
OBEC ŠAJDÍKOVE HUMENCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM ROZVOJA OBCE  

ŠAJDÍKOVE HUMENCE 
 

NA ROKY 2021-2027 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠAJDÍKOVE HUMENCE  2020 



Program rozvoja obce Šajdíkove Humence na roky 2021-2027  

 - 1 - 

 

ZOSTAVITEĽ 

 

Ing. Ivan Smetana  

Exnárova 22, 821 03 Bratislava 

 

v spolupráci so starostom obce p. Pavlom  Burdom a poslaneckým zborom obce Šajdíkove Humence.    

 

 

POUŽITÉ PODKLADY 

 

Územný plán obce Šajdíkove Humence + Zmeny a doplnky č. 1-5 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Šajdíkove Humence na roky 2007-2013 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Šajdíkove Humence na roky 2015-2020 

(s výhľadom do roku 2025) 

ÚPN VÚC Trnavského samosprávneho kraja 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 

Štatistický lexikon – Sčítanie 2001, 2011 

Údaje Obecného úradu v Šajdíkovych Humenciach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program  rozvoja obce Šajdíkove Humence na roky 2021-2027  

schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Šajdíkovych Humenciach  č.  51 /2020 zo dňa 

27.11.2020 

 

 

 

.............................................................. 

       Pavol Burda, starosta obce 
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A. ÚVOD 
 

Základné legislatívne informácie 
 

Problematiku spracovania programu rozvoja obce, mesta (ďalej „PRO“) upravujú nasledovné 

zákony: 

- Zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja  v znení  neskorších predpisov 

(zákon č. 309/2014 Z.z.,  č. 378/2026 Z.z. , č. 58/2017 Z.z., č. 313/2018 Z.z., 

221/2019 Z.z. a č. 134/2020 Z.z. ) 

 

Zákon č. 309/2014 Z.z. nadobudol účinnosť  1.1.2015, ktorým sa  čiastočne zmenila metodika 

a terminológia spracovania rozvojových dokumentov regionálneho rozvoja.  Zákon tiež 

stanovil, že programy rozvoja obcí (PHSR) a ich aktualizácie schválené pred 1. 1. 2015 sú 

vyššie územné celky a obce povinné uviesť do súladu s ustanoveniami zákona do 31.12.2015.  

 

Poznámka: 

Nová legislatíva zmenila názov dokumentu a namiesto Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja používa nový názov „Program rozvoja obce“ (PRO). 

 

Podpora regionálneho rozvoja 
 

Uvedené zákony stanovujú ciele podpory regionálneho rozvoja, kde hlavnými cieľmi sú: 

 

- Odstraňovanie alebo zmierňovanie nežiaducich rozdielov v úrovni hospodárskeho 

rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónov a zabezpečenie trvalo 

udržateľného rozvoja. 

- Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti, konkurencieschopnosti regiónov a rozvoj 

inovácií v regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja. 

- Zvyšovanie zamestnanosti a životnej úrovne obyvateľov v regiónoch pri zabezpečení 

trvalo udržateľného rozvoja.  

 

Podpora regionálneho rozvoja  je zameraná najmä na: 

 

- Komplexné využívanie vnútorného rozvojového potenciálu územia  - prírodných, 

kultúrnych, materiálnych, finančných, ľudských a inštitucionálnych zdrojov. 

- Rozvoj vedy, výskumu a vývoja prispievajúci k celkovému rozvoju regiónu so 

zreteľom na podporu zavádzania nových technológií a inovácií pri rešpektovaní 

vnútorných špecifík regiónu. 

- Rozvoj informatizácie a digitalizácie v regióne. 

- Rozvoj hospodárstva a podnikateľského prostredia v regióne s cieľom zvýšiť jeho 

produktivitu, optimalizovať štruktúru hospodárstva, vytvárať nové pracovné miesta 

a stabilizovať ohrozené pracovné miesta.  

- Rozvoj ľudských zdrojov vrátane zvyšovania vzdelanostnej úrovne, kvalifikácie 

a zlepšovania prípravy detí a mladých dospelých na trh práce. 

- Predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, 

podporu rovnosti príležitosti na trhu práce a podporu znevýhodnených komunít. 

- Realizáciu verejných prác podporujúcich rozvoj regiónu. 

- Zlepšenie a rozvoj sociálnej infraštruktúry regiónu. 
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- Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, inžinierskych stavieb. 

- Rozvoj cestovného ruchu. 

- Medzištátnu, cezhraničnú a medziregionálnu spoluprácu v oblasti regionálneho 

rozvoja v záujme trvalo udržateľného rozvoja regiónu. 

- Zachovanie identity a rozvoj kultúry a starostlivosť o kultúrne dedičstvo regiónov 

a sídiel. 

- Rozvoj pôdohospodárstva a rozvoj vidieka, rozvoj vidieckych oblastí a zvyšovanie 

kvality života na vidieku.  

- Realizáciu opatrení na ochranu, udržiavanie a zveľaďovanie životného prostredia a na 

obmedzovanie vplyvov poškodzujúcich životné prostredie  a zlepšenie 

environmentálnej infraštruktúry regiónu. 

- Ochranu prírody, efektívne využívanie prírodných zdrojov regiónu a využívanie 

alternatívnych zdrojov energie. 

- Rozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v regióne. 

- Udržateľný rozvoj aglomerácií, obnovu, regeneráciu a rozvoj miest a obcí podľa 

záväznej časti príslušnej územnoplánovacej dokumentácie. 

- Zvyšovanie dostupnosti a kvality bývania. 

- Budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj prosociálneho 

správania obyvateľstva. 

- Rozvoj multikultúrnej spoločnosti v regióne vrátane multikultúrneho dialógu, 

spolupráce a tolerancie v regiónoch a sídlach. 

- Rozvoj telesnej kultúry, športu a turistiky. 

- Ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia. 

- Ďalšie aktivity, ak to ustanoví osobitný zákon alebo medzinárodná zmluva.   

 

PRO je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný s cieľmi a prioritami 

ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v PRO vyššieho 

územného celku, na území ktorého sa obec nachádza a je vypracovaný podľa záväznej časti 

územnoplánovacej dokumentácie.  Vypracovanie PRO zabezpečuje obec pri uplatnení 

partnerstva.  

 

PRO vytvorený v rámci partnerstva pozostáva z: 

 

- Analytickej časti, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej 

situácie obce, odhad jej budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia vo väzbe na 

existujúce stratégie a koncepcie  a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho 

limitov a rozvoja, definovanie podmienok udržateľného rozvoja obce.  

- Strategickej časti, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných 

špecifík a určí hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce rešpektovaním princípov 

regionálnej politiky s cieľom dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia.  

- Programovej časti, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie 

realizácie PRO. 

- Realizačnej časti, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia 

formou partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie programu PRO, systém 

monitorovania a hodnotenia plnenia PRO s ustanovením merateľných ukazovateľov, 

vecný a časový harmonogram realizácie PRO formou akčných plánov. 

- Finančnej časti, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, 

inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie PRO.  
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Sociálno-ekonomickí partneri sú subjekty verejnej správy, podnikatelia a mimovládne 

organizácie pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja na miestnej, regionálnej alebo 

celoštátnej úrovni.  

Partnerstvo je forma spolupráce medzi sociálno-ekonomickými partnermi, ktorí zabezpečujú 

hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj alebo územný rozvoj dotknutého regiónu s ohľadom na 

udržateľný rozvoj.  

Územná spolupráca je spolupôsobenie sociálno-ekonomických partnerov pri zvyšovaní 

úrovne hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja v nadväznosti na územie regiónu.  

 

PRO a jeho aktualizáciu schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Aktualizácia PRO sa vypracúva 

podľa potreby.  

 

Schválenie PRO a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, ak jej spracovanie vyžaduje 

osobitný predpis, je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo 

štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov finančného zabezpečenia podpory regionálneho 

rozvoja (finančné prostriedky z fondov EÚ).    

 

Obec vo svojej pôsobnosti na účely podpory regionálneho rozvoja: 

 

- Analyzuje a hodnotí úroveň rozvoja svojho územia a jeho častí, zabezpečuje jeho 

trvalo udržateľný hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj a územný rozvoj. 

- Zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu PRO alebo spoločného PRO, 

pravidelne ho monitoruje a každoročne do 31.5. zasiela príslušnému vyššiemu 

územnému celku správu o jeho plnení a zabezpečuje súlad PRO alebo  obcí 

s územnoplánovacou dokumentáciou, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis (§ 

11 ods. 2. Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov).   

- Spolupracuje s vyšším územným celkom, na území ktorého sa obec nachádza, na 

príprave a realizácii PR vyššieho územného celku a na účely evidencie poskytuje 

vyššiemu územnému celku PRO. 

- Podieľa sa na plnení úloh, ktoré súvisia so zameraním podpory regionálneho rozvoja 

v spolupráci s ministerstvom a ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi, ktorí sa 

nachádzajú na území obce. 

- Vytvára podmienky na vznik a rozvoj územnej spolupráce a partnerstiev. 

- Spolupracuje s ďalšími obcami, regiónmi a územnými celkami alebo s orgánmi iných 

štátov, ktoré plnia funkcie územnej samosprávy. 

- Podporuje rozvoj podnikateľských aktivít potrebných pre rozvoj obce.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program rozvoja obce Šajdíkove Humence na roky 2021-2027  

 - 6 - 

Obsah PRO 
 

ANALYTICKÁ ČASŤ 
 

Základná charakteristika 

- Základné informácie 

- História obce 

- Širšie územné vzťahy 

- Stav územnoplánovacej a programovej dokumentácie 

 

Prírodné zdroje a podmienky  

 

Prírodné charakteristiky 

- Geomorfológia, klimatické podmienky, hydrologické pomery, pôdna charakteristika, 

fauna, flóra, krajinná štruktúra 

Ochrana prírody 

- Chránené územia, NATURA 2000, ÚSES 

Životné prostredie 

- Ovzdušie, voda, odpady, seizmicita, radónové riziká, environmentálna regionalizácia 

 

Ľudské zdroje  

 

Demografická situácia obce 

- Stav a vývoj obyvateľstva, pohyb obyvateľstva, veková štruktúra obyvateľstva 

Vzdelávanie, vzdelanosť obyvateľstva 

Vierovyznanie a národnostné zloženie 

 

Kultúrne a spoločenské zdroje 

  

Pamiatky a tradície 

- Tradície, kultúrne a historické pamiatky, osobnosti, rodáci 

Spoločenský život 

- Kluby, spolky, združenia, spoločenské aktivity a akcie 

 

Materiálne a finančné zdroje 

 

Bývanie a bytový fond 

 

Základná a technická infraštruktúra 

- Doprava, voda a odpady,, komunikačné a informačné siete, elektrina, plyn 

 

Občianska infraštruktúra a vybavenosť, sociálna infraštruktúra 

- Občianska vybavenosť a služby, sociálne a zdravotné služby, školstvo a vzdelávanie, 

kultúra a osveta, zariadenie pre rekreáciu, šport a oddych, administratíva a verejná 

správa 
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Ekonomické využívanie zdrojov 

 

Podnikateľská sféra 

- Primárny sektor, sekundárny sektor, terciárny sektor, kvartérny sektor, organizačná 

štruktúra hospodárstva 

 

Trh práce 

- Zamestnanosť, nezamestnanosť 

 

SWOT analýza (Strong points, Weak points, Oportunities, Threats) 

 

Problémová analýza 

- Audit problémov – najdôležitejšie problémy 

- Kľúčové problémy 

 

Analýza väzieb na strategické dokumenty VÚC  

- PR VÚC (PHSR VÚC) 

- ÚPN VÚC 

 

Analýza potenciálu územia 

- Disparity rozvoja 

- Rozvojový potenciál územia 

 

STRATEGICKÁ ČASŤ 
 

Vízia a ciele rozvoja obce 

Ciele stratégie rozvoja 

 

PROGRAMOVÁ ČASŤ 
 

Program rozvoja 

 

Priority a opatrenia programu 

- Priority, opatrenia a indikatívne aktivity, väzba na prioritné oblasti a ciele 

 

REALIZAČNÁ ČASŤ 
 

Zabezpečenie realizácie programu 

- Sociálno-ekonomické partnerstvo 

- Inštitucionálne zabezpečenie programu 

- Organizačné zabezpečenie programu 

- Časový harmonogram 

- Monitoring 

 

FINANČNÁ ČASŤ 
 

Finančná náročnosť stratégie 

Zdroje financovania stratégie 
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Postup pre obce, ktoré majú vypracovaný Program hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja na obdobie rokov 2007-2013 a 2015-2020 
 

Pre vypracovanie PRO na obdobie rokov 2021-2027 je potrebné vykonať nasledovné: 

Využiť analytickú časť a aktualizovať ju k 31.12.2020  

Vyhodnotiť strategickú časť a aktualizovať strategické ciele rozvoja obce s využitím 

strategických dokumentov VÚC 

Vyhodnotiť programovú časť a aktualizovať  priority a aktivity 

Vyhodnotiť   realizačnú časť a navrhnúť partnerstvá a inštitucionálne a organizačné 

zabezpečenie programu 

Vyhodnotiť finančnú časť a navrhnúť finančný rámec a zdroje financovania stratégie rozvoja  

 

Hlavné podklady: 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja – 2007-2013 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja – 2015-2020 

Územný plán obce 

Územný systém ekologickej stability (súčasť Územného plánu obce) 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja VÚC 

Územný plán VÚC 

Štatistické údaje SŠÚ   

Partnerstvá 

Environmentálne informácie  
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B. ANALYTICKÁ ČASŤ 
 

Základná charakteristika 
 

Základné informácie o obci a širších územných vzťahoch 
 

Poloha a rozloha 

 

Obec sa nachádza v severozápadnej časti Záhorskej nížiny, v okrese Senica v Trnavskom 

kraji. Svojim katastrálnym územím susedí s obcami Borský Mikuláš, Dojč, a Senica.  Rozloha 

katastrálneho územia je 1552 ha. Obec je začlenená do okresu Senica a Trnavského 

samosprávneho kraja.  

Stav územnoplánovacej dokumentácie   

a programovej dokumentácie 

 

Územný plán Veľkého územného celku Trnavského samosprávneho kraja 

 

Územný plán VÚC TSK v záväznej časti stanovuje  ustanovenia, ktoré sa dotýkajú rozvoja 

regiónu v nasledujúcich oblastiach: 

 

- Usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry 

- Rekreácia a turistika 

- Sociálna infraštruktúra 

- Kultúrno-historické hodnoty 

- Poľnohospodárska výroba 

- Lesné hospodárstvo 

- Odpadové hospodárstvo 

- Ekológia 

 

Územný plán obce Šajdíkove Humence 

 

Územný plán obce Šajdíkove Humence bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva 

v Šajdíkovych Humenciach  č. 57/2004 zo dňa 12.11.2004. Okrem toho bolo vypracovaných 

a schválených 5 zmien a doplnkov Územného plánu obce Šajdíkove Humence. 

 

Územný plán obce predpokladá sídelný rast do 1400 obyvateľov do roku 2025 a na tento 

predpokladaný cieľ sú aj navrhnuté rozvojové lokality a kapacity pre bývanie, občiansku 

vybavenosť a dopravnú a technickú infraštruktúru. 

Územný plán obce Šajdíkove Humence vytvára dostatočné územné rezervy pre 

predpokladaný rozvoj .    
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PR Trnavského samosprávneho kraja 

 
PR TSK stanovuje rozvojové priority a opatrenia v nasledovných oblastiach: 

 
1. Cezhraničná, transnacionálna a interregionálna spolupráca  

 

Slovensko – česká hranica 

 

Priorita č. 1.1 

Ľudské zdroje a sociálno-kultúrny rozvoj 

Opatrenie 1.1.1 

Podpora kultúrnych aktivít, zachovanie kultúrnych tradícií regiónu, športu a rozvoj 

sprievodnej infraštruktúry 

Priorita č. 1.2 

Rozvoj vidieka a cestovného ruchu 

Opatrenie 1.2.1 

Budovanie a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu 

Opatrenie 1.2.2 

Rozvoj spolupráce v oblasti poľnohospodárskej a lesníckej výroby a tradičných remesiel 

 

Slovensko –rakúska hranica 

 

Priorita č. 1.3 

Hospodárska spolupráca prihraničných regiónov 

Opatrenie 1.3.1  

Rozvoj aktívnej spolupráce medzi podnikateľskými subjektmi ako aj podnikania 

a infraštruktúry podnikateľských služieb  

Opatrenie 1.3.2 

Cezhraničná spolupráca podnikov a poradenstvo a podpora pre cezhraničné podnikateľské 

aktivity 

Opatrenie 1.3.3 

Rozvoj cestovného ruchu a aktivít voľného času 

 

Priorita č. 1.4 

Rozvoj dopravných, komunikačných, logistických a informačných systémov 

Opatrenie 1.4.1 

Zlepšenie cezhraničnej dopravnej a telekomunikačnej infraštruktúry 

Opatrenie 1.4.2 

Organizácia dopravy, plánovania a prepravy 

 

Priorita č. 1.5 

Podpora budovaniu cezhraničných organizačných štruktúr a sietí 

Opatrenie 1.5.1 

Podpora cezhraničným organizačným štruktúram a rozvoj sietí  

 

Priorita č. 1.6 

Ľudské zdroje 

Opatrenie 1.6.1 

Rozvoj regionálnych trhov práce v kontexte rozširovania EÚ 
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Opatrenie 1.6.2 

Rozvoj spolupráce a budovania infraštruktúry v oblasti vzdelávania, tréningu a vedy 

 

Priorita č. 1.7 

Trvalo udržateľný územný a environmentálny rozvoj 

Opatrenie 1.7.1 

Manažment zdrojov, technická infraštruktúra a obnoviteľné zdroje energie 

Opatrenie 1.7.2 

Ochrana prírody a životného prostredia vrátane národných a prírodných parkov  

Opatrenie 1.7.3 

Cezhraničný územný rozvoj vo vidieckych a mestských oblastiach 

 

2. Priemysel a služby 

 

Priorita č. 2.1  

Rozvoj priemyslu a služieb založený na využití domácich zdrojov 

Opatrenie 2.1.1 

Reštrukturalizácia priemyslu a podpora rozvoja nových podnikov s cieľom zvýšenia 

ekonomického rozvoja 

Opatrenie 2.1.2  

Budovanie inkubátorov pre malých a stredných podnikateľov, priemyselných parkov 

a podpora budovania a rekonštrukcia infraštruktúry 

Opatrenie 2.1.3  

Rozvoj malého a stredného podnikania, budovanie poradenských a informačných centier, 

podpora inovácií, vedomostí a aplikovaného výskumu 

Opatrenie 2.1.4  

Využitie alternatívnych  a obnoviteľných  zdrojov energie a podpora ich úspor 

Opatrenie 2.1.5  

Propagácia regiónu a cezhraničná spolupráca  

 

Priorita č. 2.2 

Rozvoj cestovného ruchu 

Opatrenie 2.2.1  

Budovanie a rekonštrukcie  infraštruktúry cestovného ruchu 

Opatrenie 2.2.3 

Prezentácia  regiónu, tvorba informačných systémov 

 

 

3. Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rybárstvo a rozvoj vidieka   

 
Priorita č. 3.1 

Podpora produktívneho a trvalo udržateľného rozvoja vidieka 

Opatrenie 3.1.1  

Rozvoj a revitalizácia poľnohospodárskych podnikov 

Opatrenie 3.1.2  

Zlepšenie spracovania a predajnosti poľnohospodárskych produktov 

Opatrenie 3.1.3  

Lesné hospodárstvo 

Podopatrenie 3.1.3.1  

Podpora pri rozvoji  produkcie a spracovania surového dreva a odbytu lesnej produkcie 
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Podopatrenie 3.1.3.2  

Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov a ich dlhodobý rozvoj 

Podopatrenie 3.1.3.3  

Obnova lesa po prírodných kalamitách a požiaroch a zavádzanie ochranných preventívnych 

opatrení 

Podopatrenie 3.1.3.4 

Združovanie vlastníkov lesov malých výmer a budovanie združení   s  právnou subjektivitou 

Opatrenie 3.1.5 

Pozemkové úpravy 

Opatrenie 3.1.6 

Diverzifikácia poľnohospodárskych činností 

Opatrenie 3.1.7 

Obnova poľnohospodárskeho výrobného potenciálu poškodeného prírodnými pohromami 

a zavádzanie vhodných nástrojov na prevenciu 

 

4. Ľudské zdroje 

 

Priorita č. 4.1 

Rozvoj aktívnej politiky trhu práce  
Opatrenie 4.1.1 

Modernizácia a zvýšenie rozsahu a kvality služieb zamestnanosti a rozvoj aktivačných 

programov uchádzačov o zamestnanie  

Podopatrenie 4. 1.1.A  

Modernizácia a zvýšenie rozsahu a kvality služieb zamestnanosti  

Podopatrenie 4.1.1.B 

Rozvoj aktivačných programov uchádzačov o zamestnanie 

Opatrenie 4.1.2 

Uľahčenie vstupu a návratu uchádzačov o zamestnanie na trh práce s osobitným dôrazom na 

znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom podpory tvorby pracovných 

miest a samostatnej zárobkovej činnosti.   

Opatrenie 4.1.3  

Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich možnosti na 

trhu práce   

 

Priorita č. 4.2 

Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce   
 

Opatrenie 4.2.1 

Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením   

 Opatrenie 4.2.2 

Odstránenie prekážok rovnosti mužov a žien na trhu práce s dôrazom na zosúladenie 

pracovného a rodinného života   

 

Priorita č. 4.3 

Zvýšenie kvalifikácie a adaptability zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh práce   
 

Opatrenie 4.3.1  

Prispôsobenie odborného vzdelávania a prípravy požiadavkám spoločnosti založenej na 

vedomostiach   

Opatrenie 4.3.2 
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Zvýšenie rozsahu a kvality ďalšieho vzdelávania s dôrazom na zvýšenie kvalifikácie 

a adaptability pracovnej sily   

Opatrenie 4.3.3 

Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a systémov na predvídanie zmien 

kvalifikačných potrieb trhu práce  

Podopatrenie 4. 3.3.A 

Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach 

Podopatrenie 4.3.3.B 

Systémy na prepojenie odborného vzdelávania a prípravy s trhom práce    

   

5.  Infraštruktúra 
 

5.1 Dopravná infraštruktúra  

 
Priorita č. 5.1.1   

Rozvoj dopravnej  infraštruktúry  

Opatrenie 5.1.1.2  

Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry  

 

5.2 Environmentálna infraštruktúra 
 

Priorita 5.2.1  

Budovanie a rozvoj environmentálnej infraštruktúry  

Opatrenie 5.2.1.1  

Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne využívanie vôd 

Opatrenia 5.2.1.2  

Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu ovzdušia  

Opatrenie  5.2.1.3  

Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva  

Opatrenie 5.2.1.4  

Ochrana, zlepšenie a obnova životného prostredia  

 

5.3 Lokálna / občianska infraštruktúra  

 
Priorita č. 5.3.1  

Infraštruktúra škôl, školských a vzdelávacích zariadení 

Opatrenie 5.3.1.1 

Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry 

Opatrenie 5.3.1.2  

Modernizácia a rekonštrukcia školských zariadení  

 

Priorita č. 5.3.2   

Sociálna infraštruktúra 

Opatrenie 5.3.2.1 

Budovanie a rozvoj sociálnej infraštruktúry 

 

Priorita č. 5.3.3  

Zdravotnícka infraštruktúra 

Opatrenie  5.3.3.1 

Budovanie a rozvoj  zdravotníckej infraštruktúry 
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Priorita č. 5.3.4  

Kultúrna infraštruktúra 

Opatrenie 5.3.4.1 

Budovanie a rozvoj kultúrnej  infraštruktúry 

 

Priorita č. 5.3.5 

Infraštruktúra pre rozvoj informačnej spoločnosti v podmienkach verejného sektoru 

Opatrenie 5.3.5.1 

 Rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor 

 

Priorita č. 5.3.6   

Rozvoj obcí, miest a regiónu 

Opatrenie 5.3.6.1 

Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky 

Opatrenie 5.3.6.2 

Renovácia a rozvoj obcí a zachovanie dedičstva vidieka 

 

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Šajdíkove Humence 

na roky 2007-2013 

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja  na roky 2007-2013 stanovil rozvojový program 

obce, ktorý sa realizoval len čiastočne a tvoril podklad pre spracovanie  PHSR na roky 2015-

2020 s výhľadom do roku 2025.  
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Stručná história obce 
 

Obec Šajdíkove Humence sa nachádza v severozápadnej časti Záhorskej nížiny, v povodí 

rieky Myjava. V minulosti sa v oblasti obce rozprestieralo pásmo močiarov. Časť chotára 

medzi grófskym majerom Hrušov a cisárskym majerom Rákoš sa nazývala Humence (Puszta 

Humencz) a patrila do katastra obce Borský Svätý Peter.  

 

Vhodné vodné pomery v oblasti podnietili výstavbu štyroch mlynov – U Šajdíkov, U 

Kondola, U Čermákov a U Michálkov. V okolí týchto mlynov si obyvatelia Borského Svätého 

Petra stavali najprv hospodárske objekty a neskôr aj obytné objekty. Vzrastajúci počet 

obyvateľov, nedostatok pôdy v okolitých obciach a uvoľnenie poddanských pomerov a 

zrušenie poddanstva v roku 1848, dali podnet na osídľovanie oblasti súčasnej obce Šajdíkove 

Humence.   

 

Postupným zastavovaním priestoru po oboch stranách cesty spájajúcej osady v okolí mlynov 

vzniklo kompaktné sídlo ulicového typu, ktoré patrilo do obce Borský Svätý Peter. 

Významným dopravným spojením obce bolo vybudovanie železničnej trate Trnava – Kúty so 

zástavkou Kráľovský majer alebo Rákoš Humence z roku 1899.  

 

Po I. svetovej vojne v roku 1918 získala obec nový názov Šajdíkove Humence podľa 

najrozšírenejšieho priezviska Šajdík. Po parcelácii majera Rákoš v roku 1926 bolo 

prevedených 298 katastrálnych jutár do vlastníctva jednotlivcov, lesy prešli do vlastníctva 

štátu. Na základe toho sa sformoval chotár vo výmere 2704 katastrálnych jutár  a výnosom zo 

dňa 31.12.1926 Župný úrad v Bratislave vyhlásil  Šajdíkove Humence za samostatnú obec od 

1.1.1927, ktorá patrila do okresu Malacky a k notariátu Borský Svätý Mikuláš, kde bola aj 

četnícka stanica a obvodný lekár.  

 

V roku 1942 bola obec územnosprávne pripojená k okresu Senica a notariátu Dojč. V tom 

čase mala obec 195 domov s 800 obyvateľmi. 

 

V roku 1957 bolo založené JRD a v rokoch 1968-1970 bol vybudovaný závod na ťažbu 

zlievarenských pieskov Kerko. V 80. Rokoch bola v katastri obce zriadená lesná škôlka.   

 
V novodobej histórii bol v katastri obce vybudovaný golfový areál Penati Golf Resort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Program rozvoja obce Šajdíkove Humence na roky 2021-2027  

 - 16 - 

Prírodné zdroje a podmienky  
 

Príroda, prírodné zdroje a ložiská nerastov 
 

Príroda, prírodné zdroje a ložiská nerastov 

 
Geomorfologické pomery 

 
Územie obce patrí do oblasti Záhorská nížina, celku Borská nížina, oddielu Bor a severná 

časť do oddielu Myjavská niva. 

 

Reliéf územia je podmienený intenzívnou eolickou činnosťou v kvartéri. Má charakteristickú 

presypovú moduláciu s intenzívne členitým, miestami hladšie modelovaným reliéfom. 

Presypy - duny dosahujú dĺžky aj cez 1km a výšky 40m oproti okolitému terénu. Celý terén 

má sklon k severu do rovinatého údolia rieky Myjavy, kde sa nadmorské výšky pohybujú 

okolo 178 – 179 m n.m. 

