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MESTO HUMENNÉ
�� Mesto Humenné sa zapojilo do projektu strategického
plánovania ekonomického rozvoja (projekt finančne
podporila USAID – Agentúra USA pre medzinárodný
rozvoj)
� do projektu boli vybrané mestá – Šaľa, Humenné,
Prešov a TrnavaPrešov a Trnava
� v rámci projektu spolupráca s konzultačnou firmou
Berman Group – Praha a Academiou Istropolitane Nova
– Svätý Jur
� zriadená Komisia pre strategické plánovanie
� výsledok celého procesu – vypracovanie =>
Strategického Plánu ekonomického rozvoja mesta
Humenné



MESTO HUMENNÉ
�� StrategickýStrategický plánplán ekonomickéhoekonomického rozvojarozvoja mestamesta
naštartovalnaštartoval hospodárskyhospodársky rozvojrozvoj mestamesta aa regiónuregiónu
�� napomáhalnapomáhal kk vytvoreniuvytvoreniu spoločnejspoločnej vízievízie lepšejlepšej
ekonomickejekonomickej budúcnostibudúcnosti mestamesta HumennéHumenné
�� obyvateliaobyvatelia získalizískali možnosťmožnosť aktívneaktívne sasa podieľaťpodieľať nana
ovplyvňovaníovplyvňovaní budúcehobudúceho vývojavývoja mestamestaovplyvňovaníovplyvňovaní budúcehobudúceho vývojavývoja mestamesta
�� aktívnaaktívna účasťúčasť predstaviteľovpredstaviteľov obchodnej,obchodnej, finančnej,finančnej,
priemyselnej,priemyselnej, akademickejakademickej sférysféry aa médiímédií
�� dôležitýdôležitý nástrojnástroj nana získavaniezískavanie peňazípeňazí zozo
štrukturálnychštrukturálnych fondovfondov EÚEÚ
�� potrebnýpotrebný dokumentdokument prepre budúcichbudúcich významnýchvýznamných
investorov,investorov, vv uplynulomuplynulom obdobíobdobí bolbol nárastnárast prílevuprílevu
investorovinvestorov vv mestemeste
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�� plán pozostával z troch hlavných kritických oblastí plán pozostával z troch hlavných kritických oblastí 
(podmienky pre veľké investície, dostupnosť mesta, (podmienky pre veľké investície, dostupnosť mesta, 
rozvoj podnikania a podnikavosti)rozvoj podnikania a podnikavosti)
�� vypracovanie plánu ekonomického rozvoja mesta na vypracovanie plánu ekonomického rozvoja mesta na 
základe akčných plánovzáklade akčných plánovzáklade akčných plánovzáklade akčných plánov
�� akčné plány obsahovali 9 zámerov a celkom 30 cieľovakčné plány obsahovali 9 zámerov a celkom 30 cieľov
��strategický plán ekonomického rozvoja sa strategický plán ekonomického rozvoja sa 
sústreďoval na dva potenciálne rastové aspekty sústreďoval na dva potenciálne rastové aspekty 
ekonomického rozvoja mesta:ekonomického rozvoja mesta:
��1. podmienky pre investorov (získavanie nových a 1. podmienky pre investorov (získavanie nových a 
starostlivosť o existujúcich)starostlivosť o existujúcich)
��2. rozvoj malého a stredného podnikania2. rozvoj malého a stredného podnikania
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�� vytvorenie technických podmienok pre umiestnenie vytvorenie technických podmienok pre umiestnenie 
veľkých, predovšetkým výrobných podnikov, ktoré veľkých, predovšetkým výrobných podnikov, ktoré 
zamestnajú miestnych obyvateľovzamestnajú miestnych obyvateľov

Podmienky pre investíciePodmienky pre investície

�� vytvoriť a realizovať komplexný marketingový vytvoriť a realizovať komplexný marketingový 
program, aktívne ponúkať Humenné ako sídlo program, aktívne ponúkať Humenné ako sídlo 
nových podnikov v progresívnych odborochnových podnikov v progresívnych odboroch

