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• V okrese Trebišov bolo ku koncu mája 2016 
evidovaných 10.707 uchádzačov o zamestnanie, z toho 
8.294 ako disponibilných uchádzačov o zamestnanie. 
Miera nezamestnanosti dosiahla 16,6%.

• Hlavným cieľom Akčného plánu okresu Trebišov je 
podporiť vytvorenie 1.540 pracovných miest do roku 
2020. 

• Z celkovej odhadovanej finančnej investície 114,4 mil. 
€ v rokoch 2016 – 2020 sa predpokladá krytie 
z verejných zdrojov vo výške 83,1 mil. € a zo 
súkromných zdrojov 31,3 mil. €. Regionálny príspevok 
je plánovaný vo výške 5.815 tis. €.



• Podľa počtu obyvateľov 105.862 patrí okres Trebišov medzi 
väčšie okresy Slovenska. V okrese sú 4 mestá – Trebišov, 
Čierna nad Tisou, Kráľovský Chlmec, Sečovce a 78 obcí.

• Okres je bohatý na suroviny a minerálne a liečivé vody: je 
tu pomerne veľké množstvo ložísk stavebného kameňa, 
vápencov, bentonitu, andenzitu, perlitu, zlievarenských 
pieskov, štrkopieskov a v SR jediné ložisko čierneho uhlia v 
štádiu antracitu. 

• Obyvatelia okresu sú v priemere o 2 roky mladší, ako je 
slovenský priemer.



• Napriek tomu, že miera evidovanej nezamestnanosti 
v okrese výrazne klesla z 28% v roku 2003 a 25 % 
v roku 2009 (keď sa najviac prejavili dôsledky finančnej 
krízy na trhu práce) na 18 % v roku 2015, čím sa vrátila 
na svoju predkrízovú úroveň, oproti slovenskému 
priemeru je takmer o tri štvrtiny vyššia. 

• Medzi uchádzačmi o zamestnanie je pomerne vysoký 
podiel osôb so základným vzdelaním (31%), 
prevyšujúci slovenský priemer (25%).

• Takmer 44% uchádzačov o zamestnanie je bez práce 
dlhšie ako 3 roky (kým krajský priemer je 35% a 
slovenský len 29%).



• Priemerná mesačná mzda zamestnanca v roku 
2014 v okrese Trebišov dosiahla 737 € a bola o 
vyše 200 € nižšia, ako slovenský priemer. 
Muži zarobili takmer o 300 € menej a ženy 
takmer o 140 € menej, ako bol slovenský 
priemer.

• To, žiaľ, vytvára podmienky pre odchod 
mladej a kvalifikovanej pracovnej sily z 
okresu.



• Ekonomika okresu bola po roku 1989 výrazne postihnutá rozpadom 
agropotravinárskeho, spracovateľského, strojárskeho a nábytkárskeho 
priemyslu a priemyslu stavebných hmôt. 

• Kapacita pre rozvoj priemyslu nie je ani zďaleka využitá, pritom okres má 
aj vlastné prírodné zdroje, aj pracovnú silu, aj výhodnú polohu.

• Okres Trebišov disponuje takmer 79 tisíc ha poľnohospodárskej pôdy, 
lesnými pozemkami s rozlohou takmer 15 tisíc ha a vinohradníckou 
oblasťou Tokaj, ktorá leží v katastri siedmich obcí okresu, ako uzavretá 
vinohradnícka oblasť na kvalifikovaných honoch o výmere 908 ha na 
juhozápadných výbežkoch Zemplínskych vrchov. 

• Tokajské vinohradníctvo predstavuje najstarší, hospodársky stále 
využívaný tradičný agroekosystém, ktorého originálny produkt nemá 
obdobu vo svete.



• Napriek skutočnosti, že vývoj cestovného ruchu v okrese Trebišov 
má v posledných rokoch pozitívny trend, prírodný a kultúrny 
potenciál okresu nie je efektívne využitý. Zemplín disponuje vzácnou 
koncentráciu ruín stredovekých hradov, kaštieľmi, rozmanitou 
prírodou v Zemplínskom a Slanskom pohorí, atraktívnymi 
cyklotrasami, možnosťou splavovania rieky Bodrog, rybníkmi, 
vodnými dielami. 

• Dôvodom nedostatočného využívania tohto potenciálu je hlavne 
malá koordinácia subjektov cestovného ruchu a ponuky 
komplexného produktu.



Rozvojový potenciál okresu

• prírodné zdroje pre rozvoj poľnohospodárskej produkcie 
a osobitne vinárstva, ale aj spracovania nerastných 
surovín,

• disponibilná pracovná sila, disponibilná dopravná 
infraštruktúra,

• výhodná medzinárodná poloha, kľúčová poloha 
rozhrania územia EÚ a trhov východnej Európy, 

• vzdelávací a intelektuálny potenciál stredných škôl.



