alebo ako projekty,
ktoré sú voči kľúčovým projektom doplnkové, teda s doplnkovými aktivitami.
Akčné plány bolo možné predložiť v rámci konzorcia, jedno konzorcium môže pozostávať z najviac 24
partnerov a 8 pridružených partnerov (takzvaných asociovaných partnerov ASP, ktorí nie sú zahrnutí do
rozpočtu, ale projekt sa ich nepriamym spôsobom dotýka). Členovia konzorcia museli vytvoriť osobitné
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projektové partnerstvá, ktoré aj osve musia spĺňať cezhraničné podmienky programu. Minimálnou
požiadavkou projektového partnerstva je účasť aspoň jedného slovenského a jedného maďarského
prijímateľa v projekte. EZÚS túto podmienku automaticky spĺňajú. V jednom projekte môžu byť zapojení
max. 6 prijímatelia a 4 asociovaní partneri. Hociktorý prijímateľ alebo ASP môže byť zapojení aj do
viacerých projektov.
V programe je pomer spolufinancovania (štátu alebo vlastných zdrojov) závislé od typu partnerskej
inštitúcie, ako aj od druhu podporovanej činnosti. Rozpočet akčného plánu nie je maximalizovaný.
V uplynulom období sme sa niekoľkokrát stretli na pracovnom rokovaní (18. 10. 2017 – Ipolydamásd,
25. 10. 2017 – Chľaba, 08. 11. 2017 – Štúrovo) ohľadom vypracovania odborného obsahu projektu s
potenciálnymi žiadateľmi, v spolupráci s výskumným ústavom HÉTFA.
Okrem viacerých osobných stretnutí sme sústavne komunikovali elektronickou a telefonickou cestou.
Počas dôkladnej prípravy boli vytvorené projektové balíky a partnerské siete, ktorých výsledkom bol
podporiteľný akčný plán.
Cieľové územie projektu s názvom RE-START je Dolné Poiplie, teda prihraničné oblasti Nitrianskeho kraja
a Peštianskej župy. Toto územie čelí mnohým problémom, predovšetkým starnúcej spoločnosti a
nezamestnanosti. Miera ekonomickej aktivity je v regióne mimoriadne nízka, neexistuje žiadna
významnejšia priemyselná činnosť, mestské oblasti nedynamizujú podniky. Akčný plán RE-START sa
zameriava na zvýšenie zamestnanosti prostredníctvom rozvoja existujúcich príležitostí s osobitným
dôrazom na neaktívne obyvateľstvo v produktívnom veku.
Osobitný prístup sa dosahuje prostredníctvom nasledujúcich špecifických cieľov:





podpora vytvorenia pracovných miest založených na nových službách, sociálnej starostlivosti a
striebornej ekonomike (aspoň 19 pracovných miest v podporených MSP);
zvyšovanie zamestnateľnosti prostredníctvom vzdelávacích a mentorských programov, v záujme
podpory nezamestnaných osôb, osôb bez odbornej kvalifikácie a neaktívnych osôb (vzdelávanie min.
88 osôb);
zvyšovanie cezhraničnej mobility pracovnej sily vďaka koordinácii kapacít a spolupráci.

Primárnym cieľom projektu RE-START je stimulovať oživenie regiónu. Program je zameraný na dosiahnutie
nasledujúcich cieľov:









1 cezhraničná sieť sociálnych služieb zameraná na starších ľudí v 7 obciach;
rozšírenie sociálnej starostlivosti pre 399 seniorov;
1 zdravotnícke stredisko pre diaľkové monitorovanie;
1 vzdelávací, 1 tréningový a 1 mentorský program;
5 infraštruktúrnych rekonštrukcií;
3 nové služby sociálnej podpory (sociálna kuchyňa, práčovňa, osobná doprava);
1 dvojjazyčná online databáza o sociálnych službách, ľudských zdrojoch, kapacitách a čakacích
listinách;
nové rekreačné služby.

