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Úvod
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR), spolu s územným plánom
predstavuje základný a kľúčový dokument pre riadenie rozvojových aktivít miestnej
samosprávy. Vychádza z poznania konkrétnych podmienok a situácie riešeného územia
a aktuálnych potrieb miestnych obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších
subjektov pôsobiacich v území. Na základe zabezpečenia vzájomnej komunikácie a spolupráce
miestni aktéri majú možnosť spoločne sformulovať svoju predstavu o budúcom vývoji územia
vrátane návrhu rôznych činností a projektov, ktorými sa bude v najbližších rokoch rozvoj
realizovať.
PHSR sa spracováva spravidla na 7 rokov s možným dlhodobým výhľadom na 10 – 14 rokov.
Dokument koncepčne a systémovo analyzuje aktuálny stav územia a následne určuje
budúcnosť jeho rozvoja prostredníctvom rôznych investičných i neinvestičných aktivít
(projektov) vrátane zabezpečenia zdrojového krytia ich budúcej realizácie. Takto vytvorený
rámec budúceho rozvoja predstavuje záruku, že PHSR nebude zbytočne rozsiahlym a len
popisným zoznamom nereálnych zámerov (zoznamom vecí, na ktoré samospráva nemá
peniaze), ale skutočným strategickým rozvojovým dokumentom s cieľom dosiahnuť rast
životnej úrovne na konkrétnom území.
Program rozvoja je spracovaný na obdobie 7 rokov, teda na obdobie 2017 – 2023. Vychádza
z poznania aktuálnej situácie a konkrétnych potrieb miestnych obyvateľov, podnikateľov,
záujmových skupín a ďalších subjektov pôsobiacich v obci Jaklovce.
Dokument je spracovaný v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho
rozvoja, ako aj v zmysle novely tohto zákona č. 309/2014 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1.
januára 2015. Pri spracovaní dokumentu bola zohľadnená odporúčaná Metodika na
vypracovanie PHSR obce/obcí/VÚC (verzia 2.0) spracovaná Ministerstvom dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR (MDVaRR SR).
PHSR je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami
ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe
rozvoja príslušného samosprávneho kraja, miestnej akčnej skupiny, združenia obcí a pod.
Okrem toho je v súlade aj so záväznou časťou platnej miestnej územnoplánovacej
dokumentácie.
Samotný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja pozostáva z:
a) analytickej časti, ktorá obsahuje komplexné zhodnotenie a analýzu východiskovej
situácie, odhad budúceho možného vývoja, príležitosti a ohrozenia vo väzbe na
vonkajšie prostredie a nadradené existujúce stratégie a koncepcie, využívanie
vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a definovanie podmienok miestneho
trvalo udržateľného rozvoja,
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b) strategickej časti, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja pri zohľadnení miestnych
vnútorných špecifík a určuje hlavné smery, priority a ciele plánovaného rozvoja s
rešpektovaním princípov regionálnej politiky s cieľom dosiahnutia vyváženého a
udržateľného rozvoja územia,
c) programovej časti, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie
realizácie budúceho plánovaného rozvoja,
d) realizačnej časti, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia
formou partnerstva a tiež organizačné zabezpečenie budúcej realizácie programu,
systém monitorovania a hodnotenia s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný
a časový harmonogram realizácie programu prostredníctvom pravidelnej aktualizácie
akčných plánov,
finančnej časti, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít
vrátane inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie a plnenia programu rozvoja.
e) finančnej časti, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít
vrátane inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie a plnenia programu rozvoja.
Stručný popis vzniku a chronológie prípravy PRO obce Jaklovce 2017 – 2023
Vypracovanie nového PHSR obce na roky 2017 – 2023 bolo iniciované jej predstaviteľmi
v prvom štvrťroku 2017. Potreba spracovania nového dokumentu súvisela jednak s ukončením
platnosti predchádzajúceho plánovacieho dokumentu, ale predovšetkým so začínajúcim sa
novým programovacím obdobím a možnosťami uchádzať sa o finančné prostriedky z EŠIF
(v rámci jednotlivých operačných programov), iných zdrojov EÚ, ŠR a pod. na zabezpečenie
nevyhnutného a požadovaného rozvoja obce v prospech všetkých jej obyvateľov.
Harmonogram spracovania PHSR bol predbežne navrhnutý na 3 mesiace. Po podpise zmluvy
na spracovanie PHSR a odsúhlasení procesu prípravy a samotného spracovania dokumentu sa
začalo s prípravou analytickej časti, ktorá pozostávala predovšetkým zo zberu, triedenia,
spracovania a vyhodnocovania dôležitých údajov a informácií o obci a jej súčasnej situácii
v rôznych kľúčových oblastiach rozvoja (demografia, bývanie, zamestnanosť/nezamestnanosť,
služby,
vybavenosť
obce,
infraštruktúra
a pod.).
Zároveň
sa
spracovali
a vyhodnotili informácie o rozvojových (investičných) projektoch realizovaných obcou
v predchádzajúcom programovacom období 2007 – 2013. Na základe spracovaných podkladov
bol vyplnený formulár č.Ú6 Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR, ktorý tvorí jednu
z príloh tohto dokumentu. Po dokončení analytickej časti sa pristúpilo k spracovaniu
strategickej, programovej, realizačnej a finančnej časti, ktoré si vyžadovali aktívne zapájanie
predstaviteľov obce a členov pracovných skupín zriadených za účelom prípravy PHSR. V rámci
celého procesu prípravy a spracovania PHSR boli používané rôzne metódy zapájania
verejnosti, najmä prostredníctvom zverejňovania dôležitých informácií na informačných
tabuliach a webovej stránke obce, organizovania verejných stretnutí s miestnymi obyvateľmi
a uskutočnenia (a následného vyhodnotenia a zapracovania výsledkov) dotazníkového
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prieskumu.
Spracovaný
dokument
bol
v záverečnej
fáze
pripomienkovaný, prerokovaný a nakoniec schválený obecným zastupiteľstvom.

verejne

Stručné zhrnutie východiskových koncepčných dokumentov týkajúcich sa PRO obce Jaklovce
2017 – 2023
Predkladaný programový dokument je previazaný so sektorovými operačnými programami
vypracovanými na základe Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014-2020.
Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 je základný strategický
dokument s celoštátnym dosahom, ktorý vypracuje Slovenská republika za účasti partnerov v
súlade s prístupom viacúrovňového riadenia a ktorým sa stanoví stratégia, priority a opatrenia
pre účinné a efektívne využívanie prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných
fondov za účelom dosahovania cieľov stratégie Európa 2020. Ďalej je v súlade s Národnou
stratégiou regionálneho rozvoja SR (schválený uznesením Vlády SR č. 222 zo 14. mája
2014), Koncepciou územného rozvoja Slovenska 2001 (KURS 2001), Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016-2022,
Územným plánom Košického samosprávneho kraja, Regionálnou inovačnou stratégiou
Košického samosprávneho kraja.
Počas vypracovania PHSR boli zohľadnené priority Národnej stratégie regionálneho rozvoja
SR, predovšetkým jej vízia regionálneho rozvoja na Slovensku:
„Slovensko sa má stať krajinou s vysokou kvalitou života všetkých občanov. Každý región bude
využívať svoje danosti v prospech svojho udržateľného hospodárskeho, sociálneho,
environmentálneho a územného rozvoja, a tým aj Slovenskej republiky, ako vyspelého,
hospodársky, politicky a sociálne súdržného členského štátu Európskej únie“
Obec Jaklovce sa nachádza v okrese Gelnica, a teda územne patrí do Košického
samosprávneho kraja. Pri spracovaní PHSR bolo nevyhnutné zabezpečiť súlad s nadradenými
východiskovými koncepčnými dokumentmi týkajúcimi sa vymedzeného územia. Jednalo sa
predovšetkým o nasledovné základné dokumenty:
•
•
•
•

Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (na obdobie 2014 - 2020,
s výhľadom do roku 2030),
Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020,
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na
obdobie 2016 – 2022,
Stratégia CLLD územia MAS Hnilec, o.z. (na obdobie 2016 – 2022).
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Okrem toho sa v rámci prípravy PHSR prihliadalo aj na nasledovné sektorové koncepčné
dokumenty:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stratégia rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020,
Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR,
Stratégia rozvoja dopravy Slovenskej republiky do roku 2020,
Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020,
Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020,
Expertná štúdia a stratégia pre rozvoj kreatívnej ekonomiky Košického kraja,
Stratégia na zmiernenie sociálnej exklúzie v Košickom kraji,
Stratégia podpory rozvoja dobrovoľníctva v Košickom kraji,
Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2013 – 2020.
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1.

ANALYTICKÁ ČASŤ

Analytická časť PRO obce Jaklovce 2017 – 2023 prináša komplexné zhodnotenie a analýzu
aktuálneho stavu, v akom sa obec nachádza. Taktiež obsahuje i odhad budúceho možného
vývoja a prípadné riziká vo väzbe na relevantné stratégie.
Analýza vnútorného prostredia odhaľuje vnútorný potenciál obce na základe informácií,
databáz, kvantitatívnych a kvalitatívnych dát. Je rozčlenená do týchto oblastí: rozbor silných
a slabých stránok, príležitosti a ohrozenia pre rast a rozvoj daného územia, identifikácia
hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia, vplyv vonkajšieho prostredia na vývoj situácie
na území, posúdenie väzieb územia.
1.1.

ANALÝZA VNÚTORNÉHO PROSTREDIA

1.1.1. História obce
Územie, na ktorom Jaklovce vznikli, daroval uhorský kráľ Ladislav IV. Ako donáciu gelnickému
mešťanovi Hekulovi (resp. Jekulovi) v roku 1282. Hekul sa tak stal nielen zakladateľom
Jakloviec, ale aj zemianskeho rodu Jekelfalussyovcov. V darovacej listine sa toto územie
spomína ako neosídlený les a kráľ ho vyňal z rozsiahleho chotára kráľovského mesta Gelnica.
Zakladateľ Hekul mal veľké zásluhy aj na rozvoji baníctva. Jaklovce sa prvýkrát v listinách
spomínajú v roku 1292. V roku 1297 sa v listinách spomína aj kamenný kostol. V najstarších
časoch boli Jaklovce vybudované po oboch stranách potoka Kochenseifen (Uhliarsky potok)
v časti dnes zvanej Hlinek. Toto slovo bolo pôvodne miestnym pomenovaním potoka Rjeka,
pravobežného prítoku Hnilca.
Poslední feudálni vlastníci Csákyovci vyvíjali v obci bohatú stavebnú činnosť. Na svojom
panstve začali hospodársky podnikať. Vybudovali liehovar (palenčáreň) a v jeho blízkosti
zriadili hospodársky dvor. Scelili polia na veľkostatkársky – majerový spôsob hospodárenia.
K veľkostatku patril mlyn. Vybudovali tiež jednopodlažný kaštieľ. Posledným prejavom
stavebnej aktivity Csákyovcov bola na začiatku 20. storočia rozsiahla výstavba nového,
v centrálnej časti dvojpodlažného kaštieľa pri štátnej ceste nad Hlinkom. Poniže kaštieľa
vybudovali žrebčín a technickú vymoženosť – tzv. Kumšt – vodovod, ktorý privádzal do kaštieľa
a žrebčína pitnú vodu. Po prvej svetovej vojne vymenil gróf Csáky svoje tunajšie majetky
s mestom Košice za vinohrady v Sedmohradsku a presťahoval sa do Maďarska. A tak po r. 1918
je mesto Košice výlučným vlastníkom hospodárskeho majetku, lesov, polí, liehovaru, mlyna
i oboch kaštieľov s kompletným pôvodným zariadením.
Ďalšie obdobie po vzniku ČSR boli poznamenané najmä úpadkom baníctva a hutníctva ako i
celosvetovou hospodárskou krízou. Mnoho ľudí odchádzalo za prácou do Ameriky. V tých
rokoch sa prvýkrát pre Hnileckú dolinu vyskytlo nové označenie – Hladová dolina.
Pri rozpade Československa pred II. svetovou vojnou Jaklovce patrili pod Slovenský štát. Oblasť
sa vyznačovala rozvinutým partizánskym hnutím a otvorenou podporou Slovenského
9
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národného povstania. Na konci vojny bola obec oslobodená vojakmi IV. ukrajinského frontu
dňa 21. januára 1945. V roku 1952 tu vzniklo JRD a v šesťdesiatych rokoch sa okolie výrazne
zmenilo vybudovaním a naplnením Ružínskej priehrady. Takto zanikol aj starý kaštieľ, pálenica
a cca 105 domov.
1.1.2. Geografická poloha územia
Záujmové územie predstavuje katastrálne územie obce Jaklovce. Obec leží medzi
geografickými súradnicami 48° 52′ 26″ severnej šírky a 20° 59′ 33″ východnej dĺžky. Nachádza
sa na severovýchode Slovenského rudohoria v oblasti Volovských vrchov v doline Hnilca.
Nadmorská výška dosahuje 325 m n. m.
Z hľadiska územnosprávneho členenia patrí obec na úrovni NUTS IV do okresu Gelnica a na
úrovni NUTS III do Košického samosprávneho kraja. Na západe susedí s obcami Žakarovce
a Gelnica, na juhu s obcou Veľký Folkmar, na severe s obcami Margecany a Kluknava.
Východnú hranicu obce tvorí hranica gelnického okresu totožná s hranicou okresu Košiceokolie.
Obec Jaklovce sa rozkladá na ploche 17,25 km2 a s počtom obyvateľov 1 905 (ŠÚ SR, 31.12.
2014) sa z hľadiska veľkostného členenia zaraďuje k malým obciam.
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Mapa 1 Poloha obce Jaklovce v rámci okresu Gelnica

1.1.3. Prírodné podmienky
Geologická stavba územia
Územie obce je z hľadiska geologickej stavby súčasťou gemerika - gemerických paleozoických
sekvencií, v rámci centrálnych Karpát. Tvoria ho horniny gelnickej a rakoveckej sekvencie – t.j.
fylity, lydity, pieskovce, kvarcity, porfyroidy a kryštalické vápence, fylito-diabázové súvrstvie
s prevahou fylitov a s podielom bazaltov a tufov.
Povrch zväčša hornatého chotára obce po oboch stranách toku tvoria vápence, granodiority
a kremenné diority, na ľavej strane z usadených hornín vápence. V údolnej nive Hnilca sú
usadené štrky, piesky a íly, na pravom brehu Kojšovského potoka pieskovec. Časté sú hliny.
Z ďalších hornín v chotári tvoria geologický podklad slabo premenené horniny, hlavne fylity.
Z minerálov je tu bežný kalcit. V lokalite Švabica a v doline za Kostolnou horou sú ložiská
chryzotil – azbestu, jemne vláknitej odrody serpentínu. Tu sa nachádza aj antigorit a brucit.
Antigorit vytvára lístkové agregáty v puklinách serpentinitov. Lokalita serpentinitov
v Jaklovciach je jediným náleziskom brucitu na území SR. Brucit tu tvorí pekné žltozelené
vláknité kryštály – nemality v asociácii s chryzotilom. Barit, ktorý je v oblasti Slovenského
Rudohoria bežnou žilnou výplňou, sa v Jaklovciach vyskytuje v podobe monominerálnych
barytových žíl. Minerál lazulit, ktorý sa okrem Jakloviec nachádza na viacerých miestach pri
Nitre, sa tu vyskytuje v rudných žilách v asociácii s kremeňom, ankeritom, pyritom
11
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a chalkopyritom. Minerál olivín sa vyskytuje ako horninotvorná súčasť v tunajších
ultrabázických horninách. Minerál aktinolit sa na ložisku v Jaklovciach našiel v pekných
dlhovláknitých agregátoch. Minerál hydromagnezit, ktorý sa aj vo svetovom meradle
zriedkavo vyskytuje, má na území Slovenska jediné nálezisko práve v Jaklovciach.
V šesťdesiatych rokoch sa pri prieskume na chrozotyl našiel azbest (R. Ďuďa, D. Slivka 1982).
Charakter georeliéfu, georeliéf
Podľa geomorfologického členenia územia SR patrí katastrálne územie obce Jaklovce do
geomorfologického celku Volovské vrchy a podcelku Kojšovská hoľa. Územie ďalej spadá podľa
Mazúra, Lukniša (1980) do Alpsko-Himalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, provincie
Západných Karpát, subprovincie Vnútorných západných Karpát a v rámci nich do Slovenského
rudohoria.
Nadmorská výška v strede obce je 340 m, 330 – 791 m v chotári.
Klimatické pomery
Na základe klimatických oblastí Slovenska, leží väčšina študovaného územia v okrsku chladnej
oblasti (C). Okrsok chladnej oblasti C1 – mierne chladný, sa vyznačuje priemernou júlovou
teplotou od 12˚ do 16˚C a je charakteristický vlhkým rázom. Priemerné mesačné teploty sa
pohybujú v rozmedzí -2 až -3 °C (december, marec) a -4 až -6 °C (január, február). Z hľadiska
poľnohospodárskeho využitia sa vhodné polohy využívajú najmä ako lúky a pasienky,
poprípade ostáva les, keďže teplota v oblasti nepostačuje na dozretie poľnohospodárskych
plodín.
Svojím okrajom do územia obce zasahuje zo severozápadu i okrsok M5 – mierne teplý, vlhký,
s chladnou až studenou zimou, dolinový/kotlinový. Priemerná januárová teplota je ≤ -3 °C,
priemerná júlová teplota ≥ 16 °C, má menej ako 50 letných dní a index zavlaženia dosahuje
hodnoty 60 až 120.
Hydrologické pomery
Z hľadiska hydrologických pomerov sú povrchové vody odvodňované Kojšovským potokom
a turisticky významnou riekou Hnilec.
Hnilec je najväčší pravostranný prítok Hornádu. Pramení pod Kráľovou hoľou a má dĺžku 88,9
km. Do Hornádu sa vlieva pri Margecanoch. Jedným z jeho najvýznamnejších prítokov je
spomínaný (pravostranný) Kojšovský potok.
Dolný Hnilec je splavný za VV od Hnilca, za SV od Mníška nad Hnilcom. Splav úseku Mníšek nad
Hnilcom – Margecany trvá 5 hodin, úsek Hnilec – Margecany 1 až 2 dni, podľa prekážok na
rieke. Plavba po úseku nad priehradou trvá 2 až 3 hodiny. Minimálny stav vo Švedlári by mal
dosahovať 220 cm.
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Uvedené vodné toky sú súčasťou povodia Hornádu, ktorý je charakteristický svojím snehovodažďovým režimom odtoku, to znamená, že svoje maximá dosahuje v apríli a minimá vo
februári. Podľa režimu odtoku sa teda územie zaraďuje do oblasti stredohorskej.
Do katastra obce taktiež zasahuje Ružínska vodná nádrž.
Pôdne pomery
Pôdny kryt vo Volovských vrchoch, ako aj predmetnej oblasti zastupujú tri pôdne jednotky:
kambizeme a podzoly na silikátových horninách, rendziny na karbonátových horninách.
V Slovenskom rudohorí sú to významné plochy kambizemných podzolov, avšak v obci
prevládajú kambizeme modálne kyslé. Ďalej sa pôdy zaraďujú do skupiny pôd melanických,
hnedých, podzolových a nivných.
Územie obce tvoria prevažne kambizeme, a to kambizeme kyslé až výrazne kyslé
(oligobázické) – kambizeme modálne kyslé, sprievodné kultizmené a rankre, zo zvetranín
kyslých až neutrálnych hornín.
Pôdy sa vyvinuli v závislosti od hornín, na ktorých vznikli, ale aj hladiny podzemných vôd. Na
vápencoch sa vyvinuli rendziny, v údolnej nive Hnilca úrodné nivné pôdy, ale v lokalite Tajch
na nepriepustnom podloží zamokrená glejová pôda.
Podľa zrnitosti sú v chotári zastúpené hlinitopiesočnaté, hlinité a ílovité pôdy. Vyskytujú sa aj
neobrábané kamenisté pôdy a íly.
Pôdy v obci sa ďalej zaraďujú podľa priepustnosti a retenčnej schopnosti pôd k pôdam so
strednou retenčnou schopnosťou a priepustnosťou, sú charakteristické vlhkým vlhkostným
režimom pôd, z hľadiska pôdnej reakcie ide o silno až extrémne kyslé pôdy. Podľa zrnitosti
pôdy je to pôda piesčito-hlinitá a hlinito-piesčitá, stredne kamenitá (20 – 50%). Z uvedených
charakteristík vyplýva celkovo nízky potenciál pôd na rozsiahlejšie poľnohospodárske využitie.
Tabuľka 1 Štruktúra pôdneho fondu
Štruktúra pôdneho fondu (v m2) (2014)
Celková výmera územia obce
Poľnohospodárska pôda - spolu
Poľnohospodárska pôda - orná pôda
Poľnohospodárska pôda - chmeľnica
Poľnohospodárska pôda - vinica
Poľnohospodárska pôda - záhrada
Poľnohospodárska pôda - ovocný sad
Poľnohospodárska pôda - trvalý trávnatý porast
Nepoľnohospodárska pôda - spolu
Nepoľnohospodárska pôda - lesný pozemok
Nepoľnohospodárska pôda - vodná plocha

1725,2
512,8
57,2
0
0
19
0
436,6
1212,4
924,8
102,1
13
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Nepoľnohospodárska pôda - zastavaná plocha
a nádvorie
101,5
Nepoľnohospodárska pôda - ostatná plocha
84
Zdroj: ŠÚ SR
Obec Jaklovce disponuje celkom 512,8 ha poľnohospodárskej pôdy. Z nej podstatnú časť
tvoria trvalé trávne porasty (436,6 ha). 57,2 ha pripadá na ornú pôdu a zvyšných 19 ha na
záhrady.
Fauna a flóra
Volovské vrchy patria z hľadiska fytogeografického členenia do podobvodu predkarpatskej
flóry (Praecarpaticum) v rámci obvodu západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale)
a stredoeurópskej provincie, ktorá sa zaraďuje do eurosibírskej podoblasti a holoarktickej
oblasti.
Z hľadiska fytogeograficko-vegetačného členenia sa predmetné územie zaraďuje do bukovej
zóny a v rámci nej do kryštalicko-druhohornej oblasti.
V severnej časti katastra obce Jaklovce má zastúpenie smrekový les, vo východnej časti bukový
les, v západnej časti je to prevažne dubový les.
Okres Gelnica sa vyznačuje bohatou biodiverzitou prevažne lesných spoločenstiev, keďže je
najlesnatejším okresom SR (74%). V lesoch prevažuje smrek obyčajný, jedľa biela a buk lesný.
V severovýchodnej časti je hospodárskou drevinou aj borovica lesná, poddruh spišská.
Zaujímavosťou je výskyt borovice horskej – kosodreviny a tiež borovice limby.
K charakteristickým porastom tiež patria rôzne typy jelšín. Zo vzácnych rastlín sa tu vyskytuje
napríklad horec jarný či jesienka obyčajná. Charakteristickým prvkom prírody sú svahové
a vrcholové lúky.
Vápencové bralo Kurtová skala (pôvodne 791 m) je náleziskom vzácnych rastlinných druhov.
Z hľadiska zoogeografického členenia patrí študované územie do obvodu horskej fauny
v rámci západokarpatskej subprovincie Karpát, patriacej do zóny listnatých lesov
v eurosibírskej podoblasti, ktorá patrí do palearktickej oblasti ríše holoarktis (arktogea).
Geograficky je západokarpatská subprovincia listnatých lesov územím značne heterogénnym
a ide o územie druhovo veľmi bohaté. Z hľadiska okresu Gelnica ide o bežné druhy živočíchov
viazané na lesné ekosystémy. Z lesných biotopov teplejšej až teplej lesostepnej zóny sú
charakteristické: fúzač alpský, roháč obyčajný, modlivka zelená. Zo stavovcov je to salamandra
škvrnitá či mlok vrchovský. Plazy reprezentuje užovka stromová, vtáky bocian čierny či sova
dlhochvostá. Medzi tunajšie mäsožravce zaraďujeme líšku obyčajnú, vlka obyčajného či
medveďa hnedého. Veľké cicavce zastupuje jeleň obyčajný, srnec hôrny a sviňa divá.
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Ochrana prírody
V rámci ochrany prírody a medzinárodnej sústavy chránených území členských štátov EU –
NATURA 2000 leží územie katastra obce v chránenom vtáčom území CHVÚ Volovské vrchy.
Jedná sa o výmerou najväčšie navrhované chránené vtáčie územie Slovenska, ktoré je tvorené
biotopmi ihličnatých, listnatých a zmiešaných lesov. Volovské vrchy sú jedným z troch
najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie druhov bocian čierny (Ciconia nigra),
včelár lesný (Pernis apivorus), sova dlhochvostá (Strix uralensis), žlna sivá (Picus canus), ďateľ
čierny (Dryocopus martius), muchárik červenohnedý (Ficedula parva) a muchárik bielokrký
(Ficedula albicollis).
Podľa Regionálnych územných systémov ekologickej stability (RÚSES) sa na predmetnom
území nachádzajú dve hydrické biocentrá s regionálnym významom – Kojšovský potok
a Alúvium Hnilca v rámci geomorfologickej jednotky Volovských vrchov a tiež testrické
biocentrum Krajina okolo Hnlica. Biocentrom sa v tomto prípade rozumie vymedzené územie
v krajine, ktoré na základe stavu ekologických podmienok umožňuje trvalú existenciu,
rozmnožovanie, úkryt a výživu rastlinných a živočíšnych spoločenstiev a má charakter
jadrových území s prioritným ekostabilizačným účinkom v krajine.
Dňa 4.3.2011 bola medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Obcou
Jaklovce podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt
„Zberný dvor a kompostáreň Jaklovce.“
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 1.408.776,45 EUR;
poskytovateľ poskytne prijímateľovi (teda obci) finančný príspevok do výšky 1.338.337,63
EUR, prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania projektu do výšky 5% z celkových
oprávnených výdavkov.
Cieľom projektu je vytvorenie komplexného systému nakladania s vyseparovanými zložkami
komunálnych odpadov v obci, a to zavádzaním nových a zefektívňovaním už existujúcich
systémov separovaného zberu komunálnych odpadov. Špecifickými cieľmi projektu je nielen
samotné vybudovanie zberného dvora na separované zložky komunálnych odpadov, ale
rovnako aj zefektívnenie systému zberu vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov,
zníženie množstva komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov a zvýšenie
environmentálneho povedomia občanov realizáciou informačnej kampane o separovanom
zbere.
Po ukončení realizácie aktivít projektu bude mať obec vybudovaný zberný dvor na separované
zložky komunálnych odpadov, ktorý budú môcť občania využívať na odovzdávanie
nasledovných druhov ostatných odpadov: papier, plasty, sklo, kovy, biologicky rozložiteľný
odpad, opotrebované pneumatiky, šatstvo a textílie, objemný odpad a drobný stavebný
odpad. Okrem toho bude zberný dvor slúžiť na zber nebezpečných zložiek komunálnych
odpadov: odpad z elektrických a elektronických zariadení, opotrebované batérie a
akumulátory a žiarivky. V budúcnosti bude podľa potreby zberný dvor vybavený kontajnermi
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na zber ďalších druhov odpadov, v závislosti od možnosti odbytu a nastaveného systému
zberu komunálnych odpadov.
V rámci areálu zberného dvora bude vybudované miesto na uloženie biologicky rozložiteľného
odpadu, ktoré bude využívané buď na dočasné zhromažďovanie biologicky rozložiteľných
odpadov alebo na komunitné kompostovanie – kompostáreň s ročnou produkciou kompostu
do 10 ton. Vybudovaním tohto miesta sa obci uľahčí nakladanie s biologicky rozložiteľnými
odpadmi, čo bude mať význam aj z hľadiska udržania miestnych poplatkov za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Areál zberného dvora je v súčasnosti vo fáze kolaudácie.
1.1.4. Obyvateľstvo
Urbanisticky je obec založená okolo hlavnej kompozično - prevádzkovej osi, ktorá je daná
cestou II/546 Margecany - Nálepkovo. Pozdĺžny tvar sídla je rozvetvený priamo z
centra na južnú a juhovýchodnú stranu, v menšej miere i na sever. V obci prevažuje
jednopodlažná a dvojpodlažná zástavba.
Mapa 2 Krajinná pokrývka obce Jaklovce

