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ÚVOD 

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je strednodobý strategický dokument, 

vypracovaný v zmysle Zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, ktorý ukladá 

obciam povinnosť spracovať strategický dokument určujúci základné potreby  a stratégie 

rozvoja obce v oblasti technickej a sociálnej infraštruktúry, kultúry, vzdelávania, ochrany 

ţivotného prostredia a v ďalších oblastiach, ktoré sú v pôsobnosti miestnej samosprávy. 

Platný dokument je nevyhnutnou podmienkou pre čerpanie finančných prostriedkov zo 

štrukturálnych fondov EÚ. 
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1. VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA OBCE 

 

Fyzickogeografická analýza obce 

 

Poloha obce 

Ruská Poruba leţí v Nízkych Beskydách v doline Sitničky. Nadmorská výška v strede 

obce je 242 m n. m. a v chotári 210-535 m n. m. Mierne členitý povrch chotára tvoria flyšové 

vrstvy, svahové hliny a náplavy Sitničky. V lesnom poraste prevláda buk a breza, menej dub. 

Bol tu dosiaľ u nás jediné známe nálezisko komára Aedes pulchritarsis. 

 

Klimatologická charakteristika 

Územie obce sa nachádza v teplej, mierne vlhkej klimatickej oblasti, priemerná 

januárová teplota vzduchu je - 4,0⁰ C, priemerná júlová teplota vzduchu je 17,8⁰ C. Za rok na 

tomto území spadne 700mm zráţok. Tieto charakteristiky umoţňujú celoročné vyuţitie 

územia a vykonávanie ľudských aktivít, či uţ je to v poľnohospodárstve, cestovnom ruchu 

a pod. tak ako je to na väčšine územia Slovenska. 

 

Ochrana životného prostredia 

Územie obce patrí pod najniţší prvý stupeň ochrany, čo v praxi znamená, ţe v obci nie 

sú špeciálne obmedzené ľudské aktivity. V katastri obce sa nenachádza ţiadna chránená 

krajinná oblasť alebo národný park. Obec neregistruje ţiadne nelegálne skládky odpadu ani 

iné environmentálne záťaţe, ktoré si vyţadujú odstránenie. V obci však nie je vybudovaná 

kanalizácia odpadových vôd. Rieka Sitnička, ktorá obcou preteká má v prípade povodní 

upravené koryto. V blízkosti obce sa mali vykonávať ropné vrty, no dočasne sa tomu 

zabránilo. 
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Humánnogeografická analýza obce 

Z histórie obce 

Obec zaloţili na zákupnom práve. Obec je doloţená z roku 1454 ako Poruba, neskôr 

ako Ruská Poruba (1927); po maďarsky Oroszporuba, Oroszvágás. 

Do roku 1767 patrila panstvu Stropkov, neskoršie Pethőovcom, Horváthovcom a iným. V 

roku 1598 mala obec 17 domov, v roku 1720 mala obec 12 domácností a mlyn, v roku 1787 

mala 39 domov a 345 obyvateľov, v roku 1828 mala 35 domov a 265 obyvateľov. Zaoberali 

sa poľnohospodárstvom a pracovali v rozľahlých lesoch. 

Za I. ČSR sa zamestnanie obyvateľov nezmenilo. Ako partizánsku obec ju Nemci vypálili 21. 

11. 1944. Časť obyvateľstva pracovala v okolitých podnikoch. 

 

Kultúrne dedičstvo 

 V obci sa nachádza gréckokatolícky barokový kostol, ktorý pochádza z roku 1777. Pri 

kostole sa nachádza zvonica, ktorá predstavuje drevenú ľudovú prácu. 

 

Demografia 

A) OBYVATEĽSTVO 

1. Vývoj počtu obyvateľov do roku 2018 

  



6 
 

 

Graf 1 Vývoj počtu obyvateľov od r. 1999 do r. 2018 (1) 

 

 

rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

počet 

obyvateľov 264 255 251 251 247 248 238 234 229 228 225  

Muţi  129 123 121 119 118 124 119 118 114 113 111 

Ţeny 135 132 130 132 129 124 119 116 115 115 114 

 

Tabuľka 1 Vývoj počtu obyvateľov od r. 2008 do r. 2018 (1) 

 

 

 

Z Grafu č.1 jasne vyplýva, ţe počet obyvateľov v obci Ruská Poruba má tendenciu 

klesať. Kým do roku 2004 sa dal pozorovať mierny nárast počtu obyvateľov, od roku 2005 

tento počet dosahuje menšie hodnoty. 