Limitujúce faktory ekonomického a 
sociálneho rozvoja

• nízky podiel finalizácie poľnohospodárskej, aj priemyselnej výroby, 
• konkurenčné prostredie pre poskytovanie služieb a zakladanie 

a fungovanie podnikov v blízkom Maďarsku spôsobujúce únik 
podnikateľských aktivít i zákazníkov z regiónu,

• nepriaznivá vzdelanostná a sociálna štruktúra obyvateľstva,
• nedostatočne využitý potenciál sociálnej ekonomiky medzi-trhom práce 

a verejným obstarávaním ako nástroja podpory lokálnej ekonomiky,
• orientácia vzdelávacieho systému nereflektujúca potreby trhu práce 

a zaostalé technické vybavenie,
• dostupnosť pôdy a objektov blokovaných konkurzným konaním, alebo 

exekúciou,
• nízka miera spolupráce v území a roztrieštená sídelná štruktúra



Cieľom akčného plánu

• nemôže byť vyriešiť nakopené problémy za niekoľko málo 
rokov, ale je:

• podporiť komunikáciu a spoluprácu medzi kľúčovými 
partnermi v okrese, okresom a VÚC a okresom a centrálnou 
vládou

• podporiť miestnu iniciatívu, participatívnym spôsobom 
pripraviť rozvojový plán a spolupracovať pri jeho realizácii

• podporiť vzorové /pilotné projekty, ktoré tvoria pracovné 
miesta a sú replikovateľné

• v širšom meradle podporiť revitalizáciu štátnej politiky 
regionálneho rozvoja, postaviť hospodársku politiku a 
investičné plánovanie na regionálny základ



Oblasti opatrení akčného plánu

• komunikácia, koordinácia, projektové centrum, klastre

• Podpora podnikania a sociálnej ekonomiky

• vzdelanie a kariéra

• moderné verejné služby /kvalita života



A. Komunikácia

• Rozvojová platforma Trebišova
 podpora a koordinácia aktivít prospešných pre tvorbu pracovných miest v 

okrese

• Centrum podpory regionálneho rozvoja 
 projektová podpora pre implementáciu Akčného plánu a ďalších 

rozvojových aktivít, podpora vzniku podnikateľských klastrov, 
poradenstvo,

 koordinácia činnosti MAS, RRA a ďalších štruktúr v okrese.

• Klaster Tokaj
 orientovaný na propagáciu miestnych produktov a synergií medzi 

vinárstvom, geoturizmom a agroturizmom, 
 založenie miestneho podniku služieb pre vinárov, akadémie vzdelávania 

a tréningového centra pre vinárov v nadväznosti na postupnú realizáciu 
pozemkových úprav vo vinohradníckej oblasti Tokaj. 



B. Podnikanie

• Podpora podnikania v pôdohospodárstve a potravinárstve
‐ podpora poľnohospodárskeho klastra a minimálne 10 podnikateľských 

projektov zameraných na živočíšnu výrobu (ošípané, hovädzí dobytok, 
hydina) a rastlinnú výrobu (zelenina, ovocie), vrátane spracovania

• Podpora podnikateľských subjektov v priemysle, službách 
a cestovnom ruchu

‐ podpora projektov v strojárstve nábytkárstve a pod.
‐ vytvorenie podnikateľského inkubátora v Kráľovskom Chlmci
‐ podpora minimálne 4 subjektov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu: 

napr. salón tokajských vín, vybudovanie multifunkčného rekondično-
relaxačného centra v obci Dargov

• Podpora subjektov sociálnej ekonomiky
‐ minimálne 6 pilotných projektov subjektov sociálnej ekonomiky 

zameraných na verejno-prospešné práce



C. Vzdelávanie

• Vybudovanie minimálne 6 tréningových centier

• Vybudovanie minimálne 3 regionálnych centier 
vzdelávania

• Podpora investícií do predprimárneho a primárneho 
vzdelávania, posilnenie celodenného vzdelávacieho 
systému s využitím existujúcich priestorov miest a obcí

• Zapojenie sa do Národných projektov ÚPSVaR SR



D. Verejné služby

• Zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti 
‐ podpora vzniku minimálne dvoch centier integrovanej zdravotnej 

starostlivosti a vybraných sociálnych služieb:
‐ zriadenie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici 

s poliklinikou n. o., Kráľovský Chlmec
‐ rozšírenie kapacity zariadení Územného spolku SČK v Trebišove, výstavba 

obecného zdravotného strediska v rámci integrovanej zdravotnej 
starostlivosti

• Zvýšenie kvality života 
‐ projekty pre zvýšenie kvality života obyvateľov okresu, na udržanie mladej 

a vysoko kvalifikovanej pracovnej sily, s pozitívnym dosahom na rozvoj 
cestovného ruchu a regionálne produkty:

‐ vybudovanie cyklistických chodníkov v meste Trebišov
‐ rekonštrukcia amfiteátra v Kráľovskom Chlmci
‐ vytvorenie oddychovej zóny v Sečovciach



Záverom

• úspešná príprava a realizácia akčného plánu vychádza zo 
spoločného záujmu okresu, VÚC a centrálnej vlády

• bez spolupráce, koordinácie, zdieľania odbornej, metodickej a 
finančnej kapacity, pripravenosti meniť zabehnuté pravidlá a 
ústretovosti nevyužijeme potenciál okresu v plnej miere

• Ďakujem za pozornosť!

www.nro.vlada.gov.sk