Priestorovú štruktúru obce tvoria vzájomne previazané a vzájomne podmienené parciálne
intraurbánne štruktúry:
1. Fyziografická – priestor obce, v ktorom vznikla. Je orientovaná na možnosti rozvoja
mesta. Tvorí ju priestorová diferenciácia prírodného potenciálu pre rozvoj jednotlivých
mestských areálov. Patria tu fyzicko-geografické jednotky ako: reliéf, vegetácia,
hydrologické a pôdne pomery.
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2. Morfologická – rozmiestnenie a vzájomné vzťahy základných morfologických
elementov v obci. V Jaklovciach je to podľa rýdzo morfologickej stránky nepravidelný
pôdorys, kde sa ulice pretínajú pod rôznymi uhlami. To značí, že obec sa rozvíjala
spontánne a v mierne členitom teréne. Pôdorys sa teda musel prispôsobiť fyzickogeografickým podmienkam.
3. Funkčná – rozmiestnenie a vzájomné priestorové väzby jednotlivých sociálnoekonomických aktivít na území obce. Patria tu dve základné kategórie areálov, a to
intravilán a extravilán. V rámci intravilánu v obci dominuje predovšetkým obytná
funkcia. Tá je tvorená prevažne obytnými areálmi s nízkopodlažnou a dvojpodlažnou
zástavbou rodinných domov. Tie sú náročnejšie na plochu. Ďalej sú tu v menšej miere
zastúpené i obytné areály tvorené bytovými domami, ktoré sú z hľadiska využitia
plochy samozrejme efektívnejšie. Jaklovce taktiež disponujú dopravnými areálmi,
keďže obcou prechádza železnica i cesta II. triedy, ktoré tvoria lineárne prvky areálov.
Areál služieb sa koncentruje v centrálnej až západnej časti intravilánu obce. Jedná sa
o administratívu, kultúru, stravovacie zariadenia, menšie obchodíky a pohostinstvá.
V rámci areálov odpočinku a rekreácie je v obci dostatok verejnej zelene, avšak
absentuje park či ihrisko na voľnočasové aktivity. V rámci tohto areálu sa v obci
nachádza i cintorín situovaný vo východnej časti intravilánu.
4. Sociálno-demografická – rozmiestnenie obyvateľov z hľadiska sociálnodemografických a kultúrnych znakov.
V rámci histórie a obyvateľstva obce sa prvá písomná zmienka o obci Jaklovce datuje do roku
1292, kedy sa nazývala Vila Jekul. Obec založil gelnický občan Jakul, ktorý v r. 1282 dostal od
Ladislava IV. les v gelnickom chotári. Patrila rodine Jekelfalussyovcov. Obyvatelia boli baníkmi,
ťažili tu železnú rudu. Taktiež to boli zruční rubári, svedomití roľníci a pastieri, robotníci
v hutách, uhliari a povozníci. Na začiatku 18. storočia žilo v Jaklovciach len do 250 obyvateľov.
V priebehu niekoľkých desaťročí sa počet ľudí znásobil. Sčítanie ľudu bolo uskutočnené v roku
1787. V Jaklovciach v tom čase evidovali 92 domov a 708 obyvateľov, v roku 1828 mala 134
domov a 982 obyvateľov. V roku 1869 mali Jaklovce už 1082 obyvateľov; v roku 1930 už 1260
a počet obyvateľov narástol v roku 1980 až na počet 2192. V 19. storočí a v prvých
desaťročiach 20. storočia viacerí muži pracovali v Perlovej doline v dielňach na výrobu
železných reťazí. Iní dochádzali za prácou do Krompách. Práca uhliarov bola nenahraditeľná
ešte aj v dvadsiatych rokoch 20. storočia. Kvalitné drevené uhlie naposledy vykupovala
margecianska vápenka.
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Graf 1 Vývoj počtu obyvateľov v obci Jaklovce za obdobie rokov 2009 - 2014
Vývoj počtu obyvateľov v Jaklovciach v období rokov 2009 - 2014
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Počet obyvateľov v súčasnosti a za posledných 6 rokov dokumentuje graf 1. Počet obyvateľov
rapídne klesol v období rokov 2009 – 2011. Od tohto roku sa počet obyvateľov postupne zvýšil
na 1905. Celkové spomalenie rastu obyvateľstva je vo všeobecnosti spôsobené znižovaním
prirodzených prírastkov, najmä poklesom pôrodnosti. Táto skutočnosť sa prejavuje zhoršením
vekovej skladby, v ktorej sa zväčšuje zastúpenie starších vekových skupín. Okres Gelnica
môžeme napriek tomu zaradiť medzi územia so stagnujúcou populáciou. Špecifikom, ktoré
výraznejšie ovplyvňuje prírastky obyvateľstva, je rómske etnikum, tvorí v okrese 4,45%
populácie.
Ako vyplýva z grafu 2, v populácii obce Jaklovce prevláda obyvateľstvo poproduktívne (od 65
a viac rokov) nad predproduktívnym (od 0 – 14 rokov). Jedná sa teda o regresívny typ
populácie, pri ktorom je charakteristická prevaha starých rodičov nad deťmi. Natalita je
zvyčajne menšia ako mortalita, a preto dochádza k starnutiu populácie. Vekové skupiny sa
vyznačujú značnou nepravidelnosťou, keďže v niektorých skupinách prevládajú muži, v iných
zase ženy. Vo všeobecnosti však môžeme skonštatovať, že vo vekovej kategórii 0 až 14 rokov
prevládajú muži, vo vekovej kategórii 15 - 29 prevládajú ženy, vo veku od 30 – 59 prevládajú
muži a vo vekových kategóriách od 60 do 99 rokov už prevládajú ženy. Zaujímavým je fakt, že
v roku 2014 Jaklovce evidovali jedného muža vo vekovej kategórii 100 a viac rokov. Najviac
žien je vo veku od 25 až 29 rokov, ktorú predstavuje 78 žien. Najviac mužov je evidovaných
vo vekových kategóriách 30-34 a 40-44 rokov, v oboch rovnako 81 mužov.
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Graf 2 Veková pyramída obyvateľov Jakloviec za rok 2014
Veková pyramída obyvateľov obce Jaklovce v roku 2014
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Zdroj: ŠÚ SR
Najväčšiu zložku obyvateľstva predstavuje produktívne obyvateľstvo – 75,29 % (tabuľka 3). V
Jaklovciach ako i viacerých obciach okresu Gelnica v súčasnosti pozorujeme trend
prevládajúcej poproduktívnej zložky obyvateľstva nad predproduktívnou, a teda starnutie
obyvateľstva. Tomuto fenoménu je potrebné sa venovať najmä z hľadiska
výstavby/rekonštrukcie zariadení pre dôchodcov, sociálnych služieb, klubu dôchodcov a pod.,
keďže v obci navyše pribúda dôchodcov, ktorí ostávajú sami, keďže mladší členovia rodín
odchádzajú do susedných regiónov a do zahraničia hlavne kvôli lepším pracovným
príležitostiam.

Tabuľka 2 Počet obyvateľov a ich demografické rozdelenie v obci Jaklovce za rok 2014
Predproduktívne
obyvateľstvo
(14 a menej rokov)
Muži Ženy Spolu %
90
167
9,23
150

Produktívne
Poproduktívne
obyvateľstvo
obyvateľstvo
(15 - 64 rokov)
(65 a viac)
Muži Ženy Spolu %
Muži Ženy Spolu %
706 656 1362 75,29 118
162 280
15,48
Zdroj: ŠÚ SR

Podľa tabuľky 4 v sledovanom období prevláda prirodzený úbytok obyvateľstva, keďže
živonarodených osôb je menej ako počet zomrelých. V rámci migračného pohybu pozorujeme
prírastok obyvateľstva vo väčšine rokov, s výnimkou rokov 2010 a 2013, ktoré vykazujú
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migračný úbytok. Demografické pohyby sa tak odrazili na celkovom úbytku obyvateľstva,
v rokoch 2010, 2011 a 2013, v ostatných rokoch sa jednalo o celkový prirodzený prírastok
obyvateľstva.

Tabuľka 3 Pohyb obyvateľstva obce Jaklovce v období rokov 2010 - 2014
Rok

Ž

2010
2011
2012
2013
2014

11
13
24
19
17

Prisťah. Vysťah.
Migrač.
Z
na trvalý z trval.
saldo
pobyt
pobytu
29
-18
23
44
-21
31
-18
39
28
11
19
5
31
13
18
20
-1
18
25
-7
25
-8
41
18
23
Zdroj: ŠÚ SR; Vysvetlivky: Ž-živonarodení, Z-zomrelí
Prirodzený
prírastok

Celkový
prírasto
k obyv.
-39
-29
23
-8
15

Podľa národnostnej štruktúry obyvateľstva (graf 3) v obci Jaklovce prevláda zastúpenie
slovenskej národnosti (91,74%). K rómskej národnosti sa prihlásilo 47 obyvateľov, k českej
traja, k maďarskej dvaja obyvatelia a k ukrajinskej a nemeckej po jednom obyvateľovi.
V roku 1412 sa na Spiš prisťahovali Rómovia, postupne sa tak dostali aj do údolia Hnilca. Do
Jakloviec ich priviedli v 17. storočí Csákyovci. Boli to bratia Holubovci, bývali v kolibe za
dedinou. Kuli podkovy, klince, opravovali roľníkoom železné náradie a hrali na svadbách.
Neskôr sa sobášmi spriaznili s rodinou Bikárovou z Gelnice. Tradičná práca so železom
pretrvala do päťdesiatych rokov 20. storočia. Definitívnu zmenu ich spôsobu života prinieslo
založenie celoobecného družstva. Počas sčítania ľudu v roku 1921 sa k židovskej národnosti
hlásilo 26 obyvateľov.
Na dôkaz dominantnej cirkvi v obci stojí rímskokatolícky kostol, pôvodne gotický z poslednej
tretiny 13. storočia. Podľa vierovyznania obyvateľstva a zastúpenia jednotlivých cirkví, je
v obci najviac obyvateľov hlásiacich sa k rímskokatolíckej cirkvi. Menej ako 1%-né zastúpenie
majú ostatné cirkvi (graf 4).
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Graf 3 Národnostné zloženie obyvateľstva v obci Jaklovce v roku 2011
Národnostná štruktúra obyvateľstva v obci Jaklovce (2011)
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Zdroj: ŠÚ SR, SODB 2011
Graf 4 Štruktúra obyvateľov podľa vierovyznania v obci Jaklovce v roku 2011
Štruktúra obyvateľov podľa vierovyznania v obci Jaklovce (2011)
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Zdroj: ŠÚ SR, SODB 2011
V roku 2011 prevládalo v obci obyvateľstvo s úplným stredným odborným vzdelaním (s
maturitou) (382 obyvateľov), druhou najpočetnejšou vzdelanostnou kategóriou bolo učňovské
vzdelanie (bez maturity), ku ktorému sa prihlásilo 297 občanov a následne základné vzdelanie
(287 občanov). Celkovo možno povedať že v Jaklovciach je dostatok kvalifikovanej pracovnej
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sily, čoho dôkazom je aj 112 obyvateľov s vysokoškolským magisterským / inžinierskym /
doktorským vzdelaním (graf 5).

Graf 5 Stupeň dosiahnutého vzdelania obyvateľstva v obci Jaklovce v roku 2011
Stupeň dosiahnutého vzdelania obyvateľstva v obci Jaklovce (2011)
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Zdroj: ŠÚ SR, SODB 2011

1.1.5. Dopravná infraštruktúra
Cestná doprava
Obec Jaklovce je dopravne sprístupnená prostredníctvom štátnej cesty II/ 547 (v smere
Košice – Margecany) a II/546 (Klenov – Nálepkovo), ktoré tvoria hlavné cestné prieťahy
cez obec. Na tento nadradený dopravný systém sa napája sieť miestnych komunikácií.
Miestne komunikácie majú charakter obslužných a prístupových komunikácií. Väčšina
z nich má nový asfaltový koberec. Obec nie je napojená na diaľničnú sieť, z hľadiska
spojenia obce so širším okolím je viazaná na cesty II/547 a II/546. V zastavanom
území obce sú vytvorené parkovacie plochy iba v centre obce pri zariadeniach
občianskeho vybavenia.
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V rámci autobusovej dopravy sa v centrálnej časti nachádza zastávka „rázc.“ pre linky SAD
s jednou zrekonštruovanou zastávkou . Okrem nej sa v obci nachádzajú ešte dve autobusové
zastávky s označením „č.d.15“ a „p.Skaličkami“. Tie však nie sú vybavené prístreškom pre
cestujúcich. Z hľadiska autobusovej dopravy sa jedná hlavne o spoje z Jakloviec do Margecian,
Gelnice a Košíc. Dostupnosť k najdôležitejším mestám pre obyvateľov obce je prostredníctvom
cestnej siete (osobným autom) nasledovná:
Tabuľka 4 Dostupnosť k najdôležitejším mestám z obce Jaklovce
Trasa
Jaklovce - Margecany
Jaklovce - Gelnica
Jaklovce - Prakovce
Jaklovce - Krompachy
Jaklovce - Košice
Jaklovce - Prešov
Jaklovce – Spišská Nová Ves
Jaklovce - Poprad
Jaklovce – Banská Bystrica
Jaklovce - Bratislava

Dĺžka (km)
2,9
6,4
11,8
14,2
36,6
31,9
41,7
65,2
183,7
393,5

Zdroj: http://mapa-mapy.info.sk

Čas
3 min
7 min
12 min
13 min
41 min
36 min
40 min
56 min
2 hod 22 min
4 hod 17 min

Železničná doprava
V obci Jaklovce má zastúpenie i železničná doprava, keďže obcou prechádza jednokoľajová
neelektrifikovaná trať (Margecany – Zvolen), ktorá má z celoslovenského významu len
druhoradý význam, avšak disponuje veľkým potenciálom pre cestovný ruch. Táto trať je tiež
dôležitá z hľadiska dochádzky obyvateľov obce do zamestania do susedných Margecian či
Košíc a pod. V Margecanoch majú následne obyvatelia Jakloviec k dispozícii i dvojkoľajovú
elektrifikovanú trať (na trase Bratislava – Košice). Na trati premávajú miestne vlaky aj
medzinárodné rýchliky (IC) a vlaky spoločnosti Regiojet.
Letecká doprava
Najbližšie medzinárodné letisko je v Košiciach, ktoré je druhé najväčšie letisko na Slovensku.
Poloha letiska je asi 6 km južne od centra mesta Košice. Letisko vzniklo v roku 1952 ako letisko
vtedajších Československých aerolínii a bolo riadené vtedajšou vládou. V roku 1994 prevzala
kontrolu nad letiskami Bratislava, Košice, Piešťany, Poprad-Tatry a Sliač Slovenská správa letísk
so sídlom v Bratislave, ktorá i v súčasnosti dohliada na činnosť jednotlivých letísk na Slovensku.
V súčasnosti je letisko schopné obslúžiť od malých „bussines“ lietadiel po Boeing 767 a Airbus
300. V roku 1992 bola kompletne zrekonštruovaná vzletová a pristávacia dráha, ktorej
konečná dĺžka dosahuje 3100 metrov. Pristávacie a vzletové manévre lietadiel sú kontrolované
novým monitorovacím a kontrolným zariadením. Rozvoj letiska Košice z hľadiska maximálnych
možností jeho budúceho rozvoja je vypracovaný v Štúdií územného rozvoja letiska Košice
(1995). Štúdia slúži ako podklad pre rozvoj letiska a skvalitňovanie poskytovaných služieb. V
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súčasnosti je možné odletieť z letiska Košice takmer do celého sveta, vďaka dopravcom, ktorí
zabezpečujú denné spojenie Košíc s Viedňou, Prahou a Bratislavou. Letisko Košice poskytuje
dopravcom handlingové služby od roku 1994. Ide predovšetkým o dopravcov s pravidelnými
časmi odletov a príletov, ale taktiež i pre všeobecné letectvo a charterové lety. Pravidelnými
leteckými spoločnosťami operujúcimi z a do Košíc sú České aerolínie, Tyrolean Airways,
SkyEurope Airlines, Slovenské aerolínie. Počas letnej sezóny sú to predovšetkým spoločnosti
ATE, Spanair, Tunis Air, Onur Air, Air Slovakia, Hemus Air.
Statická doprava
Väčšina obyvateľov obce má parkovanie riešené priamo vnútri pozemku rodinného domu a
pred bytovkami alebo na kraji cestnej komunikácie.
Obec má vybudované parkoviská pre verejnosť pred obecným úradom, pred obchodom CBA
a v areáli benzínovej pumpy.
Pešia doprava
Chodníky pre peších sú vybudované iba v centre obce, sú však v nevyhovujúcom stave
vyžadujúc rekonštrukciu. Absentuje sieť chodníkov, ktoré by pokrývali celý intravilán obce.
Nebezpečným fenoménom v obci z hľadiska chodcov je križovatka ciest na rázcestí, pri ktorej
sú nevhodne umiestnené autobusové zastávky. Chodci sa tam pohybujú po krajnici cesty, čo
je z dlhodobého hľadiska neprijateľné. Obec už má vypracované projekty na zmenu
umiestnenia a rekonštrukciu zastávok a s tým spojené dobudovanie príslušných chodníkov.
V súčasnosti prebiehajú rokovania ohľadom vysporiadania predmetných pozemkov.

1.1.6. Základná technická infraštruktúra
Zásobovanie pitnou vodou
V obci Jaklovce je obyvateľstvo ako aj objekty technickej a občianskej vybavenosti napojené
na verejný vodovod. Prevádzkovateľom je Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. Poprad a
ďalšími zdrojmi. Celková kapacita verejného vodovodu je 5 l /sek.
Kanalizácia a ČOV
Koncom 60 – tych rokov bol v celej obci vybudovaný vodovod na Novom sídlisku aj
s kanalizáciou (I. etapa), ktorá je už pripojená na ČOV. V roku 1993 obec započala s výstavbou
novej centrálnej ČOV (je v trvalej prevádzke) a zároveň sa vybudoval kanalizačný zberač
v strednej časti obce, na ktorý bolo pripojených 46% domácností.
Obec tvorí viac sídelných celkov. Sídelná časť medzi Rybníkom a vodným dielom Ružínska
priehrada je prepojená Kojšovským potokom. Odkanalizovanie tejto časti obce Jaklovce bolo
realizované v rámci tzv. II. etapy výstavby kanalizácie v obci. II. etapu kanalizácie tvoria štyri
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vetvy A, B, C a D. V roku 2004 bola v rámci projektu vybudovaná časť A o dĺžke 100 m. V roku
2005 bola dobudovaná časť A o dĺžke 283 m, vetva A1 o dĺžke 43 m, v roku 2006 bolo
zrealizovaných 218 m a v roku 2007 vetvy B a B1 o dĺžke 231 m a vetva C o dĺžke 288 m. v roku
2010 bola vybudovaná prečerpávacia stanica, ktorou sú prečerpávané odpadové vody z vetiev
B, B1 a C. Je potrebné ešte dobudovať vetvy D, D1, D2 a čiastočne vetvu A2.
V súčasnosti je na kanalizačnú sieť v obci napojených 373 domov, čo predstavuje 66 % a nie je
napojených 192 domov, čo je 34 %.
Zásobovanie plynom
Obec Jaklovce má vybudovanú rozvodnú sieť plynu. Miestne rozvody plynu sú vybudované
v krajniciach obecných komunikácií a umožňujú pripojenie každého odberateľa prípojkou cez
domový regulátor.
Zásobovanie elektrickou energiou
Obec je v súčasnosti zásobená elektrickou energiou prostredníctvom NN siete. Tvoria ju
prevažne vzdušným vedením v rámci celej obce. Verejné osvetlenie je umiestnené ako súčasť
NN siete.
Telekomunikačné siete
Obyvatelia obce Jaklovce môžu využívať služby rôznych telekomunikačných spoločností.
Územie obce je pokryté ako fixnými, tak aj mobilnými operátormi pôsobiacimi na slovenskom
telekomunikačnom trhu. Hlasové služby poskytuje niekoľko fixných ako aj mobilných
operátorov. Služby na prenos dát poskytujú viaceré spoločnosti.
Obecný rozhlas, rozhlas a televízia
V obci je vybudovaný obecný rozhlas, jeho ústredňa sa nachádza v objekte obedného úradu.
slúži pre informovanie obyvateľov.
Obec má pokrytie TV signálom na dobrej úrovni a obyvatelia obce Jaklovce využívajú služby
spoločností, ktoré poskytujú prístup k televíznym a rozhlasovým staniciam prostredníctvom
satelitných prijímačov. Bežný občan obce tak môže mať prístup k rôznym televíznym a
rozhlasovým staniciam.
Internet
Pripojenie na internet v obci Jaklovce je možné prostredníctvom telekomunikačných
operátorov pevných a mobilných sietí poskytujúcich svoje služby na území obce. Pokrytie
internetu v obci zabezpečujú Folkiš internet, D - com, Orange a T – mobile.
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Verejné osvetlenie
Verejné osvetlenie je tvorené výbojkovými svietidlami – SOX – sodíkové výbojky v dobrom
technicko - prevádzkovom stave, s dostatočným osvitom. Svietidlá sú osadené na spoločných
stĺpoch NN rozvodov vrátane napájacieho vedenia z vodičov AIFe prierezu 16 mm2. Ovládanie
osvetlenia je pomocou súmrakového spínača.
Kamerový systém obce
Obec začala s budovaním kamerového systému v roku 2015. Kamerový systém v obci je
tvorený IP kamerami s rozlíšením live obrazu a záznamu v HD rozlíšení. Základom tohto
kamerového systému je server pre záznam obrazu. Ten pracuje na princípe PC tvorenom
kvalitnými komponentmi a pevnými diskami určenými pre záznam videa. Server je osadený
v dátovom rozvádzači a umiestnený v objekte Obecného úradu a slúži na prepojenie
a napájanie kamier a prijímačov zo vzdialených lokalít. Na konci roku 2015 bolo
nainštalovaných 5 kamier s HD rozlíšením. Tieto kamery snímajú okolie Obecného úradu
a úradnú tabuľu inštalovanú v chodbe Obecného úradu. Ďalšia kamera bola nainštalovaná na
priečelí budovy Požiarnej zbrojnice. Táto kamera sníma úradnú tabuľu obce umiestnenú pred
Požiarnou zbrojnicou.
Na konci roku 2016 boli 3 kamery s HD rozlíšením umiestnené v objekte Zberného dvora
v Jaklovciach a 9 kamier v areáli Priemyselného parku. Jedna kamera bola nainštalovaná na
budove Materskej školy a sníma detské ihrisko na dvore Materskej školy.
V priebehu roka 2017 je naplánované v našej obci doplnenie servera a kamerového systému:
-

-

-

-

na križovatke pri Kaštieli – na stĺpe obecného rozhlasu budú inštalované dve kamery.
Jedna bude snímať všeobecnú situáciu a druhá kamera bude určená na rozpoznávanie
evidenčných čísel vozidiel.
na Požiarnej zbrojnici – budú nainštalované dve kamery. Jedna bude snímať príjazdovú
komunikáciu z križovatky k Obecnému úradu, zastávku autobusu a prechod pre
chodcov. Druhá kamera bude zameraná na monitorovanie výjazdu vozidiel na ulice
Požiarnická, Okružná.
na multifunkčnom ihrisku a na bytovom dome. Na stĺpe novovybudovaného bytového
domu obecných bytov budú umiestnené 3 kamery, ktoré budú snímať obecnú
komunikáciu pred bytovým domom, južnú a západnú časť objektu Materskej škôlky
a chodník vedúci pozdĺž bytového domu a multifunkčného ihriska.
radar – na stĺpe obecného rozhlasu oproti objektu Slovenskej pošty bude
nainštalovaná tabuľa s radarom so zobrazením okamžitej rýchlosti vozidiel a so
zaznamenávaním evidenčných čísel.
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1.1.7. Zariadenia občianskej vybavenosti
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
•

