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Hodnotenie plnenia akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutých okresov a jeho ročných priorít 
Správa za najmenej rozvinutý okres Kežmarok k 31.12.20201 

 
 

1. Všeobecné informácie 
 
Okres zaradený ÚPSVaR SR do zoznamu najmenej rozvinutých okresov podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov dňa 15. decembra 2015. 
Akčný plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Kežmarok (ďalej len „AP“) schválený dňa 10. februára 2016 uznesením vlády SR č. 45/2016. 
Dodatky k AP: 

Číslo dodatku k AP Dátum schválenia dodatku k AP 

1. 06. 12. 2017 

2. 13. 09. 2018 

 
 

2. Východisková situácia 
 
Údaje na úrovni okresu k 30. 09. 2015 (posledný deň mesiaca, ktorý je posledným mesiacom kalendárneho štvrťroka pred zaradením okresu medzi najmenej rozvinuté 
okresy, napr. dátum zaradenia okresu do zoznamu najmenej rozvinutých okresov je 15.12.2015, potom údaje budú k 30. 09. 2015). 

Miera evidovanej nezamestnanosti (ďalej len „MEN“) 23,84 

Počet obyvateľov okresu 72 924 

Počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva (ďalej len „EAO“) 33 215 

Počet uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) 8 811 

Počet disponibilných UoZ 7 920 

 
 

3. Cieľ/ciele Akčného plánu 
 
napr.: plánovaný počet vytvorených pracovných miest (ďalej len „PM“) a jeho vyjadrenie cez prepočet na „plánovaný úbytok“ MEN s použitím údajov z bodu 2. 
(PM/EAO*100) 
 

                                                           
1
 Obdobie, za ktoré sa predkladá správa je od schválenia AP do 31. 12. 2020 
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Cieľom Akčného plánu bolo nezamestnanosť v okrese Kežmarok podporou vytvorenia 2000 pracovných miest do roku 2020 (plánovaný úbytok MEN o 6,02%). Akčný plán 

obsahoval systémové opatrenia a aktivity na úrovni okresu, VÚC a štátu, ktoré boli zamerané na koordináciu a spoluprácu, mali za cieľ vytvoriť vhodné inštitucionálne 

prostredie na tvorbu pracovných miest. Kľúčové aktivity viedli priamo k vytvoreniu pracovných miest, alebo odstraňovali prekážky rozvoja zamestnanosti v okrese a sú 

pilotnými aktivitami, ktoré budú následne replikované v iných odvetviach a lokalitách okresu. 

 
4. Priority AP a zdroje financovania AP 
 
Uveďte plánovaný počet PM a celkový rozpočet v EUR na Priority a Prioritné oblasti. Celkový rozpočet ďalej rozčleňte na regionálny príspevok (ďalej len „RP“) a prostriedky 
z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“). 

Priorita a Prioritná oblasť Rozpočet v EUR z toho RP v EUR z toho EŠIF v EUR Plánovaný počet PM 

A. Systémové opatrenia na úrovni 
okresu 

5 970 000 970 000 5 000 000 50 

B. Prioritná oblasť Podpora regionálnej 
ekonomiky a inovácii 

23 602 000 475 000 11 987 000 1500 

C. Prioritná oblasť Podpora rozvoja 
ľudského kapitálu 

17 903 000 1 687 000 10 600 000 100 

D. Prioritná oblasť Zvyšovanie 
atraktivity územia a zlepšenie kvality a 
dostupnosti služieb 

8 438 000 1 728 000 6 240 000 350 

Spolu 55 913 000 4 860 000 33 827 000 2 000 

 
5. Ročné priority akčného plánu 
 
Ročné priority na realizáciu cieľov AP na rok 2020 v platnom znení schválené vládou SR uznesením č. 615 z  18. 12. 2019 a uznesením č. 739 z 25. 11. 2020. 
 

Priorita a Prioritná oblasť 
RP na rok ročných 

priorít v EUR 
RP celkovo v EUR Plánovaný počet PM 

A. Systémové opatrenia na úrovni okresu 200 000 100 000 0 

B. Podpora regionálnej ekonomiky a 
inovácií 

 580 020 19 

C. Prioritná oblasť Podpora rozvoja 
ľudského kapitálu 

50 000 245 084 7 

D. Prioritná oblasť Zvyšovanie atraktivity 
územia a zlepšenie kvality a dostupnosti 
služieb 

450 000 1 229 266 9,5 

Spolu 700 000 2 154 370 35,5 
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6. Realizácia aktivít zaradených do ročných priorít 
 