�� spolupracovať s podnikmi, ktoré v meste už spolupracovať s podnikmi, ktoré v meste už 
pôsobia a vytvárať pre nich prostredie, aby tu pôsobia a vytvárať pre nich prostredie, aby tu 
zachovali svoje aktivity a neustále ich rozširovalizachovali svoje aktivity a neustále ich rozširovali
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Dostupnosť mestaDostupnosť mesta
�� trvalotrvalo zlepšovaťzlepšovať vonkajšiuvonkajšiu dopravnúdopravnú dostupnosť,dostupnosť,
napojiťnapojiť mestomesto nana európskyeurópsky systémsystém diaľnicdiaľnic aa
rýchlostnýchrýchlostných komunikáciíkomunikácií
�� zabezpečiť,zabezpečiť, abyaby mestomesto bolobolo nana priesečníkupriesečníku trástrás�� zabezpečiť,zabezpečiť, abyaby mestomesto bolobolo nana priesečníkupriesečníku trástrás
východvýchod--západzápad aa seversever--juhjuh
�� zlepšiťzlepšiť parametreparametre dopravydopravy nana príjazdepríjazde dodo mestamesta aa
vv meste,meste, abyaby sasa uľahčilauľahčila vnútornávnútorná dostupnosťdostupnosť mestamesta
�� trvalotrvalo zvyšovaťzvyšovať povedomiepovedomie oo meste,meste, zvyšovaťzvyšovať jehojeho
atraktivitu,atraktivitu, zlepšovaťzlepšovať informačnúinformačnú aa komunikačnúkomunikačnú
dostupnosťdostupnosť
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Rozvoj malého a stredného podnikaniaRozvoj malého a stredného podnikania
�� vzdelávaťvzdelávať aa motivovaťmotivovať kk podnikaniu,podnikaniu, podnikavostipodnikavosti aa
samozamestnateľnostisamozamestnateľnosti absolventovabsolventov škôlškôl aa
nezamestnaných,nezamestnaných, uľahčiťuľahčiť vstupvstup dodo podnikaniapodnikania aa
„rozjazd“„rozjazd“ začínajúcichzačínajúcich podnikateľovpodnikateľov„rozjazd“„rozjazd“ začínajúcichzačínajúcich podnikateľovpodnikateľov
�� pomáhaťpomáhať existujúcimexistujúcim podnikateľom,podnikateľom, najmänajmä ponukouponukou
voľnýchvoľných priestorovpriestorov aa objektovobjektov prepre podnikanie,podnikanie,
poskytovanímposkytovaním informáciíinformácií aa vytváranímvytváraním ústretovéhoústretového
propro--podnikateľskéhopodnikateľského prostrediaprostredia
�� trvalotrvalo zvyšovaťzvyšovať podielpodiel služiebslužieb vv miestnejmiestnej ekonomike,ekonomike,
zvýšiťzvýšiť dopytdopyt popo službáchslužbách zozo stranystrany návštevníkovnávštevníkov aa
obyvateľovobyvateľov mesta,mesta, čímčím sasa zvýšiazvýšia príjmypríjmy miestnejmiestnej
ekonomikyekonomiky
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�� vv minulostiminulosti naštartovanýnaštartovaný hospodárskyhospodársky rozvojrozvoj
mestamesta aa regiónuregiónu vv súčasnostisúčasnosti menejmenej intenzívnyintenzívny
vplyvomvplyvom hospodárskejhospodárskej krízykrízy

oo toto viacviac jeje potrebnépotrebné prostredníctvomprostredníctvom�� oo toto viacviac jeje potrebnépotrebné prostredníctvomprostredníctvom
vypracovanýchvypracovaných strategickýchstrategických dokumentovdokumentov mestamesta
zaza účastiúčasti všetkýchvšetkých regionálnychregionálnych aktérovaktérov napĺňaťnapĺňať
strategickéstrategické prioritypriority aa cieleciele ProgramuProgramu
hospodárskehohospodárskeho aa sociálnehosociálneho rozvojarozvoja mestamesta
HumennéHumenné nana rokyroky 20072007 –– 20132013 ss výhľadomvýhľadom dodo
rokuroku 20152015
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�� Mesto Humenné si v doterajšom období vybudovalo
silné ekonomické postavenie v rámci celého regiónu
Zemplína. Stalo sa významným regionálnym
centrom dochádzky za prácou, službami a
vzdelaním.vzdelaním.

� V predchádzajúcom období bolo hlavným cieľom
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
(PHSR) zabezpečiť ekonomický rast a rozvoj mesta.
�� Zameraním na podmienky pre veľké investície,
dostupnosť mesta a rozvoj podnikania a
podnikavosti mesto Humenné si zabezpečilo
dosiahnutie vytýčeného cieľa.
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� predchádzajúce obdobie malo zabezpečiť
ekonomický rast a rozvoj mesta

� strategickou víziou pre nasledujúce obdobie je:

„ZLEPŠENIE A SPRÍJEMNENIE PODMIENOK PRE
ŽIVOT V MESTE HUMENNÉ A UDRŽANIE
DOSIAHNUTÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJA
MESTA.“
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� skĺbením ekologických a ekonomických
prístupov a tvorbou bohatých príležitostí na
vzdelávanie a trávenie voľného času ako aj
riešenia problémov marginalizovaných skupín,
zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, sa
HUMENNÉ stane vyhľadávaným mestom pre
plnohodnotný život
� k naplneniu strategickej vízie mesta Humenné
vznikol Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja pre obdobie 2007 - 2013 s výhľadom do
roku 2015 (dostupný na www.humenne.sk )
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Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja sa
zameriava na tieto štyri oblasti rozvoja:

� vzdelávanie, kultúra a šport
� zdravotnícka a sociálna starostlivosť a riešenie
problémov spojených s marginalizovanými
skupinami
� podnikanie, investície, cestovný ruch a rozvoj
infraštruktúry mesta
� životné prostredie
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Komunikácia mesto – Investor

� dlhoročná spolupráca v oblasti získavania
investorov so spoločnosťou Chemes a. s. Humenné v
rámci PP Chemes

propagácia voľných plôch vo vlastníctve mesta,� propagácia voľných plôch vo vlastníctve mesta,
najmä PP Guttmanovo
� spolupráca s agentúrou SARIO
� vytváranie stabilného podnikateľského prostredia,
stabilná výška miestnych daní a poplatkov
� šírenie dobrého mena a propagácia investičných
možností prostredníctvom médií
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Ďakujem za pozornosť.Ďakujem za pozornosť.Ďakujem za pozornosť.Ďakujem za pozornosť.
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