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Pozvánka na 1. pracovné stretnutie - prezentáciu programu  

„AKČNÝ PLÁN INTEGROVANÉHO ROZVOJA SPIŠA A ŠARIŠA“  
Motto: "Len múdri ľudia a zdravá krajina predstavujú skutočný potenciál pre udržateľný plnohodnotný život" 

Mesto Levoča, obce Hornej Torysy s MVO Ľudia a voda Vás, zástupcov miest a obcí okresov 
Gelnica, Levoča, Kežmarok, Poprad, Prešov, Sabinov, Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa, pozývajú 

k odštartovaniu tvorby spoločného programu integrovaného rozvoja regiónov Spiš a Šariš. 

Ambíciou stretnutia je rozšíriť spoločnú platformu pre zostavenie programu rozvoja, založenom 
na skutočnom zintenzívnení využívania vlastného potenciálu.  

 

Miesto konania: Levočské Kongresové centrum na Nám. Majstra Pavla 54 

Čas konania: 18. marec 2015 (streda) so začiatkom o 12:30  

 

Špecifické danosti krajiny predstavujú jej jedinečný, prirodzený potenciál pre vlastný rozvoj.   
Mieru a udržateľnosť zhodnocovania potenciálu krajiny predurčuje spôsob myslenia a konanie 
obyvateľov. No a to je významnou mierou ovplyvňované spôsobom myslenia a konaním ich 
lídrov. Celkový stav prírodného prostredia a životná úroveň obyvateľov väčšej časti Slovenska 
svedčia o tom, že v ostatných desaťročiach sme na tieto súvislosti akosi pozabudli. 

Spiš a Šariš sú nádherné končiny Slovenska. Prírodné a kultúrne dedičstvo poskytujú dostatočný 
potenciál pre plnohodnotný udržateľný život obyvateľov. Mnohými formami necitlivých zásahov 
do krajinnej štruktúry v ostatnom polstoročí však bola jej veľká časť značne poškodená. Celkové 
strácanie vody a zvýšená erózia znižujú kvalitu pôdy  a celého prostredia. Tak došlo k obmedzeniu 
potenciálu pre jeho ekonomické zhodnocovanie. Teda aj pre  celkový rozvoj. 

Nosnou stratégiou hospodárskej politiky všetkých vlád po roku 1998 je takmer výlučné zameranie 
na zahraničných investorov, prevažne v priemysle. Takto jednostranná politika prináša odvetvovo 
aj územne nevyváženú ekonomiku. Nedostatočne využívaný potenciál prírodného a kultúrneho 
dedičstva sa následne negatívne prejavuje vo viacerých oblastiach. Najmarkantnejšie                      
v štatistických údajoch o potravinovej sebestačnosti či cestovnom ruchu.  Konečnými dôsledkami 
sú veľké regionálne rozdiely v zamestnanosti a kvalite života, až po neúnosné životné podmienky 
niektorých skupín obyvateľstva. Uvedené skutočnosti sú o to zarážajúcejšie a smutnejšie, že 
spomedzi krajín skupiny V4 sú regionálne rozdiely najväčšie práve u nás. 

Práve o riešení týchto problémov je navrhovaný akčný plán, ktorý by sme Vám chceli 
prezentovať. Je o tom, ako „postaviť  na nohy“ oba piliere rozvoja. Dedičstvo, prírodné 
a kultúrne, aj ľudský kapitál, ktorý je určujúci. Obnova prirodzeného myslenia našich starých 
otcov s novými znalosťami a obnova poškodenej krajiny sú tou cestou. 

Dovoľte nám, aby sme Vám, prirodzeným lídrom komunít, ukázali niektoré z efektívnych 
spôsobov, ako to urobiť. Pre Vašich spoluobčanov. Pre naše deti a vnukov.         
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Program stretnutia: 

12:30:   Registrácia účastníkov  

13:00:  Úvodné slovo - PaeDr. Milan Majerský - primátor mesta Levoča,  

              Mgr. Ľubica Džugánová - starostka  obce Tichý Potok 

13:15:   Skutočný rozvojový potenciál krajiny regiónov Spiša a Šariša pre tvorbu nových  

pracovných príležitostí. Reálne možnosti a nezastupiteľné úlohy samosprávy -                    

Ing. Ladislav Vozárik, ekonomický analytik 

13:45:  Príbeh Tichého Potoka  a z toho vyplývajúce  príležitosti  pre obce z povodia riek        b              

a            Poprad, Hornád, Torysa - Ing. Michal Kravčík, CSc.,  predseda MVO Ľudia a voda 

14:05:  Voda, ako zdroj ekonomického rastu 

• Voda a pôda - Prof. Ondrej Hronec, DrSc., Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 

• Voda a biomasa - RNDr. Ladislav Židek, generálny riaditeľ Biomasa, združenie 

právnických osôb Kysucký Lieskovec 

• Voda, lesníctvo a lokálne rozvojové stratégie - Ing. Miroslav Hríb, PhD., konateľ   

VodaLes s.r.o.,  Zvolen 

• Voda, biodiverzita a vtáky, Ing. Martin Fecko, Predseda Výboru NR SR pre 

pôdohospodárstvo a životné prostredie 

• Voda a ryby vo vodných tokoch -  Pavel Švec, hospodár MO SRZ Orlov  

• Voda, rybníky a cestovný ruch - Ondrej Hovančík, starosta obce Dúbrava 

15:05:   Prestávka s kávou pri novej knižke profesora Ondreja Hronca „Aká sme to krajina“  

15:45: Predstavenie návrhov riešenia a moderovaná diskusia 

• Akčný plán integrovaného rozvoja Spiša a Šariša 

• Mechanizmy fungovania a inštitucionálne zabezpečenie  

• Možnosti finančného zabezpečenia 

17:00:  Cena Vodného Oskara: vyhlásenie celoštátnej súťaže o najlepší projekt ochrany vôd   a           

a            zrealizovaný na Slovensku - Mgr. Adela Banášová  ambasádorka Európskeho roka      c            

a            rozvoja  

17:30:  Memorandum o spolupráci  

17:45:  Záver 

_______________________ 

Poznámka:  

Počas programu bude prebiehať dotazníkový prieskum o záujme aktívne sa zúčastniť  programu, v rámci 

prieskumu na tému „Voda ako ľudské právo“ Katedry Human Ecology: Culture, Power, Sustainability 

Švédskej Lund University. 

 

Účastnícky poplatok 10 € 

Návratku, prosím, zašlite do 10.  marca  2015 do 17,00 hod. na e-mailovú adresu: 

danka.kravcikova@gmail.com  alebo na faxové číslo 055/6337716. 