PUMPA Jaklovce - 25 zamestnancov, majiteľ – Ján Maruš,

Bývala čerpacia stanica bola zrekonštruovaná a otvorená v roku 2012, v roku 2015 získala
už nová čerpacia stanica PUMPA certifikát "Dôveryhodná firma". Táto kvalitne vybavená
čerpacia stanica s autoumývarkou, poskytuje zákazníkovi nielen priestor vychutnať si jedlo
v príjemne zariadenej reštaurácii s pizzériou, ale taktiež možnosť ubytovania v
jednoposteľovej, dvojposteľovej izbe alebo v priestrannom apartmáne. Reštaurácia
PUMPA s pizzériou JOKER je otvorená denne. Okrem obedového menu, pizze a jedál, ktoré
si môžu zákaníci vybrať z jedálneho lístka a takisto poskytujú priestory pre rodinné oslavy,
firemné večierky a iné.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stanica technickej kontroly – 4 zamestnanci, majiteľ – AI s.r.o.
Pizza Valko – 6 zamestnancov, majiteľ – Martin Valko
Pytliakova krčma – 4 zamestnanci, majiteľ – Patrik Džurbala
Potraviny CBA – 8 zamestnancov, majiteľ – Karmen Ružín
Vlasové štúdio – Stellina – majiteľ – Stanislava Mitríková
Kozmetický salón – Love and beauty - majiteľ –Adriana Pribičková
Manikúra a pedikúra – majiteľ – Marta Deptová
Bar u Paliho – 4 zamestnanci – majiteľ – Pavol Kandra
Kasíno – 3 – zamestnanci - majiteľ – Milan Pavlík
Timax večierka – 3 zamestnanci – majiteľ – Jaroslav Petrík
Mäsiarstvo – 3 zamestnanci - majiteľ – Karol Frič
Rybársky dom Ružín – správca je Andrej Pacun a ubytovacia kapacita je 10 miest
Rybársky dom Rybník - správca je p. Andrej Papcun a ubytovacia kapacita je 12 miest

V obci je kultúrny dom, obecný úrad, areál obecných služieb, pošta, požiarna zbrojnica a
obecný cintorín.
V rámci školstva v súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
1. Základná škola Jaklovce
2. Materská škola Jaklovce - celodenná starostlivosť
3. Na mimoškolské aktivity je zriadené Centrum voľného času pri ZŠ Jaklovce
Stredné školy sú k dispozícii v Gelnici, Košiciach, Prešove a i.
Vybrané údaje o Základnej škole v Jaklovciach:
Počet žiakov školy v školskom roku 2014/15: 144
Počet tried: 9
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2014: 17 / počet dievčat: 7
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Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2014: 18 / počet dievčat: 8
Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 3 / počet dievčat: 2
V školskom roku 2014/2015 boli Základnou školou realizované projekty:
Dlhodobé:
Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ – projekt zameraný na inováciu a modernizáciu
obsahu, metód a výstupov vyučovacieho procesu pre nové kompetencie práce v Modernej
škole 21. storočia. V rámci projektu škola získala 10 počítačových sústav.
Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – v projekte EVSRŠ ponúka
partner projektu - Metodicko-pedagogické centrum - akreditované školenia orientované na
skvalitnenie zručností v oblasti využívania interaktívnych tabúľ; ponuka zahŕňa akreditovaný
vzdelávací program Interaktívna tabuľa v edukačnom procese. Škola získala interaktívnu
tabuľu, notebook a reproduktory.
PRINED - PRojekt INkluzívnej EDukácie - má za úlohu výrazne podporiť inkluzívne prostredie
v MŠ a ZŠ s cieľom zabezpečiť predchádzanie neoprávneného zaraďovania žiakov do systému
špeciálneho školstva. Cieľom projektu PRINED je zaujímavou a informatívnou formou udržať
deti čo najdlhšie v škole a umožniť im popoludňajšiu prípravu na nasledujúci deň, nevyhnutnú
pre zlepšenie ich prospechu, a taktiež sa venovať aktivitám, ktoré sú pre nich zaujímavé a
ktorým sa môžu venovať aj z dlhodobého časového hľadiska.
Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v
školskom prostredí - prioritným zameraním národného projektu je zvýšenie zamestnateľnosti
a efektívna príprava žiakov základných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
(ďalej “ŠVVP”) pre trh práce, prevencia pred nezamestnanosťou podporou kariérového
poradenstva v zmysle programového vyhlásenia vlády.
Milujeme a plánujeme - projekt zameraný na výchovu plánovaného rodičovstva mládeže a
témy s tým súvisiace. Projekt v spolupráci s Gynekologocko-pôrodnickou spoločnosťou
Slovenska.
Správaj sa normálne - projekt pre žiakov II. stupňa zameraný na správanie sa na verejnosti,
dodržiavanie spoločenských pravidiel a pravidiel cestnej premávky. Projekt robený v
spolupráci a Policajným zborom v Gelnici.
ZBIERAJ BATERKY – projekt zameraný na zber použitých batérií.
RECYKLOHRY - projekt zameraný na zber použitých elektrospotrebičov.
Krátkodobé:
Žiaci a učitelia pracovali na mnohých krátkodobých projektoch v rámci výuky. Sú prezentované
v priestoroch školy a web stránke školy www.zsjaklovce.edu.sk.
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Bývanie
S rastom počtu obyvateľstva, jeho štruktúrou a rozmiestnením úzko súvisí úroveň bývania a
jej následný vývoj. Ku dňu Sčítania obyvateľov domov a bytov v roku 2011 bolo
v Jaklovciach 578 domov (z toho 505 trvalo obývaných) a 591 bytov (z toho 516 trvalo
obývaných). Vývoj bývania v obci taktiež značne ovplyvňujú hospodársko-sociálne pomery
a ich prerod v ňom súvisí s celkovou premenou hospodársko-spoločenskej štruktúry.
Ukazovateľom úrovne bývania vo vzťahu k dostupnosti vodovodu a jeho zdroja je zásobovanie
bytu vodou. Tabuľka vyjadruje stav v obývaných bytov podľa ich zásobovania vodou v obci
Jaklovce.
V našej obci je vodovodná sieť vybudovaná takmer v plnom rozsahu a na verejný vodovod je
pripojených viac ako 95 % domácností.
Tabuľka 5 Obývané byty v rodinných a bytových domoch podľa zásovobania vodou v obci
Jaklovce v roku 2011
Obývané byty v rodinných domoch

Obývané byty v bytových domoch

Podľa zásobovania vodou
(vodovod)
Spolu

413

1

2

3

4

388

21

3

1

Podľa zásobovania vodou
(vodovod)
Spolu

10

1

2

3

4

10

0

0

0

Zdroj: ŠÚ SR SODB 2011; Vysvetlivky: 1- v byte zo spoločného zdroja, 2- v byte z vlastného
zdroja, 3-mimo bytu, 4- bez vodovodu
Z hľadiska vybavenosti obývaných bytov z uvedenej analýzy vyplýva, že väčšina domov
Jaklovciach disponuje kanalizačnou a plynovou prípojkou (90% domácností disponuje
plynovou prípojkou; kanalizačnou prípojkou disponuje 70% domácností).
Tabuľka 6 Trvalo obývané byty podľa vybavenosti v roku 2011 v obci Jaklovce
Vybavenie trvalo obývaných bytov
Bytov spolu

18

S plynom

18

S prípojkou na kanalizačnú sieť

18

So septikom (žumpou)

0

So splachovacím záchodom

18

S kúpelňou alebo sprchovacím kútom

18

Zdroj: Obec Jaklovce
V roku 2011 bolo v obci neobývaných 75 domov, z ktorých 33 bolo určených na rekreáciu a 30
z dôvodu nespôsobilosti na bývanie. Vo vzťahu k prognóze vývoja obyvateľstva a potrebám
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rozvoja bytovej výstavby v obci je tak potrebné sa zamerať na obnovu jestvujúceho
bytového fondu, zvýšenie jeho kvality a modernizáciu.
Sociálne služby
Sociálne služby v obci zabezpečuje Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOSSRDCE s.r.o. Jaklovce. Predmetom podnikania je sociálna práca bez ubytovania pre staršie
osoby a osoby so zdravotným postihnutím (3-4 zamestnanci).
V obci je tiež veľmi aktívna miestna skupina dôchodcov pod záštitou Jednoty dôchodcov
Slovenska (JDS), ktorá:
•
•
•
•
•
•
•

pomáha pri príprave občanov na život a prácu v dôchodkovom veku,
chráni práva a oprávnené požiadavky dôchodcov na spravodlivé a dôstojné
dôchodkové zabezpečenie, zdravotnú a sociálnu starostlivosť,
sleduje vývoj životnej úrovne dôchodcov a navrhuje príslušné opatrenia,
poskytuje sociálnu, zdravotnú a právno-poradenskú pomoc svojim členom,
podieľa sa na organizovaní zdravotnej, rekondičnej, kúpeľnej a rekreačnej,
športovej a turistickej starostlivosti o dôchodcov
pomáha pri realizácii celoživotného vzdelávania a podporuje kultúrno-spoločenské
aktivity seniorov,
je členom medzinárodných organizácií seniorov EURAG / Európska organizácia
starších ľudí /, ESO / Európska seniorská organizácia / a EEFC / Európsky
hospodársky a sociálny
výbor /.

V obci tiež aktívne pôsobí Zväz zdravotne postihnutých, Únia žien Slovenska a Slovenský
Červený kríž. Miestny spolok Slovenského Červeného kríža má zaregistrovaných 72 členov.
Zároveň svoju činnosť vykazuje klub darcov krvi, z ktorých je 43 nositeľom Jánskeho plakety za
bezplatné darovanie krvi. Bezplatné darcovstvo je dôležitým článkom života miestneho
spolku.
Zdravotníctvo
V obci pôsobí i veterinárny lekár MVDr. Lukáš Mitrík.
Inštitúcie a mimovládne organizácie
V obci má sídlo Obecný úrad, ktorý predstavuje verejnú inštitúciu zabezpečujúcu výkon
samosprávy a prenesený výkon štátnej správy.
V obci taktiež aktívne pôsobia organizácie:
Slovenský zväz záhradkárov – základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov
v Jaklovciach bola založená v roku 1962. Spočiatku mala 35 členov. Organizácia sa venuje
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výchove svojich členov v oblasti správneho pestovania ovocia a zeleniny. Členovia organizácie
v jeseni lisujú ovocie a organizujú výstavy výpestíkov. Do roku 1990 každoročne kosili technike
menej prístupné družstevné lúky a seno odovzdávali roľníckemu družstvu.
Dobrovoľný hasičský zbor – vznikol podľa tradície už pred rokom 1900 - Prvá svetová vojna
prerušila jeho činnosť, ktorá sa obnovila až v roku 1922. Prvoradou úlohou hasičov je likvidácia
požiarov. Je preto potrebná systematická príprava v zmysle platných smerníc a poriadkov PO.
Previerky pripravenosti a už spomínané pohárové súťaže slúžia práve na tento účel.
Preventívno-východná činnosť patrí medzi základné úlohy zboru. Členovia zboru sa v rámci
spoločenskej činnosti každoročne schádzajú na neformálnych oslavách sv. Floriána,
usporadúvajú Antonovskú zábavu či brigády v lese.
Poľovnícke združenie Orlovec bolo založené v roku 1946. Pre verejnosť párkrát zorganizovalo
juniáles pri kaštieli v Hušťáku. Zapájali taktiež mládež pri vynášaní sena a kamennej soli pre
lesnú zver.
Z verejných služieb má obec úradovňu obecného úradu, poštu a požiarnu zbrojnicu v centre.
Obec miestne združenia a podnikateľov patrične podporuje, čoho dôkazom sú poskytnuté
dotácie v zmysle VZN obce Jaklovce o dotáciách na podporu všeobecne prospešných služieb,
na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Nakladanie s odpadmi
Dňa 4.3.2011 bola medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Obcou
Jaklovce podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt
„Zberný dvor a kompostáreň Jaklovce.“
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 1.408.776,45 EUR;
poskytovateľ poskytne prijímateľovi (teda obci) finančný príspevok do výšky 1.338.337,63
EUR, prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania projektu do výšky 5% z celkových
oprávnených výdavkov.
Cieľom projektu je vytvorenie komplexného systému nakladania s vyseparovanými zložkami
komunálnych odpadov v obci, a to zavádzaním nových a zefektívňovaním už existujúcich
systémov separovaného zberu komunálnych odpadov. Špecifickými cieľmi projektu je nielen
samotné vybudovanie zberného dvora na separované zložky komunálnych odpadov, ale
rovnako aj zefektívnenie systému zberu vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov,
zníženie množstva komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov a zvýšenie
environmentálneho povedomia občanov realizáciou informačnej kampane o separovanom
zbere.
Po ukončení realizácie aktivít projektu bude mať obec vybudovaný zberný dvor na separované
zložky komunálnych odpadov, ktorý budú môcť občania využívať na odovzdávanie
nasledovných druhov ostatných odpadov: papier, plasty, sklo, kovy, biologicky rozložiteľný
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odpad, opotrebované pneumatiky, šatstvo a textílie, objemný odpad a drobný stavebný
odpad. Okrem toho bude zberný dvor slúžiť na zber nebezpečných zložiek komunálnych
odpadov: odpad z elektrických a elektronických zariadení, opotrebované batérie a
akumulátory a žiarivky. V budúcnosti bude podľa potreby zberný dvor vybavený kontajnermi
na zber ďalších druhov odpadov, v závislosti od možnosti odbytu a nastaveného systému
zberu komunálnych odpadov.
V rámci areálu zberného dvora bude vybudované miesto na uloženie biologicky rozložiteľného
odpadu, ktoré bude využívané buď na dočasné zhromažďovanie biologicky rozložiteľných
odpadov alebo na komunitné kompostovanie – kompostáreň s ročnou produkciou kompostu
do 10 ton. Vybudovaním tohto miesta sa obci uľahčí nakladanie s biologicky rozložiteľnými
odpadmi, čo bude mať význam aj z hľadiska udržania miestnych poplatkov za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Areál zberného dvora je v súčasnosti vo fáze kolaudácie.
Elektronické služby
V rámci elektronických služieb obecného úradu Jaklovce, ktoré sú poskytované obyvateľom,
je v súčasnosti celá ponuka koncentrovaná na internetovú stránku obce Jaklovce
www.jaklovce.sk , kde je možné nájsť všetky potrebné informácie.
Najbližšie Dátové centrum obcí a miest sa buduje v okresnom meste Gelnica, ktorého cieľom
je sprístupniť poskytovanie elektronických služieb občanom na úrovni regionálnej a miestnej
samosprávy a zároveň zabezpečiť výkon verejnej moci elektronicky v súlade so zák. č.
305/2013 Z.z. o e-Governmente.
Šport a rekreácia
Začiatok organizovaného športového života v obci Jaklovce sa datuje od roku 1949. Na
zakladajúcej schôdzi v tomto roku pomenovali prví funkcionári futbalu futbalový oddiel Sokol
Jaklovce. V roku 1998 dostal pomenovanie Obecný futbalový klub Jaklovce. Počas dlhoročnej
existencie futbalu v Jaklovciach sa do športového života v obci aktívne zapájalo viac ako 750
zanietencov. Obecný futbalový klub a obec organizujú futbalový turnaj internacionálov.
Vznik volejbalového klubu sa datuje od začiatku roka 1996, kde sa skupina nadšencov rozhodla
založiť Obecný volejbalový klub Jaklovce. Od roku 1998 sa začali zúčastňovať volejbalových
súťaží s názvom Hnilecká volejbalová liga, ktorú do roku 2007 aj trikrát vyhrali. Sponzorom
klubu je obec. V roku 2001 vzniklo aj družstvo žien, ktoré hralo Hnileckú volejbalovú ligu 4
roky. Klub sa zúčastňuje aj iných podujatí – Unesco World Cup, Turnaj vo Švedlári, Memoriál
Školníka v Gelnici, Letné hry – Ružín.
V obci pôsobí kynologický klub Severan, ktorý sa venuje športovaniu so psami (mushing,
weight pulling, agility). Klub Severan bol založený v roku 1998. Pôvodne vznikol na podporu
záprahového športu, no jeho záber sa hneď zo začiatku rozšíril aj na iné činnosti.
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Oddiel pre záprahový šport
•

•
•

Mushing (psie záprahy) – klub má 5 aktívnych musherov. Predseda klubu a aktívny
musher J. Keruľ sa stal víťazom Slovenského pohára, medzinárodným majstrom SR
a Poľska 2003. Na MS 2005 obsadil 3. miesto. V roku 2006 – 2007 sa stal dvakrát
majstrom Európy v kategórii MB2 (6 psov, stredné trate 30-40 km). Konkurenciou je V.
Morávka, ktorý je dvojnásobným majstrom SR, z majstrovstiev Európy si doniesol
bronzovú a z majstrovsiev sveta striebornú medailu. Preteká v kategórii D2 (2 psi,
šprint 8-10 km)
Canicross (beh so psom) – od roku 2002 klub organizuje preteky aj v tomto odvetví
záprahového športu.
Weight Pulling (ťahanie záťaže psom) – reprezentanti J. Richnavský a J. Keruľ sa
pravidelne umiestňujú na stupňoch víťazov v European weight pulling cupe.

Oddiel Agility - Hravá forma výcviku založená na spolupráci psovoda a psa, pri ktorej ide
o zdolávanie prekážok na čas. Výcvik prebieha na vlastnom cvičisku, postavenom členmi
klubu.Cenné kovy si mladí pretekári pravidelne prinášajú z pretekov z Humenného,
Michaloviec a Košíc.
V klube sú i deti z Margecian, Gelnice, či dokonca Rajeckých Teplíc a Prešova. Kynologický klub
organizuje pravidelne „Kynologický deň“ venovaný ukážkam a súťažiacim so psíkmi spolu
s bohatým kultúrnym programom. Na IX. ročník padol aj slovenský rekord vo weight pullingu
(2350 kg – sučka aljašského malamuta z Poľska).
V obci existujú i ďalšie možnosti športového vyžitia, ako napríklad tenis či zumba. V Ružíne je
možnosť prevádzkovania vodných športov. V neďalekých Krompachoch obce sa nachádza
rekreačné stredisko Plejsy s možnosťou využívania zimných športov. Raz ročne organizuje
miestna skupina nadšencov cyklopreteky „Jakľofski bicigeľ“.
Klub slovenských turistov VIBRAM sa v obci začal rozvíjať už v osemdesiatych rokoch 20.
storočia. Zo začiatku pracoval záštitou telovýchovnej jednoty. Oficiálne začal existovať
v rokoch 1990 – 91, bol zaevidovaný do Okresného klubu slovenských turistov. V roku 1993
začal fungovať ako samostatná nezisková organizácia. Už pri jeho zrode bolo v klube vedených
19 členov. V roku 2000 ich počet vzrástol na 35 členov TOM, členov KST bolo 22. V súčasnosti
je v klube zaregistrovaných 65 členov. Do roku 1990 sa klub plne venoval akcii s názvom
Jakľovská vibrama. Toto podujatie sa koná každoročne posledný alebo predposledný víkend
v auguste. Počet zúčastnených turistov na tomto podujatí neklesol pod 50 účastníkov. Týmto
sa klub dostal do povedomia ostatných klubov na Slovensku, najmä na východe. Najväčší
prínos pre klub a obec sú deti a mládež, organizovaní v TOM Vibram Jaklovce. Od roku 1999
sa aktívne zúčastňujú Pretekov turistickej zdatnosti. Úspechy už niekoľko rokov obhajujú aj na
Medzinárodných pretekoch. Od roku 1999 sa dostali niekoľko rokov po sebe na Medzinárodné
majstrovstvá turistických pretekov. V súčasnosti má turistický klub okolo 20 členov. Osem
rokov po sebe sa mladí športovci z Jakloviec zúčastňujú Medzinárodných majstrovstiev, čo
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svedčí o ich dobrej príprave pod vedením vedúcej TOM p. M. Petríkovej. Každoročne sa konajú
sa výstupy na Sľubicu, Kloptáň a i., klubová akci Vešelici na šnehu, zrazy krasistov, prechody,
Celoslovenský zraz turistov, výstupy na Plejsy a Kojšovská 25, akcia Mikuláš medzi nami,
Silvestrovský prešľap. Klub Vibram prispel aj k zveľadeniu obce – oprava kanála, vybudovanie
odvodnej kanalizácie, oprava klubových priestorov.
Kultúrne zariadenia a pravidelné podujatia
Spoločenský a kultúrny život, zachovávanie tradícií a ich propagáciu v obci zabezpečuje :
1. Divadelný súbor J. G. Tajovského v Jaklovciach
Je v okrese raritou, funguje nepretržite od roku 1921. Začiatky ochotníckeho divadla
v Jaklovciach sú natrvalo spojené s menom správcu ľudovej školy Dezidera Bramušku, ktorý
v uvedenom roku začal s nácvikom divadelných hier so žiakmi. Onedlho sa k nim pridalo 23
mladých nadšencov. Plodné roky prežívalo ochotnícke divadlo od svojho vzniku do konca
tridsiatych rokov. Po roku 1945 viedol divadelný súbor Ján Mazúr a po jeho odchode Július
Ocilka. Nastalo znova obdobie vzrastu, hrali sa hry Quo vadis? A Jánošík. Po odchode J. Ocilku
súbor viedol J. Macko, po ňom J. Kaľavský. Ten prizval k réžii Ondreja Katušu, vtedajšieho
režiséra Štátneho divadla v Košiciach. Plodom tejto spolupráce bola umelecky hodnotná
inscenácia divadelnej hry Radúz a Mahulena. V roku 196é bol dokončený nový kultúrny dom.
V šesťdesiatych rokoch boli naštudované viaceré umelecky hodnotné inscenácie (Polnočná
omša, Strakonická gajdoš, Juro Dandin, Veselý hrobár a i.). Režisér a neskôr i vedúci súboru J.
Humeňanský priniesol do činnosti súboru nové tvorivé podnety a výrazové prostriedky. Súbor
sa pravidelne zúčastňoval súťažných prehliadok. Do povedomia verejnosti sa dostal vďaka
inscenáciám hier Ženský zákon, Pozdná láska, Ženba a Kým kohút nezaspieva. Účasťou na
celoslovenskej divadelnej prehliadke súborov C kategórie (inscenácia hry Ženský zákon) bol
preradený do kategórie B pokročilých ochotníckych súborov. Práca kolektívu vrcholí v roku
1984 - účasť na súťažnej prehliadke XXII. ročníka Belopotockého Mikuláš. V roku 1986 pri
príležitosti 65. výročia vzniku prijal súbor pomenovanie Divadelný súbor Jozefa Gregora
Tajovského pri MKS v Jaklovciach. Koncom osemdesiatych a v prvej polovici deväťdesiatych
rokov pochodeň divadelnej činnosti v obci niesol M. Kandra.
Súbor nemá pevnú členskú základňu Mnohí Jaklovčania sa blysnú v jednej hre, možno rok dva si dajú pauzu a znova ich zlákajú divadelné dosky. Hereckému umeniu sa v Jaklovciach
venujú ľudia s rôznymi povolaniami. Posledných desať rokov režijne vedú súbor Marián
Kandra, Milan Eliáš a Jozef Humeňanský.
Jaklovskí ochotníci sa pomenovali podľa predstaviteľa slovenského literárneho realizmu Jozefa
Gregora Tajovského, v ktorého tvorbe nechýbajú ani dramatické diela mapujúce život na
dedine. A práve diela takéhoto druhu boli vďačnými námetmi pre jaklovských ochotníkov. Na
svojom konte majú vyše stodvadsať odohratých hier. "Medzi najčastejšie hraných autorov
patrí okrem Tajovského Martin Kukučín, Fero Urbánek, Július Barč Ivan. Najväčším problémom
jaklovského divadla je, že tunajší ľudia majú existenčné problémy, cestujú aj niekoľko desiatok
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kilometrov za prácou alebo na týždňovky, voľný čas je pre nich vzácnosťou. Za najväčší úspech
jaklovskí divadelníci pokladajú účasť na 22. ročníku súťažnej prehliadky s názvom
Belopotockého Mikuláš s predstavením J. G. Tajovského Matka a Hriech. S Plánkou od velikána
španielskej drámy Federica Garcia Lorcu sa zase predstavili na krajskej prehliadke v Trebišove
a na 3. ročníku Festivalu Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom. Naposledy
naštudovali hru vlani pod režijnou taktovkou Milana Eliáša s názvom Nikomu ani muk. Ich
cieľom však nie je žať vavríny na súťažných prehliadkach. Úlohou je hrať pre ľudí nielen v
Jaklovciach, ale aj v okolí.
2. DDS Bodliačik
Čulá ochotnícka činnosť má svoje podhubie v dramatickej činnosti detí. Tá siaha až do roku
1921. Činnosť bola spočiatku len sporadická. Systematická práca v Detskom divadelnom
súbore Bodliačik pri ZŠ v Jaklovciach začína aý pod vedením p. učiteľky H. Fedorovej v roku
1972. Členovia sa zúčastňovali regionálnych i krajských súťažných prehliadok. Z množstva
krásnych hier je nezabudnuteľný Janko Hraško.
3. Folklórny súbor Červená chustečka
V roku 1980 sa na podnet riaditeľky Miestneho kultúrneho strediska H. Papcunovej za pomoci
občanov uskutočnilo predstavenie pod názvom Rok na dedine. Program zožal veľký úspech
a bol jedným z dôvodov vzniku novej folklórnej skupiny Červená chustečka. Nový vedúci M.
Lukáč viedol skupinu dva roky. Po ňom túto úlohu prevzala A. Černická, a tá ju viedla ďalších
17 rokov. Súbor sa značne rozrástol a taktiež vtedy jediný hudobný sprievod – heligónka
a akordeón sa rozšíril do podoby ľudovej hudby. Po p. Černickej viedla súbor dva roky M.
Lukáčová. Kultúrnym programom prispela aj pri príležitosti osláv 725. výročia vzniku obce.
Päťčlennú ľudovú hudbu krátko (1 rok) viedol p. O. Klein. Umelecké hodnoty, ktoré prezentujú
členovia folklórnej skupiny, vytvárajú na základe svojich poznatkov a skúseností všetci jej
členovia. Ubehlo už niekoľko rokov, čo pod vedením J. Feckovej pôsobí pri FS Červená
chustečka detská folklórna skupina Pustovníček. Dva roky tento súbor viedla M. Hricková.
Členovia folklórnej skupiny sa zúčastňujú na okresných a krajských súťažiach, boli aj na IX.
ročníku Nálepkov odkaz v Smižanoch, v roku 1985 v obci Studenec na prehliadke krojov, kde
získali 2. miesto za odev lesného robotníka. Zúčastnili sa na Výstavných trhoch v Spišskej Novej
Vsi, na Spišských slávnostiach v Spišskom podhradí, na Dargove, v Terchovej na
Cyrilometodských dňoch, v Slovenskom Grobe, v obci Slovinky, v obci Žakarovce na Dňoch
Janky Guzovej, na výročiach SNP na Kojšovskej holi, na Gelnických trhoch a Baníckych dňoch.
So svojim programom sa predstavili v meste Krompachy, v obci Veľký Folkmar. Od roku 1999
sa pravidelne zúčastňujú regionálnej speváckej súťaže Slovanská pieseň v Prakovciach, kde
získali ocenenie jednotlivci i mužská spevácka skupina. Mužská spevácka skupiny získala raz 2.
miesto a raz 3. miesto. Zvláštnu cenu poroty získala p. Ľ. Zvirinská a p. P. Zvirinský. P. K.
Jakubušinová získala dvakrát 2. miesto, M. Bencková 3. miesto, P. Eliášová mimoriadnu cenu
za hlasový prejav, A. Hricková dvakrát 1. miesto. Spevácke duo p. K. Jakubišinová a A. Hricková
získalo mimoriadnu cenu poroty, p. I. Jarošík 2. a 3. miesto. Folklórna skupiny ako kolektív
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získala 3. miesto a mimoriadnu cenu za udržiavanie ľudových tradícií, taktiež p. J. Fecková bola
ocenená za udržiavanie ľudových tradícií a cenu poroty. V obci Danišovce na súťaži získala
ženská skupiny 2. miesto, p. Katarína Jakubišinová ako sólistka 2. miesto. Svojou účasťou spbor
prispel aj na Belianskych slávnostiach na Sivci, heligónkar p. P. Zvirinský sa pravidelne
zúčastňuje na Kojšovskej heligónke, p. Ľ. Zvirinská sa zúčastňuje ako ľudová rozprávačka na
Spišských klapanciach, kde získala 2. miesto. Členovia detského folklórneho súboru sa taktiež
zúčastňujú na speváckej súťaži Slovanská pieseň v Prakovciach. Za svoje vystúpenia získali 3.
miesto a ako sólo spev si vyspievala S. Kovalčíková 4. miesto. V oboch súboroch doteraz
pôsobilo 255 členov. V súčasnosti aktívnu činnosť vyvíja 35 nadšencov.
4. Detský folklórny súbor Pustovníček
5. Rómsky detský folklórny súbor Romano jilo (Rómske srdce)