V záujme dosiahnutia výsledkov plánuje akčný plán nasledujúce opatrenia:
126

1. vytvorenie cezhraničnej siete zariadení poskytujúcich sociálne služby (RE-BOOT);
2. spoločná iniciatíva na podporu striebornej ekonomiky prostredníctvom mentorského programu a
zamestnávania v malých a stredných podnikoch (RE-BOOT);
3. zdieľané podporné služby na optimalizáciu fungovania sociálnych zariadení (RE-NEW);
4. naštartovanie voľnočasových služieb nového typu, ktoré ponúknu podnikom novú prevádzkovú
infraštruktúru (RE-CREATION);
5. infraštruktúrna prestavba prázdnych budov na zariadenia sociálnej starostlivosti (RE-STRUCTURE);
6. zavedenie vzdelávacích/výcvikových programov (v oblasti sociálnej starostlivosti a starostlivosti o
klientov) (RE-HABILITATE, RE-POSITION);
7. vzdelávacie a komunitné možnosti podporujúce aktívne starnutie staršej generácie (RE-BIRTH);
8. zvyšovanie povedomia zainteresovaných osôb a umožnenie ich zapojenia sa do siete.
Akčný plán RE-START je založený na partnerstve so všetkými významnými zainteresovanými stranami,
vrátane MSP, komôr, skupín LEADER, mimovládnych organizácií, vzdelávacích inštitúcií, inštitúcií a
orgánov sociálnych služieb, samospráv. Program z dlhodobého hľadiska zvýši atraktívnosť regiónu, resp.
kvalitu miestnych služieb. Ponúka alternatívu k problému starnúcej spoločnosti, keďže novovytvorené
pracovné príležitosti budú motivovať mladú generáciu k tomu, aby zostali v regióne a usídlili sa tu.

1. projekt: Koordinačný a komunikačný projekt




Vedúci partner: EZÚS PONTIBUS
Oprávnené náklady: 300 000 EUR
Hlavné aktivity: záväzný projekt, ktorý zabezpečuje projektové riadenie a komunikačnú činnosť.

2. projekt: RE-BOOT Rozvoj sociálnych služieb a siete v záujme seniorov






Vedúci partner: Samospráva mesta Szob (HU)
Partneri: Samospráva obce Ipolydamásd (HU), Magyar Máltai Szeretetszolgálat (HU), Natur Products
– Németh s.r.o. (SK), Mira Office s.r.o. (SK)
Asociovaní partneri: Občianske združenie Ipeľ – Hont (SK), Hlavné riaditeľstvo sociálnych vecí a
ochrany detí (HU), Obchodná a priemyselná komora Peštianskej župy (HU), Korrekt-System Korlátolt
Felelősségű Társaság (HU)
Oprávnené náklady: 754 290 EUR

Hlavné činnosti: vytvorenie cezhraničnej online databázy o inštitucionálnych kapacitách, čakacích
listinách, ľudských zdrojoch; vytvorenie monitorovacieho systému na diaľkovú kontrolu zdravotného
stavu; prevádzkovanie elektrického minibusu poskytujúceho zdravotné služby; mentorský program,
zapojenie a zamestnávanie neaktívnych osôb starších ako 59 rokov.
3. projekt: RE-NEWAL: Rozvoj spoločných miestnych služieb
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Vedúci partner: Samospráva mesta Štúrovo – Mesto Štúrovo (SK)
Partneri: Samospráva obce Bernecebaráti (HU), domov dôchodcov „Gondoskodás összefogással”
SZEBK Idősek Otthona, Kemence (HU), Okresné centrum pre rodiny a starostlivosť o deti Szob (HU)
Oprávnené náklady: 499 845 EUR
Hlavné aktivity: prevádzkovanie centrálneho elektrického „teleauta“ pre službu mobility s centrom v
Štúrove; zabezpečenie sociálnych stravovacích služieb v cieľovom území s centrom v Bernecebaráti;
zabezpečenie služby práčovne v cieľovom území s centrom v Kemence; zabezpečenie služieb
hospodárenia a údržby zariadení s centrom v Štúrove.

4. projekt: RE-CREATION Portfólio nových služieb





Vedúci partner: Samospráva obce Chľaba (SK)
Partneri: Damásdért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (HU), Kultúrna a turistická spoločnosť
Poiplie (HU), Turistické a kultúrne združenie Bernecebaráti (HU)
Oprávnené náklady: 958 624 EUR
Hlavné aktivity: indoorové rekreačné aktivity v Burda Center Chľaba; outdoorové aktivity v blízkosti
ústavov a v celom údolí dolného Ipľa; mentálno-spirituálne rekreačné služby; skupinové sedenia a
terapie; vypracovanie rekreačno-marketingovej ochrannej známky Ipeľského údolia.