 
Základná geomorfologická charakteristika územia  

 

Územie spadá do negatívnych morfoštruktúr Panónskej panvy – mladých poklesávajúcich 

morfoštruktúr s agradáciou, typ eróznodenudačného reliéfu je reliéf zvlnených rovín, 

vybranými tvarmi reliéfu sú pieskové presypy a duny. Orientácia reliéfu je na S až SZ. 

 

Geologický región 

 

Kvartér Záhorskej nížiny je tvorený riečnymi a eolickými sedimentmi. V blízkosti riešeného 

územia sú vyvinuté najmä aluviálne náplavy Myjavy a jej prítokov. Budované sú piesčitými 

štrkmi a polohami preplavených pieskov. 

 

Hydrológia 

 

Územie spadá do povodia rieky Myjava a jej ľavostranných prítokov Hlavinský potok 

a Myjavská Rudava. Prítoky Myjavy sledujú spád terénu od juhu k severu. Na severnom 

okraji riešeného územia majú toky už priečny  V-Z smer. 

Klimatické podmienky 

 

Zrážky  

V poslednom desaťročí výrazne prevládali suché obdobia. Za desaťročie  napadlo v oblasti v 

priemere 624mm zrážok. 

Priemerný mesačný úhrn atmosferických zrážok (mm)  

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Senica 26,6 31,9 40,9 41,3 54,9 71,4 94,7 58,1 69,5 49,2 42,5 42,8 
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Teplota  vzduchu 

 

Priemerná ročná teplota vzduchu v oblasti Senica a okolie 11,2
o 

C, čo bolo o 2,2
o
 C viac 

v porovnaní s normálom. 

 

Veternosť  

 

Podľa údajov SHMÚ bolo v území za posledné desaťročie prevládajúce prúdenie vzduchu 

z juhovýchodného smeru. Je to podmienené smerovaním Myjavskej nivy a konfiguráciou 

okolitého reliéfu Borskej nížiny a Senickej pahorkatiny. 

 
Pôdy 

 

Najvýznamnejším pôdotvorným faktorom v Borskej nížine je zvýraznené pôsobenie 

materskej horniny. Viate, takmer sterilné kremité piesky pôsobia unifikujúco a tento proces 

umocňuje aj geografická a klimatická monotónnosť, ktorá minimálne napomáha 

pôdotvornému procesu. Podľa morfogenetického klasifikačného systému sa v riešenom území 

vyskytujú nasledovné pôdne typy: 

 

-   regozem arenická – naviatych silikátových pieskoch 

-   glej arenický – v depresných polohách na piesočnatom substráte 

     -  organozem typická – na glejovom horizonte ako dôsledok hromadenia rastlinných  

         zvyškov v podmienkach trvalého zamokrenia 

     -  fluvizeme typické alebo glejové – v nivách vodných tokov, ovplyvňované záplavami alebo  

         vysokou hladinou podzemnej vody 

-   čiernice – v nivách vodných tokov, ovplyvnené  vyššou hladinou podzemnej vody 

 

Potenciálna prirodzená vegetácia a jej hlavné jednotky v riešenom území sú:  

 

- dubovo – hrabové lesy  

- jaseňovo – brestovo – dubové a jelšové lužné lesy 

- dubové a dubovo – cerové lesy 

- slatiniská 

- kyslomilné borovicové lesy na viatych pieskoch 

 

Ochrany prírody a krajiny  

 

V  území sa nachádza vyhlásené veľkoplošné chránené územia  CHKO Záhorie, (jeho hranica 

zasahuje iba okrajovo do územia obce). 

 

Miestny územný systém ekologickej stability (MÚSES) 

 

Priemet RÚSES okresu Senica do riešeného územia : 

 

Regionálne biocentrum - rBC Šranek – regionálne biocentrum, súčasť CHLÚ a dobývacieho 

priestoru. Tvoria ho lesné spoločenstvá severnej časti Boru, prevažne vlhkomilné 

spoločenstvá brezových jelšín a brezových a borovicových dúbrav so zachovalým druhovým 

zložením. 
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Regionálne biocentrum - rBC Kuciperk – navrhované regionálne biocentrum, v dotyku 

s riešeným územím, tvoria ho rašelinové brezové lesíky a slatinné jelšové lesy s trstinami 

a kríkovou vegetáciou v prostredí borovicových dúbrav so zachovalým druhovým zložením. 

Regionálny biokoridor - rBK rieka Myjava – regionálny biokoridor, tvorí ho vodný tok 

s brehovou vegetáciou. 

 

Regionálny biokoridor - rBK Myjavská Rudava – regionálny biokoridor tvorený vodným 

tokom s brehovou vegetáciou. 

 

Prvky MÚSES 

 

Miestne biocentrum - mBC U Michálka – navrhované miestne biocentrum, jeho súčasťou sú 

genofondové lokality G23 a G24 a časť toku Hlavinského potoka s brehovou vegetáciou. 

Šajdíkove Humence juh G23 – lokalita flóry a U Michálkov G24 – otvorené pieskové duny, 

borovicové lesy, psamofytné spoločenstvá, vodný tok s pôvodným korytom, dobre 

vyvinutými brehovými i nivnými mokraďnými spoločenstvami. 

 

Miestny biokoridor - mBK Hlavinský potok – miestny biokoridor tvorený tokom a brehovou 

vegetáciou. 

 

Interakčné prvky plošné – posilňujú funkčnosť biocentier a biokoridorov. Sú tvorené 

plochami  nelesnej drevinovej vegetácie, vodnými plochami, plochami TTP, lesnými porastmi 

a plochami verejnej zelene v obci.  

 

Interakčné prvky líniové sú navrhované ako aleje pri komunikáciách  a ako pásy izolačnej 

zelene okolo športových areálov, priemyselných areálov a hospodárskych dvorov. Plnia 

funkciu izolačnú ale aj estetickú. 

 

Plochy nelesnej drevinovej vegetácie (NDV) –  zeleň na plochách navrhovaných na biocentra 

a biokoridory. Navrhovaná drevinová skladba  by sa mala pridržiavať drevinovej skladbe 

potenciálnej prirodzenej vegetácie daného územia. 

 

Potenciálna prirodzená vegetácia a jej hlavné jednotky v riešenom území sú:  

- dubovo – hrabové lesy  

- jaseňovo – brestovo – dubové a jelšové lužné lesy 

- dubové a dubovo – cerové lesy 

- slatiniská 

- kyslomilné borovicové lesy na viatych pieskoch 

 

Líniová zeleň pôdoochranná –  na plochách ornej pôdy nad 100ha a na plochách  ornej pôdy 

ohrozenej veternou eróziou. Sú to pásy zelene tvorené 2 etážami, ktoré zabránia pôsobeniu 

erózie. Táto zeleň je kombinovaná s líniovými interakčnými prvkami, ktoré plnia tú istú 

funkciu ale nachádzajú sa ako sprievodná zeleň komunikácií a tokov. Pri výsadbe dodržiavať 

drevinové zloženie podobné potenciálnej prirodzenej vegetácii. 

 

Ekostabilizačné opatrenia 

 

Zvýšenie stability územia je potrebné na plochách  priemyselných a skladových areálov, kde 

sú veľké plochy  bez zelene. Navrhuje sa  vytvoriť plochy na ozelenenie a vysadiť pásy 

izolačnej  zelene okolo areálov. 
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Odstránenie skládky – živelná skládka stavebného odpadu sa nachádza pri železnici.  

 

Zalesnenie – navrhuje sa na území po ťažbe pieskov. Zalesňovanie po ťažbe je priebežná 

činnosť podľa veľkosti plôch, ktoré boli vyťažené. Plocha na zalesnenie je navrhovaná  podľa 

plánu ťažby. 

 

Ložiská nerastov 

 
Na území obce sú dokumentované ložiská kvalitných pieskov, na ktorých dobývanie má 

oprávnenie Kerkosand, s.r.o. Šajdíkove Humence. Pre ťažbu bol stanovený dobývací priestor 

a určené chránené ložiskové územie 
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Ľudské zdroje 

 

Demografická situácia obce 

 

Stav a vývoj obyvateľstva, pohyb obyvateľstva, veková štruktúra obyvateľstva 

 

   V obci Šajdíkove Humence bývalo ku dňu sčítania obyvateľov, domov a bytov v r. 2011, 

celkom 1082 obyvateľov, z toho 525 mužov a 557 žien. K 30.9.2020 bol podľa evidencie 

Obecného úradu v Šajdíkovych Humenciach  stav obyvateľov 1112.  
 

    Dynamiku rozvoja obce charakterizuje vývoj počtu obyvateľov v dlhodobom 

retrospektívnom období: 
Rok Počet obyvateľov Prírastok, úbytok Index vývoja 

1930 671  100,00 

1950 842 171 125,48 

1961 1034 192 154,10 

1970 1064 30 158,57 

1980 1087 23 162,00 

1991 1072 -15 159,76 

2001 1131 59 168,55 

2011 1082 -49 161,25 

2014 1109 +27 165,27 

2020 1112 +3 165,72 

 

Smerná veľkosť obce 

 
    Pre riešení územného plánu obce Šajdíkove Humence sa vychádzalo z predpokladanej 

smernej veľkosti obce do roku 2025 celkom 1400 obyvateľov.  

 
Veková štruktúra obyvateľstva 

 
Veková skupina Rok  2001 Rok 2011 

 Počet % Počet % 

Predproduktívny vek 231 20,42 159 14,69 

Produktívny vek 696 61,54 793 73,29 

Poproduktívny vek 204 18,04 130 12,02 

Spolu 1131 100,00 1082 100,00 

 

Ukazovateľom kvality populácie z hľadiska reprodukčnej schopnosti obyvateľstva je index 

vitality, ktorý vyjadruje pomer obyvateľov v predproduktívnom veku k počtu obyvateľov 

v poproduktívnom veku. 

Index vitality ( 2001 ) = 231/204 x 100 = 113,24 

Index vitality ( 2011 ) = 159/130 x 100 = 122,30 
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Index vitality, ktorý predstavuje hodnotu nad 100,00 je pomerne vyrovnaný, predstavuje 

mierne progresívny typ populácie preto, že zabezpečuje jednoduchú reprodukciu populácie. 

Veková štruktúra podľa sčítania v roku 2011 vytvára základné podmienky pre minimálny rast 

obyvateľstva v obci Šajdíkove Humence prirodzenou menou. 

Vzhľadom na dobrú polohu obce vo vzťahu k mestskému sídlu Senica je predpoklad a 

posledné sčítanie to potvrdilo, že dochádza k stabilizácii vlastného obyvateľstva a k zvýšeniu 

migrácie do obce z dôvodov hľadania kvalitného bývania, čo sa tiež následne prejaví aj vo 

vekovej štruktúre populácie. 

V súčasnosti vzhľadom na ekonomickú situáciu sa dá predpokladať, že migrácia v neprospech 

obce bude čiastočne zastavená (limitované pracovné príležitosti v mestách a zastavenie KBV) 

a zvýši sa snaha riešiť bývanie a prácu priamo v obci. Úlohou obce je vytvárať podmienky pre 

stabilizáciu svojich obyvateľov a prilákať nových obyvateľov, ponukou kvalitného bývania a 

s tým spojených služieb v dobrom životnom prostredí a podporovať vhodné, ekologicky 

nezaťažujúce podnikateľské aktivity obyvateľov a iných subjektov. Aj z tohto dôvodu bola 

vypracovaná územnoplánovacia dokumentácia, ktorá na základe analýzy potenciálu územia 

vytypovala možnosti pre rozvoj bývania a využitie všetkých aktivít a atraktivít v území pre 

rozvoj hospodárskej základne a miestne zdroje zamestnanosti. 

V úvahách o migračných procesoch v budúcom období možno povedať, že obyvateľstvo 

vidieckych sídiel s vyšším zastúpením starších vekových kategórií v produktívnom a 

poproduktívnom veku je viazané v bydlisku bytovým fondom v rodinných domoch a 

predstavuje vo vidieckych sídlach stabilizačnú časť populácie. 

 

Vzdelávanie, vzdelanosť obyvateľstva 
 

Rok Spolu ZV U+SO Uč s M ÚSOsM ÚSV Vyššie VŠ  Ostatní 

2001 1131         

2011 1082 206 334 32 200 51 9 71 179 

 

Vierovyznanie a národnostné zloženie 
  

Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania 

Rok Spolu Rím.-kat. 

Cirkev 

ECAV Greko-kat. 

cirkev 

Iné Nezistené Bez 

vyznania 

2001 1131 1044 25 2 10 17 33 

2011 1082 899 29 1 8 71 73 

 

Národnostné zloženie obyvateľov 

Rok Spolu Slovenská Česká Maďarská Rómska Iná Nezistené 

2001 1131 1106 8 1 8 1 7 

2011 1082 1041 9 - - 5 27 
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Vplyv celospoločenských zmien na budúci vývoj obyvateľov 

 

S migráciou ako  zdrojom populačného rastu sú spojené popri rozvoji hospodárskych aktivít a 

tvorbe pracovných príležitostí najmä bytová výstavba a rozvoj sociálnej infraštruktúry. 

 

Celospoločenské zmeny v spôsobe financovania investičnej výstavby, proces transformácie 

ekonomiky, nové vlastnícke vzťahy k nehnuteľnostiam, problematika verejných investícií 

budú pôsobiť i na dynamiku výstavby bytov a rodinných domov, ich foriem a rozmiestnenia 

v území. Pri vývoji osídlenia bude stále výraznejšie do kriteriálnych preferencií vstupovať 

faktor kvality životného prostredia. Polohový faktor a polohová renta ako ekonomické faktory 

budú tiež významným spôsobom ovplyvňovať vývoj osídlenia a rozvoj bývania.  

 

Strategické ciele usmerňovania demografického vývoja 

 

V záujme stabilizácie stavu obyvateľstva a zmiernenia retardačného vývoja sa javí 

najvhodnejšie zabezpečiť prílev nových obyvateľov, nakoľko prirodzené prírastky obyvateľov 

vo výhľade zabezpečí len stabilizáciu stavu obyvateľstva a  jednoduchú reprodukciu.   

Uvedený cieľ je možné dosiahnuť len vytváraním podmienok pre rozvoj bývania a s tým 

súvisiacej infraštruktúry, a to záujme stabilizácie mladých obyvateľov a získanie nových 

obyvateľov. Len samotný rozvoj obytnej funkcie by spôsobil vznik ubytovacieho satelitu, 

preto sa vyžaduje i všestranná podpora vhodných podnikateľských aktivít využívajúcich 

potenciál a polohu územia a obce. 
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Kultúrne a spoločenské zdroje 
  

Pamiatky a tradície 
 

Tradície 

 

Aj napriek tomu, že história samostatnej obce je pomerne krátka od r. 1927 v obci sa 

zakorenili a prebrali od predchodcov rôzne tradície a zvyklosti: 

 

- Letné a jesenné hody viazané na výročie vysviacky kostola (12.6.)  

- a na sviatok sv. Martina (11.11). 

- Fašiangy – fašiangovníci chodia po dedine  

- Veľkonočné sviatky - šľahačka 

- Poriadanie zábav spoločenskými organizáciami a združením rodičov a priateľov školy 

- Oslavy výročí vzniku samostatnej obce (1.1.1927)  

- Oslavy sv. Augustína 

- Športové podujatia - futbal 

 
Kultúrne a historické pamiatky 

 

Na území obce sa nenachádzajú objekty zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu 

SR, ktoré sú chránené v zmysle zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového 

fondu. 

 

Napriek tomu, že obec má pomerne krátku históriu , na jej území podľa prieskumu Krajského 

pamiatkového úradu v Trnave, pracovisko Skalica (Ing. Machová) sa nachádzajú objekty a 

artefakty s historickou a kultúrnou hodnotou, ktoré sa odporúča zachovať a chrániť. Ide o 

nasledovné objekty: 

 

- Kostol Sv. Augustína ( architektúra 20.storočia – vybudovaný v 40.rokoch, vysvätený v r. 

1951) 

- Drevený kríž s plastikou ukrižovaného Ježiša (z roku 1951) 

- Zvonica s drevenou strieškou 

- Železný kríž na kamennom podstavci (s Ježišom a soškou svätice) 

- Busta Petra Jilemníckeho s mramorovou pamätnou tabuľou na priečelí objektu Základnej 

školy (pripomienka pôsobenia ako učiteľa v roku 1930)  

- Pamätná tabuľa s plastikou vierozvestcov Cyrila a Metoda z roku 2000 

- Prícestné artefakty a kamenné kríže a pomníky na cintoríne 

- Domy typickej ľudovej architektúry so štítom do ulice, ktorých krídla sú orientované do 

hĺbky parcely a vstup je situovaný z dvora „žudrom“, často so zachovanou plastickou 

výzdobou prevažne štítovej fasády. Úplne a najviac zachovaný je dom č. 169 v tzv. osade 

u Michálkov. V obci sú  domy so zachovanými prvkami ľudovej architektúry a tj domy č. 

21, 82, 87, 143, 149, 153, 181, 191, 195, 201, 212, 214, 245, 296, 311. 

- Gazdovské domy z prvej polovice 20. storočia, medzi ktoré patria domy č. 17, 33, 93, 

101, 103, 130, 142, 272, 288, 291. 
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Osobnosti, rodáci 
 

Medzi miestne osobnosti možno zaradiť učiteľov (Peter Jilemnícky a iní), ktorí sa zaslúžili 

o osvetu a vzdelanie a starostov a starostky, ktorí sa zaslúžili za rozvoj obce.  

 

Spoločenský život 
 

Kluby, spolky 

 

- Slovenský záhradkársky zväz 

- Dobrovoľný hasičských zbor 

- Červený kríž 

- TJ Kerko -futbal 

- Jednota dôchodcov 

 

Združenia 

 

- MAS Záhorie 

- OOCR Záhorie 

- Mikroregión Branč 

- Združenie ZMO Záhorie 

- ZMOS 

-  

Spoločenské aktivity a akcie 

 

Pre deti 

- Lampiónový sprievod 

- Míľa pre mamu 

- Karneval 

- Sv.Mikuláš 

 

- Hodové slávnosti 

- Oslavy 1. mája, MDŽ 

- Vianočné a veľkonočné sviatky 

- Oslavy sv. Augustína 

- Zraz fanúšikov a chovateľov koní – Country cross 

- Október – Úcta starším  

- Kapustnica 

- Trojkráľový vianočný koncert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program rozvoja obce Šajdíkove Humence na roky 2021-2027  

 - 25 - 

Materiálne a finančné zdroje 
 

Bývanie a bytový fond 
 

Domový a bytový fond 
Rok Domy 

spolu 

Trvale obývané domy Neobýv. 

domy 

Byty 

spolu 

Trvale obývané byty Neobýv. 

byty spolu z toho RD spolu z toho RD 

2001 369 305 299 64 395 328 298 66 

2011  318    356 306  

2014
x
 460 387 380 80 404 397 390 - 

 
x
/ Údaje Obecného úradu v Šajdíkovych Humenciach 

 

Plochy bývania sú prevažujúcou funkciou zastavaných plôch sídla a sú tvorené prevažne 

nízkopodlažnou zástavbou rodinných domov.   

Pri sčítaní bolo  v roku 2001 bolo  vykázaných celkom 328 obývaných bytov, toho 298 v RD  

a 66 bytov bolo  neobývaných. Byty v RD predstavovali 90,85%.  

 

V roku 2011 bolo vykázaných 356 obývaných bytov, z toho 306 v RD.  Byty v RD 

predstavovali 85,95%. 

 

Kvantitatívnu úroveň bývania vyjadruje ukazovateľ obývanosti bytov – v roku 2001 to bolo 

3,44 obyvateľa na 1 trvalo obývaný byt a v roku 2011 to bolo 3,03 obyvateľa na 1 trvalo 

obývaný byt. Uvedené ukazovatele sú  pre podmienky vidieckej obce pomerne priaznivý.    

 

Nové trendy vo vývoji spoločnosti sa prejavujú aj vo sfére bývania, kedy sa obmedzuje 

hromadná bytová výstavba. Na 100 bytov pripadá dnes 110 –120 cenzových domácností. 

V záujme dosiahnutia vyhovejúceho koeficientu súžitia cca 105 cenzových domácností na 

100 bytov, vyžaduje potrebu realizácie nových bytov.  
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Základná a technická infraštruktúra 
 

Doprava a dopravné vybavenie 
 

Širšie dopravné väzby  

 
Obec Šajdíkove Humence je dopravne pripojená iba cestou III/5008 Šajdíkove Humence - 

Dojč na celoštátnu cestnú sieť s pripojením v Dojči na cestu II/500. 

V katastri obce vedie jednokoľajná elektrifikovaná železničná trať Kúty – Senica, pričom na 

severnom okraji  intravilánu obce je umiestnená železničná stanica Šajdíkove Humence. 

V stanici sú umiestnené odovzdávkové koľaje pre železničnú vlečku do areálu pieskovne 

firmy Kerkosand. Železničná vlečka je  jednokoľajná a elektrifikovaná. 

Do obce vchádza linka verejnej autobusovej dopravy. 

Najväčší dopravný problém v obci je prudký nárast ťažkej nákladnej automobilovej dopravy 

z areálu pieskovne firmy Kerkosand, ktorá  dopravne zaťažuje priestorovo nevyhovujúce 

jestvujúce  miestne komunikácie. Tento problém bol v minulosti čiastočne vyriešený 

realizáciou obchvatnej komunikácie pozdĺž železničnej  trate.  

 

Cestná sieť 

 

Základnou komunikáciou v obci je cesta III/5008 Dojč - Šajdíkove Humence, ktorá tvorí 

komunikačnú os celého osídlenia. Na túto komunikáciu, ktorá by mala byť ako prieťah cesty 

III. triedy vo funkčnej triede B – zberná komunikácia s kategóriou MZ 9/50 (avšak šírkovo 

tieto parametre nespĺňa), sú popripájané všetky miestne komunikácie. 

Táto osová komunikácia pokračuje až na koniec obce  kde je tiež konečná zastávka 

autobusovej linky. 

Cesta III. triedy má šírku do 6,0 m s minimálnou nespevnenou krajnicou, čo už nevyhovuje 

požiadavkám na bezpečnú a plynulú cestnú prevádzku pri zväčšujúcom sa objeme ťažkej 

nákladnej cestnej doprave. 

Ostatné miestne komunikácie sú v šírkach 4,0 – 6,0 m vo veľkej väčšine ich  dĺžky bez 

chodníkov. Ich funkčné zatriedenie je v triede C3 – obslužná komunikácia, alebo tiež D1 – 

obytná zóna (avšak bez príslušného dopravného značenia). 

Dopravné značenie je minimalizované iba na vyznačenie predností v jazde. 

Železničná doprava 

 

V katastri obce vedie jednokoľajná elektrifikovaná železničná trať Kúty – Senica, pričom na 

severnom okraji  intravilánu obce je umiestnená železničná stanica Šajdíkove Humence.  

Železničná stanica je na cestnú sieť pripojená miestnou komunikáciou funkčnej triedy C1. 

Na ceste III/500008 je umiestnené úrovňové dvojkoľajné  železničné priecestie chránené 

výstražnou svetelnou signalizáciou a závorami. 

V stanici sú umiestnené odovzdávkové koľaje pre železničnú vlečku do areálu pieskovne 

firmy Kerkosand. Železničná vlečka je  jednokoľajná a elektrifikovaná. Jej využitie sa 

v ostatnom období dramaticky znížilo v prospech nákladnej automobilovej dopravy, čo však 

má za následok zhoršenie životného prostredia v dotknutej časti obce. 
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Nákladná automobilová doprava 

 

Špecifickým dopravným problémom obce bolo zvyšovanie objemu cestnej nákladnej dopravy 

z areálu pieskovne firmy Kerkosand, ktorá neúmerne dopravne zaťažovala priestorovo 

nevyhovujúce  miestne komunikácie. Prístupová cesta do pieskovne je betónová 

jednopruhová s výhybňami. Tento problém bol v minulosti čiastočne vyriešený vybudovaním 

cestnej komunikácie pozdĺž železničnej trate, čím bola vylúčená nákladná doprava z miestnej 

komunikácie šírky 5 m, ktorá je obojstranne obstavaná rodinnými domami..  

 

Verejná autobusová doprava  

 

Verejná autobusová doprava je vedená po ceste III/5008 Šajdíkove Humence – Dojč. 

 

Zastávky v obci sú pri : 

- novom mlyne 

- pri železničnej stanici na začiatku obce 

- v strede obce pri kostole 

- na konečnej  

- pri kríži (novovybudovaná zástavka so zástavkovým zálivom v roku 2006)  

 

Nakoľko zastávky autobusovej dopravy nie sú umiestnené v zástavkových zálivoch bude 

potrebné preverenie možnosti ich vytvorenia najmä v polohách, ktoré sú dotknuté zvyšujúcim 

sa podielom nákladnej dopravy (najmä pri novom mlyne  a železničnej stanici). 

 

Pešia doprava  

 

Ochrana chodcov v obci je minimálna, pretože chodníky sú realizované iba v krátkom úseku 

na vstupe do obce za železničným priecestím po odbočku do pieskovne, kde sú realizované 

obojstranné chodníky v šírke cca 2 x 1,20m. 

Krátke úseky chodníku (iba jednostranné) sú zrealizované aj  v strede obce v dĺžke  2x do 

100m. 

Predpokladané vnútorné komunikácie, ktoré je možné pretriediť do úrovne obytnej zóny (D1) 

je nutné aj dopravne vyznačiť. Všetky navrhované pešie trasy  a priestory musia byť 

realizované v bezbariérovom prevedení. 

 

Závady v dopravnej sieti obce 

 

Najvážnejšia dopravná závada v obci je  v súvislosti s vedením ťažkej nákladnej 

automobilovej dopravy cez tomuto účelu nevyhovujúce miestne komunikácie. 

 

Závadové lokality 

 

- Cesta III/5008 v úseku okolo Nového mlyna (Mlyn Thebery), kde je neprehľadný úsek 

s kombináciou zastávky SAD a vjazdu do hospodárskych častí  

- Križovatka s odbočkou do areálu pieskovne firmy Kerkosand, s.r.o., ktorá má 

nevyhovujúce šírkové usporiadanie pre  odbočovanie ťažkej automobilovej nákladnej 

dopravy 

- 2 miesta v strede obce na ceste III/5008 s výrazne obmedzenou šírkou 
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Závadové trasy 
 

- Najvážnejšia dopravná závada v obci je  v súvislosti s vedením ťažkej nákladnej 

automobilovej dopravy do areálu pieskovne firmy Kerkosand, s.r.o. 

 

Vodné hospodárstvo 
 

Zásobovanie pitnou vodou 

 
Obec má v súčasnosti vybudovaný vyhovujúci verejný vodovod, ktorý patrí do Senického 

skupinového vodovodu. Vodovodná sieť obce je zásobovaná pitnou vodou prívodným 

potrubím DN 200 z jej severnej strany z obce Dojč.  

Pôvodne bola obec zásobovaná z vlastného prameňa. Voda bola pred spotrebiskom 

upravovaná v úpravni vody o kapacite 7,5 l/s.  V roku 2002 bol obecný vodovod pripojený na 

skupinový vodovod.  

 

Zásobovacia vodovodná sieť je vybudovaná z liatinového potrubia profilov DN 80 a DN 100 

mm, z PVC potrubia d 110 a z PE potrubia profilov 2“ a d 90. V centre odberu je vodovodná 

sieť zokruhovaná, v okrajových častiach obce je sieť vetvová. Na vodovodnej sieti sú osadené 

uzavieracie armatúry, požiarne hydranty a prípojky s uzávermi pre odberateľov.  

Vodárenská sieť a príslušné vodárenské zariadenia dostatočne pokrývajú potreby obce. 

 

Odkanalizovanie 
 

Obec  má v súčasnosti  vybudovanú stokovú sieť splaškovej kanalizácie, budovanej v etapách. 