Z kultúrnych pamiatok sa v obci nachádza:
-

gotický kostol sv. Antona Pustovníka

Pôvodný gotický kostol sv. Antona sa prvý raz spomína v listinách v r. 1297. Po neskorších
prestavbách je dnes sakristiou chrámu. Dnešná svätyňa bola postavená neskôr, tiež v gotickom
slohu s lomenou klenbou, oddelená gotickým víťazným oblúkom od chrámovej lode,
zrenovovaný v roku 1872, v rokoch 1973 - 1975 opravovaný pod dohľadom Pamiatkového
ústavu Prešov.
V interiéri kostola sv. Antona je vzácna kultúrna pamiatka - gotická socha Madona z Jakloviec,
rezbárske dielo Majstra Bielej Madony z Toporca, neznámeho majstra tvoriaceho na
Spiši približne v rokoch 1425 - 1465. Madona z Jakloviec je ozdobou kostola sv. Antona v našej
obci už viac ako 550 rokov.
Gotický kostol je taktiež zaradený v Zozname analyzovaných cieľových miest a zastavení na
Gotickej ceste, v rámci vypracovanej Analýzy dostupnosti kultúrnych ciest na území Košického
samosprávneho kraja.
-

vzácna kultúrna pamiatka v kostole - gotická Madona z Jakloviec
barokový kaštieľ z 18. storočia

Pri križovatke ciest zo smerov Košice – Margecany – Gelnica sa nachádza klasicistický kaštieľ
postavený v druhej polovici 18. storočia. V danom čase bol jednoposchodový a v štýle
tereziánskeho baroka. Okolo roku 1920 ho prestavali. Pôvodne slúžil ako rodinné sídlo jednej
z vetiev grófskeho rodu Csákyovcov. Kaštieľ je v súčasnosti v súkromnom vlastníctve, stojí
prázdny a s výnimkou vonkajšej obhliadky nie je verejnosti prístupný.
Historik Belo Polla v knihe Hrady a kaštiele na Východnom Slovensku dáva vznik kaštieľa do
spojitosti so starou jaklovskou vetvou rodu Jekelfaluši (Jekelfallusy). Podľa spomienok
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obyvateľov obce však Jekelfalušiovcom patrila zemianska kúria, v ktorej sa dnes nachádza
komunitné centrum. Z historického hľadiska bola jaklovská vetva Jekelfalušiovcov
najchudobnejšia a viac ako majetok ju zdobilo len jej meno. Už v roku 1700, teda pred
postavením kaštieľa, žili na dlh a okrem samotnej kúrie boli ich majetky v zálohe iných
šľachticov a zemanov. Na živobytie si zarábali ako úradníci v službách spišského župana.
Podľa tradovaných spomienok najstarších obyvateľov sa posledný majiteľ kaštieľa – Karol
Csáky – pýšil tým, že tento objekt nechala postaviť jeho rodina. Táto vetva rodu Csákyovcov
ovládala hospodárstvo Jakloviec a širšieho okolia už od čias vymretia rodu Turzovcov
(Thurzovcov), teda od roku 1636. Csákyovci v Jaklovciach okrem kaštieľa a pozemkov vlastnili
aj pálenicu, žrebčinec a mlyn. Okolie kaštieľa krášlil park s veľkým skleníkom, dve jazerá a
ovocné sady.
Karol Csáky sa v roku 1926 rozhodol kaštieľ a majetky v Jaklovciach, v Opátke a Kojšove
vymeniť s Košicami. Išlo pravdepodobne o jednu z rozsiahlych sprostredkovaných výmen
majetkov medzi novou Československou republikou a Maďarskom, ktoré sa uskutočňovali
v rámci vysporiadania tých starých maďarských šľachtických rodov, ktoré sa rozhodli
Československo opustiť. (Majetky rodov, ktoré opustili územie Československa ešte pred
vznikom republiky, boli prerozdelené roľníkom v rámci pozemkovej reformy.)
Karol Csáky za svoje statky na dolnom Spiši požadoval vinice a lesy vo Forró a Garande, čo mu
Košice sprostredkovali a doplatili ešte štyri milióny československých korún. Týmto sa stali
novým majiteľom kaštieľa Košice.
Dnes tu park, jazerá a ovocné sady nenájdete. Na ich mieste sa nachádzajú cesty, benzínová
pumpa a nová zástavba domov. Csákyho kaštieľ sa nachádza na Gotickej ceste.
-

baroková kaplnka sv. Jána Nepomuckého, vybudovaná rodinou Jekelfalussyovcov v
roku 1772
klasická kúria z 1. polovice 19. storočia

1.1.8. Ekonomická aktivita v obci Jaklovce
Podľa ekonomickej aktivity obyvateľstva v roku 2011 štatistický úrad SR evidoval v Jaklovciach
519 ekonomicky aktívnych mužov a 392 ekonomicky aktívnych žien.
Tabuľka 7 Ekonomická aktivita obyvateľstva v obci Jaklovce
Kategória

Počet

Nezamestnaní

162

Pracujúci dôchodcovia

14

-

Osoby na
dovolenke

materskej

10

%
7,42%
0,64%
0,46%
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-

Osoby na rodičovskej
dovolenke

1,56%

34

19,74%

431

Nepracujúci dôchodcovia

Vypomáhajúci (neplatení) členovia
2
domácností v rodinných podnikoch

0,09%
4,40%

Študenti stredných škôl

96

Študenti vysokých škôl

34

Deti do 16 rokov

290

Narodení v obci bydliska

1021

Ostatní závislí, nezistení

77

Ostatní nezávislí

12

Z toho ekonomicky aktívni

911

1,56%
13,28%
46,77%
3,53%
0,55%
41,73%

Zdroj: ŠÚ SR
V ekonomickej štruktúre obyvateľstva je najväčšie zastúpenie podnikateľov a živnostníkov. Za
uvedené roky možno pozorovať sínusoidný charakter ich počtu. Z právnických osôb podľa
zisku je v obci dlhodobo väčší počet právnických osôb ziskových.

Tabuľka 8 Ekonomická štruktúra v obci Jaklovce
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Živnostníci

47

45

53

60

59

54

57

54

56

56

Slobodné
povolania

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

Samostatne
hospodáriaci
roľníci

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

46

54

61

60

55

58

56

58

59

Fyzické osoby 48
podnikatelia

Zdroj: ŠÚ SR
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Tabuľka 9 Štruktúra právnických osôb podľa ziskovosti v obci Jaklovce
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Právnické
ziskové

osoby

Právnické
neziskové

osoby

10

11

13

13

13

17

18

17

19

19

2

3

5

5

5

8

9

8

8

8

Zdroj: ŠÚ SR
Zamestnanosť
Najväčším zamestnávateľom v obci Jaklovce sú jednoznačne spoločnosti pôsobiace
v tunajšom priemyselnom parku. V roku 2014 evidoval ŠÚ SR tieto spoločnosti:
- QESS, s.r.o. (60 zamestnancov),
- Elektroconnect, s.r.o. (31 zamestnancov),
- BPSD & V (8 zamestnancov).
V priemyselnom parku sú prioritne zamestnávaní obyvatelia obce Jaklovce resp. z okolitých
obcí. Avšak stále veľká časť obyvateľov obce je odkázaná dochádzať do zamestnania mimo
svojho trvalého bydliska prakticky vo všetkých odvetviach hospodárstva (Tabuľka 11).
Obyvatelia obce Jaklovce dochádzajú za prácou prevažne do mesta Košice, Gelnice, susedných
obcí a i.
Tabuľka 10 Zamestnanosť podľa odvetvia hospodárstva v obci Jaklovce
Ekonomicky aktívne osoby (2011)
Odvetvie hospodárstva

Muži

Ženy

Spolu

Dochádza do
zamestnania

Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo
a služby s tým súvisiace
Lesníctvo, ťažba dreva

12

9

21

16

12

1

13

10

Výroba potravín a nápojov

12

11

23

17

Ťažba uhlia a lignitu, iná ťažba a dobývanie

3

0

3

1

Výroba textilu, odevov, kože,
výrobkov

7

4

11

9

Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a
korku okrem nábytku; výroba predmetov zo
slamy a prúteného materiálu

2

1

3

2

Výroba, výrobkov z gumy a plastu

4

3

7

2

kožených
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výroba ostatných nekovových minerálnych
výrobkov

10

3

13

8

37

7

44

34

31

56

87

72

Výroba motorových vozidiel, návesov, prívesov,
iná výroba a inštalácia strojov a prístrojov

17

8

25

23

Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného
vzduchu

2

3

5

2

42

13

55

46

8

0

8

4

45

61

106

77

98

38

136

127

Poštové služby a služby kuriérov, ubytovanie
a činnosti reštaurácií a pohostinstiev

11

15

26

20

Telekomunikácie

2

2

4

2

Počítačové programovanie, poradenstvo,
informačné a finančné služby a poistenie
a dôchodkové zabezpečenie

8

7

15

11

Činnosti v oblasti nehnuteľností

2

1

3

3

Architektonické a inžinierske činnosti, vedecký
výskum, reklama a prieskum trhu, ostatné
odborné, vedecké a technické činnosti

7

2

9

7

sprostredkovanie práce, činnosti cestovných
agentúr, rezervačné služby a súvisiace
činnosti, bezpečnostné a pátracie služby

9

5

14

11

7

15

11

Výroba a spracovanie kovov, kovových
konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba
počítačových,
elektronických
a optických výrobkov, elektrických zariadení
a strojov

Výstavba
budov,
inžinierske
stavby
a špecializované stavebné práce
Veľkoobchod,
maloobchod
a oprava
motorových vozidiel
Veľkoobchod, maloobchod okrem motorových
vozidiel a motocyklov
Pozemná doprava a doprava potrubím,
skladové a pomocné činnosti v doprave

Činnosti súvisiace s údržbou
zariadení
a krajinnou úpravou a administratívne,
8
pomocné kancelárske práce a iné obchodné
pomocné činnosti
Verejná správa a obrana, povinné sociálne
30
zabezpečenie
Vzdelávanie
11
Zdravotníctvo
9

27

57

45

35
14

46
23

38
22

40
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Starostlivosť
v pobytových
zariadeniach,
sociálna práca bez ubytovania, Tvorivé
umelecké a zábavné činnosti; Činnosti 10
knižníc, archívov, múzeí a ostatných
kultúrnych zariadení
Športové, zábavné, rekreačné činnosti
3
a činnosti členských organizácií

11

21

19

1

4

3

Ostatné osobné služby

1

1

2

2

Nezistené

55

34

89

55

Spolu

519

392

911

710

Zdroj: ŠÚ SR
Nezamestnanosť
Nezamestnané obyvateľstvo je charakterizované ako obyvateľstvo, ktoré nevykonáva žiadnu
platenú prácu, no aktívne si ju hľadá. V podmienkach Slovenskej republiky to znamená, že sa
musia pravidelne, každé dva týždne hlásiť na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
Dobrovoľne nezamestnané obyvateľstvo, t. j. nevykonávajú žiadnu platenú prácu a ani nemajú
žiaden záujem si ju nájsť, nepatrí medzi nezamestnané obyvateľstvo (z hľadiska štatistického
vykazovania i z hľadiska ekonomických vied).
Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie (graf 6) sa rapídne zvýšil v roku 2012 (zo 139
na 181 uchádzačov o zamestnanie), od tohto roku je zaznamenaný pokles na 126 uchádzačov
(2014). Okrem vzdelanostnej úrovne občanov je jedným z faktorov, ktorý ovplyvňuje
nezamestnanosť v obci, aj príchod či odchod nového investora/firiem. Medzi ďalšie patria
sezónnosť prác (poľnohospodárstvo), z hľadiska celoeurópskeho je to situácia a kolapsy na
európskych i svetových burzách. Pracovných príležitosti je čoraz menej, určité možnosti
poskytuje okresné sídlo Gelnica, viac však mesto Košice, kam sú ľudia ochotní dochádzať za
vyšším platovým ohodnotením a často sa i presťahovať.
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Graf 6 Celkový počet uchádzačov o zamestnanie v obci Jaklovce v období rokov 2009 - 2014
Vývoj počtu evidovaných uchádzačov o zamestnanie v obci Jaklovce
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Zdroj: ÚPSVaR Gelnica
Štruktúru nezamestnaných podľa stupňa dosiahnutého vzdelania zachytáva tabuľka 12, podľa
veku tabuľka 13 a podľa dĺžky nezamestnanosti (evidencie na úrade práce) tabuľka 14. Podľa
stupňa dosiahnutého vzdelania bol v Jaklovciach najväčší počet nezamestnaných v rokoch
2007 až 2012 so vzdelaním SOU – vyučený. V nasledujúcich dvoch rokoch to boli nezamestnaní
so vzdelaním SOU – bez maturity. Taktiež je zrejmý nízky počet nezamestnaných u uchádzačov
s vyšším vzdelaním.
Tabuľka 11 Štruktúra nezamestnaných podľa stupňa dosiahnutého vzdelania
Štruktúra nezamestnaných podľa stupňa dosiahnutého vzdelania (2007 – 2014)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0 – Bez vzdelania
3
2
4
4
2
4
3
1 – Základné vzdelanie
19
18
22
27
20
32
27
2 – SOU vyučený
42
31
54
60
58
76
0
3 – SOU bez maturity
0
0
1
0
0
1
63
4 – SOU s maturitou
3
9
19
7
20
22
44
5 – Gymnázium
2
1
6
7
7
13
6
6 – SOŠ
9
8
17
16
22
24
0
7 – vyššie stredné vzdelanie
0
1
0
1
4
5
4
8 – VŠ
3
4
6
3
6
4
5
9 – vedecká výchova
0
0
0
0
0
0
0
Spolu – počet nezamestnaných 81
74
129 125 139 181 152
Zdroj: ÚPSVaR

2014
3
27
1
56
33
3
0
1
2
0
126

Podľa vekových kategórií bolo v obci v rokoch 2007 – 2010 najviac nezamestnaných vo veku
40-49 rokov, v roku 2010 50 a viac rokov, v rokoch 2011-2013 20 až 29 rokov a v roku 2014
bolo najviac uchádzačov o prácu vo veku 40-49 rokov.
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Z hľadiska dĺžky evidencie, pripadá najväčší počet uchádzačov o zamestnanie na evidovaných
do 12 mesiacov.
Tabuľka 12 Štruktúra nezamestnaných podľa veku
Štruktúra nezamestnaných podľa veku (2007 – 2014)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Do 19 rokov

2

3

5

7

11

11

6

3

20-29 rokov

14

19

39

27

38

53

46

34

30-39 rokov

23

18

27

29

32

46

27

21

40-49 rokov

23

23

33

29

26

39

34

38

50 a viac

19

11

24

33

32

22

39

30

Spolu – počet nezamestnaných 81

74

129

125

139

181

152

126

Zdroj: ÚPSVaR
Tabuľka 13 Štruktúra nezamestnaných podľa dĺžky evidencie
Štruktúra nezamestnaných podľa dĺžky evidencie (2007 – 2014)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Do 12 mesiacov

31

44

85

64

72

116

74

60

13-24 mesiacov

8

3

14

14

13

37

35

22

Nad 24 mesiacov

32

27

30

47

44

28

41

44

Spolu – počet nezamestnaných 81

74

129

125

139

181

152

126

Zdroj: ÚPSVaR
Podnikateľské subjekty
Podľa údajov Štatistického úradu SR bolo v obci v sledovanom roku (2014) registrovaných
celkom podnikateľských subjektov, z toho bolo 3 PO – podnikateľských subjektov (firiem) a 59
FO – podnikateľov (tabuľka 15). Členenie PO podľa odvetvia ekonomickej činnosti (SK NACE)
a počtu zamestnancov je zobrazené v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka 14 Podnikateľské subjekty (PO) podľa odvetvia ekonomickej činnosti
Podnikateľské subjekty (PO) podľa odvetvia ekonomickej
činnosti (2014)
PO - podnikatelia
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Odvetvie
ekonomickej
činnosti
(SK NACE)
A pôdohospodárstvo
B ťažba a dobývanie
C priemyselná výroba
D dodávka elektriny, plynu,
pary
E dodávka vody
F stavebníctvo
G
veľkoobchod
a
maloobchod
H doprava a skladovanie
I ubytovacie a stravovacie
služby
J informácie a komunikácia
K finančné a poisťovacie
činnosti
L
činnosti
v oblasti
nehnuteľností
M odb., vedecké a technické
činnosti
N
administratívne a
podporné služby
O verejná správa a obrana;
povinné
P sociálne zabezpečenie
Q vzdelávanie
R zdravotníctvo a sociálna
pomoc
S
umenie,
zábava
a rekreácia
T ostatné činnosti
SPOLU