5. projekt: RE-STRUCTURING Modernizácia sociálnej infraštruktúry







Vedúci partner: Samospráva obce Salka (SK)
Partneri: Samospráva mesta Szob (HU), Samospráva obce Chľaba (SK), domov dôchodcov
„Gondoskodás összefogással” SZEBK Idősek Otthona, Kemence (HU), Samospráva obce Bernecebaráti
(HU)
Asociovaný partner: Hlavné riaditeľstvo pre sociálne veci a ochranu detí (HU)
Oprávnené náklady: 1 882 000 EUR
Hlavné aktivity: Otvorenie troch nových stredísk sociálnych služieb pre seniorov vďaka rekonštrukciám
v Chľabe, Szob a Salke. Tento projekt zahŕňa aj výstavbu infraštruktúry pre kuchyňu v Bernecebaráti a
práčovňu v Kemence.

6. projekt: RE-HABILITATION Vzdelávacie programy pre sociálnych pracovníkov a ošetrovateľov






Vedúci partner: Szent László Gimnázium, Szob (HU)
Partneri: Blanka Richtáriková (SK), Damásdért Nonprofit Kft. (HU)
Asociovaný partner: Hlavné riaditeľstvo pre sociálne veci a ochranu detí (HU)
Oprávnené náklady: 199 500 EUR
Hlavné aktivity: 2-ročný akreditovaný kurz pre sociálnych pracovníkov a asistentov. Teoretická výučba
bude realizovaná v Ipolydamásd (HU), praktická v Chľabe (SK). Na základe získaných skúsenosti ďalší
rozvoj učebných materiálov.
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7. projekt: RE-POSITION Školiace programy zamerané na prax






Vedúci partner: Súkromná obchodná akadémia v Štúrove (SOA) (SK)
Partneri: Damásdért Nonprofit Kft. (HU)
Asociovaný partner: Obchodná a priemyselná komora Peštianskej župy (HU)
Oprávnené náklady: 199 990 EUR
Hlavné aktivity: Vytvorenie 3-mesačného vzdelávacieho kurzu, ktorý pomôže účastníkom umiestniť sa
v novovytvorených voľnočasových službách (4. projekt)

8. projekt: RE-BIRTH Aktívna staroba






Vedúci partner: ZO CSEMADOK-u v Šahách (SK)
Partneri: Turistické a kultúrne združenie Bernecebaráti (HU), Kultúrna a turistická spoločnosť Poiplie
(HU)
Asociovaný partner: Hlavné riaditeľstvo pre sociálne veci a ochranu detí (HU)
Oprávnené náklady: 199 500 EUR
Hlavné aktivity: duševné poradenstvo pre seniorov, dobrovoľníctvo a medzigeneračný dialóg,
školenia, návštevy, tematické cesty pre seniorov.

Podľa rozhodnutia Monitorovacieho výboru z 26. apríla 2018 bol akčný plán Zoskupenia schválený a dostal
sa do druhého kola.

2) Konvergencia regionálneho rozvoja Peštianskej župy a Nitrianskeho samosprávneho kraja (ID:
SKHU/1601 /4.1/324) Program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko
(4. prioritná os)
3. novembra 2016 bola v rámci programu INTERREG V-A SK-HU predložená žiadosť o financovanie
spoločne vypracovaná Nitrianskym samosprávnym krajom, Samosprávou Peštianskej župy, Univerzitou
Konštantína Filozofa v Nitre a EZÚS Pontibus. Počet získaných bodov presiahol hranicu oprávnenosti,
projekt však kvôli nedostatku zdrojov nezískal podporu.

3) Podpory Ministerstva zahraničného obchodu a zahraničných vecí MR
Zoskupenie získalo v roku 2016 a 2017 v rámci súťažnej výzvy a následne prostredníctvom žiadosti o
individuálne financovanie prostriedky na financovanie fungovania a odbornej práce EZÚS.
4) EZÚS Pontibus už dva roky plní úlohu sprostredkovateľa v súvislosti s prípravou výstavby mosta medzi
Chľabou a Ipolydamásdom. Vyvrcholením tejto činnosti bolo vypracovanie a predloženie žiadosti 2.
novembra 2017 v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-HU. Ako sme už vyššie uviedli, Monitorovací
výbor rozhodol o podporení projektu.
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Kontakty EZÚS PONTIBUS:
Webová stránka EZÚS Pontibus: http://www.pontibusegtc.eu/

PRACOVNÁ ORGANIZÁCIA:
Maďarsko:
Pracovníčka sekretariátu: dr. Erika Bek
Poštová adresa: 1364 Budapest, Pf.: 112.
Telefón: +36-1-233-6830