 

2. Vývoj prírastkov obyvateľstva 
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Graf 2 Vývoj prírastkov obyvateľstva (1) 

 

rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ţivonarodení 0 1 1 2 1      1 0 0 1 0 2 

 

Tabuľka 2 Vývoj prírastkov obyvateľstva od r. 2008 do r. 2018 (1) 

 

 Tabuľka č. 2 poukazuje na fakt, ţe od roku 2008 sa v obci narodili maximálne dve deti 

za jeden kalendárny rok. Aj z tohto hľadiska sa dá konštatovať, ţe počet obyvateľov v obci 

Ruská Poruba nemá stúpajúcu tendenciu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vývoj počtu narodení a úmrtí  
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Graf 3 Počet ţivonarodených a zomretých od r. 1999 do r. 2018 (1) 

 

 

 

rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ţivonarodení 0 1 1 2 1      1 0 0 1 0 2 

zomretí 3 6 4 4 5       2 4 1 5 4 4 

 

Tabuľka 3 Počet ţivonarodených a zomretých od r. 2008 do r. 2018 (1) 

 

Analýza počtu narodených a zomretých poukazuje na fakt, ţe od roku 2008 do roku 

2018 počet zomretých značne prevyšoval počet novonarodených. 

 

 

 

4. Vývoj z hľadiska uzatvárania a rozvodov manželstiev  
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Graf 4 Počet sobášov a rozvodov v rokoch 1999-2018 (1) 

 

 

rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

sobáše 3 1 0 0 0     0 2     1     0    2      2 

rozvody 1 2 0 0       0      0 1 0 

 

1    0 0 

 

Tabuľka 4 Počet sobášov a rozvodov od r. 2008 do r. 2018 (1) 

 

 

 Z Grafu č. 4 sa dá odčítať, ţe rozvodovosť sa od roku 1999 do roku 2018 prejavila iba 

v štyroch obdobiach, a to v rokoch 2008,2009, 2014 a 2016. 
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5. Veková štruktúra obyvateľstva k 31.12.2018 (osoby podľa vekových 

skupín ) 

 

 

 

 

Graf 5 Veková štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia k 31.12.2018 (1) 

 

 

  

 

 

Veková kategória Počet mužov  Počet žien 
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0-4 1 
 2 

5-9 1 
 2 

10-14 2 
 2 

15-19 7 
 6 

20-24 8 
 8 

25-29 9 
 10 

30-34 12 
 9 

35-39 12 
 6 

40-44 12 
 5 

45-49 8 
 4 

50-54 8 
 4 

55-59 7 
 8 

60-64 9 
 11 

65-69 7 
 5 

70-74 0 
 3 

75-79 3 
 11 

80-84 4 
 11 

85-89 1 
 7 

90-94 0 
 0 

 

Tabuľka 5 Veková štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia k 31.12.2018 (1) 

 

 

 

 

Graf č. 5 naznačuje, ţe značná väčšina obyvateľstva sa nachádza vo vekových 

hraniciach „stredného veku“ a veku seniorov. Tento fakt opäť poukazuje na negatívny vývoj 

počtu obyvateľov z hľadiska prírastku obyvateľov. 

 

 

 

 

 

B) EKONOMICKÁ AKTIVITA 
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1. Uchádzači o zamestnanie k 31.12.2018  

 

Graf 6 Vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie od r. 1999 do r. 2018 (1) 

 

rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

muţi 9 6 8 17 19     17 15     13     13    9      9 

ţeny 8 13 12 14       13      13 12 12 

 

8    3 5 

 

Tabuľka 6 Počet uchádzačov o zamestnanie od r. 2008 do r. 2018 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ekonomická aktivita obyvateľstva k 31. 12. 2018 (%) 
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Graf 7 Vývoj ekonomickej aktivity obyvateľstva od r. 1999 do r. 2018 

 

 

3. Index ekonomického zaťaženia (%) 

 

Graf 8 Index ekonomického zaťaţenia z hľadiska pohlavia od r. 1999 do r. 2018 

 

Index ekonomického zaťaţenia vyjadruje počet osôb v predproduktívnom a 

poproduktívnom veku k osobám v produktívnom veku. Zvyčajne sa vyjadruje v percentách.  
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Školstvo 

V obci Ruská Poruba v súčasnosti nie je v prevádzke ţiadne výchovné zariadenie Základná 

škola s vyučovacím jazykom ukrajinským bola zrušená v roku 2011. Deti dochádzajú do 

Základnej školy v Košarovciach. 

