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• V okrese Sobrance bolo ku koncu mája 2016 
evidovaných 2.084 uchádzačov o zamestnanie, z toho 
1.636 ako disponibilných uchádzačov o zamestnanie. 
Miera nezamestnanosti dosiahla 15,8%.

• Hlavným cieľom Akčného plánu je znížiť mieru 
nezamestnanosti v okrese Sobrance podporou vzniku 
1.225 pracovných miest do roku 2020. 

• Z celkovej odhadovanej finančnej investície v rokoch 
2016 – 2020 vo výške cca 69 miliónov EUR sa 
predpokladá krytie z verejných zdrojov vo výške 53,4 
milióna EUR a 15,4 milióna EUR zo súkromných 
zdrojov, pričom celková výška regionálneho príspevku 
bude 2.505 tis. EUR.



• Okres Sobrance je rozlohou najmenší okres Košického 
samosprávneho kraja.

• Tvorí ho 47 obcí, z toho 1 mesto. Charakteristickým je vysoký 
počet malých samospráv - okrem Sobraniec a Bežoviec  majú 
ostatné obce menej, ako 1.000 obyvateľov. 

• Počet obyvateľov okresu je 22.806 osôb.

• Celková dĺžka východnej hranice okresu s Ukrajinou tvorí 43 
km.

• Veková štruktúra populácie okresu Sobrance kopíruje 
slovenský priemer.

• Vzhľadom na populačný vývoj sa predpokladá postupný 
pokles počtu detí v materských a základných školách.



• Vzdelanostná štruktúra nezamestnaných sa v okrese Sobrance 
výrazne nelíši od slovenského priemeru; dominuje stredné 
vzdelanie (60%), kým prekvapujúco nízke je zastúpenie 
neukončeného základného vzdelania (3,7% - slovenský 
priemer dosiahol 5,3%, košický 6,8%).

• Z pohľadu registrovaných nezamestnaných tak nemôžeme 
hovoriť o nízkej kvalifikácii disponibilnej pracovnej sily, ale 
skôr o nesúlade medzi stredoškolským vzdelaním pracovnej 
sily a požiadavkami trhu práce.

• V okrese je takmer 63% dlhodobo nezamestnaných, pričom 
takmer 37% je registrovaných dlhšie ako tri roky.



• Hospodárstvo okresu nemala ťažisko v priemyselnej 
výrobe ani v minulosti a nepôsobil tu ani nosný 
zamestnávateľ.

• Viac ako tretina všetkých zamestnancov (35%) pracuje 
v odvetví verejná správa a obrana a povinné sociálne 
zabezpečenie aj z dôvodu prítomnosti schengenskej 
hranice.

• Na druhom a treťom mieste sú z hľadiska počtu 
zamestnancov odvetvia vzdelávanie (15%) 
a poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov (13%) –
nosné odvetvie napriek nízkej podpore pre živočíšnu a 
rastlinnú výrobu.



• V okrese sa nachádza 39 kultúrnych pamiatok –
kostoly, kúrie, historické vily, zrúcaniny hradov, 
a technické pamiatky ako sú vodné a elektrické mlyny. 
Toto kultúrne bohatstvo však nie je dostatočne 
využívané pre rozvoj cestovného ruchu.

• Na území sú zdroje minerálnych a termálnych vôd, z 
nich je najvýznamnejšia lokalita Sobranecké kúpele.
V súčasnosti sa využíva len jeden – Očný prameň na 
pitie.

• Termálne vody sa nachádzajú na území Sobraneckých 
kúpeľov – momentálne sú však nevyužívané.



Rozvojové príležitosti okresu

• využitie existujúceho prírodného potenciálu predovšetkým 
v oblasti pôdohospodárstva, lesného hospodárstva, 
geotermálnej energie a vôd,

• tradícia poľnohospodárskej a potravinárskej výroby a jej 
vysoká ekologická kvalita,

• rozvoj malého a stredného podnikania,
• využitie špecifickej polohy okresu na schengenskej hranici, 
• zlepšovanie podmienok pre život a voľnočasové aktivity, 

a využívaní historicko-pamiatkových daností a prírodného 
zázemia pre cestovný ruch.