V prvej etape bola vybudovaná gravitačná kanalizačná sieť DN 300 v dĺžke 1360 m 

s výtlakom DN 80 do ČOV v dĺžke 440 m. Následne bola realizovaná tlaková kanalizácia 

s príslušnými prípojkami (šachty s rezacími čerpadlami).Pre dobudovanie II. etapy TK je 

potrebné dobudovať ešte 52 prípojok. Pre úplne dokončenie je potrebné realizovať plánovanú 

III. etapu TK.  

Funkčná ČOV, spoločná aj pre obec Dojč a Štefanov sa nachádza mimo zastavaného územia 

obce pri rieke Myjava, do ktorej sú vypúšťané vyčistené odpadové vody. ČOV je typu CNP o 

kapacite 400 m
3
/deň, pozostavajúca z dvoch jednotiek CNP 200 m

3
/deň´. ČOV pracuje na 

princípe dlhodobej aktivácie s úplnou stabilizáciou kalu.  

 

Odpadové hospodárstvo 
 

Komunálny odpad je odvádzaný spoločnosťou TS Senica.  V súčasnosti sa  odpad separuje 

a v obci je  zriadený zberný dvor.  

 

Komunikačné a informačné siete 
 

V obci bola vybudovaná telekomunikačná sieť v roku 2003. Pre novonavrhované lokality je 

bodom napojenia „kabinet“ pred budovou Slovenskej pošty v Šajdíkovych Humenciach. 
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Zásobovanie elektrickou energiou 
 

Riešené územie je z hľadiska dodávky elektrickej energie napájané z transformovne 110/22 

kV Senica a z 22 kV linky, ktorá prechádza severne od obce.  

Rozvodná sieť VN  je vyhotovená lúčovito nadzemnými vedeniami na betónových stĺpoch 

s vodičmi AlFe.  Do obce sú vybudované dve prípojky z hlavného VN vedenia. Jedna ide 

priamo do západnej časti obce a druhá prípojka je vedená k firme Kerkosand a odtiaľ je 

vyhotovená odbočka k obci. 

 Obec je zásobovaná z viacerých trafostaníc. V majetku ZSE a.s. Bratislava sú nasledujúce 

stanice: TS01-160kVA, TS02- 250kVA, TS03-250kVA, TS04-160kVA TS09-250kVA. 

Z týchto trafostaníc je napojená bytová výstavba a občianska vybavenosť. 

V súkromnom vlastníctve sú trafostanice zásobujúce firmy: TS05-1000kVA, TS06-100kVA, 

TS07- 2x1000kVA+400kVA, TS08-400kVA. 

 

Zásobovanie zemným plynom  
 

Obec má v súčasnosti vybudovaný vyhovujúci verejný STL plynovod. Obecný plynovod je 

zásobovaný zemným plynom z regulačnej stanice VTL/STL 2000/2/1 – 440 nachádzajúcej sa 

pred obcou v smere od obce Dojč. Zdrojom plynu je VTL plynovod Senica – Dojč DN 300 

PN 4,0 MPa, z ktorého je vedená VTL prípojka DN 100 v dĺžke 1458 m do regulačnej 

stanice.  

Zásobovacia STL plynovodná sieť bola budovaná v dvoch etapách. V prvej sa vybudoval 

STL plynovod DN 100 (oceľ) pre Kerkosand, vedený obcou tak, že ďalšie rozširovanie 

plynovodnej siete v obci vychádzalo z tohto potrubia. V druhej etape sa dobudovala sieť obce. 

Je vybudovaná z plastových rúr PE 100 SDR 11 profilov d 63 a 90 mm. 

V centre odberu je sieť zokruhovaná, len niektoré časti sú vetvové. Na plynovodnej sieti sú 

osadené uzavieracie armatúry, odkaľovače a prípojky pre odberateľov. 

STL plynovodná sieť a príslušné plynárenské zariadenia (RS) dostatočne pokrývajú potrebu 

zemného plynu v obci.   

 

 

Verejné osvetlenie  
 

Rozvody VO sú vyhotovené vzdušnými vedeniami – vodičmi AlFe, umiestnenými spolu so 

vzdušnými rozvodmi NN na betónových alebo drevených podperných stĺpoch pri 

komunikáciách. Na stĺpoch sú umiestnené svietidlá verejného osvetlenia. Ovládanie VO je 

pomocou súmrakových spínačov. Verejné osvetlenie bolo modernizované, najmä výmenou 

svietidiel (LED). 

 

Miestny rozhlas 
 

Rozvody miestneho rozhlasu sú vyhotovené vzdušnými vedeniami – vodičmi AlFe, 

umiestnenými spolu so vzdušnými rozvodmi NN na betónových alebo drevených podperných 

stĺpoch pri komunikáciách. Na stĺpoch sú umiestnené reproduktory. Ústredňa miestneho 

rozhlasu je umiestnená na obecnom úrade. Miestny rozhlas vyžaduje rozšírenie do nových 

obytných lokalít. 
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Občianska infraštruktúra a vybavenosť, sociálna infraštruktúra 
 

Obchod a služby 
 

V obci sa nachádzajú:  

 

- 2 predajne potravín 

- 2 pohostinstvá 

- 1 predajňa priemyselného tovaru 

- 1 holičstvo – kaderníctvo 

- 2 stolárstva 

- 2 autoopravovne 

- 1 záhradníctvo 

- 1 foto služba 

  

Sociálne a zdravotné služby 

 

Zdravotníctvo 

 

Zdravotné stredisko ani stále pracovisko praktického lekára sa v obci nenachádza. Obec 

vyčlenila miestnosť pre potreby praktického lekára, ktorý 1 x týždenne ordinuje pre starších 

obyvateľov. Ostatnú zdravotnú starostlivosť zabezpečujú nemocnice s poliklinikou v Senici a 

Skalici.  

 

Sociálna vybavenosť 

 

V obci sa nachádza sociálna vybavenosť vo forme klubu dôchodcov. 

 

Školstvo a vzdelávanie 
 

V obci sa nachádza  

- MŠ – 2-triedna  – (38 detí) 

- ZS – 2-triedna I. stupeň (31 detí) 

-  

- Školské stravovanie denne pripravuje 75 jedál. 

Stredné typy škôl sa v obci nenachádzajú. Školská vybavenosť vyhovuje potrebám obce.  

 

Kultúra a osveta 

 
V obci sa nachádza Kultúrny dom o kapacite 120 stoličiek. V súčasnosti sa kultúrny dom 

rekonštruuje a bude poskytovať väčšie možnosti pre kultúrno-spoločenskú činnosť. 

 

Zariadenie pre rekreáciu, šport a oddych 
 

Športová vybavenosť 
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V obci sa nachádza areál futbalového ihriska, ktoré tvorí základ pre dokompletovanie  areálu 

o doplnkovú vybavenosť a využitie nadväzujúcich plôch pre rozvoj amfiteátru a campingu.   

 

Rekreácia 

 

V katastri obce sa nachádza golfový areál s komplexnou vybavenosťou. 

 

V obci je už v súčasnosti časť starších rodinných domov prebudovaná pre chalupársku 

rekreáciu a je predpoklad, že  sa bude staršia zástavba rekonštruovať a využívať pre 

chalupárstvo. 

 

Administratíva a verejná správa 
 

    V obci sa nachádza  

 

- Objekt obecného úradu, ktorý postačuje súčasným potrebám obecnej samosprávy, 

obecnému zastupiteľstvu. V budúcnosti je predpoklad vytvorenia nového 

administratívneho centra obce (pri kultúrnom dome) a využitia existujúceho objektu pre 

sociálne a zdravotné služby pre obyvateľov. 

- Požiarna zbrojnica, ktorá postačuje potrebám obce.  

- Cintorín s domom smútku, ktorý postačuje potrebám obce. Vyťaženosť cintorína je cca 

50%. Na cintoríne sa predpokladá vybudovať kolumbárium. 

- Poštový úrad. 
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Ekonomické využívanie zdrojov 
 

Podnikateľská sféra 

 
V roku 2011 bolo z celkového počtu obyvateľov 1082 bolo ekonomicky aktívnych 519 osôb, 

čo predstavovalo 47,96 %. Z týchto ekonomicky aktívnych osôb odchádzalo za prácou mimo 

obce 435 osôb. 

 

Priemyselná výroba 

 

Na území obce sa nachádza  firma, ktorá tvorí najvýznamnejší zdroj zamestnanosti: 

 

- Kerkosand, s.r.o.   

 

    V zásade možno konštatovať, že zásoby kvalitných sklárskych pieskov umožňujú rozvíjať 

okrem ťažby tejto suroviny aj jej spracovanie a teda je predpoklad rezervovania a rozvoja 

plôch pre spracovateľské kapacity.  

 

Pôdohospodárska  výroba 
 

- Lesy SR – Semenoles Liptovský Hrádok, Prevádzka Lesná škôlka Šajdíkove Humence 
 

- Poľnohospodárske družstvo Dojč – Prevádzka Š.Humence (v areáli je v prenájme 

drevospracujúca výroba a chov koní) 

 

Areál Poľnohospodárskeho družstva Dojč je územne nedostatočne využitý a predpokladá sa 

intenzifikácia zástavby a využitia pre výrobnú oblasť a služby.   

 

Iná činnosť 

 

Na území obce sa nachádza komplexný golfový areál Penati golf resort, kde sú vytvorené 

pracovné miesta.  

 

Okrem uvedených podnikov sú v obci menšie prevádzky obchodu a služieb  

 

- Porez dreva – píla 

- Spracovanie drevoštiepky 

- Chov koní 

- Hydinárstvo 

- Stolárstvo 

- Stolárstvo 

- Autoservis 

- Autodielňa 

- Požičovňa náradia a lešenia 

- Hotel pre psov 

- AU záhradníctvo 

- Kaderníctvo 

- Hostinec Globus 
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- Hostinec Willis 

- Potraviny 

- Obchod s priemyselným tovarom 

- Jednota SD Senica - Potraviny 

 

V obci sú registrovaní 2 samostatne hospodáriaci roľníci. 

 

Organizačná štruktúra hospodárstva 
 

Trh práce 

 

Zamestnávateľmi v obci sú Kerkosand, s.r.o., Lesy SR, Penati Golf Resort 

  

Zamestnanosť, nezamestnanosť 

 

Podľa výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011  bolo v obci 519 

ekonomicky aktívnych obyvateľov, čo predstavovalo 49,76 % obyvateľstva obce. Za prácou 

mimo obce odchádzalo 435 obyvateľov, čo je 40,20 %.  

 

 

Ekonomická aktivita obyvateľov 

 

Rok Trvale bývajúce obyvateľstvo 

TBO 

Ekonomicky aktívne osoby 

EAO 

Podiel 

EAO z TBO 

% spolu muži ženy spolu muži ženy 

2001 1131 560 751 563 305 258 49,80 

2011 1082 525 557 519 288 231 47,96 
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Vyhodnotenie strategických cieľov  

PHSR obce  Šajdíkove Humence na roky 2007-2013 
 

V PHSR boli stanovené nasledovné strategické ciele a zámery 

 

Cieľ 1:  
Vytvoriť podmienky pre dobudovanie miestnej kanalizácie s čistením odpadových vôd 

a rekonštrukciu a modernizáciu technickej infraštruktúry  

 

Zámery: 

 

- Dobudovanie kanalizačnej siete 

- Dobudovanie a rozšírenie ČOV 

 

Vyhodnotenie: 

Uvedené zámery boli realizované nasledovne: 

 

Dobudovanie kanalizačnej siete 

V obci bola vybudovaná I. etapa gravitačnej kanalizácie a následne bola etapovite realizovaná 

II.etapa tlakovej kanalizácie, ktorá nie ešte dokončená. Stoková sieť je už vybudovaná a je 

potrebné ešte dobudovať 52 prípojok. Pre  kompletné dobudovanie kanalizácie je potrebné 

doprojektovať III. etapu tlakovej kanalizácie, ktorá rozšíri stokovú sieť a prípojky do nových 

obytných lokalít.  Zámer zostáva aktuálny aj pre nové programovacie obdobie. 

 

Dobudovanie a rozšírenie ČOV 

Uvedený zámer nebol realizovaný. ČOV, ktorá slúži aj pre obce Dojč a Štefanov, doposiaľ 

bola kapacitne dostačujúca.  Zámer vyžaduje spoluprácu a partnerstvo s obcami Dojč, 

Štefanov a BVS, a.s. Zámer zostáva aktuálny aj pre nové programovacie obdobie. 

 

Cieľ 2: 
Vytvoriť podmienky pre vybudovanie obchvatných komunikácií so zámerom 

vymiestnenia nákladnej dopravy z obytného územia obce  

 

Zámery: 

 

- Vybudovanie obchvatnej komunikácie do areálu Kerkosand, s.r.o. 

- Vybudovanie obchvatnej komunikácie do areálu Borský Peter 

 

Vyhodnotenie: 

Uvedené zámery boli realizované nasledovne: 

 

Vybudovanie obchvatnej komunikácie do areálu Kerkosand, s.r.o. 

Zámer bol zrealizovaný a bola vybudovaná komunikácia pozdĺž železničnej trate, ktorá 

vylúčila nákladnú dopravu z úzkych miestnych komunikácií.  

 

Vybudovanie obchvatnej komunikácie do areálu Borský Peter 

Zámer nebol zrealizovaný z dôvodu nedostatku finančných zdrojov. Zámer vyžaduje 

spoluprácu a partnerstvo s obcou Borský Mikuláš a firmou prevádzkujúcou pieskovňu 

v katastri Borský Peter. Zámer zostáva aktuálny aj pre nové programovacie obdobie. 
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Cieľ 3: 
Vytvoriť podmienky pre zhodnotenie súčasnej základne rekreácie, cestovného ruchu 

a športu  v obci a dobudovať a skvalitniť rekreačné a športové vybavenie a informačný 

systém.    

 

Zámery: 

 

- Propagácia a informačný systém 

- Vybudovanie campingu a amfiteátra 

- Dobudovanie športového areálu 

- Vybudovanie náučného chodníka 

 

Vyhodnotenie: 

Uvedené zámery boli realizované nasledovne: 

 

Propagácia a informačný systém 

Zámer nebol zrealizovaný. Zámer vyžaduje partnerstvo a spoluprácu s obcami regiónu 

a miestnymi firmami (Penati Golf Resort). Zámer zostáva aktuálny aj pre nové programovacie 

obdobie. 

 

Vybudovanie campingu a amfiteátra 

Zámer nebol zrealizovaný z dôvodu nedostatku finančných zdrojov. Zámer zostáva aktuálny 

aj pre nové programovacie obdobie. 

 

Dobudovanie športového areálu 

Zámer nebol zrealizovaný z dôvodu nedostatku finančných zdrojov. Zámer zostáva aktuálny 

aj pre nové programovacie obdobie. 

 

Vybudovanie náučného chodníka 

Zámer nebol zrealizovaný. Zámer vyžaduje partnerstvo a spoluprácu s obcami regiónu 

a miestnymi firmami (Penati Golf Resort). Zámer zostáva aktuálny aj pre nové programovacie 

obdobie. 

 

Cieľ 4:  
Vytvoriť podmienky pre uplatnenie sa na miestnom trhu práce a realizovať aktivity 

zvyšujúcu domácu zamestnanosť vytvorením priemyselnej zóny.  

 

Zámery: 

 

- Vytvorenie priemyselnej zóny s príslušnou infraštruktúrou 

 

Vyhodnotenie: 

Uvedený zámer bol realizovaný nasledovne: 

 

Vytvorenie priemyselnej zóny s príslušnou infraštruktúrou 

Zámer nebol zrealizovaný. Zámer vyžaduje spoluprácu a partnerstvo s firmami, ktoré majú 

záujem umiestniť svoje prevádzky v tomto území.  Zámer zostáva aktuálny ako dlhodobý aj 

pre nové programovacie obdobie. 
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Cieľ 5: 
V nadväznosti na rozvoj výrobných  aktivít v regióne vytvoriť podmienky pre rozvoj 

bývania v zdravom životnom prostredí s príslušnou občianskou vybavenosťou.  

 

Zámery: 

 

- Výstavba RD – Technická infraštruktúra 

- Výstavba malometrážnych a sociálnych bytov 

 

Vyhodnotenie: 

Uvedené zámery boli realizované nasledovne: 

 

Výstavba RD – Technická infraštruktúra 

Zámer nebol zrealizovaný. V obci bola umožnená nová výstavba RD najmä v prielukách 

a v lokalitách, kde boli potrebné inžinierske siete k dispozícii.  Zámer zostáva aktuálny aj pre 

nové programovacie obdobie. 

  

Výstavba malometrážnych a sociálnych bytov 

Zámer bol zrealizovaný a bol postavený bytový dom s 12 bytovými jednotkami. Vzhľadom na 

záujem obyvateľov zámer zostáva aktuálny aj pre nové programovacie prostredie. 

 

Cieľ 6: 
Vytvoriť územnoplánovacie  podmienky pre rozvoj golfového areálu s príslušnou 

vybavenosťou v k.ú. obce  

 

Zámer: 

 

- Obstaranie Zmien a doplnkov ÚPN-O Šajdíkove Humence 

 

Vyhodnotenie: 

Obstaranie Zmien a doplnkov ÚPN-O Šajdíkove Humence 

Zámer bol zrealizovaný a boli vypracované Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-O Šajdíkove 

Humence, ktoré umožnili rozvoj golfového areálu. Okrem toho boli vypracované a schválené 

Zmeny a doplnky č. 2, ktoré umožnili výstavbu RD, Zmeny a doplnky č. 3, ktoré umožnili 

rozvoj rekreačného areálu a Zmeny a doplnky č. 4, ktoré umožnili výstavbu RD.  

 

 

Z vyhodnotenia strategických cieľov a ich zámerov stanovených PHSR obce Šajdíkove 

Humence na roky 2007-2013 možno konštatovať, že čiastočne ide o dlhodobé ciele. Tieto 

ciele a zámery budú  vzhľadom na rozsiahlosť potrieb rozvoja obce a nedostatočné finančné 

zdroje a administratívnu vybavenosť a možnosti obce strategickými cieľmi aj v budúcnosti.     
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Vyhodnotenie strategických cieľov  

PHSR obce  Šajdíkove Humence na roky 2015-2020 

 

V PHSR boli rozpracované strategické zámery na jednotlivé priority  rozvoja, ktoré sú 

zabezpečované príslušnými opatreniami  v týchto oblastiach: 

- Hospodárstvo 

- Bývanie 

- Dopravná a technická infraštruktúra 

- Životné prostredie 

- Sociálna oblasť a zdravotníctvo 

- Školstvo a šport 

- Kultúra 

- Cestovný ruch a publicita 

Priorita č. 1 – Podpora hospodárskeho rozvoja obce  

 

Priorita   sa zameriava na podporu kontinuálneho, konkurencieschopného, trvalo udržateľného 

ekonomického rozvoja  v súlade s územným plánom obce s dôrazom na vysokú kvalitu 

poskytovaných služieb pri využití prírodného, historického a kultúrneho potenciálu obce.         

 

V obci Šajdíkove Humence nie je rozvojový potenciál v oblastiach priemyselnej výroby. 

V obci sa využíva ťažba piesku a je určené chránené ložiskové územie a dobývací priestor pre 

firmu Kerkosand, s.r.o. V budúcnosti sa uvažuje vytvorenie areálu ekologicky nezávadnej 

výroby alebo výrobných služieb v lokalite G – Priemyselný areál. 

 

Rozvojový potenciál je najmä v oblasti kvalitného a životného prostredia a čiastočne vo väzbe 

na Golfový areál, ktorý tvorí v podstate samostatnú územnú jednotku v katastri obce, 

dopravne prepojenú na mesto Senica.  

 

Opatrenie 1.1 -  Podpora výstavby centra výrobných služieb 
Aktivity: 

1.1.1. Vybudovanie centra pre výrobné služby, ekologický nezávadnú výrobu 

Vyhodnotenie: 

Aktivita nebola zrealizovaná. Aktivita vyžaduje spoluprácu a partnerstvo s firmami, ktoré 

majú záujem umiestniť svoje prevádzky v tomto území.  Aktivita  zostáva aktuálna ako 

dlhodobá aj pre nové programovacie obdobie. 

 



Program rozvoja obce Šajdíkove Humence na roky 2021-2027  

 - 38 - 

Opatrenie 1.2 – Podpora výstavby  technických služieb obce  
 

Aktivity: 

1.2.1. Vybudovanie technických služieb obce 

Vyhodnotenie: 

Aktivita nebola zrealizovaná,  preto zostáva aktuálna ako dlhodobá aj pre nové programovacie 

obdobie.  

 

Priorita č. 2 – Rozvoj bývania  

 

Priorita sa zameriava na podporu rozvoja bývania o obci v súlade so schváleným územným 

plánom obce. Bývanie sa navrhuje prevažne formou individuálnej bytovej výstavbu formou 

rodinných domov a v primeranej miere formou nájomných bytových domov.  

 

Opatrenie 2.1 – Podpora výstavby nájomných  bytových domov  
 

Aktivity: 

2.1.1. Výstavba nájomných bytových domov 

Vyhodnotenie: 

Aktivita nebola zrealizovaná a preto zostáva aktuálna ako dlhodobá aj pre nové 

programovacie obdobie 

  

Priorita č. 3 - Rozvoj dopravnej a technickej infraštruktúry 

 

Priorita sa zameriava na vytvorenie vhodných foriem  infraštruktúry, ktorá umožní 

dosiahnutie moderných štandardov a trvalo udržateľný ekonomický a sociálny rozvoj obce 

pomocou obnovy a ďalšieho rozvoja kvality školstva, sociálnych služieb, kultúry, športu, 

resp. kvality infraštruktúry podporujúcich tieto špecifické oblasti. 

 

V obci  je vybudovaná dopravná a technická infraštruktúra, ktorá vyžaduje pravidelnú údržbu 

a modernizáciu a vybudovanie chodníkov pre peších.  

 

V súvislosti s rozvojom obce sa bude rozširovať technická infraštruktúra (vodovod, 

kanalizácia, elektrifikácia, plynofikácia, telekomunikácie) a jej vybavenosť (ČOV, regulačné 

stanice plynu, trafostanice a pod.)      

 

Opatrenie 3.1 – Podpora výstavby rodinných domov 
 

Aktivity: 

3.1.1. Vybudovanie dopravnej a technickej infraštruktúry pre výstavbu rodinných 

domov v nových lokalitách (miestne komunikácie, chodníky, vodovod, kanalizácia, 

plynofikácia, elektrifikácia, verejné osvetlenie, telekomunikácie) 

Vyhodnotenie: 
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Aktivita nebola zrealizovaná, preto  zostáva aktuálna ako dlhodobá aj pre nové programovacie 

obdobie 

 

Opatrenie 3.2 – Podpora modernizácie a rekonštrukcie 

                           kanalizačnej siete a čistiarne odpadových vôd  
 

Aktivity: 

3.2.1. Dobudovanie kanalizačnej siete 

Vyhodnotenie: 

Aktivita nebola zrealizovaná, preto zostáva aktuálna  ako dlhodobá aj pre nové programovacie 

obdobie. 

 

3.2.2. Rozšírenie ČOV 

Vyhodnotenie:  

Aktivita bola zrealizovaná a miestna ČOV bola rozšírená. 

 

Opatrenie 3.3 – Podpora modernizácie verejného osvetlenia  
 
Aktivity: 

3.3.1. Modernizácia verejného osvetlenia (LED) 

Vyhodnotenie: 

Aktivita bola zrealizovaná. 

 

Priorita č. 4 – Zlepšenie stavu životného prostredia 
 

Priorita sa zameriava na dobudovanie environmentálnej infraštruktúry v oblasti odpadového 

hospodárstva a zelene v obci. 

 

Opatrenie č. 4.1 – Ochrana, zlepšenie a obnova životného  

                                prostredia  
 

Výsledkom podpory by malo byť zavedenie separovaného zberu biologicky rozložiteľných 

odpadov, kompostovania, s cieľom zachovať kvalitu životného prostredia a zvýšenie úrovne 

separácie odpadov. 

 

Aktivity:: 

4.1.1. Vybudovanie zberného dvora na vyseparované zložky komunálneho odpadu  

          + nákup/prenájom manipulačnej techniky, 

Vyhodnotenie: 

Aktivita bola zrealizovaná len čiastočne. V areáli Obecného úradu bol zriadený 

improvizovaný zberný dvor. Komplexné riešenie aktivity vyžaduje výrazné finančné 

prostriedky a väzbu na odberateľov vytriedeného odpadu. Z toho dôvodu zostáva aktivita 

aktuálna aj pre nové programovacie obdobie. 

 

4.1.2. Zavedenie separovaného zberu pre zložky komunálnych odpadov (papier, plasty,  

          kovy, sklo, BRO) v celej obci, 
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Vyhodnotenie: 

Aktivita bola zrealizovaná, ale vzhľadom na závažnosť problematiky zostáva aktivita aktuálna 

aj pre nové programovacie obdobie. 

 

4.1.3. Zvýšenie informovanosti občanov o potrebách separovania odpadov, 

Vyhodnotenie: 

Aktivita sa priebežne realizuje a v obci je zavedený separovaný zber odpadov. Vzhľadom na 

závažnosť  problematiky zostáva aktivita aktuálna aj pre nové programovacie obdobie. 

 

4.1.4. Zabezpečiť domáce kompostéry pre min. 50 % domácností v obci.   

Vyhodnotenie: 

Aktivita sa priebežne realizuje a v obci sú zavedené domáce kompostéry. Vzhľadom na 

závažnosť  problematiky zostáva aktivita aktuálna aj pre nové programovacie obdobie. 

 

Priorita č. 5  - Sociálna oblasť a zdravotníctvo 
 

Priorita sa zameriava na  rozvoj a skvalitnenie sociálnej a zdravotníckej infraštruktúry v obci.   

 

Opatrenie č. 5.1 – podpora rozvoja sociálnych služieb   
 

Výsledkom podpory je zotrvanie obyvateľov  obce v ich prirodzenom prostredí, zvýšenie 

kvality poskytovaných sociálnych služieb a sociálneho poradenstva, vytvorenie 

organizačných a materiálnych podmienok na realizáciu úloh obce podľa osobitných 

predpisov.   

 

Aktivity: 

5.1.1. Rozširovať a skvalitňovať opatrovateľskú službu pre obyvateľov v súlade  

          s potrebami, resp. pre obyvateľov zdravotne postihnutých zriadiť asistenčnú 

          službu, 

Vyhodnotenie: 

Aktivita sa v rámci možnosti obce realizuje. Vzhľadom na závažnosť problematiky zostáva 

aktivita aktuálna aj pre nové programovacie obdobie. 

 

 

5.1.2. Rozšíriť podporné služby pre starých a osamelých obyvateľov – donáška obedov,  

          dovoz liekov, zapožičiavanie pomôcok a pod., 

Vyhodnotenie: 

Aktivita sa v rámci možnosti obce realizuje. Vzhľadom na závažnosť problematiky zostáva 

aktivita aktuálna aj pre nové programovacie obdobie. 

 

 

5.1.3. Zriadenie Klubu dôchodcov s denným dispenzárom 

Vyhodnotenie:  

Aktivita sa v rámci možností obce realizuje. V objekte MŠ bol zriadený klub dôchodcov. 

Vzhľadom na závažnosť problematiky zostáva aktivita aktuálna aj pre nové programovacie 

obdobie  
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Opatrenie č. 5.2 – podpora zdravotných služieb 
 

Aktivity: 

5.2.1. Zriadenie pracoviska všeobecného lekára  

Vyhodnotenie: 

Aktivita nebola zrealizovaná. 

 

Priorita  č. 6 – Školstvo, kultúra  a šport 
 

Priorita sa zameriava na rozvoj školskej, kultúrnej a športovej infraštruktúry obce, zachovanie 

ľudových tradícií, remesiel, a kultúrneho a historického dedičstva. 

 

Opatrenie č. 6.1 – podpora rozvoja predškolských a školských  

                               zariadení 
 

Výsledkom podpory je skvalitnenie predškolského zariadenia (MŠ) a miestnej školy.  

 

Aktivity: 

 

6.1.1. Opravy, údržba a modernizácia objektov Materskej školy a Základnej školy 

Vyhodnotenie: 

Aktivita sa priebežne podľa možností obce realizuje v Materskej škole (základná škola bola 

v obci zrušená).  

 

6.1.2. Opravy, údržba a modernizácia vybavenia Materskej školy a Základnej školy  

Vyhodnotenie: 

Aktivita sa priebežne podľa možností obce realizuje v Materskej škole (základná škola bola 

v obci zrušená).  

