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Kežmarok, 10. februára 2016

Ako pomôžeme ľuďom 

v okrese Kežmarok
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Počet obyvateľov: 71 947

Rozloha: 630 km2

Počet obcí: 41

Kľúčové centrá: Kežmarok, 

Spišská Belá, Spišská Stará Ves

Priemerná mzda: 648 eur (71% SR)

Miera nezamestnanosti: 23,44 

(12/2015 ÚPSVR)

Charakteristika okresu Kežmarok
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1. Dlhodobo vysoká nezamestnanosť

2. Vysoký počet nízko vzdelaných ľudí

3. Poddimenzované školstvo v regióne

4. Pomalý rast lokálnej ekonomiky

5. Odchod mladých a perspektívnych ľudí z regiónu

Prečo Kežmarok potrebuje pomoc
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Teraz sa to zmení

Populárne plte na Dunajci

• Rezorty sa spojili s ľuďmi priamo 

z tohto regiónu

• Spolu sme vypracovali Akčný plán

• Spoločne podporíme ekonomiku, 

skvalitníme vzdelanie aj zlepšíme 

život ľudí v okrese Kežmarok
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• Takmer 60 % nezamestnaných 

má základné alebo nižšie vzdelanie

• Tento problém začneme riešiť už 

podporou predškolských zariadení, 

kam nasmerujeme 1,6 milióna eur

• Plánujeme podporiť výstavbu 

42 nových tried

• Pre ľudí s najnižším vzdelaním vytvoríme tréningové centrá, 

kde získajú základné zručnosti pre trh práce

Kontajnerová škola Podhorany

Zlepšíme vzdelávanie
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• Zlepšíme aj stredoškolské vzdelanie

• Podporíme projekty, ktoré lepšie 

previažu stredné školstvo s praxou

• Napríklad aj vybudovaním 

stredoškolského kampusu v Kežmarku

• Staré kasárne sa zmenia nielen 

na moderné študentské mestečko 

v blízkosti dopravného uzla, ale aj na 

miesto, kde budú žiaci popri škole si 

rozvíjať odborné zručnosti a záujmy.

Zlepšíme školstvo
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• Ľuďom dáme šancu získať prácu

• Zvýhodníme projekty na podporu 

ekonomiky v tomto regióne

• Podporíme aj agro sektor: 
(živočíšna výroba, organické hnojivá, včelárstvo, 

agroturistika a regionálne produkty...)

• Pomôžeme využiť prírodne zdroje 

(napr. biomasa)

• Kežmarskému priemyselnému 

parku poskytneme nový impulz

Podporíme ekonomiku

Medzinárodný festival EĽRO
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Spravíme z okresu Kežmarok lepšie miesto pre život 

Nové klientské centrum 

v Kežmarku

• Podporíme rozvoj nájomného 

bývania v regióne 

• Postavíme a obnovíme centrá 

integrovanej zdravotnej a 

sociálnej starostlivosti

• Zintenzívnime prácu na rozvoji 

ciest v okrese

• Spustíme projekt na podporu 

svojpomocnej výstavby domov



S ľuďmi z regiónu budeme úzko spolupracovať 

• Vytvorenie Kežmarskej rozvojovej rady

• Program podpory podnikania Spiš-Up

• Vytvorenie regionálneho partnerstva pre vzdelávanie

• Vytvorenie Centra poradenstva a služieb zamestnanosti

• Vytvorenie Regionálneho centra udržateľnej energetiky

• Vytvorenie Centra projektovej podpory a prípravy projektov 

• Vytvorenie Rady PSK pre hospodársky rozvoj NRO
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Aký bude výsledok našej práce

• Podporíme vznik zhruba 2 000 pracovných miest

• Preinvestujeme v regióne približne 44 miliónov eur

• Skvalitníme a zatraktívnime vzdelávanie mladých ľudí v regióne

• Zlepšíme zaradenie znevýhodnených ľudí na trh práce

• Podporíme ekologické projekty, čím zlepšíme životné prostredie

• Zvýšime konkurencieschopnosť regiónu vďaka udržateľnej 

energetike, podpore agrosektoru, CR a regionálneho produktu

• Znížime migráciu perspektívnych ľudí z okresu Kežmarok
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Ako to bude fungovať



Ďakujem za pozornosť 