počet
spolu
1

subjekty podľa počtu zamestnancov
? 0 1 2 3-4 5-9 255049
99
1

2

1

1

500999

1

1

4

1

1

8

2 2
2
Zdroj: ŠÚ SR

2

2

Zamestnanie v poľnohospodárstve nachádzali obyvatelia obce Jaklovce už v minulosti. Dá sa
povedať, že poľnohospodárstvo je kľúčovým odvetvím obce i v súčasnosti. V tejto sfére
v Jaklovciach pôsobia uvedené podnikateľské subjekty:
1. Kluknavská mliekareň - obchodno - odbytové družstvo
Kluknavská mliekareň pôsobí na slovenskom trhu, a to hlavne na východe krajiny od
roku 1995. Svojimi finálnymi produktmi, bryndzou, kravským a ovčím syrom Feta a tiež
ovčou hrudkou si však získala aj maďarských zákazníkov. Hlavný výrobný program je
zameraný na výrobu bryndze. Jej týždňová produkcia sa pohybuje okolo päť ton. Nosná
filozofia činnosti mliekarne však spočíva v podpore ovčiarstva, ktoré je príznačné pre
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túto podhorskú oblasť. Ovčie mlieko odkupuje mliekareň priamo zo súkromných
salašov v okolí. Od jarného do jesenného obdobia je to aj ovčí syr. Kravské mlieko je k
dispozícií z PD Kluknava.
Predmet činnosti (podľa ORSR):
o výroba mliečnych výrobkov
o výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
o výroba kŕmnych zmesí
o kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v
rozsahu voľnej živnosti
o kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľov živnosti (veľkoobchod) v
rozsahu voľných živností
o sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
o marketing
o podnikanie v poľnohospodárskej výrobe
2. Agrodružstvo Gelnica: Živočíšna, rastlinná a pridružená výroba
3. FARMVILLE L&L: SHR - živočíšna výroba
4. Lesné a pozemkové družstvo Jaklovce: lesná a poľnohospodárska prvovýroba; – 10
zamestnancov, predseda – Peter Družbacký
V roku 1949 bolo v Jaklovciach založené menšinové roľnícke družstvo. Hospodárilo len na
pôvodne školskej a farskej pôde a využívalo hospodársky dvor bývalého veľkostatku.
V ovčiarni boli zriadené kuríny s kapacitou 500 kurčiat, neskôr bol ich chov rozšírený na 2000
sliepok a kohútov. Chov bol zriadený ako reprodukčná stanica. V roku 1959 bola vybudovaná
nová maštaľ a vytvorilo sa tiež celoobecné roľnícke družstvo. Malo široký záber v rámci
poľnohospodárskej činnosti. V rastlinnej výrobe sa jednalo o produkciu obilnín, zemiakov,
silážnej kukurice, iných objemových krmovín a sena, neskôr aj senáže. V 70. Rokoch sa
pestoval aj ľan. V živočíšnej výrobe sa chovali ošípané, sliepky – nosnice, hovädzí dobytok –
dojnice, ovce. 11. februára 1972 došlo k zlúčeniu JRD Jaklovce a JRD Veľký Folkmar do
spoločného jednotného roľníckeho družstva Červená hviezda so sídlom v Jaklovciach.
Začiatkom roku 1973 sa pripojilo aj JRD Kojšov. V rokoch 1972 – 1974 roľnícke družstvo
svojpomocne zrekonštruovalo kaštieľ. V roku 1978 v ňom bola zriadená i reštaurácia
a zasadací salón či reprezentačné a ubytovacie priestory. Neďaleko stajní vybudovali nový
veľkokapacitný senník. Po roku 1989 sa vývoj negatívne prejavil i v tunajšom hospodárení
a nastali tiež nové organizačné zmeny. V dôsledku extenzívneho poľnohospodárstva bolo
v minulosti nadmerne odlesnené okolie obce. V 60. rokoch boli následne niektoré vzdialené
a ťažšie prístupné polia na neúrodnej pôde cielene zalesnené.
Najväčšiu časť pôdneho fondu Jakloviec zaberajú lesné pozemky (924,8 ha). Lesy
obhospodarujú Lesy SR, š.p. Košice. Jedná sa predovšetkým o činnosť lesníctva a ťažby
dreva. V oblasti lesohospodárstva v obci pôsobí Lesné a pozemkové družstvo Jaklovce.
Družstvo je dobrovoľným spoločenstvom neuzavretému počtu osôb, ktorého
hlavným poslaním je obstarávanie spoločných vecí vyplývajúcich zo spoluvlastníctva
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lesnej a poľnohospodárskej pôdy združenej na spoločné obhospodarovanie
pozemkov.
Hlavnou činnosťou družstva je trvalo-udržateľné obhospodarovanie lesných
porastov pri zachovaní a skvalitňovaní ostatných mimoprodukčných funkcií lesa, ktoré
pozostáva zo zakladania, pestovania, výchovy, obnovy a ochrany lesných porastov v
súlade s lesným hospodárskym plánom.
V obci pôsobí niekoľko občanov, ktorí sa venujú rezbárskej práci.
Z hľadiska priemyselnej výroby v obci sa jedná o týchto zamestnávateľov:
• QESS s.r.o. Bratislava - elektrovýroba v priemyselnom parku Jaklovce - 89 zamestnancov,
vedúci – Marek Demko
• BPS D & V – 19 zamestnancov, vedúci – Rastislav Centek
• GIANT s.r.o – 4 zamestnanci, konateľ – Ing. Dušan Riňák
• SIRAIL s.r.o. – 45 zamestnancov, vedúci – Marek Varga
Dňa 27.8.2007 bola medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Obcou
Jaklovce podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na
projekt „Rekonštrukcia výrobných hál a miestnej infraštruktúry v priemyselnej zóne
Jaklovce“.
Celková výška finančného príspevku poskytnutého na základe tejto zmluvy bola
158.472.994,252 slovenských korún, pričom uvedený finančný príspevok sa skladal z
prostriedkov Európskej únie vo výške 113.433.301,1488 slovenských korún a z
príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške 45.039.693,1032 slovenských korún. Obec sa
zaviazala financovať schválený projekt z vlastných zdrojov vo výške 8.340.683,908
slovenských korún.
Z uvedených prostriedkov boli okrem iného rekonštruované resp. novo postavené štyri
priemyselné haly v celkovej výmere cca. 7.000 m². V súčasnosti sú v priemyselnom
parku etablovaní štyria investori a to spoločnosti Elektroconnect s.r.o., QESS s.r.o., BPS
D&V s.r.o. a GIANT s.r.o. Spoločnosti sa zaoberajú výrobou elektroniky, káblových
zväzkov a výrobkov z hliníka.
Aktuálne pre investorov už nie je k dispozícii žiadna voľná samostatná výrobná hala
(samostatný stavebne oddelený priestor) a prenajatých je 77 % výrobných plôch parku.
Okrem uvedených prevádzok sa v obci nachádza píla a stavebná firma zameraná na
strešné konštrukcie.
K rozvoju obce prispela rekonštrukcia areálu priemyselného parku, v ktorom sa
etablovali zahraniční investori, ktorí poskytujú zamestnanie aj mnohým občanom
obce.
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Zoznam najvýznamnejších podnikateľských subjektov pôsobiacich v obci Jaklovce je uvedený
v prílohe v rámci Formulára č. A 4 – Evidencia podnikateľských subjektov, ktorý tvorí
samostatnú prílohu dokumentu PHSR.
V obci Jaklovce pôsobí niekoľko mimovládnych organizácií, zaoberajúcimi sa prevažne
kultúrno-spoločenskými a verejno-prospešnými aktivitami. Zoznam neziskových organizácii
a občianskych združení s ich základnými údajmi je uvedený v rámci Formulára č. A 5 –
Evidencia mimovládnych organizácií.
1.1.9. Cestovný ruch, prírodné a kultúrno-historické atraktivity
Územie obce spadá do rekreačného územného celku Volovské vrchy a do nadregionálneho
strediska turizmu, v ktorom poloha pri vodnej nádrží Ružín poskytuje dobré podmienky pre
rekreáciu. Prírodné prostredie riešenej obce má vytvorené dobré predpoklady aj na rozvoj
cestovného ruchu vo vidieckom prostredí, najmä v oblasti rozvoja cykloturistiky, turistiky
a v menšej miere i vodného turizmu a rybolovu.
Obcou prechádza červená turistická trasa vedúca do Volovských vrchov ku horskej chate
Energetik Plejsy pod Krompašským vrchom (1025 m n.m.). Začína tu i zelená turistická trasa,
ktorá vedie na vrch Šľuchta (781 m n.m.). Obec je taktiež dobrým východiskom k Ružinskej
priehrade, na výhľadový vrch Čierna hora (1025 m n.m.) a na vrch Roháčka (1028 m n.m.),
ktorý je najvyšším vrchom pohoria Čierna hora.
Obec Jaklovce sa nachádza na trase Hnileckej cyklomagistrály (0 km Dedinky - 5 km Mlynky 7.7 km Hnilec - 14.6 km Nálepkovo - 9.8 km Švedlár - 7.5 km Mníšek n/Hnilcom - 15.6 km
Gelnica - 2.2 km Mária Huta - 3.3 km Jaklovce - 2.9 km Margecany). Hnilecká cyklomagistrála
(HCM) prechádza malebným údolím rieky Hnilec, lemovaným lesnými masívmi
Slovenského rudohoria. Spája dve umelé vodné nádrže – Palcmanská Maša pri Dedinkách a
Ružín pri Margecanoch – a dve významné strediská cestovného ruchu. Patrí do kategórie
nenáročných, pohodlných cyklomagistrál, ktorú zdolá každý cykloturista a cyklista. V dĺžke
necelých 70 km prechádza 11 obcami. V niektorých sa zachoval autentický život vidieka s
prvkami pôvodnej architektúry, napríklad baníckymi domami v Rakovci, drevenicami v
Mlynkoch, v Hnilci či vo Švedlári, s cirkevnými i svetskými budovami historického významu
predovšetkým v strednej a dolnej časti Hnileckej doliny. Pohodlnejšie je Hnileckú
cyklomagistrálu absolvovať z východiska v Dedinkách, pretože jej trasa má rovnomerne
klesajúci charakter až do druhého východiska v Margecanoch. Iba za Sykavkou je potrebné
prekonať krátke strmé stúpanie, možno aj tlačením bicykla. Cyklomagistrála je vedená po
cestách z väčšej časti s asfaltovým a penetrovaným povrchom, len v úseku Sykavka - Hnilec v
dĺžke 3,3 km a v lokalite nad Pekliskom v dĺžke 1,5 km po spevnenej ceste. Predovšetkým v jej
hornej časti je možné využiť lokálne cyklotrasy buď na obohatenie zážitkov, alebo pre
spestrenie náročnosti cyklotúry, či na hviezdicové cyklovýlety.
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Významnejšie body HCM:
• umelá vodná nádrž Palcmanská Maša s obcou Dedinky a jej časťou Dobšinská Maša - vodné
športy (člnkovanie, kúpanie, windsurfing), rybolov, ubytovanie, stravovanie;
• Zejmarská roklina v časti obce Mlynky - Biele Vody, odbočka po modrej cyklotrase 2851;
• v obci Mlynky a v jej miestnych častiach možnosť ubytovania, stravovania, občerstvenia;
artefakty baníckej činnosti;
• v obci Nálepkovo kultúrne pamiatky: Radnica - barok z konca 18.stor., kat.kostol sv. Štefana
kráľa - barok z r. 1770-1781, ev.a.v. kostol – barok.-klasistický z r. 1785, zvonica; možnosť
občerstvenia;
• obec Švedlár - technická pamiatka gáter v prevádzke, kostol sv. Margity (kat.) pôvodne
gotický z 2.pol. 14.stor. s bronzovou kazateľnicou z r.1360, kostol (ev.a.v.) klasic. z r.1787,
kultúrny stánok Spolku karpatských nemcov;
• obec Mníšek - kat. kostol sv. Kríža (barok.-klasicis.)z r.1820, ev. kostol (klasicis.) z r.1787;
možnosť odbočiť do starej baníckej obce Smolník (cca 15 km) s mnohými vzácnymi histor.
pamiatkami, po pokračovaní umelé jazero Úhorná v krásnom horskom prostredí, ubytovanie,
stravovanie;
• obec Helcmanovce - kaštieľ (klasicis.) z pol. 19.stor., kostol sv. Michala archan. (právoslávny)
zo zač. 16.stor.;
• mesto Gelnica - mestská pamiatková zóna s množstvom kultúrnohistorických pamiatok,
banícke múzeum, ubytovanie, stravovanie;
• Jaklovce – kaštieľ; Ružín – umelá vodná nádrž slúžiaca aj na aktívny oddych (kúpanie,
člnkovanie, vodné lyžovanie, windsurfing, rybolov), ubytovanie, stravovanie, tenis a pod.
Cykloturistika je v súčasnosti na vzostupe a predstavuje stále viac populárny spôsob trávenia
voľného času, čomu sa prispôsobuje aj ponuka v cestovnom ruchu a v doprave. Prináša toľko
žiadanú alternatívu a udržateľný rozvoj cestovného ruchu, ktorý je vhodný na spomalenie
tempa a každodenného stresu, ponúka nové poznatky a zvyšuje intenzitu prežívania
turistických zážitkov. Ide o formu turizmu, ktorá nezaťažuje životné prostredie a miestnym
samosprávam prináša pri nízkych nákladoch oveľa viac benefitov (pracovné miesta v službách
spojených s bicyklovaním). Zároveň sa sprístupňujú aj doposiaľ málo známe lokality. Oproti
iným druhom dopravy, ktorých primárnym cieľom je premiestniť turistu z miesta bydliska do
cieľového miesta rekreácie, je cykloturistika oveľa viac spätá s prostredím, v ktorom sa
realizuje. Jazda na bicykli znamená oveľa hlbší zmyslový kontakt s prírodou, ako je tomu pri
jazde automobilom.
Vodná nádrž Ružín
vznikla prehradením rieky Hornád v jeho najbúrlivejšom toku – v mieste zvanom Dolný prielom
Hornádu. Týmto vznikla jedna z najkrajších vodných nádrží na Slovensku, žiaľ úplne
nedocenená a nevyužitá. Ružín ukrýva nespočetné množstvo zátok, brál, nádherných zákutí,
ktoré možno pozorovať zo zeme aj z vody. Jedným z nich sú napríklad “Dziery” – sústava jaskýň
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a skalných útvarov, nachádzajúcich sa pri ústí Trnkového jarku do Ružína, ktoré vznikli eróznou
činnosťou vôd a vetra.
Košický región sa radí podľa potenciálu pre vodné športy medzi regióny so základným
potenciálom pre vodnú turistiku/ vodáctvo z hľadiska dlhodobého horizontu. Ružínska
priehrada (Ružín I – 3,9 km2 a Ružín II – 0,7 km2) má obmedzené podmienky na rozvoj
jachtingu. Taktiež rieka Hornád je splavnou riekou čo sa týka kajakového turizmu. Úsek Čingov
– Margecany je stredný úsek zjazdný väčšinou celoročne, najviac však v jarných mesiacoch.
Dolný úsek Hornádu je tvorený z dvoch častí: Margecany – Ružín a Ružín – hranica
s Maďarskom. Aj tento úsek je splavný prakticky celoročne s najlepšími podmienkami
v jarných mesiacoch. Rýchlosť plavby sa pohybuje v rozmedzí 4-5 km/hod, čo je vhodné pre
začiatočníkov. Zaujímavosťou tohto úseku je atraktívne úzke hlboké údolie pod Margecanmi.
Prístup k rieke je dobrý s obmedzeniami v rámci Slovenského raja. Táborisko sa nachádza na
kilometri 72,0 pri priehrade Ružín.
V rámci rekreačného potápania ako jednej z foriem vodného turizmu sa jedná o Ružín, kde
max. hĺbka dosahuje 60 m. Nádrž sa nachádza v úzkom údolí medzi strmo sa zvažujúcimi
brehmi, ktoré tak značne sťažujú vstup k vodnej hladine, viditeľnosť je do 8 m (leto), v zime je
viditeľnosť lepšia, dno je na mnohých miestach pokryté sedimentami, no skalné zrázy
padajúce aj 20 – 30 m pod vodnú hladinu tvoria nádhernú podvodnú scenériu. Nachádza sa tu
viacero lokalít potápania – chatová osada Bujnisko, Pri priehradnom múre, zátoka
Kameňolom, Bujnovský tunel, reštaurácia Bradan (Matlovičová, Klamár, Mika 2015).
Návštevník Jakloviec sa môže ubytovať na čerpacej stanici pohonných hmôt, v rybárskom
dome a v Penzióne Skinautique club. Občerstvenie ponúka Pytliaková krčma a PUMPA
Jaklovce.
1.1.10 Hospodárenie obce
Záverečný účet obce za rok 2015 prezentuje výsledok rozpočtového hospodárenia bez
finančných operácií ako schodok v sume – 141 514,49 EUR, pričom prebytok bežného
rozpočtu bol 95 684,06 EUR a schodok kapitálového rozpočtu bol - 237 198,55 EUR.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Jaklovce bol rozpočet obce na rok 2015:
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Rozpočet prebytkový
Z toho:

1 480 336,22
1 399 818,63
80 517, 59

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok / schodok bežného rozpočtu
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

1 100 415, 22
1004 731, 16
95 684, 06
106 815,00
344 013,55
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Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

-237 198,55
273 106,00
51 073,92
222 032,08

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015:
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
krát.
Časové rozlíšenie
PASÍVA

ZS k 1.1.2015
7 310 414,53
7 125 318,50

KZ k 31.12.2015
7 309 077,65
7 098 437,81

6 844 630,67
280 687,83
180 338,24

6 817 749,98
280 687,83
205 769,07

80 663,51

76 400,40

25 729,87
73 822,08

29 897,07
99 348,82

122,78

122,78

4 757,79

4 870,77

Názov

ZS k 1.1.2015

KZ k 31.12.2015

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy

7 310 414,53
1 118 092,23

7 309 077,65
1 208 758,72

1 118 092,23
667 436,96

1 208 758,72
760 409,54

800,00

900,00

1 010,16
103 813,67
561 813,13
5 524 885,34

213 202,89
35 567,44
510 739,21
5 339 909,39

Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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V roku 2015 nedošlo k výraznej zmene v hodnote dlhodobého majetku obce Jaklovce.
V roku 2015 došlo k zvýšeniu záväzkov obce Jaklovce z dôvodu čerpania úveru zo ŠFRB na kúpu
bytového domu na ulici Školská.
Finančné zdravie obce Jaklovce podľa spoločnosti INEKO
Spoločnosť INEKO hodnotí finančné zdravie obcí a VÚC podľa rôznych ukazovateľov. Finančné
zdravie obce vypovedá o tom, do akej miery je hospodárenie udržateľné a hospodárenie
spôsobuje, alebo nespôsobuje obci problémy. Finančné zdravie je vyjadrené číslom v intervale
0 (najhoršie) až 6 (najlepšie), nezávislé od roku, a počíta sa kombináciou piatich vybraných
indikátorov finančnej stability: Základnej bilancie, Dlhovej služby, Celkového dlhu, Zväzkov
neuhradených 60 a viac dní po lehote splatnosti a Okamžitej likvidity. Celkové finančné zdravie
obce sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z piatich zložiek - Celkový
dlh, Dlhová služba, Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti, Okamžitá likvidita a Základná bilancia.
Všetky zložky okrem Celkového dlhu majú váhu 1, Celkový dlh - má váhu 2.
Skóre za "dlhovú službu" v rámci finančného zdravia sa počíta v dvoch krokoch. V prvom kroku
sa vypočíta vážený priemer hodnôt dlhovej služby za najnovší dostupný rok a tri roky, ktoré
mu predchádzali, s váhami postupne 4, 3, 2 a 1. Ak nie je skóre za niektoré z týchto rokov
dostupné, príslušný rok sa neberie do úvahy. V druhom kroku sa pre túto priemernú hodnotu
dlhovej služby vypočíta jej skóre v intervale 0 až 6, presne podľa metodiky pre výpočet skóre
indikátora finančnej stability Dlhová služba.
Zdroj údajov: www.hospodarenieobci.sk
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1.1.11. Ex-post hodnotenie obdobia 2007-2015
Miestna samospráva obce Jaklovce v období rokov 2007 až 2015 postupovala podľa
stanovených cieľov regionálnej stratégie mikroregiónu Hnileckej doliny. Hlavné priority pre
dané obdobie boli v oblasti vybudovania zberného dvora a kompostárne, ale najmä
v rekonštrukcii výrobných hál a miestnej infraštruktúry v priemyselnej zóne Jaklovce. V obci sa
tak za uplynulé roky podarilo zrealizovať mnoho úspešných aktivít (tabuľky 17 a 18).
Tabuľka 15 Projektové zámery obce Jaklovce v rámci dokumentu "Podrobná stratégia
ekonomického rozvoja Hnileckej doliny"
Obec

Názov projektového zámeru

Žiadateľ a partneri

Vyhodnotenie

Jaklovce

Rekonštrukcia miestnych
komunikácií

Obec Jaklovce

Čiastočne
zrealizovaný

Dostavba kanalizácie

Obec Jaklovce, vodárenská Čiastočne
spoločnosť
zrealizovaný

Krízové centrum pre mladých

Obec Jaklovce, cirkev,
mimovládne organizácie

Skaet v Jaklovciach (skaet na
vode, rampe na snehu)

Obec Jaklovce,
nezrealizovaný
podnikatelia, mimovládne
organizácie

Rekonštrukcia historických
budov (kúria Jekulfasiuovcov,
kaštieľ)

Obec Jaklovce,
Čiastočne
podnikatelia, mimovládne zrealizovaný
organizácie, cirkvi

Výstavba stravovacích
zariadení

Obec Jaklovce,
podnikatelia,

zrealizovaný

Výstavba ubytovacích
zariadení

Obec Jaklovce,
podnikatelia,

Čiastočne
zrealizovaný

Rozvoj prímestskej turistiky

Obec Jaklovce,
nezrealizovaný
podnikatelia, mimovládne
organizácie

Teledom

Obec Jaklovce,
nezrealizovaný
podnikatelia, mimovládne
organizácie

nezrealizovaný
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Turisticko informačné centrum Obec Jaklovce,
nezrealizovaný
podnikatelia, mimovládne
organizácie
Turistické a cykloturistické
trasy

Obec Jaklovce,
nezrealizovaný
podnikatelia, mimovládne
organizácie

Rozvoj kinologickeho areálu

Obec Jaklovce,
nezrealizovaný
podnikatelia, mimovládne
organizácie

Rekonštrukcia výrobného
areálu Prefy

Obec Jaklovce,
podnikatelia

zrealizovaný

Rozvoj potravinárskej výroby

Obec Jaklovce,
podnikatelia,

zrealizovaný

Výstavba cestného obchvatu
Jakloviec

Obec Jaklovce, KSK

nezrealizovaný
nezrealizovaný

Výstavba letného amfiteátra

Obec Jaklovce

Zdroj: „Podrobná stratégia ekonomického rozvoja Hnileckej doliny“

Tabuľka 16 Projekty zrealizovné v období rokov 2007 - 2014 prostredníctvom dotácií z
Eurofondov resp. štátneho rozpočtu v obci Jaklovce
Zdroje
financovania

Celková čiastka

Názov projektu

Dotácia

Spolufin.

MH SR + EÚ

Rekonštrukcia
výrobných
hál
a miestnej
5 260 337,9
infraštruktúry v priemyselnej zóne Jaklovce

279 847,41

MŽP SR + EÚ

Zberný dvor a kompostáreň Jaklovce

70 439

EF

II. etapa kanalizácie obce Jaklovce (zo štyroch
vetiev (A, B, C a D) realizované vetvy A, B a C

1 338 337

Zdroj: Obec Jaklovce
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Tabuľka 17 Projekty zrealizované v období rokov 2007 - 2013 z finančných zdrojov obce
Jaklovce

Účel projektu

Celková čiastka

Názov projektu

Suma (EUR)
Rekonštrukcia

Rekonštrukcia miestnych
v obci Jaklovce

komunikácií

Rekonštrukcia

Rekonštrukcia miestnej komunikácie ulíc
2 3000
Rybničná a Potočná

150 000

Zdroj: Obec Jaklovce
V rámci analýzy bolo vykonané aj Ex-ante hodnotenie - stav projektovej pripravenosti
projektov k termínu vypracovania PHSR, s cieľom analyzovať súčasný stav pripravenosti
investičných zámerov a možnosti ich financovania z rôznych zdrojov. Tabuľka slúžila ako
podklad pre vytvorenie Tabuľky P1 a P6.

1.2.

ANALÝZA VONKAJŠIEHO PROSTREDIA

1.2.1. Analýza väzieb územia obce Jaklovce
V rámci okresu Gelnica je obec Jaklovce súčasťou Košického samosprávneho kraja. Susedí
s okresmi Spišská Nová Ves, Rožňava, Košice–okolie v rámci Košického samosprávneho kraja
a s okresom Prešova v rámci Prešovského samosprávneho kraja. Okres Gelnica zahrňuje 20
obcí, z toho 1 mesto a rozprestiera sa na 584,43 km2 , kde žije 28 440 obyvateľov.
Obec Jaklovce sa nachádza 6,4 km od okresného centra Gelnica. Mesto je centrom
regionálneho významu v rámci tretej skupiny a druhej podskupiny KURS 2001. Vzhľadom na
svoju veľkosť je obec úzko spätá a závislá od svojho okolia. Taktiež svoj regionálny rozvoj
plánuje v súlade s možnosťami a obmedzeniami v rámci okresu, nie individuálne.
Najväčší vplyv z hľadiska dochádzky do zamestnania na obec Jaklovce majú mestá Košice,
Prešov, Gelnica, popr. obec Margecany, v ktorých pracuje podstatná časť obyvateľov obce.
Východiskovým dokumentom na riešenie územnej koncentrácie pre rozhodovanie
o umiestňovaní Európskych štrukturálnych a investičných fondov je rozvoj územia sídelnej
štruktúry definovanej v Koncepcii územného rozvoja Slovenska 2001 (KURS) v znení zmien
a doplnkov č.1 KURS 2011, s definíciou centier a ťažísk osídlenia. Záväzná časť KURS v znení
KURS 2011 – zmeny a doplnky č.1 KURS 2001, vyhodnotila dodržiavanie zásad a regulatív,
ktoré boli schválené uznesením vlády Slovenskej republiky č. 1033 z 31. októbra 2001. V
oblasti celoštátnych a nadregionálnych súvislostí usporiadania územia, osídlenia a rozvoja
sídelnej štruktúry týkajúcich sa okresu Gelnica, sa jedná o podporovanie rozvoja centier tretej
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skupiny, ktoré tvoria jej druhú podskupinu, medzi ktorými je zaradený aj okres Gelnica.
V tomto zmysle ide o podporu gelnické ťažisko osídlenia a podporu rozvojovej osi druhého
stupňa Hornádsku rozvojovú os: Spišský Štvrtok – Spišská Nová Ves – Krompachy –
Košice (v úseku Gelnica – Košice ako komunikačno-sídelnú os). Okres bol ďalej, v zmysle
KURS 2001 a v rámci hospodárskej a sociálnej infraštruktúry a územného rozvoja Slovenska,
postihnutý recesiou v poľnohospodárstve, kde pracovala značná časť obyvateľov. Absencia
výrobnej základne, jej malá diverzifikácia, nedostatočné infraštruktúrne napojenie
vidieckych priestorov, výrazná miera nezamestnanosti a poloha mimo hlavných dopravných
trás sú dôsledkom podpriemernej rozvinutosti hospodárskej a sociálnej infraštruktúry. V
priebehu histórie bol okres Gelnica vždy okrajom záujmu, nemal významnú dopravnú polohu,
ani vhodné prírodné podmienky na rozvoj poľnohospodárstva, nerozvinuli sa tu výrobné
aktivity, mal (a čiastočne si zachoval) nadpriemernú natalitu a vyznačoval sa migráciou
obyvateľov do väčších miest mimo okres. Práve jeho „periférna“ poloha v rámci iných
územných celkov nevyvolávala potreby napojenia jeho centier na hlavné ekonomické,
dopravné, infraštruktúrne a iné siete Slovenska.

Zdroj: PHSR KSK 2015 - 2022 - Príloha č. 1 Podrobná analýza Košického kraja
Obec Jaklovce je zahrnutá do územia sekundárneho pólu rozvoja. Najbližším centrom
osídlenia prvého stupňa je mesto Košice, ktoré je najvýznamnejším centrom Karpatského
euroregiónu.
Členstvo obce Jaklovce v lokálnych, regionálnych a celonárodných záujmových združeniach
a občianskych združeniach
•
•
•

ZMOS – Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava
ZMOHR – Združenie miest a obcí Hnileckého regiónu, Obchodná 7, 055 01 Margecany
MAS HNILEC, o.z., Obchodná 7, 055 01 Margecany
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1.2.2. Identifikácia hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia
Pri plánovaní rozvoja, riešení problémov a výziev konkrétneho územia je dôležité rešpektovať
nielen vnútorný potenciál a aktuálny stav územia ale tiež rôznorodé vonkajšie faktory, ktoré
môžu v aktuálnom čase alebo neskôr v budúcnosti vplývať na dané územie či už s pozitívnym
alebo negatívnym dopadom. Jedná sa predovšetkým o tie faktory, ktoré nie je možné
vlastnými silami ovplyvniť ale je nevyhnutné ich vopred predvídať , pretože môžu zásadným
spôsobom ovplyvniť naplánovaný budúci rozvoj. Je dôležité rešpektovať faktory rozvoja
nastavené pre celkový rozvoj SR a tiež rozvoj dotknutého regiónu, ktorého súčasťou je riešené
územie. Plánovať rozvoj svojho územia v rozpore s nadradenými faktormi rozvoja predstavuje
vysoké riziko a ohrozenie budúcej realizácie miestnych rozvojových projektov a následné
dosiahnutie nastavených cieľov. Okrem toho je dôležité monitorovať aktuálny stav a prípadne
predvídať tendencie v smerovaní budúceho vývoja situácie v politickom, legislatívnom,
finančnom, sociálnom a technologickom prostredí vonkajších vplyvov.
Výhodou je predvídať budúce zmeny a vytvárať vopred preventívne opatrenia pre
zamedzenie alebo znižovanie ich negatívnych dopadov na rozvojové aktivity v dotknutom
území. Existuje taktiež samostatné prostredie prírodných javov, ktoré by bolo možné
pomenovať aj tzv. „vplyvom vyššej moci“, ktoré je ťažko predvídať avšak dôsledky môžu mať
dlhodobý nepriaznivý dopad na územie – to môžu byť napr. extrémy počasia, záplavy,
kalamity, lesné požiare a pod.
Slovensko ako členský štát Európskej únie musí rešpektovať a prispôsobovať svoje rozvojové
ciele a zámery spoločnej európskej stratégii Európa 2020, ktorá stanovuje 5 cieľov pre EÚ do
roku 2020:
1. Zamestnanosť
- Zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 – 64 rokov na 75%.
2. Výskum a vývoj
- Zvýšiť úroveň investícií do výskumu a vývoja na 3% HDP.
3. Zmena klímy a energetická udržateľnosť
- Znížiť emisie skleníkových plynov o 20% oproti úrovniam z roku 1990.
- Získavať 20% energie z obnoviteľných zdrojov.
- Dosiahnuť 20% nárast efektívnosti vo využívaní energie.
4. Vzdelávanie
- Zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky pod 10%.
- Min. 40% podiel obyvateľov vo veku 30 – 34 rokov s ukončeným
vysokoškolským vzdelaním.
5. Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu
- Min. o 20 mil. znížiť počet osôb, ktorým hrozí chudoba a sociálne vylúčenie.
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Stratégia zároveň identifikovala nové mechanizmy na povzbudenie rastu a tvorby
pracovných miest. Bližšie sa im venuje v 7 hlavných iniciatívach:
Inteligentný rast
• Digitálna agenda pre Európu
• Inovácia v Únii
• Mládež v pohybe
Udržateľný rast
• Európa efektívne využívajúca zdroje
• Priemyselná politika vo veku globalizácie
Inkluzívny rast
• Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta
• Európska platforma na boj proti chudobe
Európska komisia zohľadnila tieto priority pre dosiahnutie dlhodobého rastu pre celú EÚ
a v súčasnosti smeruje viac ako 30% rozpočtu EÚ do Európskeho fondu regionálneho rozvoja
(EFRR), Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Kohézneho fondu (KF). Tieto nástroje, známe ako
štrukturálne fondy, pomáhajú zabezpečiť efektívne investovanie finančných prostriedkov
s cieľom podporovať inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast predovšetkým v zaostávajúcich
členských štátoch EÚ.
Financovanie z prostriedkov EÚ podporuje:
•
•
•
•
•
•
•
•

vytváranie väčšieho počtu pracovných miest a zvyšovanie ich kvality,
rozvoj nových technológií,
špičkový výskum,
vysokorýchlostný prístup na internet,
inteligentnú dopravnú a energetickú infraštruktúru,
energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE),
rozvoj podnikania a
zručnosti a odbornú prípravu.