Hlavné oblasti Akčného plánu
• adaptácia a rozvoj pracovných síl 

prostredníctvom vzdelávania podľa 
požiadaviek trhu práce a regionálnej politiky,

• trh práce postavený na poľnohospodárstve, 
lesnom hospodárstve a nadväzujúcich 
odvetviach s vyššou pridanou hodnotou,

• oživenie kúpeľníctva,

• využitie sociálnej ekonomiky.



Cieľom akčného plánu

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

• podporiť komunikáciu a spoluprácu medzi kľúčovými 
partnermi v okrese, medzi 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, projektové centrum, klastre

• lepšie podmienky pre podnikanie /sociálna ekonomika

• vzdelanie a kariéra

• moderné verejné služby



A. Komunikácia

• Rozvojová rada okresu Sobrance 
‐ spolupráca kľúčových sociálnych a ekonomických partnerov

• Podpora založenia a budovania okresného projektového 
centra

‐ podpora činností Rozvojovej rady a klastrových iniciatív, ako platforiem 
koordinácie podnikateľských a iných aktivít v okrese, vrátane cestovného 
ruchu

‐ poradenské a podporné služby pre prípravu projektov schválených 
Rozvojovou radou

‐ činnosť centra na podporu udržateľnej lokálnej ekonomiky

• Postupná koordinácia s činnosťami ďalších iniciatív „zdola 
nahor“ a štruktúr, ako MAS, RRA a pod.



B. Podnikanie

• Podpora projektov v pôdohospodárstve a nadväzujúcich 
odvetviach

‐ Projekt chovu a spracovania hydiny, vrátane napojenia na výrobu krmovín 
predpokladá vytvorenie 600 pracovných miest a významom presahuje 
okres

• Podpora rozšírenia existujúcich podnikateľských subjektov 
v priemysle a službách

‐ podpora podnikateľských zámerov s potenciálom zvýšenia 
konkurencieschopnosti a inovácií, vytvárajúcich pracovné miesta pre 
zamestnancov s nízkou a vysokou kvalifikáciou

• Podpora subjektov sociálnej ekonomiky
‐ Záujem je  vytvorenie min. 7 pilotných projektov, vrátane spolupráce s 

podnikom lesy SR, š.p., a využitia biologicky rozložiteľných odpadov pre 
poľnohospodárske účely



C. Vzdelávanie

• Tréningové centrum a Centrum odborného vzdelávania 
pri SOŠ obchodu a služieb

‐ Poskytnúť kvalitné dielenské zázemie a praktické tréningy pre žiakov 
aj dospelých, viesť rekvalifikačné kurzy 

• Integrované centrum inkluzívnej výchovy a vzdelávania

‐ Podpora celodenných aktivít pre deti a mládež s dôrazom na 
získanie manuálnych a technických zručností s prepojením na 
obecný podnik



D. Verejné služby

• Vybudovanie Liečebného, relaxačného a rekreačného centra 
v meste Sobrance s využitím tradícií kúpeľníctva

• Zlepšiť dostupnosť služieb pre seniorov prostredníctvom 
Zariadenia pre seniorov 

‐ v obci Koromľa, Lekárovce a v meste Sobrance a prostredníctvom Domova 
sociálnych služieb na území okresu Sobrance 

• Zvýšenie atraktivity prostredia vybudovaním 2 športovo-
relaxačných centier

‐ v meste Sobrance a areáli Grófskeho parku v Tibave

• Vybudovanie komplexného centra lesnej pedagogiky ako 
predpokladu zatraktívnenia územia



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 
bez ústretovosti nevyužijeme potenciál okresu v plnej miere

• Ďakujem za pozornosť!

www.nro.vlada.gov.sk