 

Zdravotníctvo 

V obci sa nenachádza ţiadne zdravotné stredisko. Zdravotnú starostlivosť obyvateľstva obce 

zabezpečuje lekár v najbliţšom zdravotnom stredisku v obci Košarovce. 

 

Sociálne zabezpečenie 

V obci je zriadený Denný stacionár. 

 

Kultúra 

V obci sa nachádza Kultúrny dom a amfiteáter, kde sa počas roka organizujú rôzne kultúrne a 

športové podujatia, napr. folklórny festival. 

 

Hospodárstvo 

V obci je prevádzka potravín, pošta, dve zastávky SAD, pohostinstvo, farský úrad. 
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2. SWOT ANALÝZA 

 

Na základe sociálno-demografickej analýzy a analýzy cieľových skupín príjemcov 

sociálnych sluţieb bola spracovaná SWOT ANALÝZA ako nástroj strategického plánovania.  

 

SWOT ANALÝZA je analýza silných a slabých stránok , príleţitostí a hrozieb obce, moţnosti 

a moţného ohrozenia v oblasti sociálnych sluţieb obce s cieľom podpory strategického 

plánovania opatrení na obdobie rokov 2019-2024 pri plnení a realizácii daných cieľov. 

 

Silné stránky 

moţnosť stretávania sa seniorov obce pri rôznych kultúrno –spoločenských aktivitách 

pokoj vidieckeho prostredia 

vzájomná spolupráca samosprávy a občanov 

existencia prevádzky Denného stacionára v obci 

schopnosť získať finančné prostriedky na realizáciu verejnoprospešných projektov 

 

Slabé stránky 

nedostatok pracovných príleţitostí pre ZŤP občanov 

migrácia kvalifikovanej pracovnej sily za prácou do zahraničia 

 nepriaznivý demografický vývoj 

 nedostatok finančných prostriedkov na rozširovanie rozsahu a druhu sociálnych sluţieb 

chýbajúca opatrovateľská sluţba 

chýbajúca výchovná inštitúcia 

 

Príležitosti 

 udrţanie prevádzky Denného stacionára v obci 

zvýšiť dostupnosť jednotlivých typov sluţieb pre seniorov a pre osoby so zdravotných postihnutím 

rozvoj svojpomocného riešenia miestnych problémov 

práca s verejnosťou za účelom zvyšovania zodpovednosti a aktívnej účasti pri riešení 

ţivotných situácií 

vzdelanie a rekvalifikácie dospelých občanov pouţiteľných pre trh práce 

 

 



16 
 

Ohrozenia 

z dôvodu zvyšovania nákladovosti sluţieb riziko zvyšovania úhrad a riziko zniţovania 

kvality 

moţný odliv kvalifikovaných odborníkov zo sociálnej sféry do iných odvetví 

nárast počtu sociálnych kategórií občanov vyţadujúcich sociálne sluţby 

 postoje a predsudky zo strany zamestnávateľov pri poskytovaní pracovných príleţitostí 

znevýhodneným sociálnym skupinám komunity 

nízke príjmy seniorov, ktoré im neumoţnia platiť za sluţby 

starnúca populácia 

neisté finančné zabezpečenie uţ prebiehajúcich aktivít 

 

Základnými sociálnymi skupinami, pre ktoré by sa mali sociálne sluţby v obci Ruská 

Poruba poskytovať, sú: 

1. seniori, čiţe obyvatelia v poproduktívnom veku (najmä starší ako 65 rokov), 

2. občania so zdravotným postihnutím a duševnými poruchami aj s ohľadom na rodiny, v 

ktorých ţijú, 

3. sociálne zanedbávané deti, deti s poruchami správania, rodičia, ktorí zanedbávajú alebo 

nezvládajú starostlivosť a výchovu svojich detí, 

4. občania v nepriaznivej sociálnej situácii. 
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3. STRATÉGIA ROZVOJA OBCE 