Prehľad aktivít ročných priorít a stav ich plnenia k 31. 12. 2020 

 
Rok2 

Por. 
číslo 

Číslo 
uznesenia 
vlády SR 

Zodpovedný subjekt Názov aktivity Stav 
(ukončená / v realizácii / bez začatia / nesplnená) 

2020 1 84/2019 ÚPPVII, okresný úrad Rozvoj kvalifikovaného poradenstva a sieťovania aktérov 
regionálneho rozvoja a aktérov súvisiacich  
sektorových politík v okrese. 

v realizácií 

2020 2 84/2019 PSK, okresný úrad Realizácia komplexných projektov infraštruktúry 
vzdelávania 

                                     v realizácií 

 
 
 
7. Realizácia projektov 
 
Uveďte detailnejšie informácie o projektoch. 

P. č. 
Číslo 

uznesenia 
vlády SR 

Prijímateľ Priorita Opatrenie Účel poskytnutia RP 
Výška RP                 

v EUR 
Počet PM3 

Stav 
(ukončený / 
v realizácii / 
bez začatia) 

1 - Obec Huncovce C. 8. 

stavebné práce na prístavbu nového 
objektu k existujúcemu skladovému 
objektu ZŠ Huncovce vrátane 
vodovodnej a kanalizačnej prípojky 

300 000 0 ukončený 

2 - 
Prešovský 
samosprávny kraj 

C. 9. 

stavebné práce na rekonštrukciu 
objektov v komplexe bývalých 
kasární, ktoré budú následne slúžiť 
ako moderný polyfunkčný 

500 000 0 bez začatia 

                                                           
2
 rok ročných priorít 

3
 súčet priamo vytvorených pracovných miest 
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P. č. 
Číslo 

uznesenia 
vlády SR 

Prijímateľ Priorita Opatrenie Účel poskytnutia RP 
Výška RP                 

v EUR 
Počet PM3 

Stav 
(ukončený / 
v realizácii / 
bez začatia) 

stredoškolský komplex 
zabezpečujúci verejné vzdelávanie 

3 - 

Kežmarská 
platforma pre 
sociálne 
začlenenie, n. o.  

D. 12. 
zabezpečenie aktivít Kežmarskej 
platformy pre sociálne začlenenie, 
n. o. 

15 000 0 ukončený 

4 - 

Kežmarská 
platforma pre 
sociálne 
začlenenie, n. o.  

D. 12. 

obstaranie hmotného investičného 
majetku, vypracovanie projektovej 
dokumentácie, nákup strojov, 
techniky a náradia pre účely 
súvisiace s výstavbou svojpomocnej 
domovej výstavby a realizáciou 
nových stavieb sociálneho bývania v 
obciach Ihľany a Krížová Ves 

123 000 0 ukončený 

5 - Mesto Kežmarok A. 1. 
zabezpečenie aktivít Centra podpory 
regionálneho rozvoja 

10 000 0 ukončený 

6 - Mesto Kežmarok A. 1. 

nákup dopravných prostriedkov, 
strojov, prístrojov, zariadení, 
techniky a náradia pre účely činnosti 
Centra podpory regionálneho 
rozvoja 

60 000 0 ukončený 

7 - 

Kežmarská 
platforma pre 
sociálne 
začlenenie, n. o. 

D. 12. 

realizácia pilotného programu 
sociálneho začleňovania, 
vzdelávania a zvyšovania možností 
uplatnenia sa na trhu práce 
príslušníkov MRK, pomocou 
výstavby sociálneho bývania  
v obciach Krížová Ves a Ihľany 

107 000 0 ukončený 

8 - Mesto Kežmarok A. 1. 
zabezpečenie aktivít a prevádzky 
Centra podpory regionálneho 
rozvoja okresu Kežmarok 

144 275 7 ukončený 

9 - Mesto Kežmarok A. 1. oprava a interiérové vybavenie 75 963 0 ukončený 
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P. č. 
Číslo 

uznesenia 
vlády SR 

Prijímateľ Priorita Opatrenie Účel poskytnutia RP 
Výška RP                 

v EUR 
Počet PM3 

Stav 
(ukončený / 
v realizácii / 
bez začatia) 

priestorov budovy Reduty v meste 
Kežmarok - sídla centra podpory 
regionálneho rozvoja okresu 
Kežmarok 

10 - Mesto Kežmarok D. 17. 
rekonštrukcia Zariadenia pre 
seniorov a Zariadenia 
opatrovateľskej služby 

230 000 0 ukončený 

11 - Obec Jurské C. 8. 
vybudovanie nadstavby a strechy 
základnej školy v obci Jurské 

250 000 0 ukončený 

12 - Obec Ihľany B. 5. 