 

6.1.3. Vybudovanie detského ihriska pre MŠ a športového ihriska pre ZŠ           

Vyhodnotenie: 

Aktivita sa zrealizovala.  

 

Opatrenie č. 6.2 – podpora rozvoja kultúrnych a športových  

                               zariadení obce  
 

Aktivity:  

6.2.1. Dobudovanie vybavenia futbalového ihriska (šatne, sociálne zariadenie) 

Vyhodnotenie: 

Aktivita sa priebežne podľa možností obce realizuje.  

 

6.2.2. Vybudovanie športových ihrísk (volejbal, basketbal, multifunkčné ihrisko)  
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Vyhodnotenie: 

Aktivita sa zrealizovala len čiastočne. Multifunkčné ihrisko bolo vybudované pri ZŠ. Aktivita 

zostáva aktuálna aj pre nové  programovacie obdobie. 

 

6.2.3. Vybudovanie  amfiteátra 

Vyhodnotenie: 

Aktivita sa nezrealizovala a preto zostáva aktuálna aj pre nové programovacie obdobie..  

 

6.2.4. Rekonštrukcia a rozšírenie kultúrneho domu  

Vyhodnotenie:  

Aktivita sa priebežne realizuje s predpokladaným dokončením v roku 2021.  

 

Opatrenie č. 6.3 – podpora a propagácia kultúrnych a športových 

                               podujatí  
 

Aktivity: 

6.3.1. Podpora kultúrnych a športových podujatí a tradícií 

Vyhodnotenie: 

Aktivita sa v rámci možností obce realizuje. 

 

Opatrenie č. 6.4 – podpora revitalizácie verejných priestranstiev 

                               v obci 
Aktivity: 

6.4.1. Revitalizácia verejných priestranstiev v obci 

Vyhodnotenie: 

Aktivita sa v rámci možností obce realizuje. 

 

Opatrenie č. 6.5 – podpora údržby a opravy miestnych  

                               pamätihodností  
 

Aktivity: 

6.5.1. Údržba a oprava miestnych pamätihodností 

Vyhodnotenie: 

Aktivita sa v rámci možností obce realizuje. 

 

Priorita č. 7 – podpora cestovného ruchu a propagácie obce 

 

Cieľom priority je podpora rozvoja podnikania v oblasti cestovného ruchu v súlade 

s územnoplánovacou dokumentáciou obce.  
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Opatrenie č. 7.1 – podpora propagácie a informovanosti o obci 
 

Aktivity: 

7.1.1. Vybudovanie informačného a propagačného systému v obci 

Vyhodnotenie: 

Aktivita sa v rámci možností obce realizuje . 

 

7.1.2. Vypracovanie monografie obce 

Vyhodnotenie: 

Aktivita sa nezrealizovala.  

 

Opatrenie č. 7.2 – podpora rozvoja ubytovania a služieb pre návštevníkov 

 

Aktivity: 

7.2.1. Vybudovanie campingu v nadväznosti na športový areál (lokalita H) 

Vyhodnotenie: 

Aktivita sa nezrealizovala. 

 

7.2.2. Podpora služieb pre návštevníkov (drobné opravárske služby, požičovňa bicyklov  

          a pod.) 

Vyhodnotenie: 

Aktivita sa nezrealizovala. 

 

Záver vyhodnotenia 
 

V programovacom období 2013-2020 riešila obec najmä základné funkcie pre chod obce. 

Výrazným prínosom je rozšírenie ČOV, čím sa vytvorili predpoklady pre dobudovanie 

kanalizačnej siete.   

V uvedenom období bolo v obci modernizované osvetlenie, vykonaná oprava materskej školy, 

vybudované detské ihrisko pre materskú školu a multifunkčné ihrisko pri základnej škole,  

opravené vybavenie na futbalovom ihrisku a začatá rekonštrukcia kultúrneho domu.  

Z uvedeného vyplýva, že ďalší rozvoj je závislý od finančných zdrojov na projektovú 

prípravu a realizáciu ďalších aktivít.        
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SWOT ANALÝZA 
 

Úlohou SWOT analýzy je prezentácia výsledkov socio-ekonomickej analýzy obce, ako aj 

analýzy výsledkov realizovaných opatrení vo forme objektívnej, výstižnej, hutnej a čo 

najkomplexnejšej charakteristiky vyváženého vývoja obce.  

  

SWOT analýza (Strong points, Weak points, Oportunities, Threats) – štandardná metóda, 

ktorá sa používa na prezentáciu analytických poznatkov o najrozličnejších objektoch 

skúmania.  

 

Výhody SWOT analýzy: 

 

- Oproti obvyklým analytickým metódam prezentuje vyvážený pohľad na minulosť, súčasnosť 

a budúcnosť obce. 

- Svojím usporiadaním do štyroch kvadrantov (silné stránky, slabé stránky, príležitosti 

a ohrozenia) dobre vyhovuje charakteru úvah, ktoré sú potrebné pri formulovaní stratégií a ich 

implementácie počas celého programovacieho obdobia. 

- Umožňuje pružne realizovať spätné korekcie jednotlivých identifikovaných javov vrátane ich 

preraďovania do iných kvadrantov, ak si to vyžadujú meniace sa pohľady na budúci vývoj 

analyzovanej obce. 

- Vytvára predpoklady, aby v rovnako prehľadnej štruktúre, ako bola vytvorená analýza, bola 

formulovaná aj stratégia usmernenia budúceho vývoja obce: 

- ako zachovať, resp. rozvíjať jej silné stránky,  

- ako odstraňovať, resp. eliminovať jej slabé stránky, 

- ktoré z budúcich príležitostí možno využiť pre jej ďalší rozvoj, 

- akými aktivitami možno čeliť očakávaným ohrozeniam jej ďalšieho rozvoja.  
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Analýza vnútorných faktorov         

 

Hospodárstvo  a vedecko-technický rozvoj 
Silné stránky Slabé stránky 

+ Územno-technické  predpoklady pre rozvoj 

priemyselnej zóny zapracované do ÚPN obce 

  

- Nedostatočná základňa výroby a služieb 

 

 

 

 

 

Bývanie   
Silné stránky Slabé stránky 

+ Územno-technické predpoklady pre rozvoj 

bývania zapracované  do ÚPN obce  

+ Organizačno-administratívne skúsenosti so 

zabezpečovaním výstavby nájomných 

bytových domov 

- Organizačno-administratívna a finančná 

náročnosť prípravy dopravnej a technickej 

infraštruktúry pre výstavbu RD v nových 

lokalitách 

- Organizačno-administratívna náročnosť 

prípravy pozemkov pre výstavbu RD 

v nových lokalitách z dôvodu rozdrobenosti 

vlastníctva pozemkov 

 

Dopravná a technická infraštruktúra   
Silné stránky Slabé stránky 

+ Dostatočná dopravná cestná sieť 

+ Splašková kanalizácia s čistením 

odpadových vôd 

+ Vodovod napojený na Senický skupinový 

vodovod 

+ Plynofikácia 

+ Elektrifikácia 

+ Verejné osvetlenie 

+ Telekomunikačná sieť  

- Nedobudovaná kanalizácia  

- Chýbajúca dažďová kanalizácia 

- Čiastkové nedostatky cestnej siete 

- Neexistencia chodníkov  

- Ťažká nákladná doprava do pieskovne 

- Neexistencia cyklotrás 
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Životné prostredie   
Silné stránky Slabé stránky 

+ Neprítomnosť významných zdrojov 

znečisťovania ŽP 

+ Zberný dvor  

- Nedostatočná vybavenosť zberného dvora  

 

 

Sociálna oblasť a zdravotníctvo   
Silné stránky Slabé stránky 

+ Poskytovanie základných sociálnych 

služieb pre starých a osamelých 

(opatrovateľská služby, stravovanie, klub 

dôchodcov) 

- Chýbajúce zdravotné služby pre obyvateľov 

v obci  

-Chýbajúce sociálne služby (Denný 

stacionár)  

 

 

Školstvo, kultúra a šport   
Silné stránky Slabé stránky 

+ Vyhovujúca sieť obchodu a služieb pre 

obyvateľov 

 

+ Dostatočné kapacity predškolskej   

vybavenosti  

 

+ Dostatočné kapacity školskej vybavenosti 

I.stupeň 

 

+ Kultúrny dom 

 

+ Organizovanie kultúrno-spoločenských 

podujatí      

+ Existencia záujmových organizácií a 

klubov 

 

+ Spätosť obyvateľov s územím- identita 

 

+ Kultúrno-spoločenský  život, tradície 

 

+ Organizovanie miestnych športových 

podujatí, športové aktivity 

- Nedostatočné sezónne kultúrno-

spoločenské vybavenie (amfiteáter) 

- Nedostatočné sezónne rekreačné vybavenie 

v obci (camping, služby pre návštevníkov a 

chalupárov)  

- Nedostatočné kapacity športovej 

vybavenosti pre obyvateľov (nedostatočná 

rozmanitosť športových ihrísk) 

- Nedostatok zdrojov na údržbu miestnych 

pamätihodností 



Program rozvoja obce Šajdíkove Humence na roky 2021-2027  

 - 47 - 

 

Cestovný ruch a publicita   
Silné stránky Slabé stránky 

+ Strategická poloha obce : 

++ blízkosť hraníc  3 štátov (Slovensko, 

Česko, Rakúsko)  

++ vytvára podmienky pre turistiku, 

cykloturistiku 

+ Kvalitné prírodné prostredie 

+ Napojenie na diaľnicu D2 (Senica-Kúty) 

+ Miestna autobusová doprava vo väzbe na 

medzimestské a medzinárodné autobusové 

linky 

+  Historické a kultúrne pamiatky v obci 

a okolitých obciach 

+ Golfový areál 

 

- Nedostatočné kapacity jednoduchého a 

lacného ubytovania 

- Nedostatočné  služby pre turistov a 

návštevníkov 

- Nedostatočná propagácia obce 

a informovanosť o obci (nespájanie 

golfového areálu s obcou) 

- Nedostatočné informačné značenie 

- Neoznačenie miestnych turistických a 

cyklistických trás 

- Neexistencia monografie obce  
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Analýza vonkajších faktorov 

 

Príležitosti Ohrozenia 

+ Zriadenie podporných mechanizmov na 

štátnej a regionálnej úrovni: 

++ rozvoj sietí poskytujúcich ekonomické, 

právne, poradenské a vzdelávacie služby 

++ zlepšenie prístupu malých a stredných 

podnikateľov k informačným technológiám a 

finančným zdrojom 

++ vytvorenie ekonomických, legislatívnych a 

organizačných predpokladov pre rozvoj 

bytovej a technickej infraštruktúry 

+ Vytvorenie nástrojov regionálnej politiky 

EÚ: 

++ využívanie podpory štrukturálnych fondov  

 

+ Vytváranie partnerstiev v prihraničnom 

regióne 

++ vytváranie partnerstiev (podnikatelia, 

mimovládne organizácie, samospráva, štátna 

správa) pri riešení problematiky obce a jej 

spádového územia 

- Vplyv vstupu do EÚ 

- -  rastúca konkurencia na domácom a 

zahraničnom trhu 

 

- Neprehľadnosť koncepcií na úrovni regiónu 

a štátu: 

- -  často meniaca sa legislatíva 

- - nedostatočná informovanosť o 

možnostiach získania zahraničných grantov 

- - negatívny demografický vývoj v dôsledku 

chýbajúcich podporných politík 

- Neexistencia finančných nástrojov na: 
- - dobudovanie  dopravnej infraštruktúry 

(chodníky a riešenie dopravných závad) 

- - obnovu a údržbu kultúrnych a historických 

pamiatok ako i objektov vo vlastníctve obce 

a ich vybavenia  

- - propagáciu, reklamu a marketingové 

aktivity 
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Analýza väzieb na strategické dokumenty VÚC  
 

PHSR Trnavského samosprávneho kraja 
 

Rozvoj obce Šajdíkove Humence plne nadväzuje na priority, opatrenia a aktivity PHSR TTSK 

a to najmä na: 

 

1. Cezhraničná, transnacionálna a interregionálna spolupráca  

Slovensko – česká hranica 

Priorita č. 1.1 

Ľudské zdroje a sociálno-kultúrny rozvoj 

 
Cieľom je rozvoj a obnova tradícií kultúrneho a spoločenského súžitia obyvateľov 

prihraničných regiónov, výmena informácií a podpora vývoja  a rastu spoločného trhu práce. 
 

Opatrenie 1.1.1 

Podpora kultúrnych aktivít, zachovanie kultúrnych tradícií regiónu, športu a rozvoj 

sprievodnej infraštruktúry 

 
Opatrenie  je zamerané na zvýšenie cezhraničnej spolupráce v oblasti kultúry, záujmových 

činností a športu, na zvýšenie medzinárodného povedomia o regióne, na zvýšenie atraktivity 

regiónu pre cestovný ruch, na zníženie výskytu sociálno-patologických javov a na rozvoj 

a zlepšenie kultúrnej a športovej sprievodnej infraštruktúry. 
 

Aktivity: 

- obnova a rekonštrukcia významných kultúrnych pamiatok, 

- obnova a rekonštrukcia športových zariadení, 

- obnova sprievodnej infraštruktúry (amfiteátre, ....), 

- rozvoj novovznikajúcich kultúrnych, spoločenských a športových akcií, 

- rozvoja a obnova tradičných remesiel,  

- rozvoj a obnova tradičných povolaní, 

- vznik a rozvoj regionálnych médií s cezhraničným dopadom, 

- podpora pri vytváraní spolkovej činnosti na vidieku, 

- zlepšenie občianskej vybavenosti a infraštruktúry, 

- organizovanie festivalov (folklórnych skupín, v prednese poézie a prózy,    

- estrády...), 

- organizovanie kultúrnych dní. 
 

Priorita č. 1.2 

Rozvoj vidieka a cestovného ruchu 

 
Cieľom je využitie synergických efektov v oblasti cestovného ruchu s ďalšími hospodárskymi 

oblasťami. 
 

Opatrenie 1.2.1 

Budovanie a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu 
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Cieľom je zvýšenie konkurencieschopnosti a rozšírenie turistickej ponuky regiónov a tvorba 

regionálnych a špecifických cezhraničných produktov s cielenou ponukou pre rôzne sociálne 

a vekové skupiny návštevníkov. 
 

Aktivity: 

- vytvorenie trvalých sietí (informačných...) spolupráce, 

- vytváranie výrobno – odbytových združení v hospodárskych odvetviach, 

- rozvojové impulzy pre vidiecke oblasti (semináre, ....), 

- budovanie image vidieckych oblastí, 

- budovanie obslužných služieb pozdĺž cyklotrás, vodných plôch a pod., 

- budovanie vzájomných partnerstiev  jednotlivých subjektov, 

- realizácia vydania  propagačných materiálov,  výmena prezentácií, propagačných 

materiálov... 
 

Opatrenie 1.3.3 

Rozvoj cestovného ruchu a aktivít voľného času 

 

Cieľom je spoločná modernizácia zariadení cezhraničného cestovného ruchu a voľnočasových 

aktivít, ponuky a služieb a ich zatraktívnenie, upozornenie na špecifické črty spoločného 

regiónu, spoločná účasť na medzinárodných výstavách cestovného ruchu. 

 

Aktivity: 

- rozmach a zlepšenie aktivít v kúpeľnom, kongresovom, kultúrnom a prírodnom cestovnom 

ruchu, 

- rozvoj spoločných cestovných destinácií a ich spoločného riadenia, 

- rozvoj siete zariadení a ponúk, 

- spoločný marketing prihraničnej oblasti, 

- tvorba a rozvoj spoločných informačných a rezervačných systémov pre spoluprácu 

v cestovnom ruchu, 

- výmena praktických skúseností medzi  existujúcimi miestnymi a regionálnymi turistickými 

združeniami, 

- podpora agroturistiky. 

 

Priorita č. 1.4 

Rozvoj dopravných, komunikačných, logistických a informačných systémov 
 

Cieľom je dosiahnuť zlepšenie dopravnej obslužnosti a informačných a komunikačných 

tokov. 
 

Opatrenie 1.4.1 

Zlepšenie cezhraničnej dopravnej a telekomunikačnej infraštruktúry 

Opatrenie sleduje zlepšenie cezhraničného toku tovaru a cezhraničnej mobility, zlepšenie 

existujúcich podmienok cezhraničnej dopravy na regionálnej úrovni, zlepšenie cezhraničného 

prenosu informácií a praktických skúseností, vznik infraštruktúry pre cezhraničné 

podnikateľské strediská, vznik a rozšírenie informačných a komunikačných štruktúr, 

zlepšenie spolupráce v nákladnej doprave. 
 

Aktivity: 

- rozvoj cezhraničných informačných a komunikačných technológií. 
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Opatrenie 1.4.2 

Organizácia dopravy, plánovania a prepravy 

 

Cieľom je zlepšenie cezhraničnej dopravy a logistiky, vybudovanie a zlepšenie spojenia 

s transeurópskymi dopravnými sieťami, koordinovanie aktivít s cieľom rozvinúť dopravný 

priemysel v prihraničnom regióne. 

 

Aktivity: 

- pomoc cezhranične orientovanej organizácii a plánovaniu dopravy, orientácia na 

hospodárske a turistické strediská po oboch stranách hranice, 

- zlepšenie cezhranične  orientovanej verejnej dopravy. 

 

Priorita č. 1.5 

Podpora budovaniu cezhraničných organizačných štruktúr a sietí 

 

Opatrenie 1.5.1 

Podpora cezhraničným organizačným štruktúram a rozvoj sietí  

 

Aktivity: 

- ďalší rozvoj organizačných štruktúr a tematicky špecifických sietí spolupráce (napr. 

euroregióny, regionálny manažment, regionálne rozvojové agentúry atď., 

- rozvoj spolupráce medzi mestami a obcami, 

- koordinácia a organizácia cezhraničných projektov, 

- práca s verejnosťou a informačný manažment, 

- aktivity vedúce k zlepšeniu kompetencií inštitúcií v regionálnom a sociálno-kultúrnom 

rozvoji, 

- pomoc a poradenstvo pri tvorbe projektov, štúdií a pod. vo všetkých oblastiach, 

- pomoc iniciatívam miestneho rozvoja. 

 

Priorita č. 1.6 

Ľudské zdroje 
 

Rozvoj činností podporujúcich zvýšenie úrovne vzdelania s cieľom ľahšieho začlenenia sa do 

medzinárodného trhu práce. 

 

Opatrenie 1.6.1 

Rozvoj regionálnych trhov práce v kontexte rozširovania EÚ 

Cieľom je podporovanie prenosu cezhraničných informácií a know-how najmä v súvislosti s 

trhom práce, podporovanie intenzívnejšej spolupráce medzi inštitúciami trhu práce, 

podporovanie aktivít vedúcich k zníženiu bariér vyplývajúcich z rôznych právnych systémov 

a podporovanie prenosu informácií v sociálnej oblasti, poskytovanie pomoci v tvorbe 

pracovných miest pre osoby s nízkou úrovňou vzdelania a/alebo kvalifikácie. 

 

Aktivity: 

- rozvoj pracovných príležitostí úzko spojených napríklad s cestovným ruchom. 
 

 

Priorita č. 1.7 

Trvalo udržateľný územný a environmentálny rozvoj 
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Cieľom je vytvoriť predpoklad pre trvalo udržateľný rozvoj prihraničných regiónov 

s osobitným zreteľom na životné prostredie. 

 

Opatrenie 1.7.2 

Ochrana prírody a životného prostredia vrátane národných a prírodných parkov  

Cieľom je ochrana a zachovanie vysokej kvality prírody a prírodných zdrojov,  rozvoj 

chránených oblastí, obnova a udržiavanie regionálneho ekosystému.  

Aktivity: 

- zlepšenie a rozvoj environmentálnej infraštruktúry, 

- zachovanie, rozširovanie a udržateľný rozvoj opatrení v oblasti ochrany prírody a 

životného prostredia, 

-  

2. Priemysel a služby 
 

Priorita č. 2.1  

Rozvoj priemyslu a služieb založený na využití domácich zdrojov 

 

Priorita je zameraná na riešenie problémov rozvoja nových podnikov a existujúcich 

podnikateľských subjektov,  zlepšovanie ich konkurencieschopnosti  v rámci hospodárstva 

a jednotného trhu EÚ a prispôsobenie sa  novým  podmienkam medzinárodnej deľby práce. 

Adaptácia na nové podmienky bude spočívať hlavne v znížení energetickej a surovinovej 

náročnosti, zvýšení podielu tvorby pridanej hodnoty, zvýšení kvality riadenia a mobilizácii 

priamych investícií. 

 

Opatrenie 2.1.5  

Propagácia regiónu a cezhraničná spolupráca  

 

Opatrenie je zamerané na  zlepšenie image regiónu, jeho výrobcov a poskytovateľov služieb. 

 

Aktivity: 

- podpora prípravy a realizácie projektov a marketingových štúdií na zlepšenie image 

regiónu, 

- informačná a propagačná kampaň. 

 

Priorita č. 2.2 

Rozvoj cestovného ruchu 
 

K riešeniu pristupovať z dvoch hľadísk: 

- poskytovanie, respektíve uspokojovanie potrieb domácich obyvateľov (krátkodobé, 

každodenné, koncotýždňové aktivity), 

- vytváranie podmienok pre cestovný ruch a rekreáciu celoštátneho a medzinárodného 

významu. 

 

Opatrenie 2.2.1  

Budovanie a rekonštrukcie  infraštruktúry cestovného ruchu 

 

Opatrenie je zamerané na dosiahnutie konsenzu v politike rozvoja cestovného ruchu, na 

podporu vysokokvalitnej verejnej infraštruktúry, na  budovanie informačných centier 
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previazaných do národnej siete. Snahou je taktiež umožniť verejnému sektoru zabezpečiť 

rozvoj podnikania v  oblasti cestovného ruchu, zvýšenia zamestnanosti a kvality života 

v regióne. 

 

 Aktivity:  

- obnova pamiatok všetkých druhov pre ich ďalšie využitie v CR 

- vybudovanie poradenských a turisticko - informačných  centier s ponukou integrovaných 

služieb   v rámci národne koordinovanej siete –   poskytovanie  všetkých potrebných 

informácií pre  turistov o možnostiach kultúrneho, relaxačného a športového vyžitia a pod. 

(v tom informačné systémy),  

- vytváranie  nových turistických chodníkov a cyklotrás a pod., vrátane obnovy starých 

s cieľom zlepšenia dopravnej prístupnosti k objektom CR, 

- budovanie udržiavaných verejných hygienických zariadení v lokalitách cestovného ruchu,    

- výstavba, modernizácia a rekonštrukcia komplexných  rekreačných centier, stredísk 

a zariadení   cestovného ruchu, ich zatraktívnenie (napr. skvalitňovanie infraštruktúry), 

- príprava a realizácia komplexných programov zvyšovania úrovne  a obnovy športovísk, 

kultúrnych a  relaxačných  areálov, ktoré lákajú veľké množstvá turistov, 

- ochrana a obnova hmotného kultúrneho dedičstva a adaptácie rozmanitých prejavov 

tradičnej ľudovej kultúry, 

- zintenzívnenie ochrany prírodného bohatstva, 

- rozšírenie turistických atrakcií a  vytváranie nových  aktivít a produktov pre účastníkov 

cestovného  ruchu, 

- rozvoj kultúrnych aktivít (festivaly, prezentácia zvykov a tradícií, atď.), 

- dokumentovanie technologických postupov a rôznych tradičných a špeciálnych techník 

ľudového umenia, 

- spracovanie štúdií a projektov v cestovnom ruchu, 

- prezentácia a propagácia regiónu a stredísk cestovného ruchu, 

- zabezpečenie výroby a osadenia turistických značení, 

- spracovanie štúdií a projektoch cestovného ruchu, 

- výroba a inštalácia medzinárodne akceptovaných značení. 
    

Opatrenie 2.2.2  

Podpora malého a stredného podnikania v oblasti cestovného ruchu 

 

Cieľom opatrenia je rast konkurencieschopnosti cestovného ruchu zameraného na pestrosť 

a kvalitu poskytovaných služieb, podporou  investičných a neinvestičných aktivít. Snahou 

tohto opatrenia je dosiahnuť porovnateľnú úroveň ponuky služieb z kvalitatívneho aj 

kvantitatívneho hľadiska s krajinami s vyspelým cestovným ruchom.  

 

Aktivity:  

- podporou malého a stredného podnikania v cestovnom ruchu dosiahnuť zvýšenie kvality 

poskytovaných služieb  a zamestnanosti, 

- zvyšovanie kvality zariadení na využívanie voľného času ako ihriská, tenisové kurty, 

golfové ihriská, kúpaliská a iné v strediskách cestovného ruchu,  

- budovanie  a  rekonštrukcia  zábavných  zariadení  pre  účastníkov  cestovného   ruchu 

- zriadenie konferenčných a spoločenských zariadení,  

- budovanie nových a modernizácia existujúcich zariadení CR, 

- budovanie, modernizácia a rekonštrukcia zariadení pre hipoturistiku, 
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- podporovať  súkromný  sektor  v  cestovnom ruchu s cieľom vytvoriť nové aktivity  ako  

ubytovacie a stravovacie  služby,  cykloturistické  trasy,  podpora   zimnej  turistiky,  pešia  

turistika,    agroturistika..... 

- zavádzanie systémov kvality a v ich rámci školenia  na zvýšenie profesionality  

pracovníkov v cestovnom ruchu, 

- rozvoj turistických atrakcií – kultúrne a historické zaujímavosti, jaskyne, parky a záhrady, 

oživenie, animácia, realizácia pútavejšieho výkladu zaujímavostí a iné inovatívne atrakcie 

s cenným potenciálom cestovného ruchu, 

- obnova kultúrneho dedičstva, 

- rozvoj kultúrnych aktivít (zvyky, tradície, výstavy, trhy, atď.), 

- dobudovanie plôch stacionárnej dopravy, prístupových ciest k zariadeniam (objektom) 

cestovného ruchu, 

- tvorba propagačných materiálov, 

- spracovanie štúdií a projektov súvisiacich s opatrením. 
 

Opatrenie 2.2.3 

Prezentácia  regiónu, tvorba informačných systémov 

 

Opatrenie je zamerané na  podporu profesionálnej úrovne propagácie, tvorbu jasného imidžu 

regiónu a vytváranie obrazu o regióne ako území cestovného ruchu, ponúkajúcom svoje 

atraktivity a aktivity. Cieľom opatrenia je aj vybudovanie resp. dobudovanie informačného 

systému a to z hľadiska technickej úrovne a pokrytia územia umožňujúceho prepojenie na 

poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu.  

 

Aktivity:   

- podpora príprav, spracovanie a implementácia marketingových programov a štúdií, 

- spoločná účasť na veľtrhoch a workshopoch, spoločné marketingové  kampane  vrátane  

- mediálnej, 

- výroba a tvorba propagačných materiálov, 

- prieskum trhu,   

- realizácia prezentačných a propagačných aktivít, 

- vypracovanie koncepcie rozvoja cestovného ruchu, 

- rozvoj  marketingu  ako  dôležitého  nástroja  konkurencieschopnosti  cestovného ruchu, 

- vydávanie   informačnej   literatúry   o  turistických  trasách a  okruhoch  s dôrazom  na   

- charakteristické vlastnosti jednotlivých oblastí regiónu, 

- vytváranie, budovanie a aktualizácia informačných databáz pre rozvoj aktívneho 

cestovného ruchu.   

 

3. Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rybárstvo a rozvoj vidieka   

 
Priorita č. 3.1 

Podpora produktívneho a trvalo udržateľného rozvoja vidieka 
 

Priorita je orientovaná na rozvoj poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, rybného 

hospodárstva a rozvoj vidieka, ďalej je orientovaná na zníženie výrobných nákladov, 

zlepšenie pracovných, hygienických podmienok a zavádzanie nových technológií.  
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Opatrenie 3.1.5 

Pozemkové úpravy 

 

Cieľom opatrenia je doriešiť vlastnícke vzťahy k pôde, znížiť počet parciel a zvýšiť ich 

priemernú výmeru, dynamizovať poľnohospodárstvo, trh s pôdou a vytvoriť ekologicky 

stabilnú oblasť, ktorá bude schopná ďalšieho rozvoja. Pozemkové úpravy treba vykonať z 

dôvodu nerozvinutého trhu s pôdou z dôvodu rozdrobenosti vlastníctva k pozemkom, 

problému s vytvorením rovnakých podmienok na agropodnikanie, potreby budovania 

prístupových komunikácií, protierozívnej ochrany, ekologických opatrení, stabilizácie 

vidieckeho obyvateľstva a rozvoja kvality života. 