3.1 Ciele a priority rozvoja sociálnych sluţieb 

 

Cieľ č.1: Udržateľnosť prevádzky Denného stacionára 

 

Popis opatrenia: 

- poskytovanie priestorov na prenájom 

- poskytovanie príspevku na prevádzku 

Predpokladaný dopad opatrenia: 

- seniori začlenení do spoločnosti 

- podpora záujmových činností 

- zabezpečenie stravovania počas dňa 

Finančné zdroje: 

- prijímatelia sociálnej sluţby 

- rozpočet obce 

- štrukturálne fondy 

Časový plán: 

-  do roku 2024 

Monitorovanie: 

- priebeţne do splnenia cieľa 

 

 

Cieľ č.2 : Zabezpečenie bezbariérového prístupu do verejných objektov v obci 

 
Popis opatrenia: 

- analýza stavu bezbariérových vstupov do verejných objektov 

- zabezpečenie bezbariérového vstupu alebo alternatívneho vstupu do verejných budov 

 

Predpokladané dopady opatrenia: 

-  uľahčenie samostatného a bezpečného pohybu a vstupu do verejných objektov v obci 

pre seniorov a ťaţko zdravotne postihnutých občanov 

Finančné zdroje: 

-  rozpočet obce 

- dotácia z MPSVaR 

- štrukturálne fondy 
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Časový plán: 

- do roku 2023 

Monitorovanie: 

- priebeţne aţ do splnenie cieľa 

 

Cieľ č. 3: Rozvoj opatrovateľskej služby 

 
Popis opatrenia: 

- poskytovanie opatrovateľskej sluţby 

Predpokladaný dopad opatrenia: 

- celoročná starostlivosť o seniorov 

- zabezpečenie donášky stravy pre seniorov 

- zabezpečenie starostlivosti o seniorov v domácnosti 

- podpora záujmových činností , skvalitnenie ţivota seniorov 

Finančné zdroje: 

-  prijímatelia sociálnej sluţby 

-  rozpočet obce 

-  UPSVaR 

Časový plán: 

- do roku 2024 

Monitorovanie: 

- priebeţne do splnenia cieľa 

 

 

 

Cieľ č.4: Podpora aktivít mládeže v obci 

 

Popis opatrenia: 

- zistenie potrieb mládeţe na rozvoj aktivít pre ňu 

- vytvorenie platformy na stretávanie sa mládeţe (zdruţenie, klub) 

- zabezpečenie priestorov pre aktivity mládeţe 

- pokračovať v organizácii tradičných kultúrnych a športových podujatí 

Predpokladané dopady opatrenia: 
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-  zabezpečenie moţnosti mládeţe na vlastné organizovanie sa a aktívne trávenie 

voľného času 

- zvyšovanie súdrţnosti mládeţe v obci 

- zníţenie výskytu sociálno-patologických javov a kriminality 

- vzájomné spoznávanie a posilnenie väzieb medzi mládeţou 

Finančné zdroje: 

- rozpočet obce 

-  dotácia z MŠVVaŠ 

-  štrukturálne fondy 

Časový plán: 

- do roku 2024 

Monitorovanie: 

- priebeţne do splnenia cieľa 

 

Cieľ č. 5 Rekonštrukcia prírodného amfiteátra vrátane hľadiska 

 
Popis opatrenia: 

Vzhľadom na havarijný stav: 

- úprava hľadiska vo forme výmeny miest na sedenie 

- výmena strechy na budove amfiteátra 

- prerobenie hľadiskovej steny 

- zastrešenie pódia 

- výsadba okrasných drevín v areáli prírodného amfiteátra 

Predpokladaný dopad opatrenia: 

- pozdvihnutie kultúrneho ţivota v obci 

- zvýšenie bezpečnosti občanov a účinkujúcich pri kultúrnych akciách (najmä počas 

letného folklórneho festivalu) 

Finančné zdroje: 

- Ministerstvo kultúry (eurofondy) 

- MAS TRI DOLINY 

Časový plán: 

- do roku 2024 
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Cieľ č. 6: Modernizácia obecného úradu a kultúrneho domu 

 
Popis opatrenia: 

- výmena drevných okien za plastové okná 

- výmena starých elektrických rozvodov za nové 

- výmena starého vodovodného potrubia za nové 

- výmena sanitárnej techniky 

- zabezpečenie bezbariérového prístupu  

- vybudovanie nové ústredné kúrenie (súčasný stav : kachľová pec) 