Materiálno - technické vybavenie, 
prevádzkové náklady dielne a 
vybudovanie elektrickej a 
kanalizačnej prípojky pre obecný 
podnik v obci Ihľany 

120 800 9 ukončený 

13 - Mesto Kežmarok D. 15. 

vypracovanie dvoch koncepčných 
dokumentov v oblasti sociálnych 
služieb, zdravotnej starostlivosti a 
podpory zdravia 

50 000 0 ukončený 

14 - 

Centrum podpory 
regionálneho 
rozvoja okresu 
Kežmarok 

A. 1. 
zabezpečenie aktivít a prevádzky 
Centra podpory regionálneho 
rozvoja okresu Kežmarok 

291 251 0 ukončený 

15 - Mesto Spišská Belá D. 17. 
výstavba Denného centra Spišská 
Belá - Strážky 

180 000 2 ukončený 

16 - 
Technické služby, 
s.r.o. Kežmarok 

B. 5. 

nákup materiálno - technického 
vybavenia a činnosť mestského 
podniku Technické služby, s.r.o. 
Kežmarok 

200 000 10,5 v realizácii 

17 - 
Obec Červený 
Kláštor 

D. 17. 
dobudovanie rozšírenia kanalizačnej 
siete v obci Červený Kláštor 

118 100 1 ukončený 

18 - Obec Huncovce C. 8. 
zníženie energetickej náročnosti 
objektu ZŠ Huncovce -  prístavba 

77 752 0 ukončený 



Strana 6 z 15 
 

P. č. 
Číslo 

uznesenia 
vlády SR 

Prijímateľ Priorita Opatrenie Účel poskytnutia RP 
Výška RP                 

v EUR 
Počet PM3 

Stav 
(ukončený / 
v realizácii / 
bez začatia) 

19 - Obec Jurské C. 8. 
vybudovanie parkoviska, 
spevnených plôch a oplotenia areálu 
ZŠ v obci Jurské 

110 000 9 ukončený 

20 334/2019 Jozef Musala B. 2. nákup poľnohospodárskej techniky 20 000 0 ukončený 

21 334/2019 Pavol Jabrocký B. 2. 
zefektívnenie chovu a zvýšenie 
produkcie a predaja regionálnych 
výrobkov 

20 000 0 ukončený  

22 334/2019 
Bronislava 
Plučinská  

B. 2. 

podpora podnikateľského subjektu v 
pôdohospodárstve prostredníctvom 
obstarania poľnohospodárskych 
strojov 

11 036 0 v realizácii 

23 334/2019 
DIMENZIA, spol. s 
r.o. 

B. 2. 
zvýšenie a skvalitnenie výroby 
imunoproduktov a kozmetických 
výrobkov 

80 000 2 v realizácii 

24 615/2019 

Centrum podpory 
regionálneho 
rozvoja okresu 
Kežmarok 

A. 1. 
zabezpečenie aktivít a prevádzky 
Centra podpory regionálneho 
rozvoja okresu Kežmarok 

100 000 0 ukončený 

25 615/2019 
Ing. Milan 
Pichnarčík 

B. 2. 
nákup kontajnera na uskladnenie 
produkcie čerstvého mlieka 

20 000 0 
ukončený 

26 615/2019 
Jaroslav Roth – LEV 
TOUR 

B. 3. 

zaobstaranie ekologických 
elektrických kolobežiek 
a súvisiaceho vybavenia s cieľom 
zvýšiť ponuku služieb cestovného 
ruchu v regióne  

40 000 1 v realizácii 

27 615/2019 COCO juice s. r. o. B. 3. 
rozšírenie podnikateľských aktivít 
a služieb v oblasti gastronómie 

120 000 3 
 

v realizácii 



Strana 7 z 15 
 

P. č. 
Číslo 

uznesenia 
vlády SR 

Prijímateľ Priorita Opatrenie Účel poskytnutia RP 
Výška RP                 

v EUR 
Počet PM4 

Stav 
(ukončený / 
v realizácii / 
bez začatia) 

28 615/2019 PROFI JM, s. r. o. B. 3. 
zariadenie prevádzky drevovýroby 
a činnosť Zamagurského centra 
kreatívnych remesiel 

30 000 1 v realizácii 

29 
615/2019 

 
Ing. Ivana 
Kriššáková 

B. 2. 
obstaranie technologického 
vybavenia mliekarne 

130 000 4 v realizácii 

30 615/2019 ZASTROVA, a. s. C. 10. 
nákup vybavenia pre tréningové 
centrum v oblasti pracovania 
produktov z kovov 