 

Aktivity: 

- vypracovanie prvotných podkladov (register pôvodného stavu, všeobecné zásady 

funkčného usporiadania územia, ocenenie pozemkov, zameranie územia v obvode 

pozemkových úprav), 

- podpora pri vytvorení nových vektorových katastrálnych máp, 

- vypracovanie projektov pozemkových úprav (plán verejných a spoločných zariadení, 

rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a miestny územný 

systém ekologickej stability), 

- vykonanie projektu pozemkových úprav (vytýčenie rozdeľovacieho plánu, vypracovanie 

geometrických plánov a premietnutie nových vlastníckych vzťahov do katastra 

nehnuteľností, 

- sprístupnenie pozemkov výstavbou poľnej cestnej siete, 

- realizácia plánovaných spoločných zariadení a opatrení navrhnutých v projektoch 

pozemkových úprav. 
 

Opatrenie 3.1.6 

Diverzifikácia poľnohospodárskych činností 

 

Rozvoj zamestnanosti je jednou z podmienok udržania osídlenia na vidieku. Významnou 

súčasťou trvalo udržateľného rozvoja vidieka je diverzifikácia. Poľnohospodárstvo a lesníctvo 

nevytvára na vidieku dostatočný počet pracovných príležitostí, čo je jednou z podmienok 

udržania osídlenia na vidieku. Diverzifikácia poľnohospodárskych činností je kľúčovým 

momentom pre zlepšenie sociálnych podmienok obyvateľov, ich stabilizáciu na vidieku 

a rozvoj ďalších činností, a tým zlepšenie ekonomiky vidieka 

 

Aktivity: 

- rekonštrukcia a modernizácia rekreačných a ubytovacích zariadení, 

- rekonštrukcia poľnohospodárskych a lesníckych zariadení na agroturistické objekty, 

- rozvoj remeselnej činnosti (košíkárstvo, vŕbnikárstvo, drobné upomienkové predmety..),  

- výroba tradičných materiálov a produktov, 

- výroba a predaj miestnych špecialít, 

- pre rozvoj turistických aktivít výstavba a rekonštrukcia agroturistických zariadení, 

- rozvoj rekreačnej a relaxačnej činnosti, 

- nákup strojov a technológií pre rekreačnú a relaxačnú činnosť. 

 

5.  Infraštruktúra 
 

Trnavský samosprávny kraj má výhodnú geografickú polohu, krajom prechádzajú dopravné, 

železničné a cestné koridory celoslovenského až európskeho významu. Kraj využíva  
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mimoriadne vodné bohatstvo  nachádzajúce sa na juhu. Územie, ktoré má v rámci Slovenska 

dominantné postavenie v zásobovaní energiou, s primeranou ekologickou záťažou, 

využívajúce obnoviteľné zdroje energie a umožňujúce trvalo udržateľný rozvoj. Kraj 

s kvalitnou telekomunikačnou a informačnou infraštruktúrou, ktorá ponúka moderné 

informačné, telekomunikačné a verejné služby prispôsobené podmienkam EÚ, využívajúce 

spoluprácu verejného, podnikateľského, neziskového sektora  a občanov. 

 

5.1 Dopravná infraštruktúra  

 
Priorita č. 5.1.1   

Rozvoj dopravnej  infraštruktúry  

 
Cieľom  tejto priority je odstránenie neuspokojivých parametrov dopravnej infraštruktúry 

a vytvorenie podmienok pre zvýšenie efektivity a kvality dopravného systému sietí na 

regionálnej úrovni s optimálnym synergickým prepojením na národné a medzinárodné 

dopravné systémy za podmienok neustáleho znižovania  negatívnych dopadov dopravy na 

životné prostredie. 

 

Opatrenie 5.1.1.2  

Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry  

 

Cieľom opatrenia je zabezpečiť  kvalitné cestné spojenie v rámci regiónu s optimálnym 

prepojením na hlavné dopravné koridory  SR s väzbou na okolité štáty.  Uvažuje sa 

s výstavbou nových cestných úsekov, preložiek ciest, nadjazdov, mostov, križovatiek, 

obchvatov miest a obcí,  ďalej  zariadení na zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej 

premávky. 

 

Aktivity: 

- vybudovanie resp. rekonštrukcia ciest  I.,  II. a III. triedy a miestnych komunikácií, 

- zrealizovanie obchvatov miest a obcí, 

- kapacitné a kvalitné zabezpečenie statickej dopravy miest a obcí, 

- pešia – nemotorická doprava (bicykle, invalidné vozíky, chodci), v tom budovanie 

bezbariérových komunikácií a prístupov k objektom, 

 

5.2 Environmentálna infraštruktúra 
 

Priorita 5.2.1  

Budovanie a rozvoj environmentálnej infraštruktúry  
 

Priorita sa zameriava predovšetkým na dobudovanie environmentálnej infraštruktúry na 

zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľstva, ako aj zachovanie, ochranu a obnovu prírodného 

prostredia regiónu. 

Ide hlavne o  dobudovanie kanalizačných systémov a čističiek odpadových vôd s prioritným  

zameraním na najviac zaťažené oblasti. Ďalej na dobudovanie systému zásobovania 

nezávadnou  pitnou vodou s prioritným zameraním na oblasti s nedostatočnou a závadnou 

pitnou vodou. Za veľmi dôležité  sa považuje aj realizácia opatrení na zabezpečenie ochrany 

pred povodňami. V oblasti ochrany ovzdušia sú aktivity smerované predovšetkým do výmeny 

energetických zariadení vo forme plynofikácie a zavádzanie technológií spĺňajúcich limity 

environmentálneho práva zosúladeného s legislatívou EU. V oblasti odpadového 

hospodárstva sa jednotlivé aktivity zameriavajú na minimalizáciu množstva produkovaného 
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odpadu  s orientáciou na  maximálne  využitie separácie, recyklácie a  ich  následným 

druhotným využitím.  
 

Opatrenie 5.2.1.1  

Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne využívanie vôd 

 

Cieľom opatrenia je zabezpečiť zvýšenie napojenia obyvateľstva na kanalizačné siete 

a zariadenia na čistenie odpadových vôd, znížiť množstvo znečisťujúcich látok vo 

vypúšťaných odpadových vodách na limitovanú úroveň, zabezpečiť dostatok kvalitnej pitnej 

vody, minimalizovať straty vo vodovodných sieťach, realizovať technické opatrenia na 

ochranu vodných zdrojov a zmierňovať nepriaznivé environmentálne a zdravotné vplyvy 

povodní.  

 

Aktivity: 

- budovanie a rozvoj zariadení na distribúciu pitnej vody,  

- vybudovanie systému technickej ochrany vodných zdrojov,  

- budovanie a rekonštrukcia kanalizačných sietí, a tým riešenie  likvidácie malých zdrojov 

znečistenia, 

- budovanie a rekonštrukcia ČOV, 

- zvýšenie protipovodňovej ochrany ohrozených oblastí, 

- vybudovanie sieťovej infraštruktúry s kvalitnou telekomunikačnou a informačnou 

infraštruktúrou ponúkajúcou kapacitné spojenie a moderné komunikačné a informačné 

služby na najvyššej úrovni EÚ s využitím digitálnych informačných technológií 

a telematika,  

- príprava ľudských zdrojov (vzdelávanie) vo vyššie uvedených oblastiach.  
 

Opatrenia 5.2.1.2  

Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu ovzdušia  

 

Aktivity realizované v rámci tohto opatrenia sa budú zameriavať najmä na zníženie emisií 

základných látok znečisťujúcich ovzdušie, prchavých organických zlúčenín, perzistentných 

organických látok a ťažkých kovov, splnenie záväzkov vyplývajúcich z Kjótskeho protokolu 

v oblasti znižovania produkcie skleníkových plynov, využívanie environmentálne priaznivých 

palív a energetických zdrojov, a podporu výraznejšieho využívania obnoviteľných zdrojov 

energií a racionálneho využívania neobnoviteľných zdrojov energií. 

 

Aktivity: 

- zmena palivovej základne zdrojov energie, 

- rozšírenie a budovanie plynofikácie a alternatívnych zdrojov energií, 

- ochrana ovzdušia formou budovania technologických zariadení na zníženie vypúšťania 

emisií. 

 

Opatrenie  5.2.1.3  

Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva  

 

Toto opatrenie by malo podporiť investície do výstavby zariadení  a infraštruktúry na 

recyklovanie odpadu, ďalej investície zamerané na realizáciu  separovaného zberu odpadu, 

napomôcť bezpečnému uzatvoreniu skládok komunálneho odpadu (KO), ich rekultivácie 

a priebežného monitorovania uzavretých skládok.  
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Aktivity: 

- budovanie zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov (v tom KO),  

- uzavretie a rekultivácia skládok odpadov, 

- vypracovanie štúdie v rámci kraja pre likvidáciu odpadu v súlade s normami EÚ, 

- budovanie a rekultivácia skládok KO, 

- vybudovanie regionálnej spaľovne odpadov s nadregionálnym významom, 

- podpora technológií šetriacich prírodné zdroje 

- podpora vhodných metód zlepšovania nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch 

určených na zhodnotenie, 

- propagácia a osvetová činnosť separovania komunálneho odpadu medzi obyvateľmi, 

- vybudovanie regionálnych zariadení na triedenie odpadu, 

- zabezpečenie separovania vyseparovaných zložiek KO. 
 

Opatrenie 5.2.1.4  

Ochrana, zlepšenie a obnova životného prostredia  

 

Cieľom opatrenia je dobudovanie infraštruktúry v chránených územiach a zariadení 

organizácií ochrany prírody a krajiny, revitalizácia alebo renaturalizácia narušeného 

prostredia, vytvorenie a uplatnenie revitalizačných programov a projektov extrémne 

narušených území, zvýšenie kvality životného prostredia a krajiny, zastavenie procesu 

znižovania biologickej rôznorodosti, revitalizačné, renaturačné a regulačné opatrenia 

v prvkoch ekologickej stability a tvorba prvkov územného systému ekologickej stability  

v krajine, uplatňovanie zvýšenej ochrany  a racionálneho využívania prírodných zdrojov. 

  

Aktivity: 

- vybudovanie informačných, vzdelávacích a poradenských stredísk zameraných na ochranu 

prírody a krajiny,  

- vybudovanie infraštruktúry (v tom aj informačnej) v chránených oblastiach,  

- realizácia revitalizačných opatrení na území kraja,  

- vytvorenie systému geologických a ekologických informácií regiónu s trvalým 

monitorovacím a indikačným systémom pre všetky zložky životného prostredia (voda – 

povrchová, podzemná; ovzdušie, pôda) formou štúdie, 

- odstraňovanie starých environmentálnych záťaží. 

 

5.3 Lokálna / občianska infraštruktúra  

 
Cieľom opatrenia je podporiť trvalo udržateľný ekonomický a sociálny rozvoj v regiónoch 

pomocou obnovy a ďalšieho rozvoja kvality školstva, zdravotníctva, sociálnych služieb 

a kultúry, resp. kvality infraštruktúry podporujúcej tieto špecifické oblasti, podporiť rozvoj 

informačnej spoločnosti prostredníctvom budovania informačných centier, ako i vytvárať 

podmienky pre spoluprácu na miestnej a regionálnej úrovni pomocou podpory regionálnych 

rozvojových organizácií. 

 

Priorita č. 5.3.1  

Infraštruktúra škôl, školských a vzdelávacích zariadení 

 

Opatrenie 5.3.1.1 

Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry 
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Opatrenie je určené na zlepšenie infraštruktúry škôl a vzdelávacích inštitúcií, najmä na 

rekonštrukciu budov, na zlepšenie ich úrovne a technického vybavenia. 

 

Aktivity:  

- rekonštrukcie škôl a školských zariadení a historických objektov  slúžiacich na účely 

vzdelávania 

- zatepľovanie objektov, 

- rekonštrukcia striech a fasád, 

- výmena okien a zastaraného technického vybavenia, 

- bezbariérové prístupy,   

- znižovanie energetickej náročnosti prevádzky budov školskej infraštruktúry, 

- oprava a rekonštrukcia kotolní, plynofikácia 

- vybavenie odborných učební učebnými pomôckami, prístrojmi a inou technikou    

- potrebnou pre kvalitný priebeh vyučovacieho procesu 
 

Opatrenie 5.3.1.2  

Modernizácia a rekonštrukcia školských zariadení  

 

Aktivity: 

- vybudovanie Centra duševného zdravia 

- rozširovanie a podpora projektov „Zdravé mesto“ 

- podpora a rozširovanie projektov „Školy podporujúce zdravie“ 

 

Priorita č. 5.3.2   

Sociálna infraštruktúra 
 

Opatrenie 5.3.2.1 

Budovanie a rozvoj sociálnej infraštruktúry 

 

Opatrenie je zamerané na obnovu a prevádzku budov zariadení sociálnej starostlivosti, 

vytvorenie podmienok na poskytovanie efektívnych a kvalitných služieb. 

 

Aktivity:  

- rekonštrukcia zariadení sociálnej starostlivosti a historických objektov slúžiacich na účely 

sociálnej starostlivosti (zatepľovanie objektov, rekonštrukcie striech a fasád, výmena 

okien, bezbariérové prístupy), 

- znižovanie energetickej náročnosti prevádzky budov (opravy a rekonštrukcie kotolní, 

plynofikácia a pod.), 

- zabezpečiť požadovaný štandard sociálnych služieb zvýšením úrovne riadenia 

a vytvorením možností pre vstup mimovládnych organizácií a dobrovoľníkov do siete 

zariadení sociálnych služieb,  

- zefektívniť a skvalitniť proces zabezpečovania sociálnych služieb pre občanov, 

- podpora sociálneho poradenstva a prevencie ako nástroja na predchádzanie vzniku  

a prehlbovanie sociálnej núdze,  

- budovať podporné zariadenia v sociálnej starostlivosti, 

- zabezpečiť rekonštrukcie havarijného stavu budov a infraštruktúry zariadení sociálnej 

starostlivosti, 

- podporovať rozvoj takej sociálnej starostlivosti, pri ktorej občania nebudú vytrhávaní 

z domáceho prostredia, t.j. podporovať nové formy sociálnych služieb, napr.: domy 
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s denným pobytom pre prestárlych občanov, stravovanie pre dôchodcov, stanice 

hygienickej očisty, atď.), 

- zriadiť linky prvého kontaktu pre drogovo závislých občanov, 

- podporovať také formy sociálnych zariadení, ako sú hospice, denné stacionáre, vývarovne 

pre dôchodcov, 

- budovať účelové zariadenia sociálnej starostlivosti, 

- v spolupráci s územnou samosprávou vypracovať analýzu jestvujúcich sociálnych služieb, 

- vypracovať koncepciu rozvoja sociálnej pomoci v regióne, 

- koordinovať poskytovanie sociálnej pomoci v regióne, 

- podporovať vznik subjektov poskytujúcich sociálne služby, ktoré sú v regióne 

nedostatkové 

 

Priorita č. 5.3.3  

Zdravotnícka infraštruktúra 

 

Opatrenie  5.3.3.1 

Budovanie a rozvoj  zdravotníckej infraštruktúry 

 

Opatrenie je zamerané na rekonštrukciu a opravy budov a dosiahnutie vyššej úrovne 

zdravotnej starostlivosti. 

 

Aktivity:   

- rekonštrukcia zdravotníckych zariadení a historických objektov slúžiacich na účely 

zdravotnej starostlivosti (zatepľovanie objektov, rekonštrukcie striech a fasád, výmena 

okien a zastaraného technického vybavenia, bezbariérové prístupy, 

- znižovanie energetickej náročnosti prevádzky budov (opravy a rekonštrukcie kotolní 

a pod.), 

- dobudovanie špičkovej zdravotníckej techniky, informačných systémov a technológie pri   

zdokonaľovaní riadenia zdravotníckej techniky,  

- zavedenie systému manažérstva kvality z hľadiska  potrieb regionálneho významu,  

- prispôsobenie  sieti zdravotníckych zariadení reálnym potrebám poskytovania potrebných 

služieb s dôrazom na ambulantné zariadenia a preventívnu starostlivosť, 

- orientácia na preventívne zdravotníctvo s využitím kúpeľných daností kraja. 

 

Priorita č. 5.3.4  

Kultúrna infraštruktúra 

 

Opatrenie 5.3.4.1 

Budovanie a rozvoj kultúrnej  infraštruktúry 

 

Opatrenie je orientované na skvalitnenie kultúrneho dedičstva a úrovne poskytovaných 

služieb. 

 

Aktivity:  

- rekonštrukcia kultúrnych zariadení a historických objektov slúžiacich pre účely kultúry 

(zatepľovanie objektov, rekonštrukcie striech a fasád, výmena okien a zastaraného 

technického vybavenia, bezbariérové prístupy), 

- znižovanie energetickej náročnosti prevádzky budov kultúrnej infraštruktúry (opravy 

a rekonštrukcie kotolní a pod.), 

- obnova a rekonštrukcia kultúrnych pamiatok a ich využívanie pre kultúrne a školské účely, 
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- optimalizácia materiálnych podmienok zariadení poskytujúcich služby v odvetví kultúry, 

- vytvoriť a spravovať grantový systém na podporu aktivít v rámci odvetvia kultúry, 

- zabezpečenie využívania múzeí a galérií pri rozvoji cestovného ruchu, 

- zachovávanie kultúrneho dedičstva a sprístupnenie jeho hodnoty pre širokú verejnosť. 

 

Priorita č. 5.3.5 

Infraštruktúra pre rozvoj informačnej spoločnosti v podmienkach verejného sektoru 

 

Opatrenie 5.3.5.1 

 Rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor 

 

Cieľom opatrenia je zlepšenie prijatia a využitia nových technológií, podpora vytvárania 

priestoru pre prácu a vzdelávanie v oblasti informačných technológií a nových 

telekomunikačných technológií, zlepšenie prístupu k verejným informáciám a rozšírenie ich 

využívania. Cieľom je tvorba konkurencieschopnej, digitálne vyspelej spoločnosti a v tejto 

súvislosti zvýšenie dynamiky trhu s digitálnym obsahom. 
 

Aktivity: 

- vzdelávacie  programy  pre  komunikáciu,  osobitne  s  využitím IT pre  širokú verejnosť,    

- vzdelávacie   programy   pre   komunikáciu,   osobitne  s  využitím   IT   pre samosprávy, 

- vzdelávacie  programy  v oblasti  zvyšovania  právneho  povedomia  (pre všetkých aktérov 

využívania IT) v oblasti bezpečnosti, etiky, ochrane autorských práv a pod., 

- organizovanie rôznych  školení zameraných na kvalitu a rozsah poskytovaných služieb 

- spracovanie analýz, štúdií pokrytia územia regiónu Internetom, 

- priebežný monitoring  a  vyhodnotenia  trendov  až  po  ich  dopad  na  región ( prístup 

k informáciám), 

- skvalitnenie dátových informácií, 

- zlepšenie vybavenosti aktérov informačnou a komunikačnou technikou, 

- podpora vytvárania partnerstiev na báze využívania IT, 

- podpora informačných tokov a prístup k informáciám z EÚ, 

- budovanie  LAN, extranetov inštitúcií, intranetov.... , 

- zabezpečovanie priestorov, vybavenie HW a SW poskytovateľov služieb prostredníctvom 

IT, 

- budovanie marketingu regiónu, osobitne marketingového mixu regiónu, a public relations, 

- podpora budovania servisných a konzultačných služieb v oblasti IT, 

- podpora digitalizácie verejných dokumentov, 

- podpora web služieb, e – busines a pod., 

- podpora budovania, implementácie a koordinácie tvorby informačnej magistrály so   

sociálno-ekonomickými partnermi na úrovni samospráv, aj všeobecne,  

- ochrana informačných systémov,  

- vytvorenie jednotného verejného portálu, 

- podpora virtualizácie služieb verejnej správy. 

 
 

Priorita č. 5.3.6   

Rozvoj obcí, miest a regiónu 

 

Opatrenie 5.3.6.1 

Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky 
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Cieľom opatrenia je vytvorenie podmienok pre spoluprácu  na miestnej a regionálnej úrovni 

pomocou podpory aktivít regionálnych a lokálnych  rozvojových organizácií, cestou podpory 

prípravy strategicky významných projektov.  

 

Aktivity: 

- tvorba stratégií rozvoja a tvorba partnerstiev, 

- budovanie lokálnych  rozvojových organizácií, 

- príprava projektov, štúdií a technických návrhov. 

 

Opatrenie 5.3.6.2 

Renovácia a rozvoj obcí a zachovanie dedičstva vidieka 

 

Rozvoj doplnkových výrob, výroba a predaj miestnych špecialít, rozvoj služieb návštevníkom 

vidieka, rozvoj rekreačných a relaxačných aktivít, budovanie rekreačno – oddychových zón, 

rekonštrukcia a modernizácia budov a objektov historického, kultúrneho a národného 

významu dávajú predpoklad na rozvoj vidieka. 

 

Aktivity: 

- rekonštrukcia a modernizácia budov a objektov historického, kultúrneho a národného 

významu a ich okolia, 

- úprava verejných priestranstiev, parkov, chodníkov, potokov, vodných plôch, 

- výstavba rekreačných zariadení a rekreačno - oddychových zón, 

- oživenie tradičných remesiel, rekonštrukcia a budovanie remeselných dvorov, 

- výstavba cyklotrás, turistických a náučných trás, 

- výstavba a rekonštrukcia miestnych ciest, mostov, lávok, chodníkov a pod.,                                                                           

- rekonštrukcia a výstavba vodovodných, plynových a kanalizačných potrubí, 

- realizácia stratégií miestneho rozvoja, 

- reprofilácia nevyužitého bytového fondu a ostatných vhodných nehnuteľností pre 

ubytovanie, reštauračné služby a pod. (rekonštrukcia a modernizácia), 

- obnova národných tradícií a zvykov. 

 

 

ÚPN VÚC Trnavského samosprávneho kraja 

 

Územný plán VÚC TSK v záväznej časti stanovuje nasledovné ustanovenia, ktoré sa dotýkajú 

rozvoja obce Šajdíkove Humence: 

 

V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry 

- podporovať rozvoj obytnej funkcie, sociálnej a technickej vybavenosti, ale aj 

hospodárskych aktivít a rekreačnej funkcie vo všetkých vidieckych sídlach s cieľom 

postupne zvýšiť ich štandard, 

- zachovať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru 

zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny; zachovať historicky utváraný typ zástavby 

obcí a zohľadňovať národopisné špecifiká jednotlivých regiónov,   

- pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať ich špecifické prírodné a krajinné prostredie 

a pri rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie, resp. obmedzenie možných 

negatívnych dôsledkov týchto činností  na životné prostredie vidieckeho priestoru, 

- vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám, 

podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí, moderných 
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informačných technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne  a pracovné 

rovnocenné prostredie vo vzťahu k urbánnym priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie 

tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života.   

 

V oblasti rekreácie a turistiky 

- podporovať a prednostne rozvíjať ťažiskové oblasti rekreácie, ktoré majú pre rozvoj 

v danom území najlepšie predpoklady – pobyt pri vode (na báze vodných plôch a tokov), 

tranzitnú, poznávaciu, vidiecku, vodnú a cyklistickú turistiku, 

- usmerňovať tvorbu funkčno-priestorového systému na vytváranie súvislejších rekreačných 

území tzv. rekreačných krajinných celkov: rekreačný pás pozdĺž rieky Moravy, 

- podporovať rozvoj bodových lokalít v poľnohospodárskej krajine, predovšetkým areály 

kúpalísk a vodné plochy, 

- prepojiť rekreačnú turistiku s poznávacou turistikou, 

- zabezpečiť na hlavných tranzitných trasách potrebnú obslužnú vybavenosť a napojenie na 

blízke rekreačné a turistické ciele, 

- zabezpečiť nadštandardnú vybavenosť na hlavných turistických dopravných trasách. 

 

V oblasti sociálnej infraštruktúry 

- vytvárať územno-technické podmienky na rozvoj školstva na všetkých stupňoch, 

- zamerať sa na zvyšovanie kvalitatívneho štandardu jestvujúcich zariadení z pohľadu 

budúcich požiadaviek na rozvoj siete základného školstva, 

- rozvíjať zdravotnú starostlivosť v preventívnej, liečebnej a rehabilitačnej oblasti, 

- zvyšovať kvalitu a kvantitu sociálnych služieb ubytovacích zariadení pre starých ľudí 

a súvisiacich služieb pre nich vo väzbe na predpokladaný demografický vývoj, 

- vytvárať územno-technické predpoklady na rozvoj siete zariadení sociálnych služieb pre 

občanov s ťažkým trvalým postihnutím. 

 

V oblasti kultúrno-historických hodnôt 

- nadväzovať na historicky vytvorenú štruktúru mestského a vidieckeho osídlenia s cieľom 

dosiahnuť ich funkčnú a priestorovú previazanosť pri akceptovaní ich tvaru, obsahu 

a foriem, ako aj ich identity, špecifickosti a tradícií, 

- rešpektovať kultúrno-historické urbanistické celky, a to aj v širšom rozsahu, ako považuje 

ochrana pamiatok, 

- rešpektovať potenciál kultúrnych, historických, spoločenských, technických 

a hospodárskych hodnôt charakterizujúcich dané prostredie, a to vo forme hmotnej, ako aj 

nehmotnej   a vytvárať pre ne vhodné prostredie, 

- posudzovať pri rozvoji územia význam a hodnoty jeho kultúrno-historických daností 

v nadväznosti na všetky zámery sociálno-ekonomického rozvoja, 

- zohľadňovať a revitalizovať  v územnom rozvoji územia historických jadier miest a obcí, 

známe a predpokladané lokality archeologických nálezísk a nálezov, národné kultúrne 

pamiatky, ich súbory a areály a ich ochranné pásma, historické technické diela. 

 

V oblasti poľnohospodárskej výroby 
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- rešpektovať pri ďalšom urbanistickom rozvoji územia poľnohospodársky pôdny fond ako 

jeden z faktorov tohto rozvoja, 

- zabezpečiť protieróznu ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu prvkami vegetácie 

v rámci riešenia projektov pozemkových úprav a agrotechnickými opatreniami 

zameranými na optimalizáciu štruktúry pestovaných plodín. 

 

V oblasti lesného hospodárstva 

- rozširovať výmeru lesného pôdneho fondu v okresoch Senica,....., 

- vytvárať územno-technické predpoklady na zachovanie stability lesných porastov lužných 

stanovíšť. 

 

V oblasti odpadového hospodárstva 

- uprednostňovať minimalizáciu odpadov, separovaný zber a recykláciu druhotných surovín, 

- podporovať aktivity zamerané na kompostovanie biologického odpadu. 

 

V oblasti ekológie 

- revitalizovať toky upravené na kanálový typ, kompletizovať sprievodnú vegetáciu 

výsadbou pásu domácich drevín a krovín pozdĺž tokov, čím vzniknú podmienky pre tvorbu 

biokoridorov, 

- pre lužné lesy v oblasti nivy Moravy zabezpečiť vodný režim aby nenastalo odumieranie 

lesných porastov, 

- z hľadiska ochrany biodiverzity zachovať plochy s krovinovými spoločenstvami, vodnými 

plochami, lúkami, pieskovými presypmi a ďalšími biotopmi významnými ako 

genofondové lokality, 

- podporiť zvýšenie podielu nelesnej stromovej stromovej a krovinovej vegetácie hlavne 

pozdĺž tokov, kanálov a ciest.   
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Určenie kľúčových disparít a hlavných faktorov rozvoja 
 

Z hľadiska rozvoja obce je hlavným rozvojovým faktorom prírodné prostredie.  