Na rozvoj vidieckych oblastí v rámci EÚ sa zameriava politika rozvoja vidieka EÚ, ktorá je
súčasťou spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (SPP). V súlade so stratégiou Európa 2020
a celkovými cieľmi politiky SPP boli pre rozvoj vidieka stanovené 3 dlhodobé strategické ciele:
1. podporovať konkurencieschopnosť poľnohospodárstva,
2. zabezpečovať udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a opatrenia v oblasti
klímy a
3. dosiahnuť vyvážený územný rozvoj vidieckych hospodárstiev a komunít vrátane
vytvárania a udržiavania pracovných miest.
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Rozvoj vidieckych oblastí v jednotlivých členských štátoch EÚ je realizovaný prostredníctvom
národných programov rozvoja vidieka, ktoré by mali rešpektovať nasledovné spoločné
priority EÚ:
•
•
•
•
•
•

podporovať prenos znalostí a inovácie v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve
a vidieckych oblastiach,
zvyšovať životaschopnosť a konkurencieschopnosť všetkých typov poľnohospodárstva
a propagovať inovačné technológie a udržateľné hospodárenie,
podporovať organizáciu potravinového reťazca, dobré životné podmienky zvierat
a riadenie rizík v poľnohospodárstve,
obnovovať, zachovávať a posilňovať ekosystémy súvisiace s poľnohospodárstvom
a lesníctvom,
podporovať efektívne využívanie zdrojov a prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo
odolné voči zmenám klímy a
podporovať sociálne začlenenie, znižovanie chudoby a hospodársky rozvoj vo
vidieckych oblastiach.

Finančné prostriedky EÚ zamerané na rozvoj vidieka sú zabezpečené z Európskeho
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV). Spolu so štrukturálnymi fondmi EÚ
(EFRR, ESF a KF) a Európskym námorným a rybárskym fondom (ENRF) spoločne predstavujú
európske štrukturálne a investičné fondy (ESIF). Z týchto fondov bude podpora EÚ na
Slovensku financovaná prostredníctvom nasledovných operačných programov:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OP Výskum a inovácie,
OP Integrovaná infraštruktúra,
OP Ľudské zdroje,
OP Kvalita životného prostredia,
Integrovaný regionálny OP,
OP Efektívna verejná správa,
OP Technická pomoc,
Program rozvoja vidieka,
OP Rybné hospodárstvo.

Medzi hlavné faktory rozvoja na národnej úrovni patria odporúčania a záväzky vyplývajúce
z členstva SR v Európskej únii, ktoré sa stávajú súčasťou národnej legislatívy a prenášajú sa do
programových dokumentov štátu. V rámci aktuálnej prípravy rozvoja územia je potrebné
rešpektovať nasledovné odporúčania Európskej komisie, ktoré boli Slovensku predložené
k programu stability SR.
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•

•

•

•

•

•

•

Dodržiavať požiadavky Paktu stability a rastu a udržiavať HDP v súlade so
stanovenými cieľmi a zohľadňovať prípadné nepriaznivé hospodárske podmienky.
Pokračovať v opatreniach dlhodobej udržateľnosti verejných financií s dôrazom na oblasť
zdravotníctva (racionalizácia nemocničnej starostlivosti a riadenia a posilňovanie
primárnej starostlivosti o zdravie obyvateľstva).
Zlepšovať efektívnosť daňovej politiky so zameraním na posilňovanie kapacít auditu
a výberu daní. Zamerať sa na efektivitu zdaňovania nehnuteľností a prepojiť základ
zdanenia nehnuteľností na skutočnú trhovú hodnotou nehnuteľností.
Zvýšiť nezávislosť verejnej služby a zlepšiť riadenie ľudských zdrojov vo verejnej správe.
Zamerať sa na posilňovanie analytickej kapacity verejných inštitúcií, prijímať opatrenia na
boj proti korupcii a zvýšiť efektívnosť a kvalitu súdneho systému a verejného
obstarávania.
Zavádzať opatrenia pre zlepšenie podnikateľského prostredia s dôrazom na malé
a stredné podniky. Zamerať sa na lepšie fungovanie trhu s energiou a preskúmať faktory
vplývajúce na vysoké sieťové poplatky za elektrinu s dôrazom pre priemyselných
odberateľov. Naďalej rozvíjať energetické prepojenia so susednými krajinami.
Zamerať sa na riešenie dlhodobej nezamestnanosti s dôrazom na mladých ľudí
(preventívne opatrenia) a ženy s rodinnými povinnosťami (zamerať sa na zariadenia
starostlivosti o deti do troch rokov). Využívať nástroje podpory zamestnávania ako sú
aktivačné práce, druhá šanca na vzdelanie, individuálne prispôsobovanie odborného
vzdelávania s dôrazom na kvalitu. Zvýšiť kapacitu verejných služieb zamestnanosti so
zameraním na správu prípadov, personalizované poradenstvo, aktiváciu nezamestnaných
a posilniť prepojenie medzi aktiváciou a sociálnou pomocou.
Zvyšovať kvalitu vyučovania na školách a zlepšovať učebné výsledky žiakov a študentov.
Odborné vzdelávanie a prípravu poskytovať priamo na pracoviskách. Prispôsobiť
vytváranie študijných programov priamo orientovaných na výkon povolania. Zamerať sa
na zvyšovanie kvality vedeckej základne a prepájať účinné odovzdávanie poznatkov z vedy
a výskumu pre akademickú obec.
Vytvárať systémové opatrenia pre zlepšenie prístupu ku kvalitnému a inkluzívnemu
predškolskému a školskému vzdelávaniu marginalizovaných skupín vrátane rómskych
komunít a vytvárať podmienky pre ich širšiu účasť na odbornej príprave a vyššom
vzdelávaní.

Zároveň pre SR vyplýva povinnosť dodržiavať záväzky k stanoveným termínom, ktoré jej
vyplynuli pri vstupe do Európskej únie a to predovšetkým zamerané na zvyšovanie dostupnosti
miestneho obyvateľstva ku kvalitnej pitnej vode prostredníctvom budovania verejných
vodovodov a zvyšovanie počtu obyvateľov napojených na kanalizáciu prostredníctvom
budovania verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd. Rozvoj v týchto oblastiach
infraštruktúry bude preto patriť medzi podporované priority v závislosti od veľkosti územných
aglomerácií a v závislosti od plánovacích dokumentov na regionálnej úrovni.
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Ďalšiu oblasť predstavuje spoločné úsilie členských štátov EÚ znižovať emisie skleníkových
plynov v záujme dosiahnutia záväzku EÚ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2020 o 20%.
Podporované budú rôzne ekologicky zamerané projekty spojené s využívaním obnoviteľných
zdrojov energií alebo využívanie alternatívnych materiálov a technológií zameraných na
zvyšovanie energetickej efektívnosti nielen v oblastiach ako doprava a priemysel ale tiež
v poľnohospodárstve a lesníctve.
Realizácia národných projektov elektronizácie verejnej správy a rozvoja elektronických služieb
bude spolu so zavádzaním inovácií a IKT a postupným zvyšovaním prístupnosti
k širokopásmovému internetu aj vo vidieckych oblastiach vytvárať podmienky pre efektívny
a kvalitný výkon služieb verejnej správy i samosprávy.
Národné projekty výstavby diaľnic, rýchlostných ciest vrátane postupnej modernizácie
železničnej dopravy otvoria dlho očakávané kvalitné dopravné prepojenie východu a západu
Slovenska. Východ SR s blízkym prepojením na Maďarsko, Poľsko a Ukrajinu tak konečne bude
môcť ponúknuť investične zaujímavý potenciál vhodný aj pre významných tzv. strategických
investorov, ktorí vytvárajú nové a dlhodobo stále pracovné príležitosti. Spolu so zámerom
preferovať plánované investičné parky zameriavať sa na inovácie a informačné a komunikačné
technológie s vysokou pridanou hodnotou môžu sa v okolí mesta Košice vytvárať vysoko
kvalifikované pracovné miesta, ktoré môžu zastaviť dlhodobý odliv kvalifikovanej pracovnej
sily a mladých ľudí z východu na západ.
1.2.3. Vplyv vonkajšieho prostredia na vývoj situácie v území
-

1. Životné prostredie
Zvýšenie efektívnosti budov na bývanie
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry
Ekologická doprava v obci i regióne

-

2. Sociálna oblasť
Kreatívne služby na rast zamestnanosti
Možnosť rozvoja vedeného komunitou
Možnosť využívania tímovej práce
Kultúra a sociálna infraštruktúra
Infraštruktúra vzdelávania a celoživotného vzdelávania

-

3. Hospodárska oblasť
Cestovný ruch a propagácia
Tímová spolupráca – regionálna, nadregionálna
Zvyšovanie inovačných kapacít a rozvoj produkčného potenciálu
Informačné technológie a postupy využívané obyvateľmi a zamestnávateľmi
Nové trhy a nové príležitosti
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Vonkajšie prostredie je podmienené najmä prenosom noriem a odporúčaní z úrovne EÚ do
legislatívy SR, následne do riadiacich úrovní na regionálnej a miestnej úrovni. Konkrétnejší
vplyv do vonkajšieho prostredia na úrovni samosprávy uvádza STEEP analýza.
Tabuľka 18 STEEP analýza (analýza externého prostredia) obce Jaklovce
Sociálne

Technologické

Ekonomické

Zmeny
populácie –
zvyšovanie
podielu
kvalifikovan
ej pracovnej
sily

Zavádzanie
inovatívnych
technológií
u kľúčových
zamestnávateľo
v

Možné
finančné
zdroje z
(EŠIF)

Zvyšovanie
environmentáln
EÚ eho zaťaženia
v oblasti
znečistenia
ovzdušia

Technológie na
kontakt
s verejnosťou
a zlepšovanie
kvality
verejných
služieb
Využívanie
Rastúca úroveň
sociálnych
výskumu
technológií
a vývoja
a projektov
v podnikoch
sociálnych
s vysokou
inovácií
pridanou
hodnotou
Demografick Úroveň
é zmeny – technológie
zvyšovanie
poskytovateľa
podielu
MRK,
rastúca
kriminalita a
vandalizmus

Daňové
zaťaženie

Možnosti
obnovy
a tvorby
životného
prostredia

Nové
trhy,
nové
príležitosti pre
zamestnávateľ
ov mimo obce

Objavenie
nových
environmentáln
ych záťaží

Nedostatočn
e prepojený
systém
vzdelávania
s potrebami
trhu práce

Daňové
zaťaženie

Ekologické

Politické

Hodnotové

Nedostatočná
legislatíva
a organizačná
pripravenosť
vlády
na
riešenie
problematiky
MRK

Trvalá
spolupráca
so
strategickým
i sociálnoekonomický
mi partnermi
a nové
modely na
spoluprácu
(verejnosúkromné
formy)
Postoje
obyvateľstva
(rasizmus,
xenofóbia)

Vládne
sektorové
politiky

Nepripravenos
ť VÚC Košice
na
čerpanie
EŠIF
v programovo
m období 2014
- 2020
Dopady
Zmeny
vo
investičných
vedení obce,
projektov
na samosprávno
m orgáne
životné
prostredie

Akceptácia
a vnímanie
korupcie
v rámci
spoločnosti
Zapojenie
obyvateľov
do
občianskych,
rozvojových
procesov

1.2.4. Súlad PHSR s inými rozvojovými dokumentmi
Plánovanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja musí byť v súlade a nadväzovať na súbor
národných, regionálnych i miestnych rozvojových dokumentov, ktoré v danom období
špecifikujú rozvojové smerovanie nadradených územných celkov. Príprava rozvojovej
stratégie na miestnej úrovni musí byť preto v súlade s miestnym územnoplánovacím
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dokumentom, pretože PHSR a UPD spolu predstavujú základné rozvojové piliere budúceho
rozvoja územia. Okrem toho miestny rozvoj musí byť v súlade s plánovaným rozvojom
mikroregiónu prípadne Miestnej akčnej skupiny (ak existujú resp. ak pripravujú spoločnú
rozvojovú stratégiu).
Na regionálnej úrovni musí byť miestna stratégia zosúladená s rozvojovou stratégiou a cieľmi
samosprávneho kraja vrátane iných platných regionálnych rozvojových koncepcií, programov
alebo stratégií.
PHSR obce Jaklovce je spracovaný v súlade s rôznymi rozvojovými stratégiami a koncepciami
na miestnej, regionálnej, národnej i nadnárodnej úrovni tak, aby nedochádzalo k žiadnym
rozporom ale naopak, aby sa vzájomne dopĺňali a vo vzájomnom súlade prispievali
k znásobovaniu rozvojového efektu obce.
Obec Jaklovce je členom občianskeho združenia MAS HNILEC, ktoré má spracovanú aktuálnu
vlastnú komunitou riadenú integrovanú rozvojovú stratégiu (stratégia CLLD). PHSR obce
Jaklovce je v súlade s miestnou aktuálne platnou stratégiou CLLD.
Počas spracovávania PHSR bola nadviazaná úzka spolupráca so zástupcami jednotlivých
sektorov (verejný, súkromný, občiansky) vrátane zapojenia partnerov, aktivistov miestnych
záujmových združení a marginalizovaných komunít. PHSR tak zohľadňuje a je v súlade so
všetkými miestnymi rozvojovými dokumentmi a to predovšetkým v nasledovných oblastiach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rozvoj miestnej ekonomiky a rast zamestnanosti v území,
rast konkurencieschopnosti miestnych podnikateľov,
rozvoj inovatívnych a kreatívnych nápadov a projektov,
rozvoj malého podnikania a služieb v rôznych oblastiach,
rozvoj turizmu – infraštruktúra, služby, propagácia,
skvalitňovanie všetkých druhov vzdelávania a informovania (základné, odborné,
celoživotné, záujmové, rekvalifikačné a pod.),
rozvoj a skvalitňovanie verejnej infraštruktúry a služieb,
rozvoj komunitného dialógu a spolupráce, komunitných a sociálnych služieb vrátane
zapájania mladých ľudí a marginalizovaných skupín obyvateľov,
rozvoj viac sektorových partnerstiev a spolupráce,
skvalitňovanie a ochrana životného prostredia,
využívanie a zveľaďovanie miestneho potenciálu (príroda, ľudia, tradície, história
a pod.).

PHSR obce je v súlade s nasledovnými stratégiami alebo koncepciami na regionálnej
alebo národnej úrovni, ktoré budú vplývať na konkrétny rozvoj územnej oblasti, ktorej
súčasťou je aj územie obce:
•

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického kraja 2016 – 2022, ktorý je
zameraný na „intenzívnu podporu tvorby nových pracovných miest a iniciatív vedúcich
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•

•

•

•

•

•

•

•

k rastu miezd cestou budovania regionálnej identity v Košickom kraji“ (základné
poslanie – misia KSK). Základné strategické ciele sa zameriavajú na posilnenie
regionálnej identity prostredníctvom tvorby pracovných miest, rozvoja vidieka,
komunitného spôsobu života, rozvojom občianskej spoločnosti, sociálnych ľudských
práv, dobrovoľníctva, kultúrneho a prírodného dedičstva a kvality života obyvateľov.
Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014 – 2020 sa vo
svojich prioritných osiach zameriava na bezpečnú a ekologickú dopravu, ľahší prístup
k efektívnym a kvalitnejším verejným službám a zlepšenie kvality života s dôrazom na
životné prostredie.
Stratégia pre rozvoj kreatívnej ekonomiky Košického kraja slúži na podporu rozvoja
kreatívnej ekonomiky s pozitívnym dopadom na zamestnanosť a kvalitu života
v regióne. Vo svojich prioritných oblastiach sa zameriava na budovanie partnerstiev a
rozvoj vzdelávania.
Program budovania logistického centra pre agrokomodity v KSK je zameraný na
podporu zvyšovania zamestnanosti a konkurencieschopnosti Košického kraja
podporou priamej produkcie prvovýroby, tvorbu partnerstiev, dodávateľských
reťazcov, registráciu miestnych agroproduktov, vzdelávací a školiaci proces, miestne
značky a pod.
Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2013 – 2020 sa zameriava na rozvoj
vzájomnej spolupráce a partnerstiev pri využívaní vnútorného inovačného potenciálu,
podporu inovatívneho podnikania, skvalitňovania ľudských zdrojov a budovania
regionálneho inovačného ekosystému európskeho významu.
Stratégia na zmiernenie sociálnej exklúzie v podmienkach Košického kraja 2015 – 2020
sa v rámci svojich prioritných oblastí zameriava znevýhodnené skupiny na trhu práce,
ich motiváciu, aktivizáciu, odborné vzdelávanie, inovatívne formy podnikania,
využívanie vnútorného potenciálu územia a rozvoj informovanosti.
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR do roku 2020 stanovuje pre Košický kraj 3
základné prioritné oblasti: 1.-vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach
a inovácii,
2.-podporovanie
ekologickejšieho
a konkurencieschopnejšieho
hospodárstva efektívne využívajúceho zdroje a 3.-podporovanie hospodárstva
s vysokou mierou zamestnanosti zabezpečujúceho sociálnu a územnú súdržnosť.
Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020 sa zameriava na zvyšovanie
konkurencieschopnosti cestovného ruchu pri lepšom využívaní jeho potenciálu so
zámerom vyrovnávať regionálne disparity a vytvárať nové pracovné príležitosti. Dôraz
bude kladený na kvalitu, inovácie, rozvoj podnikania v CR, širšiu účasť znevýhodnených
občanov, rozvoj cykloturistiky, kúpeľníctva, rozvoj vzdelávania a partnerstiev,
produktov a propagácie CR.
Miestna Agenda 21 – Udržateľný rozvoj obcí a mikroregiónov na Slovensku sa
zameriava na tvorbu partnerstiev, enviroment, miestny rozvoj a kvalitu života na
vidieku, podporu miestnych iniciatív a zapájanie miestneho obyvateľstva a komunít do
trvalo udržateľného rozvoja regiónov.
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1.3.

ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU ÚZEMIA

SWOT analýza bola spracovaná na základe výstupov analýzy vnútorného prostredia obce a tiež
názorov a podnetov miestnych občanov, ktorí sa zúčastnili pracovných stretnutí zameraných
na identifikáciu silných a slabých stránok územia obce. Snahou bolo dosiahnuť viac sektorovú
spoluprácu zapojením do prípravných prác na PHSR aj miestnych združení,
spolkov, záujmových organizácií a podnikateľských subjektov v záujme čo najširšej
prezentácie miestnych názorov a návrhov v každej z dotknutých oblastí. Výsledkom bolo
široké spektrum účastníkov, ktorí prezentovali svoj uhol pohľadu na obec, dianie v nej, kvalitu
života a potrieb v území kde žijú alebo pôsobia.
Vybrané boli štyri základné oblasti, v rámci ktorých boli postupne zadefinované silné a slabé
stránky obce a jej územia z pohľadu vnútorného prostredia. Z pohľadu vonkajších vplyvov boli
zadefinované príležitosti a ohrozenia, ktoré môžu pozitívne alebo negatívne ovplyvňovať
budúci rozvoj v obci.
Určujúcim kritériom bolo stanovenie spoločnej názorovej zhody medzi účastníkmi stretnutí
a tá bola v niektorých prípadoch smerodajnou pri zápise do jednotlivých častí analýzy SWOT
(zvlášť pri definovaní vplyvu vnútorného alebo vonkajšieho prostredia). Analýza je výstupom
konkrétnej práce s ľuďmi a ich názormi, ktoré boli v prípade spoločnej zhody nadradené
dodržaniu presných definícií SWOT analýzy.
Ako základné oblasti hodnotenia analýzy SWOT boli vybrané:
•
•
•
•

prírodné zdroje,
ľudské a spoločenské zdroje,
materiálne a fyzické zdroje,
ekonomické zdroje.

Ku každej z týchto oblastí boli zadefinované silné stránky a slabé stránky územia z pohľadu
vnútorného prostredia, ktoré si dokáže obec a jej obyvatelia ovplyvniť samostatne. Za každú
oblasť boli navrhnuté tie silné alebo slabé stránky, ktoré sa účastníkom pracovných stretnutí
javili ako kľúčové. Tie boli neskôr zohľadnené pri zadefinovaní základných problémov v území
a následnom výbere budúcich prioritných rozvojových oblastí a stanovení strategickej časti
PHSR.
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1.4.