120 000 4 v realizácii 

31 615/2019 Mesto Kežmarok D. 17. 
Rekonštrukcia a modernizácia 
Zariadenia pre seniorov a Zariadenia 
opatrovateľskej služby Kežmarok 

350 000 0 v realizácii 

32 615/2019 Obec Lechnica D.  
nákup techniky na letnú údržbu 
horských cyklotrás a zimnú údržbu 
bežkárskych stôp 

28 000 1 v realizácii 

33 615/2019 

AGROSTAV, 
stavebno-
obchodné družstvo 
Poprad 

D. 17. 

rekonštrukcia rekreačno-športovej 
a oddychovej zóny pri areáli kaštieľa 
Strážky 

150 000 4 v realizácii 

34 615/2019 Mesto Kežmarok D. 18. 
dobudovanie infraštruktúry pre 
priemyselný park Kežmarok - 
Pradiareň 

300 000 0 v realizácii 

35 615/2019 Obec Malý Slavkov D. 17. 
Vypracovanie projektovej 
dokumentácie na realizovanie 
cyklotrasy 

20 000 0 v realizácii 

36 615/2019 Mesto Spišská Belá D. 17. 
Obnova a dobudovanie turistických 
informačných panelov a máp 
v meste Spišská Belá 

5 000 0 v realizácii 

37 615/2019 Mesto Spišská Belá D. 17. 
modernizácia hokejovo-
hokejbalového areálu 200 000 1 

 
v realizácii 

 

                                                           
4
 súčet priamo vytvorených pracovných miest 
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P. č. 
Číslo 

uznesenia 
vlády SR 

Prijímateľ Priorita Opatrenie Účel poskytnutia RP 
Výška RP                 

v EUR 
Počet PM5 

Stav 
(ukončený / 
v realizácii / 
bez začatia) 

38 615/2019 
Mesto Spišská 
Stará Ves 

D. 

 dofinancovanie projektu 
modernizácie a rekonštrukcie centra 
integrovanej zdravotnej 
starostlivosti 

82 823 2 v realizácii 

39 739/2020 
Stráne Invest RSP, 
s. r. o. 

B. 

 podpora vytvárania predajných 
miest a distribučných miest a práce 
s verejnosťou - zriadenie 
pekárenskej prevádzky - vybavenie 

80 000 2 
 

v realizácii 

40 739/2020 RAMAGU, o. z. D. 

 zachovanie a zlepšenie celoročnej 
kultúrnej ponuky v regióne 
prostredníctvom udržania 
zamestnanosti a zlepšenia 
technického vybavenia kultúrneho 
Centra  - úhrada mzdových nákladov 
dvoch zamestnancov za rok 2020 
a nákup technického vybavenia 

20 250 1,5 v realizácii 

41 739/2020 MADAS Stav s. r. o. B. 
 úhrada nákladov na výstavbu haly  -

výstavba haly 
80 000 2 v realizácii 

42 739/2020 Obec Holumnica D. 

 Tepelno-technické zhodnotenie 
budovy zdravotného strediska, 
zlepšenie vzhľadu budovy, v ktorej 
sa poskytujú služby verejného 
zdravotníctva primárnej zdravotnej 
starostlivosti 

35 993,37 0 v realizácii 

43 739/2020 Nezdolný Vrch B. 
 vytvorenie a zriadenie vizuálnej 

mobilnej prezentácie historického 
výskumu „Tatranského Stonehenge“ 

34 000 1 v realizácii 

44 739/2020 
Sociálny podnik 
Toporec, s. r. o. 

B. 
 rozšírenie služieb v obci 

prostredníctvom zamestnania ZUoZ 46 020 5 
 

v realizácii 
 

                                                           
5
 súčet priamo vytvorených pracovných miest 
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P. č. 
Číslo 

uznesenia 
vlády SR 

Prijímateľ Priorita Opatrenie Účel poskytnutia RP 
Výška RP                 

v EUR 
Počet PM6 

Stav 
(ukončený / 
v realizácii / 
bez začatia) 

45 739/2020 
Obec Veľká 
Franková 

D.  
zvýšenie návštevnosti, kvalitnejšia 
infraštruktúra v oblasti cestovného 
ruchu 

22 500 0 v realizácii 

46 739/2020 
Súkromná spojená 
škola, ul. Biela voda 
2, Kežmarok 

C.  

vytvorenie dvoch nových 
pracovných miesta a podpora 
využitia akreditovaných 
rekvalifikačných kurzov SSŠ na 
získanie a doplnenie si vzdelania 
a rozvoja zručností UoZ za účelom 
lepšej zamestnanosti 