Z toho dôvodu je základným zámerom  udržanie, skvalitňovanie a rozvíjanie prírodného 

prostredia a primeraných služieb pre obyvateľov a návštevníkov.  

V prípade realizácie tohto zámeru sa výrazne posilnia predpoklady rozvoja obce a s tým 

súvisiace rozvojové aktivity: 

- Zvýšenie zamestnanosti   

- Zvýšenie aktivít v oblasti obchodu a služieb pre návštevníkov  

- Zvýšenie potrieb propagácie obce a regiónu (vybudovanie informačného a propagačného 

centra obce) 

- Zvýšenie aktivít v oblasti autoturistiky, cykloturistiky  a pešej turistiky (ubytovacie 

a stravovacie kapacity, požičovne športových potrieb a iné) 

- Skvalitnenie internetového pokrytia územia  

- Opravy a údržba objektov vo vlastníctve obce a zlepšenie ich vybavenie. 

Z tohto pohľadu boli hodnotené faktory rozvoja a navrhované jednotlivé priority, opatrenia 

a aktivity rozvoja obce.  

PRO je navrhovaný na obdobie rokov 2021-2027, ale pri formulovaní rozvojovej stratégie je 

zrejmé, že ide program dlhodobejšieho charakteru.   

Disparity 

V oblasti hospodárstva a vedecko-technického rozvoja 

 
- Nedostatočné základňa výroby a služieb  
 

V obci Šajdíkove Humence sa nenachádzajú väčšie kapacity výroby a výrobných služieb 

(okrem firmy Kerkosand, s.r.o.). Väčšie prevádzky s primeranou dostupnosťou sa nachádzajú 

v Senici.  Obec  má vyčlenené priestory pre rozvoj v oblasti ekologicky nenáročnej výroby 

a výrobných služieb. Problémom je nepripravenosť územia (rozdrobenosť vlastníctva 

pozemkov, administratívna a finančná náročnosť prípravy územia) a nedostatočná skúsenosť 

a  nedostatok odborných pracovníkov  pre manažovanie prípravy územia. 
 

V oblasti bývania 

 
- Organizačno-administratívna a finančná náročnosť prípravy dopravnej a technickej 

infraštruktúry pre výstavbu RD v nových lokalitách 

- Organizačno-administratívna náročnosť prípravy pozemkov pre výstavbu RD 

v nových lokalitách z dôvodu rozdrobenosti vlastníctva pozemkov 
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Obdobný problém ako pri príprave územia pre rozvoj výroby je aj pri príprave územia pre 

výstavbu rodinných domov a bytových domov. Obec nedisponuje v územiach určených pre 

bývanie s pozemkami a vhodné pozemky sú s rozdrobenou vlastníckou štruktúrou. Obec 

nemá   odborných pracovníkov, ktorí by organizovali prípravu územia (odkúpenie pozemkov, 

reparcelizácia) a tiež nedisponuje finančnými zdrojmi pre prípravu územia – stavebných 

pozemkov s príslušnou technickou infraštruktúrou. 

 

V oblasti dopravnej a technickej infraštruktúry 

 
- Čiastkové nedostatky cestnej siete 

- Neexistencia chodníkov 

- Nedobudovanie kanalizácie    

- Neexistencia dažďovej kanalizácie 

- Neexistencia cyklotrás 

 

V obci sú čiastkové nedostatky na cestnej sieti. Ide najmä o šírkové pomery a chýbajúce 

chodníky pre peších.  

V obci je vybudovaná stoková sieť splaškovej kanalizácie.  Pre kompletné odkanalizovanie 

obce je potrebné realizovať ešte III. etapu, ktorou sa odkanalizujú nové lokality pre bývanie. 

Rozvoj kanalizácie umožňuje  rozšírenie ČOV. 

V obci nie je vybudovaná dažďová kanalizácia. Dažďové vody sú odvádzané rigólmi 

a vsakom. V súčasnosti nie je budovanie dažďovej kanalizácie aktuálne, vzhľadom na 

nedostatok finančných zdrojov a organizačných kapacít. 

Obdobným problémom je nedostatočne rozvinutá regionálna sieť cyklotrás, na ktorú by sa 

obec mohla napojiť.  

 

V oblasti životného prostredia 

 
- Vybavenosť  zberného dvora a kompostárne   

 

Problematika organizovania zriadenia zberného dvora  s príslušným vybavením 

a kompostovaním biologického odpadu je z hľadiska efektívnosti v obci s malým počtom 

obyvateľov v súčasnosti bezpredmetná. V tejto oblasti bude potrebné realizovať partnerstvo 

viacerých obcí a zriadiť spoločný zberný dvor. V súčasnosti sa javí výhodnejšie podporovať 

triedenie odpadu a odvážať ho špecializovanými organizáciami a v obci zabezpečiť 

kompostéry a biologicky odpad vo forme kompostu zužitkovať v záhradách. Obec napriek 

tomu zriadila Zberný dvor, ktorý je potrebné dovybaviť príslušnou technikou a zariadeniami. 

 

V oblasti sociálnej a zdravotnej 

 
- Neexistencia zdravotných služieb pre obyvateľov v obci  

- Neexistencia sociálnych služieb – denný stacionár 

 

V obci je vyčlenený priestor pre všeobecného lekára, ktorý prichádzal do obce jedenkrát 

týždenne. Ostatné zdravotné služby sú v Senici, kde je zdravotné stredisko. V perspektíve 

bude potrebné riešiť lepšiu dostupnosť základných zdravotných služieb spolu so susednou 

obcou Dojč. 

Sociálne služby v obci sú zastúpené v rámci možností obce – opatrovateľská služby, dovoz 

obedov a pod. 
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V oblasti školstva, kultúry a športu 

 
- Nedostatočné sezónne kultúrno-spoločenské vybavenie (amfiteáter) 

- Nedostatočné kapacity športovej vybavenosti pre obyvateľov (nedostatočná 

rozmanitosť športových ihrísk) 

- Nedostatočné kapacity klubových priestorov pre seniorov a mládež 

- Nedostatok zdrojov na údržbu miestnych pamätihodností 
 

V oblasti školstva je v obci vyhovujúce predškolské zariadenie (MŠ) a školské zariadenie .  

(ZŠ I. stupeň). V budúcnosti je potrebné vykonávať údržbu, opravy objektov a modernizáciu 

vybavenia zariadení.   

V oblasti kultúry je z dôvodov nedostatku finančných zdrojov je nedostatočná starostlivosť 

o miestne pamätihodnosti a neexistencia sezónneho kultúrno-spoločenského zariadenia – 

Amfiteáter. Existujúci kultúrny dom vyžaduje tiež rekonštrukciu, ktorá sa v súčasnosti 

realizuje, čím vzniká predpoklad vytvorenia vhodných  klubových priestorov. Klub seniorov 

je zriadený v objekte ZŠ. 

V oblasti športu je obci nedostatok športových ihrísk pre obyvateľov a chalupárov. Vyžaduje 

to rozšírenie športových  ihrísk (volejbal, basketbal, tenis, multifunkčné ihrisko) v rámci 

areálu futbalového ihriska.    

 

V oblasti cestovného ruchu a publicity 

 
- Nedostatočné kapacity jednoduchého a lacného ubytovania 

- Nedostatočné sezónne rekreačné vybavenie v obci (camping, služby pre návštevníkov 

a chalupárov)  

- Nedostatočné  služby pre turistov a návštevníkov 

- Nedostatočná propagácia obce a informovanosť o obci (nespájanie golfového areálu 

s obcou) 

- Nedostatočné informačné značenie 

- Neoznačenie miestnych turistických a cyklistických trás 

- Neexistencia monografie obce 
 

Vybudovaný golfový areál nepriniesol obci a jej obyvateľom, okrem čiastkovej zamestnanosti 

žiadne výrazne aktivity a zlepšenie vybavenosti pre obyvateľov. Areál akoby ani nebol 

v katastri obce Šajdíkove Humence a je nepriamo viazaný na okresné mesto Senica.    

V obci sa nenachádzajú v podstate žiadne ubytovacie kapacity a preto sa v rámci Územného 

plánu obce Šajdíkove Humence vyčlenil priestor pre umiestnenie campingu a základných 

služieb pre turistov.  

Výrazným nedostatkom obce aj celého regiónu je nedostatočná propagácia, nedostatočné 

informačné značenie turistických a cyklistických trás.  

I keď obec nemá dlhú históriu, pre rozvoj a posilňovanie povedomia obyvateľov je výhodné 

vypracovanie monografie obce so zmapovaním histórie, osobností, zvykov a tradícií.     

 

V oblasti organizačno-administratívnej 

 
- Nedostatočné organizačno-administratívne kapacity obce (nedostatok odborných 

pracovníkov)  
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- Organizačno-administratívna náročnosť prípravy projektov pre získanie 

nenávratných finančných príspevkov z fondov EÚ, štátneho rozpočtu a iných 

podporných grantov 

- Časté zmeny legislatívy a predpisov súvisiacich s podporou rozvoja obce 

 
U malých aj stredných obcí pretrváva problém organizačno-administratívnych kapacít, ktorý 

predstavuje nedostatok odborných pracovníkov. Prenášanie niektorých činností zo štátnej  

správy na obce prináša nové potreby v oblasti personálnej, tiež príprava projektov pre 

získanie nenávratných finančných príspevkov zo štátneho rozpočtu a eurofondov, príprava 

projektovej dokumentácie a verejné obstarávanie vyžadujú fundovaných odborných 

pracovníkov, ktorí v mnohých prípadoch nie sú k dispozícii. Túto situáciu zhoršujú aj časté 

zmeny legislatívy.    

 

V oblasti finančných zdrojov pre rozvoj obce 

 
- Nedostatok finančných zdrojov pre rozvoj a vybudovanie potrebných zariadení 

a vybavenia obce  

 

Rozhodujúcim nedostatkom rozvoja obce je nedostatok finančných zdrojov. Obec je finančne 

poddimenzovaná a nie je schopná v plnom rozsahu zabezpečovať potreby  obce, okrem 

základných služieb pre obyvateľov.   

 

 

Rozvojové faktory 
 

- Rozvojová koncepcia – Územný plán obce Šajdíkove Humence s riešením územného 

usporiadania a funkčného využitia územia s komplexnými väzbami a podmienkami 

pre trvalo udržateľný rozvoj 

 

Obec má vypracovaný a schválený územný plán, ktorý v rieši územný rozvoj a funkčné 

využívanie územia z dlhodobého hľadiska. Do územia je začlenený aj Golfový areál, ktorý 

nemá priame väzby na samotnú obec.     

 

- Kvalitné prírodné a životné prostredie 

 

V obci a jej zázemí je kvalitné prírodné a životné prostredie, ktoré poskytuje potenciál pre 

kvalitný život obyvateľov. V okolí obce sa nenachádzajú žiadne zdroje znečistenia, ktoré by 

ovplyvňovali kvalitu životného prostredia. 

  

- Poloha obce v blízkosti hraníc dvoch štátov – Česko a Rakúsko 

 

V obci a jej zázemí je kvalitné prírodné a životné prostredie, ktoré poskytuje potenciál pre 

kvalitný život obyvateľov. V okolí obce sa nenachádzajú žiadne zdroje znečistenia, ktoré by 

ovplyvňovali kvalitu životného prostredia. 

 Poloha obce predurčuje  lokalitu tejto časti Záhoria k rozvoju nenáročnej turistiky – 

hubárstvo. 

   

- Priame napojenie na diaľničnú sieť SR (D2) a na cestnú sieť Rakúska 
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Obec je pripojená na diaľnicu D2 prostredníctvom cestnej komunikácie Senica – Kúty, ktorá 

prechádza v blízkosti obce Šajdíkove Humence. Cez obec  Moravský Svätý Ján je obec 

napojená aj na cestnú sieť  Rakúska cez obec Hohenau.  

 

- Zvyky a tradície 

 

Obec je známa svojimi tradičnými podujatiami  a inými akciami.  Ide o zachovávanie tradície 

a zvykov, čo je potenciálom   pre zachovanie hrdosti a rozvoj turizmu. 
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C. STRATEGICKÁ ČASŤ 
 

Vízia a ciele rozvoja obce 
 

Historický vývoj obce predstavuje základ pre smerovanie rozvojovej stratégie. 

Socioekonomická analýza potenciálu obce ako i SWOT analýza zdokumentovali súčasný stav 

a vytypovali východiská pre strategický rozvoj obce.  

 

Obec sa nachádza v území s kvalitným prírodným prostredím a zázemím.  Špecifickým 

prvkom je vybudovanie golfového areálu v území obce.    

 

Obec  má potenciál pre kvalitný a  zdravý život svojich obyvateľov, chalupárov  

a návštevníkov – klientelu golfového areálu.  

 

Zázemie obce má výraznú krajinársku hodnotu, najmä z hľadiska zachovania prírodného 

charakteru územia s lesnými porastmi.            

 

Vývoj obce bol typický pre väčšinu záhorských obcí a po skolabovaní veľkovýrobného 

poľnohospodárstva prišlo k výraznej zmene hospodárskej základne v obci, ktorá si vytvára 

svoje nové ciele a rozvojovú stratégiu pre budúcnosť.  

 

Prioritným cieľom je vytvorenie podmienok pre  plnohodnotný a zdravý život obyvateľov 

a návštevníkov s príslušnou občianskou vybavenosťou a základňou pre zamestnanosť, ktorá 

sa smeruje na kvalitného prírodného a životného prostredia.  

    

Ďalšie strategické ciele sa odvíjajú od rozvojovej vízie obce stanovenej Územným plánom 

obce Šajdíkove Humence. V tomto dokumente na základe predchádzajúcej analýzy potenciálu 

obce sa stanovuje  komplexný rozvoj obce so smernou veľkosťou do roku  2025 s 1400 

obyvateľmi.   

 

Zmenami a doplnkami ÚPN-O č. 1 bol schválený rozvoj Golfového areálu s komplexným 

vybavením. Súčasťou tohto komplexu je aj zóna s RD a chatami. Táto zástavba je orientovaná 

na prístup od Senice – Čačov. Aj keď ide o kataster obce Šajdíkove Humence, táto zóna tvorí 

samostatnú časť, ktorá nie je vôbec spojená so samotnou obcou a nemá s obcou žiadne väzby.    

Zástavba RD a chát  sa realizuje v nadväznosti na Golfový areál, ktorá nie je započítaná do 

smernej veľkosti obce, ktorú stanovuje ÚPN-O.  

 

Zmenami a doplnkami č. 3 bola schválená lokalita s rekreačnými bungalovmi, ktoré tiež sú 

orientované na Golfový areál a nemajú žiadnu väzbu a spojenie so samotnou obcou. Z toho 

dôvodu nie sú tiež rekreačné objekty zahrnuté do smernej veľkosti obce.  

 

Z uvedeného vyplýva, že Golfový areál s rekreačnými a obytnými satelitmi tvorí samostatnú 

územnú jednotku v katastri obce Šajdíkove Humence.   

 

Zmenami a doplnkami č. 4 bola schválená lokalita (O) pre výstavbu rodinných domov. 

 

Zmenami a doplnkami č. 5 boli spresnené zámery v lokalitách (B a C) pre výstavbu rodinných 

domov.   
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Z hľadiska zabezpečenia  údržby v obci sa predpokladá zriadenie areálu technických služieb 

obce so zberným dvorom odpadového hospodárstva (triedenie odpadu, kompostovanie).   

 

Pre rozvoj obce je podporným cieľom vytvorenie podmienok pre zriaďovanie výrobných 

kapacít, skladov, a výrobných služieb primeraného rozsahu. Limitujúcimi podmienkami je 

ekologicky  nezaťažujúci výrobný program s vyššou pridanou hodnotou a s primeranou 

dopravnou záťažou.   

 

V oblasti zachovania kultúrneho dedičstva sa predpokladá zabezpečiť opravu a ochranu 

miestnych pamätihodností. 

 

V oblasti kultúrno-spoločenského sa predpokladá rozvíjať založené tradície folklórneho 

a umeleckého charakteru.  

 

V obci  sa predpokladá zvýšenie pasantskej návštevnosti a rozvoj chalupárstva.  Vzhľadom na 

to sa predpokladá vytvoriť predpoklady pre skvalitnenie základného technického vybavenia 

a služieb pre návštevníkov a chalupárov, najmä v oblasti športu a voľnočasových aktivít.  

 

Na podporu predpokladaného rozvoja a skvalitňovania technickej a občianskej vybavenosti 

obce a kultúrno-spoločenského života v obci sa predpokladá vytváranie informačného 

systému samotnej obce a informačného systému regionálneho významu s  účinnou 

propagáciou obce a jej smerovania, najmä v partnerstve s golfovým areálom.       

      

 Výsledným zámerom je dobudovanie  modernej obce s primeranou občianskou 

vybavenosťou a hospodárskou základňou, účinnou technickou a bezpečnou dopravnou 

vybavenosťou v kvalitnom životnom prostredí.    Pri tom je snaha zachovať špecifickú 

vidiecku atmosféru s typickými zvykmi a tradíciami.     
 

Územný plán obce Šajdíkove Humence stanovil územný rozvoj obce a určil priestorové 

usporiadanie a funkčné využitie územia obce.   

 

V oblasti bývania bol navrhnutý  nasledovný rozvoj: 

 

- Dostavba RD v zastavanom území v prielukách v kapacite 5 RD 

- Lokalita  B – Pri Šajdíkovi - juh   v kapacite 53 RD a 2 BD (2x4BJ) 

- Lokalita  C – Pri Šajdíkovi -sever v kapacite 53 RD a 2 BD (2x4BJ) 

- Lokalita  D – Pri družstve v kapacite 6 RD 

- Lokalita  E – V rozptyle v kapacite 5 RD a 2BD (1x8BJ, 1x4BJ) 

     (Spolu 117 RD a 28BJ v BD) 

 

V oblasti občianskej vybavenosti sa navrhuje nasledovný rozvoj: 

-  

- V lokalite B – Pri Šajdíkovi – juh a v lokalite  C - Pri Šajdíkovi – Sever  sa uvažuje 

umiestniť základná obchodná vybavenosť a drobné služby v rámci plánovaných BD. 

- V obci sa predpokladá vytvoriť vhodné priestory pre ordináciu praktického lekára 

(rekonštrukciou staršieho RD) 

- V obci sa predpokladá vytvorenie Klubu dôchodcov s denným dispenzárom pre 

osamelých dôchodcov (rekonštrukciou staršieho RD)  

- V obci sa predpokladá vhodnou dostavbou alebo nadstavbou rozšíriť kultúrny dom 

o klubové priestory pre záujmové združenia 



Program rozvoja obce Šajdíkove Humence na roky 2021-2027  

 - 72 - 

- V lokalite H – Športovo-rekreačný areál sa predpokladá dokompletovať areál futbalového 

ihriska o šatne a sociálne vybavenie, a iné ihriská (basketbal, volejbal, tenis), kapacitne 

limitovaný camping a amfiteáter pre miestne kultúrno-spoločenské aktivity.  

 

V oblasti výroby, výrobných a technických služieb sa navrhuje nasledovný rozvoj:  

 

- V lokalite F – Poľnohospodárske družstvo sa predpokladá vytvorenie areálu technických 

služieb obce a zberný dvor. 

- V lokalite G – Priemyselný areál sa predpokladá v dlhodobom výhľade umiestnenie 

kapacít ekologicky nezávadnej výroby a výrobných služieb .     

 

V oblasti technickej infraštruktúry  sa navrhuje rozvoj, ktorý  vyplýva z navrhovaných kapacít 

pre bývanie, občiansku vybavenosť a služby:  

 

- Navrhuje sa rozširovanie zásobovania pitnou vodou, odkanalizovanie, plynofikácie, 

elektrifikácie, verejného osvetlenia, telekomunikačných sietí a dopravného napojenia 

navrhovaných rozvojových lokalít na cestnú sieť.       

 

V oblasti environmentálnej bola navrhnutá  regionálnych a miestnych prvkov ÚSES  

 

- regionálny biokoridor rBK Rieka Myjava 

- regionálny biokoridor rBK Myjavská Rudava 

- miestne biocentrum mBC U Micháľkov 

- miestny biokoridor mBK Hlavinský potok 

 

Ciele stratégie rozvoja 
 

Stratégia rozvoja je v súlade so strategickými dokumentmi SR a EÚ a vychádza z výsledkov 

realizovaných analýz. Nadväzuje na výsledky komplexných analýz uvedených v rámci 

sociálnych a ekonomických východísk a na SWOT analýzu, pričom sa snaží odstrániť alebo 

zmeniť identifikované disparity pomocou určených faktorov rozvoja.  

Hlavným cieľom definovania rozvojovej stratégie je určenie programovej štruktúry pre dané 

programovacie obdobie.    

 

Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria: 

 

- Ciele 

- Priority 

- Opatrenia 

- Aktivity 

- Merateľné ukazovatele 

 

Ciele a priority 

 

Obec Šajdíkove Humence pri výkone samosprávy podľa § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, okrem iného 

 

- vykonáva úkony súvisiacich s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným 

majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania, 

- zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce, 
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- rozhoduje o veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu, 

- usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, 

záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti 

právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva 

záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci, 

- utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne 

a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon, 

- zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných 

priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, 

kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce, 

- zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom 

a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správy a údržby verejnej 

zelene a verejného osvetlenie, zásobovania vodou, odvádzanie odpadových vôd, 

nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu, 

- utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni 

životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, na 

vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru 

a šport, 

- plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce, určuje 

nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská, 

- obstaráva a schvaľuje územno-plánovaciu dokumentáciu obce a zóny, koncepciu rozvoja 

jednotlivých oblastí života obce , obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania 

a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci, 

- vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia 

potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce, 

- zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové 

a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia, 

- organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce, 

- zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých 

vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste, 

- zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá 

o zachovanie prírodných hodnôt, 

- plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu, 

- vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách, 

- vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny.     

Na základe analýzy súčasného stavu obce, analýzy realizovaných projektov, SWOT analýzy, 

určených hlavných faktorov rozvoja a na základe hlavných funkcií, ktoré plní samospráva 

obce, je strategickým cieľom PHSR obce Šajdíkove Humence:  

 

Konkurencieschopná, príťažlivá obec s vidieckym charakterom osídlenia, 

zabezpečujúca primeranú kvalitu života pre všetkých jej obyvateľov 

a návštevníkov vo všetkých oblastiach, využívajúca všetky možnosti pre 

zabezpečenie stabilných a trvalo udržateľných podmienok rozvoja v súlade 

s ochranou životného prostredia a udržateľným využívaním kultúrneho, 

historického a prírodného dedičstva 
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D. PROGRAMOVÁ ČASŤ 
 

Program rozvoja 
 

Strategický cieľ rozvoja definujú strategické zámery za príslušnú prioritnú rozvojovú oblasť.  

Strategický zámer je rozpracovaný na jednotlivé priority  rozvoja, ktoré sú zabezpečované 

príslušnými opatreniami  

- Hospodárstvo 

- Bývanie 

- Dopravná a technická infraštruktúra 

- Životné prostredie 

- Sociálna oblasť a zdravotníctvo 

- Školstvo a šport 

- Kultúra 

- Cestovný ruch a publicita 

- Verejná správa a ostatná občianska vybavenosť 

 

 

Priorita č. 1 – Podpora hospodárskeho rozvoja obce  

 

Priorita   sa zameriava na podporu kontinuálneho, konkurencieschopného, trvalo udržateľného 

ekonomického rozvoja  v súlade s územným plánom obce s dôrazom na vysokú kvalitu 

poskytovaných služieb pri využití prírodného, historického a kultúrneho potenciálu obce.         

 

V obci Šajdíkove Humence nie je rozvojový potenciál v oblastiach priemyselnej výroby. 

V obci sa využíva ťažba piesku a je určené chránené ložiskové územie a dobývací priestor pre 

firmu Kerkosand, s.r.o. V budúcnosti sa uvažuje vytvorenie areálu ekologicky nezávadnej 

výroby alebo výrobných služieb v lokalite G – Priemyselný areál. 

 

Rozvojový potenciál je najmä v oblasti kvalitného a životného prostredia a čiastočne vo väzbe 

na Golfový areál, ktorý tvorí v podstate samostatnú územnú jednotku v katastri obce, 

dopravne prepojenú na mesto Senica.  

 

Opatrenie 1.1 -  Podpora výstavby centra výrobných služieb 
 

Aktivity: 

1.1.1. Vybudovanie centra pre výrobné služby, ekologický nezávadnú výrobu 

 

Opatrenie 1.2 – Podpora výstavby  technických služieb obce  
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Aktivity: 

1.2.1. Vybudovanie technických služieb obce 

 

 

Priorita č. 2 – Rozvoj bývania  

 

Priorita sa zameriava na podporu rozvoja bývania o obci v súlade so schváleným územným 

plánom obce. Bývanie sa navrhuje prevažne formou individuálnej bytovej výstavbu formou 

rodinných domov a v primeranej miere formou nájomných bytových domov.  

 

Opatrenie 2.1 – Podpora výstavby nájomných  bytových domov  
 

Aktivity: 

2.1.1. Výstavba nájomných bytových domov 

 

 

Priorita č. 3 - Rozvoj dopravnej a technickej infraštruktúry 

 

Priorita sa zameriava na vytvorenie vhodných foriem  infraštruktúry, ktorá umožní 

dosiahnutie moderných štandardov a trvalo udržateľný ekonomický a sociálny rozvoj obce 

pomocou obnovy a ďalšieho rozvoja kvality školstva, sociálnych služieb, kultúry, športu, 

resp. kvality infraštruktúry podporujúcich tieto špecifické oblasti. 

 

V obci  je vybudovaná dopravná a technická infraštruktúra, ktorá vyžaduje pravidelnú údržbu 

a modernizáciu a vybudovanie chodníkov pre peších.  

 

V súvislosti s rozvojom obce sa bude rozširovať technická infraštruktúra (vodovod, 

kanalizácia, elektrifikácia, plynofikácia, telekomunikácie) a jej vybavenosť (ČOV, regulačné 

stanice plynu, trafostanice a pod.)      

 

Opatrenie 3.1 – Podpora výstavby rodinných domov 
 

Aktivity: 

3.1.1. Vybudovanie dopravnej a technickej infraštruktúry pre výstavbu rodinných 

domov v nových lokalitách (miestne komunikácie, chodníky, vodovod, kanalizácia, 

plynofikácia, elektrifikácia, verejné osvetlenie, telekomunikácie) 

 

Opatrenie 3.2 – Podpora modernizácie a rekonštrukcie 

                           kanalizačnej siete a čistiarne odpadových vôd  
 

Aktivity: 

3.2.1. Dobudovanie kanalizačnej siete 
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Opatrenie 3.3 – Podpora modernizácie verejného osvetlenia  
 
Aktivity: 

3.3.1. Rozšírenie a údržba verejného osvetlenia (LED) 

 

Opatrenie 3.4 – Podpora skvalitnenia miestnej dopravnej siete                        

 
Aktivity:  

3.4.1. Oprava a budovanie miestnych komunikácií a chodníkov 

 

Opatrenie 3.5 – Podpora cyklomobility 
 

Aktivity: 

3.5.1. Vybudovanie miestnych cyklotrás v nadväznosti na regionálnu sieť cyklotrás  

 

Priorita č. 4 – Zlepšenie stavu životného prostredia 
 

Priorita sa zameriava na dobudovanie environmentálnej infraštruktúry v oblasti odpadového 

hospodárstva a zelene v obci. 

 

Opatrenie č. 4.1 – Ochrana, zlepšenie a obnova životného  

                                prostredia  
 

Výsledkom podpory by malo byť zavedenie separovaného zberu biologicky rozložiteľných 

odpadov, kompostovania, s cieľom zachovať kvalitu životného prostredia a zvýšenie úrovne 

separácie odpadov. 