- vonkajšie zateplenie budovy 

 

Predpokladaný dopad opatrenia: 

- bezpečnosť pracovníkov úradu i občanov 

- bezbariérový prístup 

- zníţenie energetickej náročnosti  

 

Finančné zdroje: 

-  Ministerstvo ţivotného prostredia  

-  environmentálne fondy 

-  MAS TRI DOLINY 

 

Časový plán: 

- do roku 2024 

 

Cieľ č. 7: Zabezpečenie kompostoviska do každej domácnosti 

 
Popis opatrenia: 

- zakúpenie kompostovísk a rozmiestnenie do kaţdej domácnosti 

 

Predpokladaný dopad opatrenia: 

- Zvýšenie triedenia odpadu 

- Následné vyuţívanie zeminy občanmi 

- Zabránenie vzniku čiernych skládok 
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Finančné zdroje: 

- Ministerstvo ţivotného prostredia 

- Environmentálne fondy 

Časový plán: 

- do roku 2024 

 

Cieľ č. 8: Kúpa malotraktora pre účely obce 

 
Popis opatrenia: 

- zakúpenie malotraktora 

Predpokladaný dopad opatrenia: 

- dosiahnutie menej prašnej cesty  

- zimná údrţba ciest a chodníkov 

Finančné zdroje: 

- Ministerstvo ţivotného prostredia 

- Environmentálne fondy 

Časový plán: 

- do roku 2024 

 

Cieľ č. 9: Rekonštrukcia  požiarnej  zbrojnice 

 
Popis opatrenia: 

- výmena garáţovej brány 

- výmena strechy na budove 

- vonkajšie zateplenie budovy 

- výmena starých elektrických rozvodov za nové 

Predpokladaný dopad opatrenia: 

- skvalitnenie práce DHZ 

- zvýšenie bezpečnosti občanov 

Finančné zdroje: 

- Ministerstvo vnútra (eurofondy) 

Časový plán: 

- do roku 2024 
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Cieľ č. 10: Výmena verejného osvetlenia v obci  

 
Popis opatrenia: 

- výmena ţiarivkových svetiel za nové LED svetlá 

Predpokladaný dopad opatrenia: 

- zníţenie spotreby elektrickej energie 

- zníţenie svetelného smogu 

- zníţenie emisií 

Finančné zdroje: 

- Úrad vlády 

- Ministerstvo financií (eurofondy) 

Časový plán: 

- do roku 2024 

 

Cieľ č. 11: Úprava a rekonštrukcia cintorína 

 
Popis opatrenia: 

- oprava pamätníka partizánov padlých v druhej svetovej vojne 

- zavedenie osvetlenia cintorína 

- výsadba okrasných drevín 

Predpokladaný dopad opatrenia: 

- skultúrnenie pietneho miesta 

Finančné zdroje: 

-  Úrad vlády 

- Veľvyslanectvo ruskej federácie 

Časový plán: 

- do roku 2024 

 

Cieľ č. 12: Zriadenie domova pre seniorov 

 
Popis opatrenia: 

- rekonštrukcia bývalej základnej školy pre účely seniorov 

Predpokladaný dopad opatrenia: 

- zabezpečenie dôstojného preţitia jesene ţivota 

- zvýšená starostlivosť o starších 
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Finančné zdroje: 

-  UPSVaR 

- súkromný sektor 

- eurofondy 

Časový plán: 

- do roku 2024 

 

Cieľ č. 13: Rekonštrukcia budvy bývalej materskej školy 

 
 Popis opatrenia: 

- kompletná rekonštrukcia 

- vybudovanie miesta na ubytovanie 

- zriadenie Rusínskeho domu v budove (múzeum)  

- vytvorenie kultúrneho celku (amfiteáter a Rusínsky dom) 

Predpokladaný dopad opatrenia: 

- pozdvihnutie rusínskej kultúry 

- zvýšenie turizmu v obci 

Finančné zdroje: 

-  Ministerstvo kultúry (eurofondy) 

Časový plán: 

- do roku 2024 

 

Cieľ č. 14: Obnova obecného parku 

 
 Popis opatrenia: 

- výsadba okrasných drevín 

- výmena lavičiek 

- zriadenie informačnej tabule pre občanov a turistov 

Predpokladaný dopad opatrenia: 