60 084 2 v realizácii 

47 739/2020 

Oblastná 
organizácia 
cestovného ruchu 
Tatry-Spiš-Pieniny 

D. 17. 

zvýšenie návštevnosti regiónu, rast 
prenocovaní, rozvoj služieb 
cestovného ruchu 

4 700 0 v realizácii 

48 739/2020 
Cirkevný zbor ECAV 
na Slovensku 
Kežmarok 

D. 17. 

zvýšenie atraktivity lokality UNESCO, 
propagácia lokality UNESCO, 
prezentujúcej ľudové baroko 
v drevenej architektúre 

10 000 0 v realizácii 

49 739/2020 Mesto Spišská Belá C.  
modernizácia atletickej dráhy - 
dobudovanie povrchu atletickej 
dráhy - tartanu s čiarovaním 

65 000 1 v realizácii 

50 
 

REA Tatry, s. r. o. D. 17. 
zvýšenie atraktivity územia kvality 
a dostupnosti služieb  

40 000 1 bez začatia 

51 

 

TOREAL, s.  r. o. B.  3. 

podpora služieb, obchodu a výroby 
prostredníctvom revitalizácia 
národnej kultúrnej pamiatky bývalej 
Weinovej textilnej továrne 
v hnedom priemyselnom parku 
Kežmarku, Pradiareň a tvorba 
nového produktu cestovného ruchu, 

40 000 1 bez začatia 

                                                           
6
 súčet priamo vytvorených pracovných miest 
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revitalizáciou brownfieldu Pradiareň 
Kežmarok 

52 

 
Michal Dudek s. 
r.o. 

B.  

zaobstaranie potrebného 
technického gastronomického 
vybavenia spĺňajúceho aktuálne 
požiadavky trhu 

31 452,63 1 bez začatia 

 
 

8. Hodnotenie plnenia ročných priorít 
 

Schválené projekty Výborom pre rozvoj okresu Kežmarok SWITCH CLUB, s.r.o. Stará Lesná a LOMNICA, s.r.o. Veľká Lomnica a ďalšie schválené projekty výborom a aj 

hodnotiacou komisiou REA Tatry, s. r. o., TOREAL, s. r. o.  a Michal Dudek s. r. o. boli v návrhu ročných priorít na rok 2020 zaslané na Ministerstvo investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie SR, ale zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku medzi uvedenými žiadateľmi o RP a poskytovateľom RP sa neuzavreli. 

 

9. Hodnotenie plnenia AP 
 
Základné údaje o miere evidovanej nezamestnanosti a disponibilných UoZ k 31.12.2020 a ich porovnanie s rovnakými údajmi k termínu zaradenia okresu medzi NRO 
(dátum viď. bod 2). 

Ukazovateľ Stav k 31. 12. 2020 Rozdiel 

Miera evidovanej nezamestnanosti (MEN) 17,93 -5,91 

Počet obyvateľov okresu 76 165 +3 241 

Počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva (EAO) 32 424 -791 

Počet uchádzačov o zamestnanie (UoZ) 6 365 -2 446 

Počet disponibilných UoZ 5 813 -2 107 

 
Údaje o poberateľoch dávok v hmotnej núdzi k 31. 12. 2020 za okres Kežmarok. 

Dávka v hmotnej núdzi k 31. 12. 2020 Počet osôb 

DHN celkom  - poberatelia  1 969 

DHN a príspevky k dávke celkom – partneri  1 241 

DHN – spoluposudzované osoby – celkom 6 409 

Z toho počet detí spolu 3 199 

Nezaopatrené dieťa 2 823 

Zaopatrené dieťa do 25 rokov 376 

Dieťa nad 25 rokov 0 
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Údaje o výške verejných prostriedkov súvisiacich s plnením AP poskytnutých od schválenia AP vládou SR. 
Priorita a Prioritná oblasť Plánované PM Vytvorené PM EŠIF plán v EUR EŠIF zmluva v EUR RP plán v EUR RP zmluva v EUR  

A. Systémové opatrenia na 
úrovni okresu 

50  5 000 000  970 000 681 489 

B. Prioritná oblasť Podpora 
regionálnej ekonomiky a 
inovácii 

1500 19 11 987 000  475 000 1 031 856 

C. Prioritná oblasť Podpora 
rozvoja ľudského kapitálu 

100 7 10 600 000  1 687 000 982 836 

D. Prioritná oblasť Zvyšovanie 
atraktivity územia a zlepšenie 
kvality a dostupnosti služieb 

350 9,5 6 240 000  1 728 000 2 052 366 

Spolu 2 000 35,5 33 827 000 80 119 892 4 860 000 4 748 547 

 
10. Hodnotenie plnenia AP a ročných priorít 

 