SWOT ANALÝZA

Tabuľka 19 SWOT analýza obce Jaklovce
PRÍRODNÉ ZDROJE
-

-

Silné stránky
Geografická poloha obce na križovatke ciest II. triedy a v blízkosti vodnej nádrže
Ružín
Krátka vzdialenosť do okresného centra – Gelnice
Existencia chránených území (CHVÚ Volovské vrchy)
Hydrické biocentrum s regionálnym významom – Kojšovský potok a Alúvium
Hnilca (RÚSES)
Testrické biocentrum – Krajina okolo Hnilca
Vápencové bralo Kurtova skala – vzácne rastlinné druhy
Geologická lokalita serpentinitov (jediné nálezisko brucitu na území SR); taktiež
jediné nálezisko hydromagnezitu na území SR
Vodná nádrž Ružín – rybolov, vodný turizmus a rekreácia
Bohatý lesný fond ako predpoklad rozvoja lesníctva a jeho diverzifikácie
Možnosti alternatívnych zdrojov energie (biomasa, drevoštiepka)
Bohatá fauna a flóra so zastúpením vzácnych druhov
Prírodný potenciál na rozvoj pešej turistiky a cykloturistiky
Slabé stránky
Nedostatočné využívanie prírodného potenciálu
Nedostatočné využitie obnoviteľných zdrojov energie v prospech rozvoja obce
Nedokončená kanalizácia
Nedostatočné separovanie a zhodnocovanie odpadov
Existencia „čiernych skládok“ (najmä okolia Ružína)
Nedostatočné environmentálne povedomie občanov
Nevhodné pôdy na poľnohospodárstvo
Príležitosti
Likvidácia „čiernych skládok“ a starých environmentálnych záťaží
Efektívnejšie využívanie prírodných zdrojov v poľnohospodárstve a lesníctve
Dokončenie verejnej kanalizácie
Predchádzanie vzniku odpadov
Zefektívnenie zhodnocovania odpadov
Využívanie alternatívnych zdrojov energie vo väčšej miere
Realizácia opatrení smerujúcich k udržaniu kvality životného prostredia
Skvalitnenie environmentálnej výchovy a zodpovednosti občanov a návštevníkov
voči životnému prostrediu
Ohrozenia
Prehlbujúce sa znečisťovanie životného prostredia divokými skládkami
Zanedbanie environmentálnej výchovy
Prehlbujúce sa znečistenie ovzdušia miestnymi vykurovacími systémami
a automobilovou dopravou prúdiacou centrom obce
Zníženie biodiverzity v dôsledku znižovania ekologickej stability krajiny
(zintenzívnenie stresových faktorov)
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ĽUDSKÉ ZDROJE
Silné stránky
- Existencia ľudových tradícií a remesiel a snaha o ich uchovanie (Folklórny súbor
Červená chustečka, Detský folklórny súbor Pustovníček, Rómsky detský folklórny
súbor Romano jilo; remeselníci zaoberajúci sa rezbárskymi prácami)
- Divadelný súbor J.G. Tajovského v Jaklovciach
- Kluby a združenia: Zväz záhradkárov, Poľovnícke združenie, Dobrovoľný hasičský
zbor a Klub Slovenských turistov VIBRAM kynologický klub Severan, Obecný
futbalový klub, Obecný volejbalový klub Jaklovce, JDS, Zväz zdravotne
postihnutých, Červený kríž , Únia žien Slovenska
- Organizovanie cyklopretekov „Jakľofski bicigeľ“ a Kynologického dňa
- Dostatok voľnej a kvalifikovanej pracovnej sily (24% obyvateľov má úplné stredné
odborné vzdelanie s maturitou)
- Využívanie aktivačných prác v obci
- Informovanosť obyvateľov prostredníctvom moderných technológií
- Záujem obyvateľov a mládeže o šport (futbalové ihrisko)
Slabé stránky
- Starnutie obyvateľstva
- Vysoký podiel obyvateľov MRK
- Nárast kriminality na úrovni priestupkov
- Chýbajúce komunitné centrum, občianske hliadky
- Chýbajúce sociálne služby
- Chýbajúce zariadenie pre sociálne odkázaných občanov
- Dochádzka za špecializovanou lekárskou starostlivosťou
- Vysoká nezamestnanosť
- Nedostatočná vzájomná väzba medzi vzdelávacou sústavou a trhom práce
- Nedostatočná občianska angažovanosť vo veciach verejných
Príležitosti
- Vybudovanie zariadenia pre sociálne odkázaných občanov
- Zlepšenie stavu demografickej štruktúry zatraktívnením obce pre mladé rodiny
s deťmi
- Vybudovanie komunitného centra
- Zriadenie občianskych hliadok
- Realizácia opatrení na zvýšenie bezpečnosti ako občanov, tak aj návštevníkov
- Zvýšenie vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK
- Uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti (aktivačné práce,
absolventská prax a pod.)
- Zvyšovanie zodpovednosti občanov za rozvoj územia
- Zvýšenie angažovanosti občanov na veciach verejných
- Podpora športových a kultúrnych podujatí
- Realizácia spoločných regionálnych aktivít
Ohrozenia
- Nepriaznivý demografický vývoj
- Emigrácia mladých kvalifikovaných ľudí do zahraničia a iných regiónov
- Nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj sociálnej infraštruktúry
a skvalitnenie kultúrno-spoločenskej infraštruktúry obce
- Zvýšenie podielu marginalizovaných skupín na území
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- Rast kriminality a vandalizmu
MATERIÁLNE ZDROJE
Silné stránky
- Dostupná MŠ a ZŠ
- Relatívna blízkosť všetkých orgánov štátnej a verejnej správy ako aj vzdelávacej
infraštruktúry v Gelnici, Prešove a Košiciach
- Dostupná sieť inštitúcií, úradov, služieb a zdravotnej starostlivosti v meste Gelnica
- Potenciál územného rozvoja
- Existujúce podmienky na rozširovanie bytovej a individuálnej výstavby
- Železničná trať
Slabé stránky
- Nekvalitná technická infraštruktúra
- Chýbajúce sociálne byty a byty s nižším štandardom
- Zlý stav obecných budov a chýbajúci bezbariérový prístup
- Chýbajúce zariadenia pre sociálne odkázaných občanov, komunitné centrum
- Nedostatočná ponuka zariadení na voľnočasové aktivity
- Nevysporiadané majetkovo-právne vzťahy
- Nepostačujúci stav autobusových zastávok
- Absencia kamerového systému a obmedzovačov rýchlostí v obci
- Nedostatočný počet parkovacích plôch
- Zastarané verejné osvetlenie
- Chátrajúca kultúrna pamiatka – barokový kaštieľ
- Nevyhovujúci stav miestnych komunikácií a chodníkov, v niektorých častiach obce
dokonca ich absencia
Príležitosti
- Rekonštrukcia MŠ a ZŠ
- Rekonštrukcia technickej infraštruktúry, miestnej komunikácie
- Podpora výstavby sociálnych bytov a bytov nižšieho štandardu
- Rekonštrukcia obecných budov vrátane investície do energie z OZE
- Vytvorenie podmienok na kvalitnejšiu formu trávenia voľného času
- Rekonštrukcia a ochrana kultúrnych pamiatok
- Vytvorenie zariadenia pre sociálne odkázaných občanov
- Príprava a predaj pozemkov na stavbu rodinných domov
- Vybudovanie oddychových zón pre verejnosť
- Rekonštrukcia autobusových zastávok
- Zaobstaranie kamerového systému a obmedzovačov rýchlosti
- Dostavba parkovacích plôch
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Ohrozenia
- Pretrvávajúce nevyriešenie majetkovo-právnych vzťahov, ktoré podmieňuje rozvoj
územia
- Nevyužitie potenciálu chátrajúcich kultúrnych objektov s historickým významom
- Nedostatok finančných prostriedkov na dobudovanie a udržiavanie technickej
a sociálnej infraštruktúry
EKONOMICKÉ ZDROJE
Silné stránky
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Potenciál pre rozvoj pešej turistiky a cykloturistiky (Hnilecká cyklomagistrála – 3,3
km cez Jaklovce do Margecian; značkované turistické chodníky)
- Potenciál pre rozvoj vodného turizmu – kajakový turizmus, potápanie (Ružín)
- Potenciál pre rozvoj poľnohospodárstva – živočíšna výroba (mliekareň)
- Priemyselný areál s etablovanými investormi
- Vybudovaná supraštruktúra pre CR
- Blízkosť rekreačného strediska Plejsy
- Členstvo v MAS Hnilec
Slabé stránky
- Nízke mzdové ohodnotenie pracovnej sily
- Vysoká nezamestnanosť
- Nízka podpora miestnych podnikateľov v poľnohospodárstve a lesníctve
- Nutnosť dochádzky za prácou
- Nedostatočne rozvinutý turizmus i napriek dostatočnej supraštruktúre
- Nízka propagácia obce z hľadiska kultúrneho a prírodného potenciálu
- Nedostatočná koordinácia aktivít v oblasti rozvoja CR (absencia spoločného
postupu propagácie v regióne)
- Neprofesionalita služieb v cestovnom ruchu
- Nedostatočné využívanie fondov EÚ miestnymi podnikateľmi
- Celkový útlm ekonomickej aktivity
- Odliv mladých ľudí a kvalifikovanej pracovnej sily za prácou do zahraničia
a okolitých obcí a miest
Príležitosti
- Využívanie programov podporujúcich zamestnanosť
- Vytváranie priaznivých podmienok na podnikanie a tvorbu nových pracovných
miest
- Rozvoj ekologického poľnohospodárstva, biopotravinárstva
- Rozvoj rybárstva
- Rozvoj rodinných podnikov, tradičných remesiel
- Podpora podnikateľov prostredníctvom fondov EÚ
- Využitie prírodného a kultúrneho potenciálu na rozvoj cestovného ruchu
- Vybudovanie drobného obslužného zariadenia pre turistov
- Rozvoj CR prostredníctvom MAS HNILEC (vytvorenie spoločných propagačných
materiálov a webstránky regiónu)
- Skvalitnenie služieb supraštruktúry CR zamestnávaním vyškolených pracovníkov do
tejto sféry
- Diverzifikácia lesníckych činností
Ohrozenia
- Prehlbovanie chudoby u nezamestnaných a marginalizovaných skupín
- Nedostatočné opatrenia zo strany národnej legislatívy voči zneužívaniu sociálnych
výhod
- Pokles pracovných príležitostí pre občanov s nižším vzdelaním
- Nedostatočná podpora zo strany VUC
-
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1.4.1. Silné a slabé stránky územia
Zistenie a vyhodnotenie udržateľného rozvoja územia zahŕňa uvedenie jeho silných a slabých
stránok, príležitostí a hrozieb.
V oblasti životného prostredia je silnou stránkou obce Jaklovce jednoznačne jej poloha na
križovatke ciest II. triedy ako aj pri vodnej nádrži Ružín. Okolie obce je poprepájané
množstvom turistických trás a vhodné i na cykloturistiku (Hnilecká cyklomagistrála). Vodná
nádrž poskytuje široké možnosti pre niektoré formy vodného turizmu (kajakový turizmus,
potápanie) a rybolovu. Slabou stránkou je jej znečistenie a čierne skládky v okolí toku Hnilca.
V rámci ľudských zdrojov medzi silné stránky Jakloviec patrí kvalifikovaná pracovná sila a
aktívni obyvatelia, keďže v obci funguje viacero združení a spolkov. Kultúrne dedičstvo
predkov a kultúrne tradície zachovávajú miestne folklórne súbory. Za zmienku stojí i rómsky
detský folklórny súbor. Raritou v okrese je 95 rokov fungujúce ochotnícke divadlo. Naopak
negatívom v oblasti ľudských zdrojov je starnutie populácie, čo si vyžaduje patričné opatrenia
zo strany obce v sociálnej oblasti smerom k dôchodcom.
V rámci materiálnych a ekonomických zdrojov je pozitívom obce železničná trať dôležitá tak
pre dochádzku obyvateľov do zamestnania, ako aj na prepravu potenciálnych turistov do obce.
Taktiež zrekonštruovaný priemyselný areál a závod mliekárne poskytujú pracovné príležitosti
nielen pre obyvateľov obce, ale i okresu. Negatívom je ale absencia komunikácií v niektorých
častiach obce; absencia a nevyhovujúci stav chodníkov; zlý stav obecných budov, MŠ a ZŠ ako
aj chátrajúca kultúrna pamiatka na križovatke ciest II. triedy – barokový kaštieľ v súkromnom
vlastníctve.
1.4.2. Príležitosti a ohrozenia
Hlavnými vonkajšími faktormi rozvoja sú príležitosti a ohrozenia, ktoré vyplývajú z pôsobenia
vonkajších síl a vplyvov.
Príležitosti:
-

Realizácia opatrení smerujúcich k udržaniu kvality životného prostredia
Možnosť získania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov na rozvojové
projekty
Realizácia spoločných regionálnych aktivít - MAS HNILEC
Predpoklad koncepčného a kvalifikovaného rozvoja obce na základe plánovacích
dokumentov (ÚPN, PHSR)
Realizácia opatrení na zvýšenie bezpečnosti ako občanov, tak aj návštevníkov
Spolupráca so ostatnými obcami okresu Gelnica, a to hlavne so susednými obcami
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Ohrozenia:
-

Odkázanosť obyvateľov na dochádzanie za prácou mimo obce
Sektorový prístup na riešenie rozvojových problémov
Nedostatočné opatrenia zo strany národnej legislatívy voči zneužívaniu sociálnych
výhod
Rast kriminality a vandalizmu
Obmedzené možnosti získania prostriedkov z fondov EÚ
Nevyriešené majetkovo-právne vzťahy, podmieňujúce rozvoj územia
Časté a neprehľadné zmeny legislatívy
Zníženie biodiverzity v dôsledku znižovania ekologickej stability krajiny
(zintenzívnenie stresových faktorov)

1.4.3. Identifikácia potrieb a odhad budúceho možného vývoja
Pri identifikácii kľúčových potrieb územia obce sa vychádzalo z analýzy vnútorného
i vonkajšieho prostredia a zo SWOT analýzy. Výber kľúčových potrieb predstavuje
najdôležitejší krok v strategickom plánovaní a zostavení samotnej stratégie PHSR. Prioritné
oblasti stratégie PHSR vychádzajú z kľúčových problémov – potrieb a predstavujú tie oblasti
rozvoja, v ktorých by sa mali koncentrovať plánované financie, personálne i materiálne zdroje.
Kľúčové nedostatky (problémy) súčasnej situácie územia boli identifikované pomocou
problémovej analýzy, ktorá bola zostavená na pracovných stretnutiach.
Prvým krokom bolo zostavenie zoznamu kľúčových problémov. Pri definovaní kľúčových
problémov bola vyvinutá snaha vziať do úvahy názory všetkých cieľových skupín obyvateľstva.
Miestni obyvatelia dostali príležitosť vyjadriť svoje názory formou dotazníkového prieskumu
prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke obce ako aj v tlačenej verzii
dostupnej na obecnom úrade a taktiež sa mohli zúčastniť na organizovaných pracovných
stretnutiach. Na základe výsledkov dotazníkového prieskumu, neformálnych i pracovných
stretnutí s obyvateľmi i zástupcami miestnej samosprávy, ako aj na základe SWOT analýzy
(slabé stránky + ohrozenia) členovia pracovných skupín pomenovali nasledovné kľúčové
problémy obce a jej územia:
-

Vytvoriť pracovné príležitosti aj pre marginalizovanú rómsku komunitu a občanov
s nižším vzdelaním
V rámci poznávacieho turizmu je potrebné využiť kultúrno-historický potenciál obce
Doplniť resp. skvalitniť marketing územia
Zapojenie mládeže do komunitného života obce, podieľaní sa na verejných veciach
a spolupráce s MRK
Zvýšenie aktivity čerpania prostriedkov z fondov EÚ napr. prijatím kvalifikovanej
pracovnej sily
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-

Zlepšovaním väzieb UPSVaR a škôl s trhom práce – obecných zamestnávateľov vytvoriť
nové pracovné príležitosti, stáže/prax v podnikoch a pod.
Vypracovaním kvalitného marketingu a propagácie obce sa predpokladá prísun
turistov a oživenie komunitného a spoločenského života
Predpoklad pokračovania posunu mládeže ku konzumnému spôsobu života
Pri dostatočnej iniciatíve a kvalitne vypracovaných projektov je predpoklad väčšieho
množstva finančne podporených projektov
Tabuľka 20 Kontrolný zoznam na hodnotenie možných rizík

Druh rizika
Individuálne
Technické
Ekologické
Sociálne

Ekonomické

Zdroj rizika

Objekt rizika

Nežiaduce
dôsledky
Nerealizácia
aktivít
Dodatočné
náklady

Pravdepodobnosť

Nezáujem obyvateľov
(potenciál.užívateľov)

Územie obce

Schátralé historické
a obecné budovy

Územie obce

Nedostatočná
starostlivosť o zložky
krajiny

Územie obce

Degradácia
výsledkov

30%

Nízka miera
spolupráce obce
s ostatnými v okrese

Územie obce

Strata možnosti
komunitného
života a lepších
vzťahov

10%

Nedostatok
finančných
Zdrojov
Nezískanie NFP a iných
dotácií

Územie obce

Nerelizácia
projektov/aktiví
t

50%
10%
20%
20%

70%

Zdroj: vlastné spracovanie
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STRATEGICKÁ ČASŤ

2.

Strategická časť PHSR obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných špecifík
i vonkajších vplyvov a určuje hlavné ciele a priority rozvoja obce pri rešpektovaní princípov
regionálnej politiky v záujme dosiahnutia vyváženého a udržateľného rozvoja územia.
V spolupráci s miestnymi obyvateľmi boli na pracovných stretnutiach identifikované silné
a slabé stránky dotknutého územia. Zároveň boli stanovené aktuálne príležitosti, ktoré môžu
vplývať ako hybná sila na rozvoj a tiež riziká alebo ohrozenia, ktoré by rozvoj spomaľovať alebo
v určitých kritických situáciách značne obmedziť. Na pracovných stretnutiach boli stanovené
základné problémové oblasti, ktoré boli premietnuté do identifikácie základných potrieb
územia.
Pri zohľadnení týchto skutočností bola následne na pracovnom stretnutí navrhnutá strategická
vízia územia, ktorá definuje predstavu miestnych obyvateľov o budúcom želanom stave svojho
územia.

2.1.

VÍZIA ÚZEMIA

Obec Jaklovce definovala víziu svojho územia nasledovne:
•

•

•

zabezpečiť svojim obyvateľom kvalitné životné prostredie prejavujúce sa čistým
ovzduším, nízkym hlukom, kvalitnou vodou, odpadmi a chemikáliami nezaťaženou
pôdou a zachovanými prirodzeným biotopmi,
ponúknuť kvalitnú technickú infraštruktúru, kvalitné služby občianskej vybavenosti,
sociálne zázemie na vysokej úrovni a množstvo príležitostí na príjemné športové
a kultúrne vyžitie,
umožniť prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti, výchove a vzdelávaniu
s dostatkom pracovných príležitostí.
Na základe definovanej vízie územia si obec do roku 2023 stanovila nasledovný
strategický cieľ:

Zvýšiť konkurencieschopnosť a atraktivitu obce Jaklovce využitím prírodného,
kultúrneho a ľudského potenciálu, prostredníctvom dobudovania základnej
infraštruktúry, podporou zamestnanosti a rozvojom podnikateľského prostredia.
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Uvedený strategický cieľ predstavuje súhrn čiastkových špecifických cieľov definovaných
v nasledovných politikách – oblastiach rozvoja:
•

•
•

2.2.

hospodárska oblasť: zlepšiť vzhľad, vybavenosť a celkovú atraktivitu obce, a tým
zabezpečiť vhodné podmienky pre život pre miestnych obyvateľov, rozvoj investícií,
podnikania a cestovného ruchu;
sociálna oblasť: podporovať rozvoj komunitnej spolupráce, sociálnej inklúzie a
vzdelávania v obci;
environmentálna oblasť: realizovať aktivity prispievajúce k ochrane a zlepšovaniu
stavu životného prostredia, využívaniu obnoviteľných zdrojov energie, zmierňovaniu
nepriaznivých dopadov zmeny klímy a efektívnemu systému odpadového
hospodárstva.

FORMULÁCIA STRATÉGIE PHSR

Hlavným cieľom definovania rozvojovej stratégie je určenie základnej hierarchickej štruktúry
pre dané programovacie obdobie. Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria:
•
•
•
•

ciele,
priority,
opatrenia a
aktivity.

Pri definovaní stratégie vo všetkých typoch programových dokumentov je dôležité dbať, aby
jednotlivé ciele na seba nadväzovali a aby opatrenia a aktivity boli koherentné (neprekrývali
sa). Pre každý programový dokument musí byť definovaný jeden globálny resp. strategický
cieľ.
Špecifické ciele predstavujú jasnú, výstižnú a hutnú charakteristiku cieľového stavu.
Dosiahnutie tohto stavu je zámerom rozvojovej stratégie na detailnejšej úrovni ako je globálny
cieľ. Opatrenia predstavujú súhrn aktivít pomáhajúcich realizovať priority. Aktivity predstavujú
typy činností – projektov, ktoré sa obec bude snažiť v rámci vymedzených opatrení realizovať.
Rozvojová stratégia obce Jaklovce pozostáva z jedného strategického cieľa a troch
špecifických cieľov, ktoré vychádzajú z identifikovaných potrieb územia a vymedzujú tri
základné prioritné rozvojové celky (osi) stratégie:
A. Hospodárska oblasť
B. Sociálna oblasť
C. Environmentálna oblasť
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Pre každú z týchto prioritných osí bol navrhnutý samostatný špecifický cieľ. Napĺňanie
špecifických cieľov bude priamym spôsobom prispievať k naplneniu dlhodobého strategického
cieľa rozvojovej stratégie územia.

Tabuľka 21 Ciele a priority pre jednotlivé rozvojové oblasti PHSR
A. HOSPODÁRSKA OBLASŤ
Špecifický cieľ

Priority

Špecifický cieľ
Priority

Špecifický cieľ
Priorita

Zvýšiť kvalitu dopravnej, občianskej a technickej infraštruktúry a
zabezpečiť vhodné podmienky na život pre miestnych obyvateľov,
rozvoj investícií, podnikania a cestovného ruchu.
1. Rozvoj dopravnej infraštruktúry obce
2. Obnova a dobudovanie základnej a občianskej infraštruktúry
3. Rozvoj a využitie potenciálu cestovného ruchu
4. Rozvoj ekonomického potenciálu obce Jaklovce
B. SOCIÁLNA OBLASŤ
Rozvoj komunitnej spolupráce, sociálnej inklúzie a vzdelávania v obci.
5. Systémové znižovanie nezamestnaných obyvateľov obce Jaklovce
rozvojom aktívnej politiky trhu práce
6. Komunitná spolupráca
C. ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ
Ochrana a zlepšovanie stavu životného prostredia, využívaním
obnoviteľných zdrojov energie a efektívnym systémom odpadového
hospodárstva.
7. Rozvoj enviromentálnej infraštruktúry obce

Zdroj: vlastné spracovanie

Každý špecifický cieľ vymedzujú jednotlivé priority - oblasti strategického plánovania obce,
ktoré nadväzujú na špecifické ciele. Rozvojová stratégia obce Jaklovce bude napĺňaná
prostredníctvom siedmich prioritných oblastí.
Navrhovaná rozvojová stratégia zohľadňuje riešenie najdôležitejších problémov územia, ktoré
spomaľujú všestranný rozvoj obce, znižujú jej konkurencieschopnosť a zároveň sú dôvodom
nízkej kvality života miestnych obyvateľov. Pri definovaní rozvojovej stratégie sa prihliadalo na
názory všetkých cieľových skupín obyvateľstva, miestnych podnikateľov, predstaviteľov
samosprávy a tiež miestnych záujmových združení a organizácií. Pracovná skupina pre
prípravu PHSR obce bola starostlivo vybratá z aktívnych obyvateľov obce s pomerným
zastúpením podľa veku, pohlavia, ekonomickej aktivity a hlavne záujmu prispieť vlastnou
aktivitou a časom k vytvoreniu budúcej rozvojovej stratégie. Všetci obyvatelia obce dostali
príležitosť vyjadriť svoj názor v dotazníkovom prieskume, v ktorom dostali príležitosť pre
určenie základných prioritných oblastí rozvoja a označenie konkrétnych aktivít, ktoré je
potrebné čo najskôr riešiť.
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2.3. VÝBER A POPIS CIEĽOV
Z hľadiska uskutočniteľnosti, monitorovania a hodnotenia bol vybratý menší počet
špecifických cieľov a rovnako aj menší počet priorít. Prostredníctvom definovania priorít boli
určené hlavné oblasti, ktoré je potrebné v obci podporiť a rozvíjať. Je dôležité, aby miestne
rozvojové ciele boli zosúladené s nadradenými programovými dokumentmi na národnej a
tiež regionálnej úrovni (najmä s programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
samosprávneho kraja).
2.3.1. Ciele stanovené na národnej úrovni
Základným východiskovým koncepčným dokumentom pre plánovanie regionálneho rozvoja
na Slovensku je Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorá definuje
dlhodobú víziu, vytyčuje ciele a určuje prioritné oblasti regionálneho rozvoja a vytvára
základný rámec pre realizáciu regionálnej politiky SR. Vízia regionálneho rozvoja predstavuje
stav, ku ktorému má Slovensko za niekoľko rokov (do roku 2020 s výhľadom do roku 2030)
dospieť a je definovaná takto:
„Slovensko sa má stať krajinou s vysokou kvalitou života všetkých občanov. Každý región bude
využívať svoje danosti v prospech svojho udržateľného hospodárskeho, sociálneho,
environmentálneho a územného rozvoja, a tým aj Slovenskej republiky, ako vyspelého,
hospodársky, politicky a sociálne súdržného členského štátu Európskej únie.“
Pre naplnenie dlhodobej vízie regionálneho rozvoja SR je stanovený strategický cieľ:
„Integrovaným a výsledkovo orientovaným prístupom k regionálnemu rozvoju a na základe
využitia vnútorného potenciálu regiónov zvýšiť do roku 2030 ich adaptabilitu,
konkurencieschopnosť a výkonnosť pri súčasnom zvyšovaní kvality života obyvateľov a pri
rešpektovaní princípov udržateľného rozvoja.“
Politika regionálneho rozvoja na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni má byť v najbližších
rokoch koncentrovaná na realizáciu opatrení v oblasti zamestnanosti, vzdelávania, vedy,
výskumu a inovácií, zvyšovania energetickej efektívnosti, využívania obnoviteľných prírodných
zdrojov, podpory podnikania, zlepšenia kvality životného prostredia a na zvýšenie efektívnosti
fungovania a kvality výkonu verejnej správy. Presadzuje uplatňovanie princípov udržateľného
rozvoja využívajúc celý pozitívny rozvojový potenciál dotknutého územia. Za udržateľný sa
považuje rozvoj založený na ekonomickom raste, prednostne na efektívnom využívaní
obnoviteľných zdrojov a rozvážnom využívaní neobnoviteľných prírodných zdrojov so
znižovaním ich nadmernej spotreby, na rešpektovaní kultúrnych a sociálnych potrieb
obyvateľstva a na ochrane životného prostredia.
Základným programovým dokumentom pre riadenie pomoci zo štrukturálnych a investičných
fondov EÚ (EŠIF) je Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020, ktorá stanovuje pre Slovensko
5 základných národných priorít:
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1.
2.
3.
4.
5.

Podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie.
Infraštruktúra pre hospodársky rast a tvorbu pracovných miest.
Rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce.
Udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov.
Moderná a profesionálna verejná správa.

Nadväzuje na základné koncepčné dokumenty EÚ - Európa 2020 a Spoločný strategický rámec
(SSR), ktorý stanovuje na obdobie rokov 2014 – 2020 nasledovných 11 tematických cieľov:
1. Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií.
2. Zlepšenie prístupu k informačným a komunikačným technológiám (IKT), zlepšenie ich
využívania a kvality.
3. Zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov (MSP).
4. Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch.
5. Podpora prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzanie a riadenie rizika.
6. Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov.
7. Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových
infraštruktúrach.
8. Podpora udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a mobility pracovnej sily.
9. Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii.
10. Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy pre zručnosti a celoživotné
vzdelávanie.
11. Posilnenie inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán
a efektivity verejnej správy.

2.3.2. Ciele stanovené na regionálnej úrovni
Základným regionálnym rozvojovým dokumentom je Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 až 2022, ktorý spolu s Územným plánom
veľkého územného celku Košický kraj, sú základnými a kľúčovými dokumentmi pre riadenie
samosprávy v oblasti regionálneho rozvoja. Regionálny rozvoj na miestnej úrovni musí byť
zosúladený a vychádzať nielen z princípov národného ale i regionálneho plánovaného rozvoja.
Víziou Košického samosprávneho kraja je vzájomná spolupráca jednotlivých aktérov z
akademickej, podnikateľskej a verejnej obce s cieľom mobilizácie sociálneho kapitálu
obyvateľov Košického kraja pri hľadaní riešení aktuálnych problémov v oblasti regionálneho
rozvoja. Základné poslanie (misia) Košického samosprávneho kraja je intenzívna podpora
tvorby nových pracovných miest a iniciatív vedúcich k rastu miezd cestou budovania
regionálnej identity v Košickom kraji.
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Tabuľka 22 Prehľad cieľov v PHSR KSK
Prehľad cieľov stanovených v PHSR KSK
Hospodárska oblasť
Strategický cieľ

Špecifické ciele
Strategický cieľ
Špecifický cieľ
Strategický cieľ
Špecifický cieľ
Sociálna oblasť
Strategický cieľ
Špecifické ciele
Strategický cieľ
Špecifické ciele
Strategický cieľ
Špecifické ciele
Strategický cieľ
Špecifický cieľ
Environmentálna oblasť
Strategický cieľ

Špecifické ciele

1.

Posilňovanie regionálnej identity zastavením vytláčania pracovnej sily z trhu
práce
1.1 Tvorba nových pracovných miest v IT sektore
1.2 Tvorba nových pracovných miest v oblasti znalostnej ekonomiky
1.3 Tvorba nových pracovných miest v oblasti kreatívneho priemyslu
1.4 Tvorba nových pracovných miest v oblasti logistického priemyslu
1.5 Tvorba nových pracovných miest v oblasti cestovného ruchu
2. Posilňovanie regionálnej identity cestou rozvoja vidieka
2.1 Tvorba nových pracovných miest podporou vzniku miestnych distribučných
a spracovateľských sietí
3. Posilňovanie regionálnej identity hľadaním alternatív k trhu práce pre pracovnú
silu, ktorá bola z trhu práce vytlačená
3.1 Podpora rozvoja komunitného spôsobu života
4.