- skultúrnenie priestorov obce 

Finančné zdroje: 

- Ministerstvo ţivotného prostredia (eurofondy) 

- Environmentálny fond 

Časový plán: 

- do roku 2024 
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4. FINANČNÝ PLÁN NA ZABEZPEČENIE PROGRAMU 
 

Dlhodobý rozvoj obce vedie cez stanovenie a plnenie strategických cieľov, ktoré si 

obec zadefinovala. Stanoveniu týchto cieľov predchádzala detailná SWOT analýza zameraná 

na hlavné disparity a rozvojové príleţitosti obce. Skôr ako obec uvaţovať o realizácií 

konkrétnych zámerov, je dôleţité stanoviť zdroje financovania ktoré na realizáciu projektov 

pouţije. Väčšina plánovaných projektov si na realizáciu vyţiada veľké mnoţstvo finančných 

prostriedkov, ktorými obec nedisponuje. Preto na realizáciu zámerov bude nutné pouţiť 

externé finančné zdroje. Ako najvhodnejší spôsob financovania sa ponúka vyuţitie 

štrukturálnych fondov EÚ.  

 

Program rozvoja obce sa bude realizovať z týchto zdrojov: 

1. Vlastný rozpočet obce 

2. Prostriedky z vlastnej činnosti (prenájom, predaj obecného majetku) 

3. Externé zdroje (štrukturálne fondy EÚ, štátny rozpočet, Prešovský samosprávny kraj, 

úvery) 
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ZÁVER 
 

 

Tento dokument slúţi ako všeobecný prehľad strategických vstupov, výstupov 

a moţností Obce Ruská Poruba. Vzhľadom na blíţiace sa nové programové obdobie 2019 – 

2024, v ktorom sa momentálne tvoria strategické dokumenty a podmienky na základe, 

ktorých sa má moţnosť Obec Ruská Poruba ako ţiadateľ uchádzať o mnoţstvo nenávratných 

finančných prostriedkov z týchto zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, tak rovnako sa bude 

tento nosný dokument stratégie rozširovať o konkrétne zámery v rámci príslušných 

operačných programov a ich výziev. 
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ZDROJE 

(1) Štatistický úrad Slovenskej republiky 

https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/DATAcube_sk/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziA809LZycDB

0NLPyCXA08QxwD3IO8TAwNTEz1wwkpiAJKG-AAjgZA_VFgJc7ujh4m5j4GBhY-

7qYGno4eoUGWgcbGBo7GUAV4zCjIjTDIdFRUBADse0bP/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2X1ZMUDhCQjFBME9RUDYwQUlLT

jRTOUkwMlMz/ 

 

https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/DATAcube_sk/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziA809LZycDB0NLPyCXA08QxwD3IO8TAwNTEz1wwkpiAJKG-AAjgZA_VFgJc7ujh4m5j4GBhY-7qYGno4eoUGWgcbGBo7GUAV4zCjIjTDIdFRUBADse0bP/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2X1ZMUDhCQjFBME9RUDYwQUlLTjRTOUkwMlMz/
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/DATAcube_sk/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziA809LZycDB0NLPyCXA08QxwD3IO8TAwNTEz1wwkpiAJKG-AAjgZA_VFgJc7ujh4m5j4GBhY-7qYGno4eoUGWgcbGBo7GUAV4zCjIjTDIdFRUBADse0bP/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2X1ZMUDhCQjFBME9RUDYwQUlLTjRTOUkwMlMz/
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/DATAcube_sk/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziA809LZycDB0NLPyCXA08QxwD3IO8TAwNTEz1wwkpiAJKG-AAjgZA_VFgJc7ujh4m5j4GBhY-7qYGno4eoUGWgcbGBo7GUAV4zCjIjTDIdFRUBADse0bP/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2X1ZMUDhCQjFBME9RUDYwQUlLTjRTOUkwMlMz/
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/DATAcube_sk/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziA809LZycDB0NLPyCXA08QxwD3IO8TAwNTEz1wwkpiAJKG-AAjgZA_VFgJc7ujh4m5j4GBhY-7qYGno4eoUGWgcbGBo7GUAV4zCjIjTDIdFRUBADse0bP/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2X1ZMUDhCQjFBME9RUDYwQUlLTjRTOUkwMlMz/