ZHODNOTENIE: 

Okres Kežmarok patrí z hľadiska počtu obyvateľov 76 165 (k 31. 12. 2020) k väčším okresom Prešovského kraja (5. najväčší z trinástich okresov). Z celkového 

počtu obyvateľov kraja žije v okrese Kežmarok 9,18 % obyvateľov. Okres má najnižší priemerný vek obyvateľstva (34,66) v rámci okresov Prešovského 

kraja. Priemerný vek je o vyše 4 roky nižší, ako priemer za Prešovský kraj (39,05), v porovnaní s celoslovenským priemerom (41,26) je rozdiel až 6,6 roka. 

 

Aj keď sa hodnota indexu starnutia dlhodobo zvyšuje, je okres Kežmarok okresom s najvyšším percentuálnym podielom  osôb v predproduktívnom veku - 

23,63 %. Rovnako je to okres s najnižším podielom osôb v poproduktívnom veku v rámci kraja. Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Kežmarok 

bola k 31.12.2020 na úrovni 17,93 % (ŠÚ SR). V rámci Prešovského kraja je to okres s najvyššou mierou nezamestnanosti.  Disponibilný počet uchádzačov 

o zamestnanie bol za obdobie ostatných 10 rokov najnižší na konci roka 2019 (pred vypuknutím pandémie COVID-19) - 4821. V roku 2020 stúpol počet 

disponibilných uchádzačov o zamestnanie takmer na úroveň rokov 2016 - 2017.  Miera nezamestnanosti v okrese Kežmarok je dlhodobo nad slovenským 

priemerom a nad priemerom Prešovského kraja. Vývoj evidovanej miery nezamestnanosti v okrese Kežmarok kopíruje vývoj nezamestnanosti v Slovenskej 

republike a v Prešovskom kraji avšak stabilne patrí medzi 3 okresy s najvyššou mierou evidovanej nezamestnanosti v SR. V ostatných 5 rokoch (2016-2020, 

počas realizácie Akčného plánu) v okrese Kežmarok zaznamenávame pokles miery evidovanej nezamestnanosti o 2,60 pb (percentuálny bod), čo  je mierne 

vyšší pokles, ako v Prešovskom kraji ako celku (2,52 pb) a zároveň je to vyšší pokles v porovnaní s poklesom miery nezamestnanosti na Slovensku (pokles 

medzi rokmi 2016 - 2020 o 1,19 pb). 
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V rámci vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva okresu Kežmarok dominujú obyvatelia s úplným stredným vzdelaním s maturitou v podiele 29,53 %, 

základným vzdelaním s podielom 28,07 % (vyše 10 pb nad úrovňou priemeru za SR),  učňovským a odborným vzdelaním (bez maturity) s podielom 26,65 %. 

V okrese Kežmarok je 7 stredných škôl, z toho 2 gymnáziá (1 v Kežmarku a 1 ako organizačná zložka Spojenej školy v Spišskej Starej Vsi), 4 stredné 

odborné školy (vrátane 1 hotelovej akadémie)  a 1 Stredná umelecká škola. Nenachádza sa tu ani jedna vysoká škola. Nachádza sa tu kontaktné miesto 

Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. 

 

Najväčší podiel uchádzačov o zamestnanie  z celkového počtu uchádzačov tvorí ku koncu roka 2020 skupina obyvateľov s ukončeným základným vzdelaním, 

teda 2381 uchádzačov, čo je  35 %. Až 19 % UoZ nemá ukončené ani základné vzdelanie (1225 UoZ). 

 

Podiel uchádzačov o zamestnanie s nedokončeným základným vzdelaním a ukončeným základným vzdelaním tak tvorí až 54 % uchádzačov o zamestnanie. 

Významne zastúpená je aj skupina uchádzačov s ukončeným stredným odborným a úplným stredným odborným vzdelaním - 2234, čo tvorí 35%. 

 

Na konci roka 2020 pôsobilo na území okresu Kežmarok 1217 podnikov, teda 5,3% z celkového počtu podnikov evidovaných v Prešovskom kraji. Veľkosť 

podniku z hľadiska počtu zamestnancov bola zistená v 731 podnikoch, pričom 707 podnikov sú zamestnávateľmi do 49 zamestnancov a 19 podnikov 

zamestnávajúcich   od   50 - 249 zamestnancov. 