Slovensko:
Riaditeľ: Ing. Dušan Guťan
Pracovníčka sekretariátu: Mgr. Silvia Sóradová
Pontibus Európske zoskupenie územnej spolupráce, organizačný útvar v SR
Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Telefón: +421 37 6925992
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6. PRÍLOHY
ORIENTAČNÉ OTÁZKY PRE ROZHOVORY
PRE PRÍPRAVU POHRANIČNEJ ROZVOJOVEJ STRATÉGIE NITRIANSKEHO KRAJA A PEŠTIANSKEJ ŽUPY

1. Situačná analýza
-

-

-

Rozvojové potreby a výzvy, ktoré možno v nasledujúcej oblasti považovať za uplynulé 2 roky
za najdôležitejšie, na ktoré musí stratégia platná do roku 2025 odpovedať:
o

Demografia, migrácia, veková štruktúra;

o

Doprava (cestná, železničná, vodná, letecká), osobná doprava, nákladná doprava;

o

Zamestnanosť, úroveň vzdelanosti, zamestnateľnosť, flexibilné zamestnávanie
(pracovný čas a miesto výkonu práce), dochádzanie do zamestnania;

o

Hospodársky rozvoj, podnikateľské prostredie (logistika, priemyselný park,
inkubátor), rozvoj výrobného sektora, podpora prístupu na trh, rozvoj
podnikateľskej ochoty a schopnosti, poľnohospodárstvo, podnikové inovácie, IT
zručnosti a infraštruktúra;

o

Ochrana životného prostredia, ochrana klímy, využívanie obnoviteľných zdrojov
energie, energetická účinnosť, zásobovanie pitnou vodou, kanalizácia,
protipovodňová ochrana;

o

Kultúra, šport, turizmus;

o

Rozvoj verejnej správy, rozvoj inštitúcií, sociálna starostlivosť, zdravotníctvo;

Aké významnejšie rozvoje boli realizované v uplynulých 5 rokoch, ktorých výsledky budú na
úrovni stratégie dôležitým východiskom rozvojov nasledujúceho obdobia?
o

Výsledky realizovaných rozvojov, prípadné súvisiace ukazovatele;

o

Rozsah investícií (rozpočet), ich účinnosť (výslednosť v porovnaní s investovanými
zdrojmi) a efektívnosť (či sa prostredníctvom investícií skutočne dosiahli vytýčené
ciele);

o

Plánované rozvoje, ktoré sa nepodarilo zrealizovať, ale v nasledujúcim období by
bola ich realizácia v každom prípade dôležitá;

Zmeny ktorých silných/slabých stránok, respektíve príležitostí/hrozieb je potrebné zohľadniť
pri aktualizácii SWOT analýzy?
o

Faktory, ktoré boli v porovnaní s predchádzajúcou SWOT analýzou úspešne
zodpovedané a už nie sú relevantné;
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o

Nové faktory, ktoré sa vyskytli v uplynulých 2 – 3 rokoch a ktoré predchádzajúce
SWOT analýzy nezohľadnili, v nasledujúcim období by však mali byť zavedené do
stratégie;

2. Stratégia
-

-

Čo sú v poradí najdôležitejšie rozvojové ciele, pre ktorých dosiahnutie je nevyhnutne
dôležité zapojenie rozvojovo-politických zdrojov?
o

Aké rozvojové potreby by chcel daný cieľ uspokojiť;

o

Čo by bolo logikou intervencie, prostredníctvom akých krokov ju možno logicky
potvrdiť, aby sme dokázali odpovedať na vzniknuté výzvy;

o

Akými ukazovateľmi možno merať daný rozvoj, ktoré údaje sú dostupné počas
realizácie, ktoré sú hodnoverné, pravidelne merateľné a relevantné pre slovne
vyjadrené ciele;

o

Ktoré inštitúcie a iné organizácie by mali spolupracovať, pri dosahovaní akého cieľa
(počas návrhu, realizácie a udržiavania projektu), v akej deľbe práce by bolo ideálne
vykonať vzniknuté úlohy;

Aké iné zdroje – členských štátov alebo centrálne bruselské zdroje nesúvisiace so
štrukturálnymi fondmi boli v minulosti použité v regióne a ktoré by sa mali použiť aj v
budúcnosti;

3. Koncepčný opis opatrení a projektových balíkov
-

Hlavé ciele projektových balíkov;

-

Hlavné rozvojové aktivity (napr. výstavba, obstaranie strojov a zariadení, vzdelávanie, rozvoj
infraštruktúry, rozvoj cestných komunikácií, obstaranie nehmotného majetku, IT, výskum);

-

Celkové orientačné náklady projektových balíkov;

-

Ukazovatele navrhované pre meranie dosahovania cieľov;

-

Časové rozpätie opatrenia (jeho predpokladané trvanie od-do)
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