Dôvodová správa
k Stratégiám rozvoja vidieka vybraných subregiónov Košického samosprávneho kraja
Zastupite stvo KSK na svojom rokovaní d a 29. októbra 2007 uznesením íslo
329/2007 schválilo Stratégiu rozvoja vidieka. Cie om tohto dokumentu bolo analyzova
sociálno-ekonomickú situáciu a na základe rozvojového potenciálu vytý i strategické smery
rozvoja vidieka Košického samosprávneho kraja. Dôraz bol položený na zvýšenie kvality
života vidieckeho obyvate stva zlepšením sociálno-ekonomických podmienok regiónu.
Stratégia rozvoja vidieka KSK identifikovala, že jedným z najvážnejších problémov
košického vidieka je ekonomický úpadok riedko osídlených vidieckych území, ktoré sa
postupne vy ud ujú a ich populácia starne. Stratégia rozvoja vidieka si položila za cie
zlepšenie kvality života na vidieku, ktorého predpokladom je sociálno-ekonomický rast
v podmienkach trvalo udržate ného rozvoja. Za hlavnú úlohu bolo ozna ené stanovenie
mechanizmov, ktoré zastavia negatívne demografické trendy a podnietia hospodársky
a sociálny rast založený na primárnom využívaní miestnych zdrojov ( udských,
ekonomických, prírodných). Nevyhnutným predpokladom je dôraz na zachovanie hodnotného
prírodného a kultúrneho dedi stva vidieckej krajiny, ktoré je možné zúro ova vidieckym
turizmom
Globálny cie stratégie, ktorý platí aj pre subregionálne stratégie bol formulovaný
nasledovne: „Zvýšenie kvality života vo vidieckych regiónoch Košického samosprávneho
kraja a rast konkurencieschopnosti prostredníctvom využívania lokálnych zdrojov pri
rešpektovaní princípov trvalo udržate ného rozvoja“.
Stratégia rozvoja vidieka KSK sa v globále zaoberá celým Košickým samosprávnym
krajom,
ktorý
je
pomerne
rozdielny
z h adiska
historického
vývoja,
klimatických, geomorfologických podmienok, surovinových zdrojov, kultúrnoprírodného dedi stva, ale aj stup a ekonomického rozvoja. Subregióny alebo
mikroregióny Košického kraja majú svoje špecifiká a zvláštnosti, ktoré v celkovej Stratégii
nebolo možné aj z dôvodu potreby zachovania preh adnosti a vypovedacej schopnosti
dokumentu podchyti , poukáza na ne a na báze využitia tohto špecifického potenciálu
stanovi príslušné opatrenia a rozvojové aktivity. Preto sme pristúpili k rozpracovaniu
celkovej Stratégie rozvoja vidieka KSK na menšie subregióny, ktoré sú územným
priemetom Stratégie rozvoja vidieka KSK.
V 1. etape odbor regionálneho rozvoja na báze schválenej Stratégie, ako aj alších
koncep ných dokumentov KSK vypracoval štyri iastkové stratégie rozvoja vidieka. Sú to:
1. Stratégia rozvoja vidieka v gemerskej asti subregiónu Národného parku
Slovenský kras
2. Stratégia rozvoja vidieka subregiónu Národného parku Slovenský raj
3. Stratégia rozvoja vidieka mikroregiónu Zemplínska šírava – Morské oko
4. Stratégia rozvoja vidieka Tokajskej vinohradníckej oblasti
Gestormi vypracovania Stratégie rozvoja vidieka vybraných subregiónov boli
pracovníci vysunutých pracovísk odboru regionálneho rozvoja v Spišskej Novej Vsi,
Rož ave, Michalovciach a v Trebišove. V etape vypracovania spracovatelia konzultovali
pracovné návrhy materiálov so starostami obcí a zástupcami príslušných mikroregiónov, ktorí
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poskytli aktívnu sú innos a pod a potreby aj podklady do analytických
strategických astí predkladaných stratégií.

astí, resp.

Stratégie rozvoja vidieka budú slúži príslušným mikroregiónom ako koncep ný
rozvojový dokument, resp. môžu by využité aj ako Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja príslušného mikroregionálneho združenia.
Pri výbere vyššie uvedených subregiónov, resp. mikroregiónov pre vypracovanie
stratégie sme chceli poukáza na to, že aj v regiónoch, ktoré sú výrazne zamerané na rozvoj
cestovného ruchu (Slovenský raj, Slovenský kras, Zemplínska šírava – Morské oko, Tokajská
vinohradnícka oblas ) je potrebné diverzifikova hospodársku základ u pre všestranný rozvoj
územia. Tieto regióny sú pomerne rozvinuté s existujúcimi inštitucionálnymi štruktúrami.
Postupne budú vypracované aj alšie stratégie rozvoja subregiónov a vybraných
mikroregiónov.
Stratégie rozvoja vidieka subregiónov resp. mikroregiónov sú otvorené dokumenty,
tzn. že je možné ich aktualizova , dop a a prispôsobova aktuálnym potrebám a novým
rozvojovým zámerom.

Spracovala:
Ing. Molnárová Mária
Košice 19. 9. 2008
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