 

Okres Kežmarok sa nachádza v severozápadnej časti Prešovského samosprávneho kraja pri hranici s Poľskom. Dopravnou tepnou je cesta I. triedy I/66 

vedúca z Popradu (najbližšie napojenie na diaľnicu) cez Kežmarok, Spišskú Belú do Poľska (hraničné priechody Jurgów - Podspády a Tatranská Javorina - Lysá 

Poľana - v okrese Poprad). V Spišskej Belej sa cesta I. triedy rozvetvuje a druhá vetva I/77 pokračuje v smere do Starej Ľubovne a následne do Bardejova, či 

Prešova. Priamo v okrese je 1 cestný hraničný priechod Lysá nad Dunajcom - Niedzica. Doprava na území okresu Kežmarok sa uskutočňuje po cestnej sieti a 

po železnici. Ostatné druhy dopravy sú využívané len výnimočne, napríklad prostredníctvom medzinárodného letiska Poprad.  

 

Okres Kežmarok patril medzi prvé (pilotné) okresy v našej republike, ktoré boli zaradené medzi tzv. najmenej rozvinuté okresy a Akčný plán pre okres 

Kežmarok bol schválený 10. Februára 2016 (schválené boli dodatok č. 1 k AP dňa 06. 12. 2016 a dodatok č. 2 k AP dňa 13. 09. 2018). Predpokladaný rozpočet 

bol 55,9 mil. €, z toho EŠIF 33,8 mil. €, RP 4,86 mil. €. Miera evidovanej nezamestnanosti bola k 31. 12. 2019 v okrese Kežmarok 14,79%. V porovnaní 

k dátumu poslednej správy k 31. 12. 2020 stúpla MEN na 17,93%. 
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Okres Kežmarok je v súčasnosti tretím okresom s najvyšším počtom MEN v rámci celej SR. Počas pandemického roka 2020 v okrese Kežmarok sa stretávame 

s výrazným nárastom počtu uchádzačov o zamestnanie vo veku nad 50 rokov, ktorý v súčasnosti dosahuje 1477 osôb, čo je 23,14 % z celkového počtu 

uchádzačov o zamestnanie Cieľom AP do roku 2020 bolo vytvorenie 2 000 pracovných miest. Ku 31. 08. 2020 bolo s podporou RP a EŠIF vytvorených 3 037 

pracovných miest. 

 

 

Prioritná oblasť: 

A. Systémové opatrenia Akčného plánu na úrovni okresu Kežmarok -  v pláne RP  bola poskytnutá suma vo výške 970 000 €,  z ktorej bolo vyčerpaných  

681 489 € čo je 70,26%. 

Prioritná oblasť A. je splnená čiastočne, nakoľko sa výbor pre NRO pravidelne stretával, vyhodnocoval žiadosti o RP. Výrazne sa zlepšila činnosť CPRR najmä 

pri podpore a pomoci žiadateľov o RP, čo sa týka verejných obstarávaní a iných administratívnych činností. CPRR po vyhlásení výziev OÚ   uskutočnilo 

pracovné stretnutia s pracovníkmi regionálneho rozvoja na OÚ a so žiadateľmi o poskytnutie regionálneho príspevku a to najmä pri pomoc pri vypĺňaní 

žiadosti o RP a pri príprave podkladov potrebných k žiadosti o RP. 

 

B. Podpora regionálnej ekonomiky a inovácii -  v pláne RP bola suma 475 000 €,  v uvedenej prioritnej oblasti bola vyčerpaná suma až 1 031 856 €.   

 

C. Podpora rozvoja ľudského kapitálu -  v pláne RP  bola suma vo výške 50 000 €,  v uvedenej prioritnej oblasti bola vyčerpaná suma 982 836 €. 

 

D. Zvyšovanie atraktivity územia a zlepšenie kvality a dostupnosti služieb - v pláne RP  bola suma vo výške 450 000 €, v uvedenej prioritnej oblasti  bola 

vyčerpaná 2 052 366 € . 

Rok 2020 bol pre okres Kežmarok  posledným rokom realizácie akčného plánu, preto  výška disponibilných prostriedkov nebola členená na prioritné oblasti, 

aby mohol byť dočerpaný celý disponibilný zostatok regionálneho príspevku pre okres Kežmarok. 
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ZHODNOTENIE AKČNÉHO PLÁNU: 

 

Akčný plán bol veľkým prínosom pre okres Kežmarok s takou vysokou mierou nezamestnanosti a hlavný cieľ akčného plánu okresu Kežmarok vytvoriť 2 000 

pracovných miest do 31. 12. 2020 bol splnený, nakoľko ku 31. 08. 2019 bolo vytvorených 3 037 pracovných miest, čo  splnenie na 151,85 % .   