 

Aktivity:: 

4.1.1. Dobudovanie zberného dvora na vyseparované zložky komunálneho odpadu  

          + nákup/prenájom manipulačnej techniky, 

4.1.2. Pokračovanie  separovaného zberu pre zložky komunálnych odpadov (papier,  

          plasty,  kovy, sklo, BRO) v celej obci, 

4.1.3. Pokračovanie  informovanosti občanov o potrebách separovania odpadov, 

4.1.4. Pokračovanie zabezpečovania kompostérov pre obyvateľov obce.   

 

 

Priorita č. 5  - Sociálna oblasť a zdravotníctvo 
 

Priorita sa zameriava na  rozvoj a skvalitnenie sociálnej a zdravotníckej infraštruktúry v obci.   

 

Opatrenie č. 5.1 – podpora rozvoja sociálnych služieb   
 

Výsledkom podpory je zotrvanie obyvateľov  obce v ich prirodzenom prostredí, zvýšenie 

kvality poskytovaných sociálnych služieb a sociálneho poradenstva, vytvorenie 

organizačných a materiálnych podmienok na realizáciu úloh obce podľa osobitných 

predpisov.   
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Aktivity: 

5.1.1. Pokračovať  a skvalitňovať opatrovateľskú službu pre obyvateľov v súlade  

          s potrebami, resp. pre obyvateľov zdravotne postihnutých zriadiť asistenčnú 

          službu, 

5.1.2. Pokračovať a skvalitňovať podporné služby pre starých a osamelých obyvateľov –  

          donáška obedov, dovoz liekov, zapožičiavanie pomôcok a pod., 

5.1.3. Dobudovať  Klub seniorov  s denným dispenzárom 

 

Opatrenie č. 5.2 – podpora zdravotných služieb 
 

Aktivity: 

5.2.1. Zriadenie pracoviska všeobecného lekára  

 

 

Priorita  č. 6 – Školstvo, kultúra  a šport 
 

Priorita sa zameriava na rozvoj školskej, kultúrnej a športovej infraštruktúry obce, zachovanie 

ľudových tradícií, remesiel, a kultúrneho a historického dedičstva. 

 

Opatrenie č. 6.1 – podpora rozvoja predškolských a školských  

                               zariadení  
                                

Výsledkom podpory je skvalitnenie predškolského zariadenia (MŠ) a školského zariadenia 

(ZŠ).  

 

Aktivity: 

6.1.1. Opravy, údržba a modernizácia objektov Materskej školy a Základnej školy 

6.1.2. Opravy, údržba a modernizácia vybavenia Materskej školy a Základnej školy  

6.1.3. Oprava, údržba a modernizácia detského ihriska pre Materskú školu  

          a multifunkčného ihriska pre Základnú školu          

 

Opatrenie č. 6.2 – podpora rozvoja kultúrnych a športových  

                               zariadení obce  
 

Aktivity:  

6.2.1. Opravy, údržba a modernizácia vybavenia futbalového ihriska (šatne, sociálne  

          zariadenie) 

6.2.2. Vybudovanie športových ihrísk (volejbal, basketbal, a iné )  

6.2.3. Vybudovanie  amfiteátra 

6.2.4. Rekonštrukcia a rozšírenie kultúrneho domu  
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Opatrenie č. 6.3 – podpora a propagácia kultúrnych a športových 

                               podujatí  
 

Aktivity: 

6.3.1. Podpora kultúrnych a športových podujatí a tradícií 

Opatrenie č. 6.4 – podpora revitalizácie verejných priestranstiev 

                               v obci 
 

Aktivity: 

6.4.1. Revitalizácia verejných priestranstiev v obci 

 

Opatrenie č. 6.5 – podpora údržby a opravy miestnych  

                               pamätihodností  
 

Aktivity: 

6.5.1. Údržba a oprava miestnych pamätihodností 

 

Priorita č. 7 – podpora cestovného ruchu a propagácie obce 

 

Cieľom priority je podpora rozvoja podnikania v oblasti cestovného ruchu v súlade 

s územnoplánovacou dokumentáciou obce.  

 

Opatrenie č. 7.1 – podpora propagácie a informovanosti o obci 
 

Aktivity: 

7.1.1. Vybudovanie informačného a propagačného systému v obci 

7.1.2. Vypracovanie monografie obce 

 

Opatrenie č. 7.2 – podpora rozvoja ubytovania a služieb pre návštevníkov 

 

Aktivity: 

7.2.1. Vybudovanie campingu v nadväznosti na športový areál (lokalita H) 

7.2.2. Podpora služieb pre návštevníkov (drobné opravárske služby, požičovňa bicyklov  

          a pod.) 

 

 

Priorita č. 8 – verejná správa a ostatná občianska vybavenosť 

 

Cieľom priority je podpora rozvoja administratívneho centra obce, zvýšenie starostlivosti 

o objekty vo vlastníctve obce a skvalitnenie ich vybavenia a využitia pre obyvateľov. 
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V oblasti  verejnej občianskej vybavenosti (cintorín) sa predpokladá modernizácia 

vybudovaním kolumbária.  

 

Opatrenie č. 8.1 – podpora skvalitnenia objektov vo vlastníctve 

                               obce 
 

Aktivity: 

8.1.1. Vybudovanie administratívneho centra obce 

8.1.2. Opravy a údržba objektov vo vlastníctve obce a ich vybavenia 

 

Opatrenie č. 8.2 – podpora modernizácie cintorína 
 

Aktivity: 

8.2.1. Vybudovanie kolumbária 
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Priorita č. 1 –Podpora hospodárskeho rozvoja obce 
Opatrenie Aktivita Merateľná 

hodnota 

Termín Verej. 

zdroje  

v % 

Vlast. 

zdroje 

úvery  

v % 

Súkr. 

inves- 

tori 

v % 

Opatrenie 1.1 -  

Podpora výstavby 

centra  výrobných 

služieb 

 

1.1.1. Vybudovanie 

centra pre výrobné 

služby, ekologický 

nezávadnú výrobu 

 

Realizácia 

objektu 

do 2027   100 

Opatrenie 1.2 -

Podpora výstavby 

TS 

 

 

1.2.1.Vybudovanie TS 

obce 

Realizácia 

TS 

2025 95 5  
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Priorita č. 2 – Rozvoj bývania 
Opatrenie Aktivita Merateľná 

hodnota 

Termín Verej. 

zdroje  

v % 

Vlast. 

zdroje 

úvery  

v % 

Súkr. 

inves- 

tori 

v % 

2.1. Podpora  

výstavby 

nájomných BD 

 

2.1.1.Výstavba 

nájomných  BD 

Realizácia 

BD 

2025  100  
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Priorita č. 3 – Rozvoj dopravnej a technickej infraštruktúry 
Opatrenie Aktivita Merateľná 

hodnota 

Termín Verej. 

zdroje  

v % 

Vlast. 

zdroje 

úvery  

v % 

Súkr. 

inves- 

tori 

v % 

3.1. Podpora  

výstavby RD 

3.1.1.Výstavba 

dopravnej a technickej 

infraštruktúry pre 

výstavbu RD 

 

Príprava pre 

výstavbu 

RD - počet 

2023-

2027 

 50 50 

3.2. Podpora 

modernizácie 

a rekonštrukcie 

kanalizácie a 

ČOV 

3.2.1. Dobudovanie 

kanalizačnej siete 

 

 

 

 

Rekonštruk

cia v m2 

2022- 

2027 

90 5  

3.3. Podpora 

modernizácie VO 

 

 

 

 

3.3.1. Rozšírenie a 

údržba VO 

 2022- 

-2027 

95 5  

3.4. Podpora 

skvalitnenia 

miestnej 

dopravnej siete 

 

3.4.1. Opravy 

a budovanie miestnych 

komunikácií a 

chodníkov 

m2 2022-

2027 

95 5  

3.5. Podpora 

cyklomobility 

3.5.1. Vybudovanie 

miestnych cyklotrás 

v nadväznosti na 

regionálnu sieť 

cyklotrás 

m 2024-

2027 

95 5  
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Priorita č. 4 – Zlepšenie stavu životného prostredia 
Opatrenie Aktivita Merateľná 

hodnota 

Termín Verej. 

zdroje  

v % 

Vlast. 

zdroje 

úvery  

v % 

Súkr. 

inves- 

tori 

v % 

4.1. Ochrana, 

zlepšenie 

a obnova ŽP 

4.1.1.Dobudovanie  

zberného dvora + 

manipulačná technika 

 

 

Realizácia 

ZD 

2025- 

2027 

95 5  

 4.1.2. Pokračovanie 

separovaného  zberu 

pre papier, plasty, 

kovy, sklo, BRO 

v celej obci 

  2021- 

-2027 

 100  

 4.1.3. Pokračovanie 

informovanosti 

občanov o potrebách 

separovania odpadov, 

 

 2021- 

 -2027 

 100  

 4.1.4. Pokračovanie 

zabezpečovania 

kompostérov pre 

obyvateľov obce.   

 

 2021- 

-2027 

 100  
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Priorita č. 5 – Sociálna oblasť a zdravotníctvo 

Opatrenie Aktivita Merateľná 

hodnota 

Termín Verej. 

zdroje  

v % 

Vlast. 

zdroje 

úvery  

v % 

Súkr. 

inves- 

tori 

v % 

5.1. Podpora 

rozvoja 

sociálnych 

služieb 

 

5.1.1. Pokračovanie 

a skvalitnenie 

opatrovateľskej služby, 

resp. asistenčnej služby 

 

Počet 

opatrov. 

obyvateľov 

2022- 

-2027 

50 50  

 5.1.2. Pokračovanie 

podporných služieb pre 

obyvateľov (donáška 

obedov, dovoz liekov 

a pod.) 

 

Počet  

obyvateľov 

2021 – 

- 2027 

50 50  

 5.1.3. Dobudovanie  

Klubu seniorov 

s denným dispenzárom 

 

 

 

Klub  2026- 

-2027 

95 5  

5.2. Podpora 

rozvoja 

zdravotných 

služieb 

5.2.1. Zriadenie 

pracoviska 

všeobecného lekára 

 

 

 

Pracovisko 2022–

2027 

 50 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program rozvoja obce Šajdíkove Humence na roky 2021-2027  

 - 85 - 

Priorita č. 6 – Školstvo, kultúra a šport 
Opatrenie Aktivita Merateľná 

hodnota 

Termín Verej. 

zdroje  

v % 

Vlast. 

zdroje 

úvery  

v % 

Súkr. 

inves- 

tori 

v % 

6.1. Podpora 

rozvoja 

predškolských  

zariadení 

6.1.1. Oprava, údržba 

a modernizácia 

objektov MŠ a ZŠ 

 2021- 

 -2027 

95 5  

 

 

 

6.1.2. Oprava, údržba 

a modernizácia 

vybavenia MŠ a ZŠ 

Počet 2021- 

2027 

95 5  

 6.1.3. Oprava, údržba a 

modernizácia detského 

ihriska pre MŠ 

a multifunkčného 

ihriska pre ZŠ 

Realizácia 2021 -  

2027 

95 5  

6.2. Podpora 

rozvoja 

kultúrnych 

a športových 

zariadení v obci 

6.2.1. Oprava, údržba 

a modernizácia 

vybavenia futbalového 

ihriska (šatne, sociálne 

zariadenie) 

Realizácia  2022- 

2027 

95 5  

 6.2.2. Vybudovanie 

športových ihrísk 

(volejbal, tenis, 

basketbal, a iné)  

 2022 95 5  

 6.2.3. Vybudovanie  

amfiteátra 

Realizácia 2023 95 5  

 6.2.4 Rekonštrukcia 

a rozšírenie kultúrneho 

domu 

Realizácia 2021 95 5  

6.3. Podpora  

a propagácia 

kultúrnych 

a športových 

podujatí 

6.3.1. Usporadúvanie 

kultúrnych 

a športových podujatí 

Počet 2021 – 

- 2027 

20 50 30 

6.4. Podpora 

revitalizácie 

verejných 

priestranstiev v 

obci 

6.4.1. Revitalizácia 

verejných priestranstiev 

v obci 

Realizácia 2021 – 

2027 

95 5  

6.5. Podpora 

údržby a opravy 

miestnych 

pamätihodností 

6.5.1. Údržba a oprava 

miestnych 

pamätihodností 

Realizácia 2021- 

2027 

50 50  
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Priorita č. 7 – Cestovný ruch a propagácia obce 
Opatrenie Aktivita Merateľná 

hodnota 

Termín Verej. 

zdroje 

v % 

Vlast. 

zdroje 

úvery 

v % 

Súkr. 

inves- 

tori 

v % 

7.1. Podpora 

propagácie 

a informovanosti 

o obci 

 

7.1.1. Vybudovanie 

informačného 

a propagačného 

systému obce 

Realizácia 2022 – 

2027 

95 5  

7.1.2. Vypracovanie 

monografie obce 

 

 

Počet 2022 30 5 65 

7.2. Podpora 

rozvoja  

ubytovania 

a služieb pre 

návštevníkov 

7.2.1. Vybudovanie 

campingu  

 

 

Realizácia 2025 – 

2027 

 5 95 

7.2.2. Podpora služieb 

pre návštevníkov 

 

 

 

Realizácia 2025- 

-2027 

  100 
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Priorita č. 8 –Administratíva a ostatná občianska vybavenosť 
Opatrenie Aktivita Merateľná 

hodnota 

Termín Verej. 

zdroje  

v % 

Vlast. 

zdroje 

úvery  

v % 

Súkr. 

inves- 

tori 

v % 

Opatrenie 8.1 -  

Podpora 

skvalitnenia  

objektov vo 

vlastníctve obce  

8.1.1. Vybudovanie 

administratívneho 

centra obce 

Realizácia 

objektu 

do 2027 95 5  

 8.1.2. Opravy a údržba 

objektov vo vlastníctve 

obce a ich vybavenia 

 

Realizácia 

objektu 

2022-

2027 

95 5  

Opatrenie 8.2 -

Podpora 

modernizácie 

cintorína 

8.2.1.Vybudovanie 

kolumbária 

Realizácia 

objektu 

do 2025 95 5  
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E. REALIZAČNÁ ČASŤ 
 

 

Zabezpečenie realizácie programu 
 

Jednotlivé aktivity PRO budú uskutočňované na základe uznesení OZ a podľa finančných 

možností a to z vlastných zdrojov a zo zdrojov domácich a zahraničných grantov, prípadne zo 

sponzorských príspevkov. 

 

V programovacom období 2021-2027 bude možnosť čerpať  zo zdrojov EÚ. Pre podporu 

rozvoja bývania bude možné využívať zdroje Štátneho fondu rozvoja bývania a pre podporu 

rozvoja technickej infraštruktúry (voda, odkanalizovanie, ochrana ovzdušia a odpady) 

z Environmentálneho fondu.  

 

Sociálno-ekonomické partnerstvo 
 

V obci Šajdíkove Humence je dominantným partnerom obce firma Kerkosand, s.r.o. 

Šajdíkove Humence a Golfový areál. S  firmou Kerkosand, s.r.o. má obec dlhodobé 

partnerské vzťahy, ktoré sa budú naďalej udržiavať a prehlbovať. S prevádzkovateľom 

Golfového areálu sa predpokladá užšia spolupráca.  

 

Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie programu 
 

Vypracovaním Programu rozvoja obce (PRO) plní obec Šajdíkove Humence jeden zo 

základných princípov regionálnej politiky – princíp programovania. Implementácia 

jednotlivých projektov si vyžaduje konkrétnych ľudí, ktorí budú realizovať rozvoj. V prípade 

nedostatočných kapacít obce bude potrebné prizvať k spolupráci aj skúsených externistov, 

čím sa urýchli proces.  

 

Riadiacim orgánom PRO na úrovni obce je obecné zastupiteľstvo.  

Výkonným orgánom na úrovni obce je starosta obce.    

Výkonným orgánom pre prípravu a realizáciu aktivít sú starosta obce a vybraní partneri 

projektov. 

Uvedené orgány zodpovedajú za systém riadenia PRO, a v prípade čerpania pomoci EÚ 

a dotácií i za systém riadenia pomoci, čerpanie dotácií a použitie úverových zdrojov 

 

Obec má reálne skúsenosti s realizáciou investičných a neinvestičných projektov na podporu 

regionálneho rozvoja. Vzhľadom na malé množstvo pracovníkov Obecného úradu bude 

potrebné pri realizácii aktivít používať externých spolupracovníkov.  
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Časový harmonogram 
 

Časový harmonogram prípravy a realizácie jednotlivých aktivít bude rozpracovávať Akčný 

plán, zostavovaný vždy na nasledujúce 2 roky. Každoročne sa Akčný plán bude 

vyhodnocovať a upravovať podľa administratívnych a finančných možností obce.    

 

 

Predpokladaný harmonogram plnenia PRO 
 

Vysvetlivky: 

P  - Prípravné obdobie 

RV - Realizácia v rozsahu vlastných zdrojov a verejných príspevkov 

RX - Realizácia na základe získania nenávratných finančných zdrojov  

RP - Realizácia na základe partnerstiev – investície súkromného alebo verejného sektoru 

 

Aktivita 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Priorita č. 1 Podpora hospodárskeho rozvoja obce 
 
Opatrenie 1.1. Podpora pre vytvorenie centra  

výrobných služieb 

Aktivita 1.1.1. Vybudovanie Centra pre 

výrobné služby, ekologicky nezávadnú výrobu 

     P RP 

Opatrenie 1.2. Podpora vytvorenia 

technických služieb obce 

Aktivita 1.2.1. Vybudovanie technických 

služieb obce  

   P RV-

RX 

  

 

Aktivita 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Priorita č. 2 – Rozvoj bývania 
 
Opatrenie 2.1. Podpora výstavby nájomných 

bytových domov 

Aktivita 2.1.1.  Vybudovanie nájomného 

bytového domu 

  P RV RV   
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Aktivita 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Priorita č. 3 Rozvoj dopravnej a technickej infraštruktúry 
 
Opatrenie 3.1. Podpora výstavby rodinných 

domov 

Aktivita 3.1.1. Vybudovanie dopravnej 

a technickej infraštruktúry pre výstavbu RD 

v nových lokalitách 

 P RP P RP P RP 

Opatrenie 3.2. Podpora modernizácie 

a rekonštrukcie kanalizačnej siete a ČOV 

Aktivita 3.2.1. Dobudovanie kanalizačnej siete 

 

P RX P RX P RX P 

Opatrenie 3.3. Podpora modernizácie VO 

Aktivita 3.3.1. Modernizácia VO (LED) 

 

P RX P RX P RX P 

Opatrenie 3.4. Podpora skvalitnenia miestnej 

dopravnej siete 

Aktivita 3.4.1. Oprava a budovanie miestnych 

komunikácií a chodníkov  

P RX P RX P RX P 

Opatrenie 3.5. Podpora cyklomobility 

Aktivita 3.5.1. Vybudovanie miestnych 

cyklotrás vo väzbe na regionálnu sieť 

cyklotrás 

  P RX RX RX RX 

 

 

 

Aktivita 2021 2022 2023 2024 2015 2026 2027 

Priorita č. 4 Zlepšenie stavu životného prostredia 
 
Opatrenie 4.1. Ochrana, zlepšenie a obnova 

ŽP  

Aktivita 4.1.1. Dobudovanie zberného dvora + 

manipulačná technika 

   P RX RX RX 

Opatrenie 4.1. Ochrana, zlepšenie a obnova 

ŽP  

Aktivita 4.1.2. Pokračovanie  separovaného 

zberu v celej obci 

RV RV RV RV RV RV RV 

Opatrenie 4.1. Ochrana, zlepšenie a obnova 

ŽP  

Aktivita 4.1.3. Pokračovanie informovanosti 

občanov o potrebe separovania odpadov 

RV RV RV RV RV RV RV 

Opatrenie 4.1. Ochrana, zlepšenie a obnova 

ŽP  

Aktivita 4.1.4. Pokračovanie zabezpečovania 

kompostérov pre obyvateľov obce 

RV RV RV RV RV RV RV 
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Aktivita 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Priorita č. 5 Sociálna oblasť a zdravotníctvo 
 
Opatrenie 5.1. Podpora rozvoja sociálnych 

služieb 

Aktivita 5.1.1. Pokračovanie a skvalitnenie 

opatrovateľskej služby pre obyvateľov, resp. 

zriadenie asistenčnej služby 

RX RX RX RX RX RX RX 

Opatrenie 5.1. Podpora rozvoja sociálnych 

služieb 

Aktivita 5.1.2. Pokračovanie v  podporných 

službách pre starých a osamelých obyvateľov 

(donáška obedov, dovoz liekov a pod.) 

RV RV RV RV RV RV RV 

Opatrenie 5.1. Podpora rozvoja sociálnych 

služieb 

Aktivita 5.1.3. Dobudovanie Klubu seniorov 

s denným dispenzárom  

P RX RV RV RV RV RV 

Opatrenie 5.2. Podpora rozvoja zdravotných 

služieb 

Aktivita 5.2.1. Zriadenie pracoviska 

všeobecného lekára 

 

   P RX RV RV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program rozvoja obce Šajdíkove Humence na roky 2021-2027  

 - 92 - 

 

 

Aktivita 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Priorita č. 6 - Školstvo, kultúra a šport 
 
Opatrenie 6.1. Podpora rozvoja predškolských 

a školských zariadení 

Aktivita 6.1.1.  

Oprava, údržba a modernizácia objektov MŠ a 

ZŠ 

P RX P RX P RX P 

Opatrenie 6.1. Podpora rozvoja predškolských 

a školských zariadení 

Aktivita 6.1.2.  

Oprava, údržba a modernizácia vybavenia MŠ 

a ZŠ 

P RX P RX P RX P 

Opatrenie 6.1. Podpora rozvoja predškolských  

zariadení 

Aktivita 6.1.3.  

Oprava, údržba a modernizácia detského 

ihriska pre MŠ a multifunkčného ihriska pre 

ZŠ 

P RX P RX P RX P 

Opatrenie 6.2. Podpora rozvoja kultúrnych 

a športových zariadení obce 

Aktivita 6.2.1. Oprava, údržba a modernizácia  

vybavenia futbalového ihriska (šatne, sociálne 

zariadenie) 

RX P RX P RX P RX 

Opatrenie 6.2. Podpora rozvoja kultúrnych 

a športových zariadení obce 

Aktivita 6.2.2. Vybudovanie športových ihrísk 

(volejbal, basketbal, multifunkčné ihrisko) 

P RX P RV RV RV RV 

Opatrenie 6.2. Podpora rozvoja kultúrnych 

a športových zariadení obce 

Aktivita 6.2.3. Výstavba amfiteátru 

 

 P RX     

Opatrenie 6.2. Podpora rozvoja kultúrnych 

a športových zariadení obce 

Aktivita 6.2.4. Rekonštrukcia a rozšírenie 

kultúrneho domu 

 

RV       

Opatrenie 6.3. Podpora a propagácia 

kultúrnych a športových podujatí 

Aktivita 6.3.1. 

Usporadúvanie kultúrnych a športových 

podujatí 

RV RV RV RV RV RV RV 

Opatrenie 6.4. Podpora revitalizácie verejných 

priestranstiev v obci 

Aktivita 6.4.1. Revitalizácia verejných 

priestranstiev v obci 

P RX P RX P RX P 

Opatrenie 6.5. Podpora údržby a opravy 

miestnych pamätihodností 

Aktivita 6.5.1. Údržba a opravy miestnych 

pamätihodností  

RX P RX P RX P RX 
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Aktivita 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Priorita č. 7 –Podpora cestovného ruchu a propagácia obce 
 
Opatrenie 7.1. Podpora propagácie 

a informovanosti o obci 

Aktivita 7.1.1. Vybudovanie propagačného 

a informačného systému obce 

P RX  RX  RX  

Opatrenie 7.1. Podpora propagácie 

a informovanosti o obci 

Aktivita 7.1.2. Vypracovanie monografie obce 

P RX      

Opatrenie 7.2. Podpora  ubytovania a služieb 

pre návštevníkov 

Opatrenie 7.2.1. Vybudovanie campingu 

   P RX   

Opatrenie 7.2. Podpora rozvoja turistického 

ubytovania 

Opatrenie 7.2.2. Podpora služieb pre 

návštevníkov 

   P RP RP RP 

 

 

 

 

Aktivita 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Priorita č. 8 –Administratíva a ostatná občianska vybavenosť 
 
Opatrenie 8.1. Podpora skvalitnenia objektov 

vo vlastníctve obce 

Aktivita 8.1.1. Vybudovanie 

administratívneho centra obce 

     P RP 

Opatrenie 8.1. Podpora skvalitnenia objektov 

vo vlastníctve obce 

Aktivita 8.1.2. Oprava a údržba objektov vo 

vlastníctve obce a ich vybavenia  

P RX RX RX RX RX RX 

Opatrenie 8.2. Podpora  modernizácie 

cintorína 

Opatrenie 8.2.1. Vybudovanie kolumbária 

   P RX   

 

 

 

 

 

Monitorovanie a hodnotenie 
 

Aby boli jednotlivé projektové aktivity PRO realizované v súlade s princípmi efektívnosti 

a účinnosti vynakladania finančných prostriedkov je potrebné aby na úrovni obce bola 

zriadená koordinačná komisia, ktorej úlohou bude monitorovať  celkový proces 

implementácie stratégie a navrhovať v prípade potreby zmeny v realizácii strategických 

plánov, ich doplnenie, prípadne prípravu nových dokumentov potrebných pre napĺňanie 

strategického  cieľa.   
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Obecné zastupiteľstvo bude min. 1 x ročne vyhodnocovať plnenie PRO. Podklady 

k hodnoteniu bude pripravovať starosta obce v spolupráci s koordinačnou komisiou.   

 

F. FINANČNÁ ČASŤ 
 

Finančná náročnosť stratégie 
 

Jednou z kľúčových otázok pre realizáciu PRO je schopnosť obce v priebehu jeho realizácie 

zaistiť zdroje potrebné na jeho financovanie. Tieto zdroje vznikajú vo viacerých sférach , 

súkromné zdroje a verejné zdroje. Z nich niektoré sú zahraničné, najmä zdroje z EÚ.  

V dôsledku neexistencie nevyhnutných podkladových údajov pre stanovenie finančného 

rámca, v ktorom by sa mal  program rozvoja v strednodobom horizonte pohybovať, je výška 

prostriedkov potrebná na realizáciu jednotlivých opatrení a aktivít stanovená len orientačne.  

Táto časť sa bude konkretizovať v závislosti od reálneho čerpania finančných prostriedkov zo 

štrukturálnych fondov EÚ, štátneho rozpočtu, možností obecného rozpočtu alebo partnerov.     

 

Predpokladané finančné objemy plnenia PRO v tis. € 
 

Aktivita 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Priorita č. 1 Podpora hospodárskeho rozvoja obce 
 
Opatrenie 1.1. Podpora pre vytvorenie centra 

pre výrobné služby 

Aktivita 1.1.1. Vybudovanie Centra pre 

výrobné služby, ekologickú nezávadnú výrobu 

      1000 

Opatrenie 1.2. Podpora vytvorenia 

technických služieb obce 

Aktivita 1.2.1. Vybudovanie technických 

služieb obce  

    100   

 

 

 

 

Aktivita 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Priorita č. 2 – Rozvoj bývania 
 
Opatrenie 2.1. Podpora výstavby nájomných 

bytových domov 

Aktivita 2.1.1.  Výstavba nájomného  

bytového domu (12b.j.) 