 

V budúcnosti je potrebné  v okrese Kežmarok zamerať sa na  tieto oblasti  

 Zamestnanosť 

 Cestovný ruch 

 Poľnohospodárstvo 

 

 Zamestnanosť: 

Hlavným zámerom regionálneho  príspevku je podpora vzniku nových pracovných miest. Regionálny príspevok by nemal slúžiť na financovanie aktivít 

resp. projektov, ktoré môžu byť financované z iných zdrojov a  podpory EÚ, preto je potrebné regionálnymi príspevkami podporiť tvorbu pracovných 

miest pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie   t. j. nízko kvalifikovanej pracovnej sily ťažko umiestniteľnej na trhu práce. V okrese 

Kežmarok sú predpoklady pre rozvoj poľnohospodárskej výroby  a to hlavne chov hovädzieho dobytka, oviec, pestovanie zemiakov, kde je 

predpoklad zamestnať pracovné sily s nízkou kvalifikáciou a  zároveň podporiť potravinovú sebestačnosť produkciou poľnohospodárskych produktov. 

Ďalšou kľúčovou prioritou by mala  byť podpora vzniku sociálnych podnikov a to najmä v obciach s MRK.  

 

 Cestovný ruch: 

Podmienkou cestovného ruchu je  kvalitná technická infraštruktúra, kvalitný komplex služieb cestovného ruchu s využitím pamiatkového fondu, 

využitím tradícií remeselnej výroby, využitie hraníc s najatraktívnejším regiónom cestovného ruchu  v rámci Slovenska “Vysoké Tatry“. V rámci týchto 

skutočností by bolo vhodné podporiť  realizáciu projektov, ktoré  priamo  vytvoria pracovné miesta, ale  zohľadniť aj  iné ukazovatele projektov napr. 

nepriamo podporené pracovné miesta, ktoré  podporia zviditeľnenie regiónu podporou kultúrnych podujatí,  podporou  kultúrnych aktivít,   

propagáciou regionálnych produktov,  propagáciou kultúrnych pamiatok,  podporou projektov zameraných na rozvoj športu  a  obnovu kultúrnych 

pamiatok a tým aj možnosťou udržateľnosti pracovných miest v regióne a zmiernenie migrácie za prácou.    

 

 Poľnohospodárstvo: 

V rámci oblasti poľnohospodárstva  majú poľnohospodári možnosti využiť viac  druhov vnútroštátnej podpory špecifickej pre odvetvie 

poľnohospodárstva, ale na zabezpečenie dodávok potravín v rámci stratégie “z farmy na stôl“ považujeme za viac ako potrebné zamerať sa aj na 
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podporu poľnohospodárov regionálnym príspevkom a to najmä na modernizáciu  fariem stabilných spoločnosti v oblasti prvovýroby,  ale aj podporou 

mladých začínajúcich poľnohospodárov.  

 

 

ODPORÚČANIE PRE ZLEPŠENIE REALIZÁCIE A APLIKÁCIE DO PRAXE: 

 

- Konzultačná, poradenská, koordinačná, technická pomoc pri spracovaní žiadosti o RP. 

- Je potrebné jasne zadefinovať a zhodnotiť merateľné ukazovatele, a to najmä vytvorenie pracovných miest. 

- V budúcnosti pri vyhlasovaní výziev predkladaných okresnými úradmi dbať na čo najväčšiu informovanosť a transparentnosť, aby sa mohlo 

zapojiť čo najviac žiadateľov o regionálny príspevok (ďalej len „RP“); 

- Dbať na dodržiavanie rovnosti príležitostí pre všetkých predkladateľov žiadosti o RP. 

- Zníženie administratívnej činnosti, tým by sa urýchlilo vyplatenie regionálneho príspevku. 

- Rozvoj spolupráce a vzájomnej podpory medzi regionálnymi producentmi pri umiestňovaní regionálnych produktov na trh.  

- Propagácia a marketingová podpora v regióne s cieľom podpory predaja regionálnych produktov. 

- Aplikácia a marketingová podpora regionálnej značky. 

- Poradenstvo a konzultácie so zameraním na zvýšenie produkcie a dopytu po regionálnych produktoch. 

- Implementácia koncepcií poľnohospodárstva a lesníctva s napojením na EŠIF a regionálny príspevok pre NRO.  

- Prepojenie spolupráce regionálnych producentov a subjektmi cestovného ruchu ako jedná z možnosti podpory miestnej ekonomiky v oblasti 

agropotravinárstva. Regionálny výrobok ako produkt pre cestovný ruch. 

 