   200 300   
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Aktivita 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Priorita č. 3 Rozvoj dopravnej a technickej infraštruktúry 
 
Opatrenie 3.1. Podpora výstavby rodinných 

domov 

Aktivita 3.1.1. Vybudovanie dopravnej 

a technickej infraštruktúry pre výstavbu RD 

v nových lokalitách 

  50  50  50 

Opatrenie 3.2. Podpora modernizácie 

a rekonštrukcie kanalizačnej siete a ČOV 

Aktivita 3.2.1. Dobudovanie kanalizačnej siete 

  200  200  200 

Opatrenie 3.3. Podpora modernizácie VO 

Aktivita 3.3.1. Rozšírenie a údržba VO (LED) 

 

 10  10  10  

Opatrenie 3.4. Podpora skvalitnenia miestnej 

dopravnej siete 

Aktivita 3.4.1. Opravy a budovanie miestnych 

komunikácií a chodníkov 

 20  20  20  

Opatrenie 3,5. Podpora cyklomobility 

Aktivita 3.5.1. Vybudovanie miestnych 

cyklotrás vo väzbe na regionálnu sieť 

cyklotrás 

 

   20 20 20  

 

Aktivita 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Priorita č. 4 Zlepšenie stavu životného prostredia 
 
Opatrenie 4.1. Ochrana, zlepšenie a obnova 

ŽP  

Aktivita 4.1.1. Dobudovanie zberného dvora + 

manipulačná technika 

    30 25 25 

Opatrenie 4.1. Ochrana, zlepšenie a obnova 

ŽP  

Aktivita 4.1.2. Pokračovanie separovaného 

zberu v celej obci 

1 1 1 1 1 1 1 

Opatrenie 4.1. Ochrana, zlepšenie a obnova 

ŽP  

Aktivita 4.1.3. Pokračovanie informovanosti 

občanov o potrebe separovania odpadov 

1 1 1 1 1 1 1 

Opatrenie 4.1. Ochrana, zlepšenie a obnova 

ŽP  

Aktivita 4.1.4. Pokračovanie zabezpečovania 

kompostérov pre obyvateľov obce 

1 1 1 1 1 1 1 
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Aktivita 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Priorita č. 5 Sociálna oblasť a zdravotníctvo 
 
Opatrenie 5.1. Podpora rozvoja sociálnych 

služieb 

Aktivita 5.1.1. Pokračovanie a skvalitnenie 

opatrovateľskej služby pre obyvateľov, resp. 

zriadenie asistenčnej služby 

3 3 3 3 3 3 3 

Opatrenie 5.1. Podpora rozvoja sociálnych 

služieb 

Aktivita 5.1.2. Pokračovanie v  podporných 

službách  pre starých a osamelých obyvateľov 

(donáška obedov, dovoz liekov a pod.) 

3 3 3 3 3 3 3 

Aktivita 5.1.3. Dobudovanie Klubu seniorov 

s denným dispenzárom 

 

 50 3 3 3 3 3 

Opatrenie 5.2. Podpora rozvoja zdravotných 

služieb 

Opatrenie 5.2.1. Zriadenie pracoviska 

všeobecného lekára 

    50 3 3 
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Aktivita 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Priorita č. 6 - Školstvo, kultúra a šport 
 
Opatrenie 6.1. Podpora rozvoja predškolských 

a školských zariadení 

Aktivita 6.1.1. Oprava, údržba a modernizácia 

objektov MŠ  a ZŠ 

 5  5  5  

Opatrenie 6.1. Podpora rozvoja predškolských  

zariadení 

Aktivita 6.1.2. Oprava, údržba a modernizácia 

vybavenia MŠ a ZŠ 

 5  5  5  

Opatrenie 6.1. Podpora rozvoja predškolských  

zariadení 

Aktivita 6.1.3. Oprava, údržba a modernizácia 

detského ihriska pre MŠ a multifunkčného 

ihriska pri ZŠ  

 1  1  1  

Opatrenie 6.2. Podpora rozvoja kultúrnych 

a športových zariadení obce 

Aktivita 6.2.1. Oprava, údržba a modernizácia 

vybavenia  futbalového ihriska (šatne, 

sociálne zariadenie) 

1  1  1  1 

Opatrenie 6.2. Podpora rozvoja kultúrnych 

a športových zariadení obce 

Aktivita 6.2.2. Vybudovanie športových ihrísk 

(volejbal, basketbal, a iné) 

 5  5  5  

Opatrenie 6.2. Podpora rozvoja kultúrnych 

a športových zariadení obce 

Aktivita 6.2.3. Vybudovanie amfiteátra 

  50     

Opatrenie 6.2. Podpora rozvoja kultúrnych 

a športových zariadení obce 

Aktivita 6.2.4. Rekonštrukcia a rozšírenie 

kultúrneho domu 

30       

Opatrenie 6.3. Podpora a propagácia 

kultúrnych a športových podujatí 

Aktivita 6.3.1. Usporiadanie kultúrnych 

a športových podujatí 

10 10 10 10 10 10 10 

Opatrenie 6.4. Podpora revitalizácie verejných 

priestranstiev v obci 

Aktivita 6.4.1. Revitalizácia verejných 

priestranstiev  v obci 

 20  20  20  

Opatrenie 6.5. Podpora opravy a údržby 

miestnych pamätihodností 

Aktivita 6.5.1. Oprava a údržba miestnych 

pamätihodností 

3  3  3  3 
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Aktivita 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Priorita č. 7 –Podpora cestovného ruchu a propagácia obce 
 
Opatrenie 7.1. Podpora propagácie 

a informovanosti o obci 

Aktivita 7.1.1. Vybudovanie propagačného 

a informačného systému obce 

 3  3  3  

Opatrenie 7.1. Podpora propagácie 

a informovanosti o obci 

Aktivita 7.1.2. Vypracovanie monografie obce 

 5      

Opatrenie 7.2. Podpora rozvoja ubytovania 

a služieb pre návštevníkov 

Aktivita 7.2.1. Vybudovanie campingu 

    20 20 10 

Opatrenie 7.2. Podpora rozvoja ubytovania 

a služieb pre návštevníkov 

Aktivita 7.2.2. Podpora služieb pre 

návštevníkov (drobné služby, požičovňa 

bicyklov a pod.) 

    5 5 5 

 

 

Aktivita 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Priorita č. 8 –Administratíva a ostatná občianska vybavenosť 
 
Opatrenie 8.1. Podpora skvalitnenia objektov 

vo vlastníctve obce 

Aktivita 8.1.1. Vybudovanie 

administratívneho centra obce 

      100 

Opatrenie 8.1. Podpora skvalitnenia objektov 

vo vlastníctve obce 

Aktivita 8.1.2. Opravy a údržba objektov vo 

vlastníctve obce a ich vybavenia 

 10 10 10 10 10 10 

Opatrenie 8.2. Podpora modernizácie cintorína 

Aktivita 8.2.1. Vybudovanie kolumbária 

 

 

    10   
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Rekapitulácia – celkom tis. € 

 
Priorita 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Priorita č. 1     100  1000 

Priorita č. 2     200 300   

Priorita č. 3  30 250 50 270 50  250 

Priorita č. 4 3 3 3 3 33 28 28 

Priorita č. 5 6 56 9 9 59  12 12 

Priorita č. 6 44 46 64 46 14 46 14 

Priorita č. 7  8  3 25 28 15 

Priorita č. 8  10 10 10 20 10 110 

Spolu 53 153 336 321 821 174 1429 

 

Rekapitulácia – podiel obce v tis. € 

 
Priorita 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Priorita č. 1     5   

Priorita č. 2        

Priorita č. 3  2  10 3 11  3 10 

Priorita č. 4 3 3 3 3 5 4 4 

Priorita č. 5 6 9 9 9 12 12 12 

Priorita č. 6 44 12 11 12 11 12 11 

Priorita č. 7  8  3    

Priorita č. 8  1 1 1 2  1 6 

Spolu 53 35 34 31 46 32 43 
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Aktivity v jednotlivých rokoch spolufinancovaných z obecného rozpočtu  
 

Rok 2021 

 

 

Aktivita 4.1.2. Pokračovanie separovaného zberu v celej obci (Obec, Envirofond) 

Aktivita 4.1.3. Pokračovanie  informovanosti občanov o potrebe separovania odpadov (Obec) 

Aktivita 4.1.4. Pokračovanie zabezpečovania kompostérov (Obec, Envirofond) 

Aktivita 5.1.1. Pokračovanie a skvalitnenie opatrovateľskej služby pre obyvateľov, resp.  

                        zriadenie asistenčnej služby (Obec, EF) 

Aktivita 5.1.2. Pokračovanie podporných služieb pre starých a osamelých obyvateľov  

                       (donáška  obedov, dovoz liekov a pod.) (Obec)  

Aktivita 6.2.1. Oprava, údržba a modernizácia vybavenia futbalového ihriska (Obec, dotácia 

                        MK SR, VÚC) 

Aktivita 6.3.1. Usporiadanie kultúrnych a športových podujatí (Obec, dotácia MKSR, VÚC,  

                        súkromné osoby) 

Aktivita 6.5.1. Oprava a údržba miestnych pamätihodností  (Obec, MK SR, VÚC, súkromné  

                        osoby) 

 

Rok 2022 

 

Aktivita 3.3.1. Opravy a údržba VO (Obec, EF)  

Aktivita 3.4.1. Oprava a budovanie miestnych komunikácií a chodníkov (Obec, ŠR, EF) 

Aktivita 4.1.2. Pokračovanie separovaného zberu v celej obci (Obec, Envirofond) 

Aktivita 4.1.3. Pokračovanie  informovanosti občanov o potrebe separovania odpadov (Obec) 

Aktivita 4.1.4. Pokračovanie zabezpečovania kompostérov (Obec, Envirofond) 

Aktivita 5.1.1. Pokračovanie  a skvalitnenie opatrovateľskej služby pre obyvateľov, resp.  

                        zriadenie asistenčnej služby (Obec, EF) 

Aktivita 5.1.2. Pokračovanie podporných služieb pre starých a osamelých obyvateľov  

                       (donáška  obedov, dovoz liekov a pod.) (Obec)  

Aktivita 5.1.3. Dobudovanie Klubu seniorov s denným dispenzárom (Obec, EF) 

Aktivita 6.1.1. Opravy, údržba a modernizácia  MŠ  a ZŠ (Obec, ŠR,EF) 

Aktivita 6.1.2. Opravy, údržba a modernizácia vybavenia MŠ a ZŠ (Obec, ŠR,EF) 

Aktivita 6.1.3. Oprava, údržba a modernizácia detského ihriska MŠ a multifunkčného ihriska  

                        pri ZŠ (Obec, ŠR, EF) 

Aktivita 6.2.2. Vybudovanie športových ihrísk (Obec, dotácia MKSR, VÚC, súkromné  

                        osoby) 

Aktivita 6.3.1. Usporiadanie kultúrnych a športových podujatí (Obec, dotácia MKSR, VÚC,  

                        súkromné osoby) 

Aktivita 6.4.1. Revitalizácia verejných priestorov (Obec, ŠR, EF) 

Aktivita 7.1.1. Vybudovanie propagačného a informačného systému obce (Obec, VÚC,  

                       súkromné osoby –podnikatelia)  
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Aktivita 8.1.2. Opravy a údržba objektov vo vlastníctve obce (Obec, ŠR,  EF) 

 

 

Rok 2023 

 

Aktivita 3.1.1. Vybudovanie dopravnej a technickej infraštruktúry pre výstavbu RD v nových  

                        lokalitách (Obec, dodávatelia energií, súkromné osoby) 

Aktivita 3.2.1. Rozšírenie  kanalizačnej siete (Obec, BVS, Envirofond) 

Aktivita 3.4.1. Oprava a budovanie miestnych komunikácií a chodníkov (Obec, ŠR, EF) 

Aktivita 4.1.2. Pokračovanie separovaného zberu v celej obci (Obec, Envirofond) 

Aktivita 4.1.3. Pokračovanie informovanosti občanov o potrebe separovania odpadov (Obec) 

Aktivita 4.1.4. Pokračovanie zabezpečovania  kompostérov (Obec, Envirofond) 

Aktivita 5.1.1. Pokračovanie a skvalitnenie opatrovateľskej služby pre obyvateľov, resp.  

                        zriadenie asistenčnej služby (Obec, EF) 

Aktivita 5.1.2. Pokračovanie podporných služieb pre starých a osamelých obyvateľov  

                        (donáška  obedov, dovoz liekov a pod.) (Obec) 

Aktivita 5.1.3. Dobudovanie Klubu seniorov + denný dispenzár (Obec, ŠR, EF) 

Aktivita 6.2.1. Oprava, údržba a modernizácia vybavenia futbalového ihriska (Obec, dotácia  

                        MKSR) 

Aktivita 6.2.3. Vybudovanie amfiteátru (Obec, ŠR, EF) 

Aktivita 6.3.1. Usporiadanie kultúrnych a športových podujatí (Obec, dotácia MKSR, VÚC,  

                        súkromné osoby) 

Aktivita 6.5.1. Oprava a údržba miestnych pamätihodností  (Obec, MK SR, VÚC, súkromné  

                        osoby) 

Aktivita 8.1.2. Opravy a údržba objektov vo vlastníctve obce (Obec, ŠR,  EF) 

 
 

Rok 2024 
 

Aktivita 2.1.1. Výstavba nájomných bytov (Obec, ŠFRB, súkromné osoby) 

Aktivita 3.1.1. Vybudovanie dopravnej a technickej infraštruktúry pre výstavbu RD v nových  

                        lokalitách (Obec, dodávatelia energií, súkromné osoby) 

Aktivita 3.4.1. Oprava a budovanie miestnych komunikácií a chodníkov (Obec, ŠR, EF) 

Aktivita 3.5.1. Vybudovanie miestnych cyklotrás vo väzbe na regionálnu sieť (Obec, VÚC, 

                        ŠR, EF)  

Aktivita 4.1.2. Pokračovanie  separovaného zberu v celej obci (Obec, Envirofond) 

Aktivita 4.1.3. Pokračovanie  informovanosti občanov o potrebe separovania odpadov (Obec) 

Aktivita 4.1.4. Pokračovanie zabezpečovania kompostérov (Obec, Envirofond) 

Aktivita 5.1.1. Pokračovanie  a skvalitnenie opatrovateľskej služby pre obyvateľov, resp.  

                        zriadenie asistenčnej služby (Obec, EF) 

Aktivita 5.1.2. Pokračovanie podporných služieb pre starých a osamelých obyvateľov  

                        (donáška  obedov, dovoz liekov a pod.) (Obec) 

Aktivita 5.1.3. Dobudovanie Klubu seniorov + denný dispenzár (Obec, ŠR, EF) 

Aktivita 6.1.1. Opravy, údržba a modernizácia  MŠ a ZŠ (Obec, ŠR,EF) 

Aktivita 6.1.2. Opravy, údržba a modernizácia vybavenia MŠ a ZŠ (Obec, ŠR,EF) 

Aktivita 6.1.3. Oprava, údržba a modernizácia detského ihriska MŠ a multifunkčného ihriska  

                        pri ZŠ (Obec, ŠR, EF) 

Aktivita 6.2.2. Vybudovanie ihrísk (Obec, dotácia MKSR, VÚC, súkromné  osoby)                     

Aktivita 6.2.4. Rekonštrukcia a rozšírenie kultúrneho domu (Obec, ŠR, EF) 

Aktivita 6.3.1. Usporiadanie kultúrnych a športových podujatí (Obec, dotácia MKSR, VÚC,  
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                        súkromné osoby) 

Aktivita 6.4.1. Revitalizácia verejných priestranstiev v obci (Obec, ŠR, EF) 

Aktivita 7.1.1. Vybudovanie propagačného a informačného systému obce (Obec, VÚC,  

                       súkromné osoby –podnikatelia)  

Aktivita 8.1.2. Opravy a údržba objektov vo vlastníctve obce (Obec, ŠR,  EF) 

 
 

 

Rok 2025 
 

 

Aktivita 1.2.1. Vybudovanie TS obce (Obec, ŠR, EF) 

Aktivita 2.1.1. Vybudovanie nájomných bytov (Obec, ŠFRB, súkromné osoby) 

Aktivita 3.1.1. Vybudovanie dopravnej a technickej infraštruktúry pre výstavbu RD v nových 

                        lokalitách (Obec, dodávatelia energií, súkromné osoby) 

Aktivita 3.2.1. Rozšírenie kanalizačnej siete (Obec, BVS, Envirofond) 

Aktivita 3.4.1. Oprava a budovanie miestnych komunikácií a chodníkov (Obec, ŠR, EF) 

Aktivita 3.5.1. Vybudovanie miestnych cyklotrás vo väzbe na regionálnu sieť (Obec, VÚC, 

                        ŠR, EF)  

Aktivita 4.1.1. Dobudovanie zberného dvora (Obec, Envirofond) 

Aktivita 4.1.2. Pokračovanie separovaného zberu v celej obci (Obec, Envirofond) 

Aktivita 4.1.3. Pokračovanie  informovanosti občanov o potrebe separovania odpadov (Obec) 

Aktivita 4.1.4. Pokračovanie zabezpečovania kompostérov (Obec, Envirofond) 

Aktivita 5.1.1. Pokračovanie a skvalitnenie opatrovateľskej služby pre obyvateľov, resp. 

                        zriadenie asistenčnej služby (Obec, EF) 

Aktivita 5.1.2. Pokračovanie podporných služieb pre starých a osamelých obyvateľov  

                        (donáška  obedov, dovoz liekov a pod.) (Obec) 

Aktivita 5.1.3. Dobudovanie Klubu seniorov + denný dispenzár (Obec, ŠR, EF) 

Aktivita 5.2.1. Zriadenie pracoviska všeobecného lekára (Obec, VÚC) 

Aktivita 6.2.1. Oprava, údržba a modernizácia vybavenia futbalového ihriska (Obec, dotácia  

                        MKSR) 

Aktivita 6.3.1. Usporiadanie kultúrnych a športových podujatí (Obec, dotácia MKSR, VÚC,  

                        súkromné osoby) 

Aktivita 6.5.1. Oprava a údržba miestnych pamätihodností  (Obec, MK SR, VÚC, súkromné  

                        osoby) 

Aktivita 7.2.1. Vybudovanie campingu (Obec, súkromné osoby-podnikatelia) 

Aktivita 7.2.2. Podpora služieb pre návštevníkov (drobné služby, požičovňa bicyklov a pod.) 

                        (Obec, súkromné osoby-podnikatelia) 

Aktivita 8.1.2. Opravy a údržba objektov vo vlastníctve obce (Obec, ŠR,  EF) 

Aktivita 8.2.1. Vybudovanie kolumbária (Obec) 

 

 

Rok 2026 

 
Aktivita 3.3.1. Rozšírenie a modernizácia VO (Obec, EF)  

Aktivita 3.4.1. Oprava a budovanie miestnych komunikácií a chodníkov (Obec, ŠR, EF) 

Aktivita 3.5.1. Vybudovanie miestnych cyklotrás vo väzbe na regionálnu sieť (Obec, VÚC, 

                        ŠR, EF)  

Aktivita 4.1.1. Dobudovanie zberného dvora (Obec, Envirofond) 

Aktivita 4.1.2. Pokračovanie separovaného zberu v celej obci (Obec, Envirofond) 
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Aktivita 4.1.3. Pokračovanie informovanosti občanov o potrebe separovania odpadov (Obec) 

Aktivita 4.1.4. Pokračovanie zabezpečovania kompostérov (Obec, Envirofond) 

Aktivita 5.1.1. Pokračovanie a skvalitnenie opatrovateľskej služby pre obyvateľov, resp. 

                        zriadenie asistenčnej služby (Obec, EF) 

Aktivita 5.1.2. Pokračovanie podporných služieb pre starých a osamelých obyvateľov  

                        (donáška  obedov, dovoz liekov a pod.) (Obec) 

Aktivita 5.1.3. Dobudovanie Klubu seniorov + denný dispenzár (Obec, ŠR, EF) 

Aktivita 5.2.1. Zriadenie pracoviska všeobecného lekára (Obec, VÚC) 

Aktivita 6.1.1. Opravy, údržba a modernizácia  MŠ a ZŠ (Obec, ŠR,EF) 

Aktivita 6.1.2. Opravy, údržba a modernizácia vybavenia MŠ a ZŠ (Obec, ŠR,EF) 

Aktivita 6.1.3. Oprava, údržba a modernizácia detského ihriska MŠ a multifunkčného ihriska  

                        pre ZŠ (Obec, ŠR, EF) 

Aktivita 6.2.2. Vybudovanie ihrísk (Obec, dotácia MKSR, VÚC, súkromné  osoby)                     

Aktivita 6.3.1. Usporiadanie kultúrnych a športových podujatí (Obec, dotácia MKSR, VÚC,  

                        súkromné osoby) 

Aktivita 6.4.1. Revitalizácia verejných priestranstiev v obci (Obec, ŠR, EF) 

Aktivita 7.1.1. Vybudovanie propagačného a informačného systému obce (Obec, VÚC,  

                       súkromné osoby –podnikatelia)  

Aktivita 7.2.1. Vybudovanie campingu (Obec, súkromné osoby-podnikatelia) 

Aktivita 7.2.2. Podpora služieb pre návštevníkov (drobné služby, požičovňa bicyklov a pod.) 

                        (Obec, súkromné osoby-podnikatelia) 

Aktivita 8.1.2. Opravy a údržba objektov vo vlastníctve obce (Obec, ŠR,  EF) 

 

 

Rok 2027 

 
Aktivita 1.1.1. Vybudovanie centra pre výrobné služby a nezávadnú výrobu (Obec, súkromné  

                        osoby-podnikatelia)  

Aktivita 3.1.1. Vybudovanie dopravnej a technickej infraštruktúry pre výstavbu RD v nových 

                        lokalitách (Obec, dodávatelia energií, súkromné osoby) 

Aktivita 3.2.1. Rozšírenie kanalizačnej siete (Obec, BVS, Envirofond) 

Aktivita 3.4.1. Oprava a budovanie miestnych komunikácií a chodníkov (Obec, ŠR, EF) 

Aktivita 4.1.1. Dobudovanie zberného dvora (Obec, Envirofond) 

Aktivita 4.1.2. Pokračovanie separovaného zberu v celej obci (Obec, Envirofond) 

Aktivita 4.1.3. Pokračovanie informovanosti občanov o potrebe separovania odpadov (Obec) 

Aktivita 4.1.4. Pokračovanie zabezpečovania kompostérov (Obec, Envirofond) 

Aktivita 5.1.1. Pokračovanie a skvalitnenie opatrovateľskej služby pre obyvateľov, resp. 

                        zriadenie asistenčnej služby (Obec, EF) 

Aktivita 5.1.2. Pokračovanie  podporných služieb pre starých a osamelých obyvateľov  

                        (donáška  obedov, dovoz liekov a pod.) (Obec) 

Aktivita 5.1.3. Dobudovanie  Klubu seniorov + denný dispenzár (Obec, ŠR, EF) 

Aktivita 5.2.1. Zriadenie pracoviska všeobecného lekára (Obec, VÚC) 

Aktivita 6.2.1. Oprava, údržba a modernizácia vybavenia futbalového ihriska (Obec, dotácia  

                        MKSR) 

Aktivita 6.3.1. Usporiadanie kultúrnych a športových podujatí (Obec, dotácia MKSR, VÚC,  

                        súkromné osoby) 

Aktivita 6.5.1. Oprava a údržba miestnych pamätihodností  (Obec, MK SR, VÚC, súkromné  

                        osoby) 

Aktivita 7.2.1. Vybudovanie campingu (Obec, súkromné osoby-podnikatelia) 

Aktivita 7.2.2. Podpora služieb pre návštevníkov (drobné služby, požičovňa bicyklov a pod.) 
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                        (Obec, súkromné osoby-podnikatelia) 

Aktivita 8.1.1. Vybudovanie administratívneho centra obce (Obec, VUC, EF) 

Aktivita 8.1.2. Opravy a údržba objektov vo vlastníctve obce (Obec, ŠR,  EF) 

 

 

 

 

 

 

Iné aktivity 

 
Aktivity, ktoré sú koordinované obcou a financované zo súkromných zdrojov s predpokladom 

realizácie aj po roku 2027 

 

Aktivita 1.1.1. Vybudovanie Centra výrobných služieb a ekologicky nezávadnej výroby 

Aktivita 8.1.1. Vybudovanie administratívneho centra obce (Obec, VUC, EF) 

 

Zdroje financovania stratégie 
Potenciálne zdroje na realizáciu opatrení  PRO sú: 

- vlastné zdroje – rozpočet obce 

- bankové úvery 

- štátne dotácie z účelových fondov 

- dotácie z výťažku lotérií 

- financie s Národných projektov (MPSVR, ÚPSVaR 

- štrukturálne fondy EÚ 

- nadácie, neinvestičné fondy 

- účelové fondy zahraničných zastupiteľstiev v SR (holandské, nórske, švajčiarske 

a pod.) 

- Svetová banka 

- sponzoring podnikateľov, firiem, bankového sektora, súkromných osôb  

- združovanie prostriedkov verejnej a neverejnej sféry  

 

Finančné a integračné nástroje politiky súdržnosti v rokoch 2021-2027 sú: 

 

Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) 
 

ERDF sa zameriava na posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ 

odstraňovaním nerovností medzi regiónmi. Podporuje regionálny a miestny rozvoj  

a prispieva tak k všetkým tematickým cieľom podrobným stanovením kritérií na zvýšenie 

dôrazu na: 

- výskum, vývoj a inovácie 

- zlepšenie prístupu k informačným a komunikačným technológiám 

- zmenu klímy a prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo 

- obchodnú ponuku malých a stredných podnikov 

- služby vo všeobecnom hospodárskom záujme 

- telekomunikačnú, energetickú a dopravnú infraštruktúru 

- posilňovanie inštitucionálnych kapacít a účinnej verejnej správy 
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- zdravotnícku, vzdelávaciu a sociálnu infraštruktúru 

  

Európsky sociálny fond (ESF) 
 

ESF je hlavným nástrojom na investície do ľudí. Zlepšuje pracovné príležitosti, európskych 

občanov, podporuje lepšie vzdelávanie a zlepšuje situáciu najzraniteľnejších obyvateľov 

ohrozených chudobou.  

ESF sa zameriava na štyri tematické ciele: 

- podporu zamestnanosti a podporu pracovnej mobility 

- podporu sociálneho začleňovania a boja proti chudobe 

- investície do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania 

- posilňovanie inštitucionálnych kapacít a účinnej verejnej správy  

 

Operačné programy pre programovacie obdobie 2021-2027 

 

Názov OP Riadiaci orgán 

Výskum a inovácie MŠVVŠ, MH  

Integrovaná infraštruktúra MDVRR 

Ľudské zdroje, zamestnanosť a inklúzia MPSVR 

Kvalita životného prostredia MŽP 

Rozvoj vidieka MP 

Integrovaný regionálny operačný program MV 

Efektívna verejná správa MV 

 

 

Externé finančné zdroje EHS a medzinárodné programy 

 

Externé finančné zdroje Riadiaci orgán 

EHS a Nórsky finančný mechanizmus Úrad vlády 

- prispôsobenie sa zmene klímy 

- Fond pre MNO 

- Miestne a regionálne iniciatívy na 

zníženie národných nerovností 

a podporu sociálnej inklúzie 

- Ochrana a revitalizácia kultúrneho 

a prírodného dedičstva 

- Štipendiá 

- Zelené inovácie v priemysle 

- Globálny fond pre dôstojnú prácu 

a tripartitný dialóg 

- Cezhraničná spolupráca 

- Domáce a rodovo podmienené násilie 

 

Švajčiarsky finančný mechanizmus Úrad vlády 

- Bezpečnosť a stabilita 

- Životné prostredie a infraštruktúra 

- Súkromný sektor 

- Ľudský a sociálny rozvoj 

 

Program cezhraničnej spolupráce SR - ČR MDVRR 

Program cezhraničnej spolupráce SR - R MDVRR 
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Zoznam použitých skratiek 
 

PRO   Program rozvoja obce 

PHSR   Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

PHSR TSK   Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského   

                                   samosprávneho kraja 

ÚPN VÚC TSK Územný plán Veľkého územného celku Trnavského samosprávneho  

                                    kraja  

ÚPN obce        Územný plán obce  

RD   rodinný dom 

BD   bytový dom 

ÚSES   Územný systém ekologickej stability 

SŠÚ   Slovenský štatistický ústav 

CHVÚ   Chránené vtáčie územie 

JRD   Jednotné roľnícke družstvo 

AÚ SAV  Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied 

ECAV   Evanjelická cirkev augsburského vyznania 

P   Prípravné obdobie aktivity 

RV   Realizácia aktivity v rozsahu vlastných zdrojov a verejných príspevkov 

RX   Realizácia aktivity na základe získania nenávratných finančných  

                                   zdrojov  

RP   Realizácia aktivity na základe partnerstiev – investície súkromného  

                                   alebo verejného sektoru 

ŠR   Štátny rozpočet 

EF   Eurofondy 

BVS   Bratislavská vodárenská spoločnosť 

Envirofond  Environmentálny fond 

ŠFRB   Štátny fond rozvoja bývania 
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