Posilňovanie regionálnej identity cestou podpory rozvoja občianskej
spoločnosti
4.1 Podpora rozvoja spoločenskej zodpovednosti podnikania
4.2 Podpora zvyšovania občianskej participácie podporou združovania
obyvateľov a vzniku záujmových skupín
5. Posilňovanie regionálnej identity cestou podpory rozvoja sociálnych ľudských
práv
5.1 Skvalitňovanie poskytovania sociálnych služieb
5.2 Zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva
5.3 Skvalitnenie systému vzdelávania
5.4 Riadená migrácia
6. Posilňovanie regionálnej identity cestou podpory rozvoja dobrovoľníctva
6.1 Podpora vzniku a činnosti Regionálneho centra
6.2 Podpora budovania infraštruktúry dobrovoľníctva
7. Posilňovanie regionálnej identity cestou rozvoja kultúrneho dedičstva
7.1 Zachovanie kultúrneho dedičstva
8.

Posilňovanie regionálnej identity cestou ochrany prírodného dedičstva
a zvyšovania kvality života obyvateľov
8.1 Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry
8.2 Zlepšenie kvality povrchových a podzemných vôd
8.3 Zvýšenie kvality ovzdušia, vrátane využívania obnoviteľných zdrojov
energie
8.4 Zvýšenie objemu materiálového zhodnocovania odpadov
8.5 Uchovanie, ochrana a zveľaďovanie prírodného dedičstva

Zdroj: vlastné spracovanie
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2.3.3. Ciele stanovené na úrovni MAS
Obec Jaklovce je súčasťou verejno – súkromného partnerstva MAS HNILEC, o.z., ktoré má
vypracovanú spoločnú rozvojovú stratégiu riadenú komunitou. V rámci svojej stratégie si
obyvatelia dotknutého územia MAS HNILEC stanovili spoločnú víziu:
Zmena Hnileckej „hladovej“ doliny na konkurencieschopný Hnilecký región s rozvinutým
podnikateľským
prostredím predovšetkým v oblasti lesníctva, poľnohospodárstva,
vidieckeho cestovného ruchu a s príťažlivými podmienkami pre život všetkých obyvateľov.
Strategické ciele sú uvedené v nasledovnej tabuľke.
Tabuľka 23 Prehľad cieľov Stratégie CLLD územia MAS HNILEC
Prehľad cieľov Stratégie CLLD územia MAS HNILEC
Rast kvality a atraktivity územia Hnileckého regiónu prostredníctvom využitia
prírodného, kultúrneho a ľudského potenciálu územia, dobudovaním
infraštruktúry, podporou zamestnanosti, rozvojom podnikateľského prostredia
a informovanosti obyvateľov na území MAS HNILEC.

Strategický cieľ

Priorita 1: Infraštruktúra obcí a ochrana životného prostredia
Špecifický cieľ 1.1

Do roku 2023 rozšíriť a skvalitniť občiansku vybavenosť, technickú, rekreačnú
a dopravnú infraštruktúru a zlepšiť stav životného prostredia s pozitívnym
dopadom na tvorbu nových pracovných miest.

Priorita 2: Zamestnanosť a inovatívny rozvoj podnikateľského prostredia

Špecifický cieľ 2.1

Do roku 2023 vytvoriť minimálne 23 nových pracovných miest a
podporiť zachovanie jestvujúcich pracovných miest prostredníctvom investícií
do podnikania a inovácii, predovšetkým v oblasti poľnohospodárstva, lesného
hospodárstva a vidieckeho cestovného ruchu
Priorita 3: Ľudské zdroje a sociálna infraštruktúra

Špecifický cieľ 3.1

Do roku 2023 podporiť vytvorenie nových a skvalitnenie jestvujúcich služieb
v oblasti budovania ľudských zdrojov, vzdelávania, sociálnej inklúzie,
informovanosti obyvateľov, prevencie kriminality a poskytovania komunitných
a sociálnych služieb.
Priorita 4: Efektívna činnosť MAS a projekty spolupráce

Špecifický cieľ 4.1

Efektívna implementácia stratégie CLLD, animácie a projekty spolupráce.

Zdroj: vlastné spracovanie, MAS HNILEC
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2.3.4. Popis cieľov PHSR obce Jaklovce
Tabuľka 24 Popis jednotlivých cieľov stratégie PHSR obce Jaklovce
A. HOSPODÁRSKA OBLASŤ
Špecifický cieľ

Zvýšiť kvalitu dopravnej, občianskej a technickej infraštruktúry
a
zabezpečiť vhodné podmienky na život pre miestnych obyvateľov, rozvoj
investícií, podnikania a cestovného ruchu.
Výber tohto cieľa súvisí so stanovením kľúčových potrieb miestnych
obyvateľov a zástupcov obce. Na základe výsledkov dotazníkového
prieskumu, neformálnych i pracovných
stretnutí s obyvateľmi i
zástupcami miestnej samosprávy, ako aj na základe SWOT analýzy
vyplynuli ako kľúčové nasledovné problémy:

Zdôvodnenie a popis
východiskovej situácie

•

Verejné budovy sú v nevyhovujúcom technickom stave.

•

Vybavenie verejných
požiadavkám.

•

Znížená kvalita poskytovaných verejných služieb.

•

Dopravná a technická infraštruktúra chýba, alebo je zastaraná.

•

Pokles ekonomickej aktivity, málo novovytváraných pracovných
príležitostí.

•

Nedostatočná infraštruktúra pre rozvoj športu

•

Chýbajú podporné nástroje pre rozvoj cestovného ruchu.

•

Chýba podpora pre miestnych podnikateľov a živnostníkov.

•

Potreba motivácie k ekologickým formám hospodárenia.

•

Nedostatok pracovných príležitostí, stále vysoká nezamestnanosť.

•

Dlhodobá nezamestnanosť u mladých ľudí, osôb po 50-tke a žien s
malými deťmi.

•

Nutnosť dochádzania za prácou.

zariadení

nezodpovedá

súčasným

Na základe týchto problémov bola stanovená jedna zo základných potrieb
obce, ktorú bude potrebné riešiť v najbližších rokoch a to:
•

Efektívny a plnohodnotný hospodársky rozvoj zameraný na rozvoj
a skvalitňovanie miestnej verejnej infraštruktúry, služieb,
podnikateľských aktivít s dôrazom na rast zamestnanosti a rozvoj
cestovného ruchu.

Táto potreba sa stala základom pre stanovenie hore uvedeného
špecifického cieľa.
Zosúladenie so
základným
strategickým cieľom
SR

Súčasťou vízie SR je skvalitňovať život všetkých jej občanov aj
prostredníctvom udržateľného hospodárskeho územného rozvoja čo je
v súlade aj s predmetným špecifickým cieľom obce.
Skvalitňovaním života miestnych obyvateľov, miestnej infraštruktúry a
rozvojom investícií, podnikania a cestovného ruchu obec prispeje aj
k napĺňaniu základného strategického cieľa SR, pretože tento cieľ
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podporuje integrovaný a na výsledky orientovaný miestny rozvoj, ktorý sa
opiera na vnútorný potenciál obce a prispieva k zvyšovaniu
konkurencieschopnosti obce.
Základným programovým dokumentom pre riadenie pomoci zo
štrukturálnych a investičných fondov EÚ (EŠIF) je Partnerská dohoda SR
na roky 2014 – 2020. Predmetný špecifický cieľ je v súlade s nasledovnými
národnými prioritami:
Podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie.
•

Infraštruktúra pre hospodársky rast a tvorbu pracovných miest.

•

Moderná a profesionálna verejná správa.

Okrem toho nadväzuje na základné koncepčné dokumenty EÚ - Európa
2020 a Spoločný strategický rámec (SSR), a je v súlade s nasledovnými
tematickými cieľmi:

Zosúladenie s cieľmi
národných
dokumentov

•

Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií.

•

Zlepšenie prístupu k informačným a komunikačným technológiám,
zlepšenie ich využívania a kvality.

•

Zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov.

•

Podpora udržateľnej dopravy.

•

Podpora udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a mobility
pracovnej sily.

•

Posilnenie inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy a
zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy.

Predmetný špecifický cieľ je v súlade aj cieľmi PHSR Košického
samosprávneho kraja predovšetkým nasledovnými strategickými cieľmi :

Zosúladenie s cieľmi
samosprávneho kraja

•

Posilňovanie regionálnej identity zastavením vytláčania pracovnej
sily z trhu práce.

•

Posilňovanie regionálnej identity cestou rozvoja vidieka.

•

Posilňovanie regionálnej identity hľadaním alternatív k trhu práce
pre pracovnú silu, ktorá bola z trhu práce vytlačená.

•

Posilňovanie regionálnej identity cestou rozvoja kultúrneho
dedičstva.

B. SOCIÁLNA OBLASŤ
Špecifický cieľ

Zdôvodnenie a popis
východiskovej situácie

Rozvoj komunitnej spolupráce, sociálnej inklúzie a vzdelávania v obci
Výber tohto cieľa súvisí so stanovením kľúčových potrieb miestnych
obyvateľov a zástupcov obce. Na základe výsledkov dotazníkového
prieskumu, neformálnych i pracovných
stretnutí s obyvateľmi i
zástupcami miestnej samosprávy, ako aj na základe SWOT analýzy
vyplynuli ako kľúčové nasledovné problémy:
•

Odchod mladých a kvalifikovaných ľudí za prácou.

•

Prehlbovanie sociálnych rozdielov a chudoby.

•

Vysoký podiel obyvateľov MRK
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•

Postupné starnutie obyvateľstva, zvýšená potreba sociálnych
služieb.

•

Chýba osobitný prístup k potrebám mladých ľudí a mládeže.

•

Nedostatok kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

•

Nedostatočná aktivita spolkovej a klubovej činnosti

•

Nárast radikalizmu, extrémizmu, rôznych foriem závislostí.

•

Nižšia vzdelanostná úroveň nezamestnaných.

•

Ohrozenie rodinnej súdržnosti a tradičných morálnych hodnôt.

Na základe týchto problémov bola stanovená jedna zo základných potrieb
obce, ktorú bude potrebné riešiť v najbližších rokoch a to:
•

Rozvíjať a skvalitňovať miestny ľudský potenciál so zameraním na
vzdelávanie miestnych obyvateľov, ochranu ich zdravia,
zabezpečenia sociálnych služieb vrátane rozvoja komunitnej
spolupráce
a
komunitného
dialógu
v záujme pomoci
marginalizovaným skupinám pri lepšom uplatnení sa na trhu
práce.

Táto potreba sa stala základom pre stanovenie hore uvedeného
špecifického cieľa.

Zosúladenie so
základným
strategickým cieľom
SR

Súčasťou vízie SR je skvalitňovať život všetkých jej občanov aj
prostredníctvom udržateľného sociálneho územného rozvoja čo je
v súlade aj s predmetným špecifickým cieľom obce.
Rozvoj služieb starostlivosti o zdravie miestnych obyvateľov, sociálnych
služieb, komunitnej spolupráce, sociálnej inklúzie a vzdelávania prispeje aj
k napĺňaniu základného strategického cieľa SR, pretože tento cieľ
podporuje zvyšovanie kvality života miestnych obyvateľov a tak sa opiera
o vlastný vnútorný ľudský potenciál obce.
Základným programovým dokumentom pre riadenie pomoci zo
štrukturálnych a investičných fondov EÚ (EŠIF) je Partnerská dohoda SR
na roky 2014 – 2020. Predmetný špecifický cieľ je v súlade s nasledovnými
národnými prioritami:

Zosúladenie s cieľmi
národných
dokumentov

Zosúladenie s cieľmi
samosprávneho kraja

•

Rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce.

Okrem toho nadväzuje na základné koncepčné dokumenty EÚ - Európa
2020 a Spoločný strategický rámec (SSR), a je v súlade s nasledovnými
tematickými cieľmi:
• Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe a akejkoľvek
diskriminácii.
• Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy pre
zručnosti a celoživotné vzdelávanie.
Predmetný špecifický cieľ je v súlade aj cieľmi PHSR Košického
samosprávneho kraja predovšetkým strategickými cieľmi :
• Posilňovanie regionálnej identity cestou podpory rozvoja
občianskej spoločnosti.
• Posilňovanie regionálnej identity cestou podpory rozvoja
sociálnych ľudských práv.
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•

Posilňovanie regionálnej identity cestou podpory rozvoja
dobrovoľníctva.

C. ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ
Špecifický cieľ

Zdôvodnenie a popis
východiskovej situácie

Ochrana a zlepšovanie stavu životného prostredia, využívaním
obnoviteľných zdrojov energie a efektívnym systémom odpadového
hospodárstva.
Výber tohto cieľa súvisí so stanovením kľúčových potrieb miestnych
obyvateľov a zástupcov obce. Na základe výsledkov dotazníkového
prieskumu, neformálnych i pracovných
stretnutí s obyvateľmi i
zástupcami miestnej samosprávy, ako aj na základe SWOT analýzy
vyplynuli ako kľúčové nasledovné problémy:
• Nedostatočné separovanie a zhodnocovanie odpadov
• Málo využívané obnoviteľné zdroje energií.
• Chýbajúca kanalizácia a ČOV
• Nezregulovaný tok obecného potoka
• Zanedbaná verejná zeleň a verejné priestranstvá
• Energetická efektívnosť verejných budov je nízka
• Environmentálne povedomie u obyvateľov i podnikateľov je nízke.
Na základe týchto problémov bola stanovená jedna zo základných potrieb
obce, ktorú bude potrebné riešiť v najbližších rokoch a to:
•

Chrániť prírodu v území a skvalitňovať miestne životné prostredie
obyvateľov,
zvyšovať
energetickú
efektívnosť, využívať
obnoviteľné zdroje energie, zmierňovať nepriaznivé dopady
zmeny klímy a efektívne hospodáriť s odpadmi.

Táto potreba sa stala základom pre stanovenie hore uvedeného
špecifického cieľa.

Zosúladenie so
základným
strategickým cieľom
SR

Zosúladenie s cieľmi
národných
dokumentov

Súčasťou vízie SR je skvalitňovať život všetkých jej občanov aj
prostredníctvom udržateľného environmentálneho územného rozvoja čo
je v súlade aj s predmetným špecifickým cieľom obce.
Aktivity prispievajúce k ochrane a zlepšovaniu stavu miestneho životného
prostredia, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, zmierňovanie
nepriaznivých dopadov zmeny klímy a efektívny systém odpadového
hospodárstva prispeje aj k napĺňaniu základného strategického cieľa SR,
pretože tento cieľ podporuje integrovaný a na výsledky orientovaný
miestny rozvoj pri rešpektovaní princípov trvalej udržateľnosti.
Základným programovým dokumentom pre riadenie pomoci zo
štrukturálnych a investičných fondov EÚ (EŠIF) je Partnerská dohoda SR
na roky 2014 – 2020. Predmetný špecifický cieľ je v súlade s nasledovnými
národnými prioritami:
•

Udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov.

Okrem toho nadväzuje na základné koncepčné dokumenty EÚ - Európa
2020 a Spoločný strategický rámec (SSR), a je v súlade s nasledovnými
tematickými cieľmi:
• Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých
sektoroch.
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•
•

Podpora prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzanie a
riadenie rizika.
Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho
využívania zdrojov.

Predmetný špecifický cieľ je v súlade aj cieľmi PHSR Košického
samosprávneho kraja a je v súlade s nasledovnými jeho špecifickými
cieľmi:
• Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry.
Zosúladenie s cieľmi
• Zlepšenie kvality povrchových a podzemných vôd.
samosprávneho kraja
• Zvýšenie kvality ovzdušia, vrátane využívania obnoviteľných
zdrojov energie.
• Zvýšenie objemu materiálového zhodnocovania odpadov.
• Uchovanie, ochrana a zveľaďovanie prírodného dedičstva.

Zdroj: vlastné spracovanie

3.

PROGRAMOVÁ ČASŤ

Programová (plánovacia) časť PHSR obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na
zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce, t.j. obsahuje podrobnejšie rozpracovanie
strategických cieľov v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej politike minimálne na
úroveň opatrení a aktivít, ktoré sú tvorené vecne príbuznými skupinami projektov.
Pri definovaní stratégie vo všetkých typoch programových dokumentov je dôležité dbať na to,
aby jednotlivé ciele na seba nadväzovali a aby opatrenia a aktivity boli koherentné, teda aby
sa neprekrývali.
3.1.

KONKRÉTNE OPATRENIA A AKTIVITY

PHSR obce Jaklovce pozostáva z hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti. Každá
z oblastí je členená na priority, opatrenia a aktivity (konkrétne projekty). V hospodárskej
oblasti sa nachádzajú 4 priority, v sociálnej oblasti sú 2 priority a v environmentálnej oblasti je
1 priorita. Na základe analýzy súčasného stavu základnej infraštruktúry v obci Jaklovce sa dajú
definovať nedostatky, ktoré zle vplývajú na možný rozvoj a ktoré je potrebné odstrániť.
Odstránenie nedostatkov patrí k najdôležitejším faktorom pre zvýšenie kvality života v obci.
Rozvoj a skvalitnenie základnej infraštruktúry obce napomôže naštartovať a rozbehnúť jej
budúci rozvoj a výrazne prispeje k zvýšeniu kvality života obyvateľov obce.
Po zohľadnení kľúčových potrieb obyvateľov obce a rôznych možností obce (vrátane
finančných) boli stanovené nasledovné kľúčové aktivity, ktoré sa bude obec snažiť vo forme
projektov v najbližších rokoch, zvlášť do roku 2023, zrealizovať a tak dosahovať postupný
rozvoj obce s následným postupným skvalitňovaním života jej obyvateľov. Pri výbere aktivít
(projektov) boli zohľadnené súčasné možnosti a podmienky pre podávanie projektov z fondov
EÚ, rôznych národných zdrojov a taktiež možnosti vlastného spolufinancovania a tiež
využívania súkromných zdrojov pre finančné zabezpečenie jednotlivých projektov.
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Jednotlivé aktivity predstavujú konkrétne projekty, ktoré obec plánuje realizovať
v najbližšom období. Popis jednotlivých aktivít, ich charakteristika i harmonogram realizácie je
súčasťou akčného plánu PHSR, ktorý sa bude pravidelne prehodnocovať a aktualizovať. Ďalšie
nové aktivity budú postupne dopisované po ich odsúhlasení obecným zastupiteľstvom.
Zapracované budú v čase pravidelnej aktualizácie akčného plánu PHSR.
Tabuľka 25 Prehľad priorít, opatrení a aktivít podľa oblastí
A. HOSPODÁRSKA OBLASŤ
Priorita 1.
Rozvoj dopravnej infraštruktúry obce
Opatrenie 1.1.
Rozvoj a skvalitňovanie vnútornej dopravnej infraštruktúry
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

aktivita

Rekonštrukcia oporného múru, schodov a chodníka na ul. Okružnej
Rekonštrukcia oporného múru a chodníka od OcÚ k cintorínu – 80m
Rekonštrukcia chodníka od cintorína po poštu
Výstavba chodníka od pošty po ul. Jarčekovú
Rekonštrukcia miestnych komunikácii (ul. Pekárenská, Rybničná, Priehradná,
Poľná)
1.1.6. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch- parkovisko pri cintoríne, oproti
pošte a v Základnej škole
1.1.7. Úprava potoka
(Jarčeková ulica)
1.1.8. Rekonštrukcia autobusových zastávok a vstupných tabúľ do obce
1.1.9. Rekonštrukcia areálu plôch OCÚ pre výstavbu parkoviska (námestia)
1.1.10. Dopravné značenie (spracovanie projektovej dokumentácie dopravného
značenia v obci, inštalácia spomaľovačov rýchlosti a meračov rýchlosti)
1.1.11. Vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom nachádzajúci sa pod
obecnými komunikáciami

Priorita 2.
Opatrenie 2.1.

Obnova a dobudovanie základnej a občianskej infraštruktúry
Kultúra

aktivita

2.1.1. Podpora kultúrnych a spoločenských akcií – Festival Divadelné Jaklovce
2.1.2. Vybavenie kultúrneho domu (osvetlenie a zvuková technika)
2.1.3. Rekonštrukcia a vybavenie KD ( kúrenie, elektrické rozvody, šatne, kuchyňa)

Opatrenie 2.2.

Rozvoj športovej infraštruktúry

aktivita

2.2.1. Podpora organizovania športových podujatí a činnosti športových klubov
2.2.2. Rekonštrukcia objektov OFK ( budova OFK a areál ihriska)
2.2.3. Výstavba tribúny na futbalovom ihrisku
2.2.4. Výstavba detského ihriska (areál futbalového ihriska)
2.2.5. Výstavba detského ihriska v MŠ a outdorového ihriska v ZŠ
2.2.6. Výstavba volejbalového ihriska/nohejbalového
2.2.7. Výstavba turistických rozhľadní
2.2.8. Vytvorenie oddychovej zóny
2.2.9. Vytvorenie značených náučných chodníkov
2.2.10. Vytvorenie rekreačného zázemia

Opatrenie 2.3.

Rozvoj technickej infraštruktúry

aktivita

2.3.1. Inštalácia prvkov drobnej architektúry v obci – lavičky na ul. Pekárenskej
2.3.2. Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia
2.3.3 Wifi zóny

Opatrenie 2.4.

Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti
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Aktivita
Opatrenie 2.5.

aktivita

2.4.1. Zvyšovanie bezpečnosti miestnych obyvateľov – budovanie kamerového
systému

Rozvoj občianskej infraštruktúry

2.5.1. Rekonštrukcia budovy OcU
2.5.2. Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice a budovy kultúrneho domu
2.5.3. Rekonštrukcia telocvične ZŠ
2.5.4. Rekonštrukcia objektov v ZŠ (okná, strechy, zateplenie)
2.5.5. Revitalizácia priestranstva cintorína – vydláždenie chodníkov
2.5.6. Výstavba kolumbária na miestnom cintoríne
2.5.7. Výstavba Domu smútku
2.5.8. Rozšírenie kapacity MŠ

Opatrenie 2.6.
aktivita
Priorita 3.
Opatrenie 3.1.

Rozvoj a skvalitňovanie bývania v obci

aktivita
Opatrenie 3.2.
aktivita
Priorita 4.
Opatrenie 4.1.

3.1.1. Výstavba cyklotrasy medzi obcami Kojšov-Veľký Folkmar-Jaklovce

aktivita

2.6.1. Výstavba nájomných bytov

Rozvoj a využitie potenciálu cestovného ruchu
Rozširovanie infraštruktúry cestovného ruchu a kvality ponúkaných
služieb
Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu

3.2.1. Vytvorenie turisticko-informačnej kancelárie

Rozvoj ekonomického potenciálu obce Jaklovce
Skvalitňovanie miestnych služieb

4.1.1. Obstaranie projektovej dokumentácie, štúdií a VO k pripravovaným investičným
projektom

B. SOCIÁLNA OBLASŤ
Systémové znižovanie nezamestnaných obyvateľov obce Jaklovce
Priorita 5.
rozvojom aktívnej politiky trhu práce
Rozvoj spolupráce všetkých zainteresovaných inštitúcií za účelom
Opatrenie 5.1.
systémového znižovania nezamestnanosti rozvojom aktívnej politiky
trhu práce
5.1.1.

aktivita
Priorita 6.
Opatrenie 6.1.
aktivita

Spolupráca s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny pri aktivitách
podporujúcich znižovanie nezamestnanosti, rovnosť príležitostí (pre ženy)
a začleňovanie znevýhodnených skupín do pracovného procesu

Komunitná spolupráca
Aktivizácia obyvateľstva

6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.

Informačné kampane (enviromentálna výchova, prevencia rôznych foriem
diskriminácie, zvyšovanie povedomia o nutnosti separácie odpadov a pod.)
Rozvoj miestnej spolkovej a klubovej činnosti
Rozvoj spolupráce na miestnej, regionálnej a národnej úrovni

C. ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ
Priorita 7.
Rozvoj environmentálnej infraštruktúry obce
Opatrenie 7.1.
Ochrana kvality podzemných a povrchových vôd
aktivita

7.1.1. Podpora prevencie pred nelegálnym znečisťovaním vôd rôznym druhom
odpadov

Opatrenie 7.2.
aktivita
Opatrenie 7.3.

7.2.1.

Obnova a ochrana krajiny, prírody, obecných parkov a zelene
Revitalizácia parku a verejných priestranstiev v obci

Zlepšenie hospodárenia s odpadmi
7.3.1.

Odstraňovanie odpadov v extraviláne obce
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7.3.2.

aktivita

7.3.3.

Opatrenie 7.4.
aktivita
Opatrenie 7.5.
aktivita

Zavedenie systému nakladania s odpadmi a zlepšenie systému prevencie
a postihovania nelegálneho nakladania s odpadmi
Podpora zavádzania environmentálnych kritérií do verejných zákaziek obce (
nákupy materiálu, stavby, ... )

. Obnoviteľné zdroje a úspora energií
7.4.1. Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Jaklovce

Ochrana pred povodňami vytváraním vhodných podmienok a podporou
realizácie protipovodňových opatrení
7.5.1. Protipovodňové opatrenia v obci – vodozádržné opatrenia
7.5.2. Rekonštrukcia protipovodňových opatrení v rokoch 2010-2014

Zdroj: vlastné spracovanie, obec Jaklovce
3.2.

ANALÝZA UKAZOVATEĽOV PHSR
Tabuľka 26 Zoznam ukazovateľov dopadu podľa oblastí

Typ

Názov ukazovateľa

Zdroj

Merná
jednot
.

Rok
2017

A. HOSPODÁRSKA OBLASŤ
Vyššia spokojnosť s občianskou
prieskum
%
vybavenosťou v obci
Dopad
Vyššia spokojnosť s rozvojom a
prieskum
%
napredovaním obce
B. SOCIÁLNA OBLASŤ
Nárast spokojnosti miestnych obyvateľov
s poskytovanými sociálnymi službami pre
prieskum
%
seniorov v obci
Nárast spokojnosti miestnych obyvateľov
Dopad
s poskytovanými sociálnymi službami pre
prieskum
%
obyvateľov sociálne vylúčených komunít
Zvýšená spokojnosť s prácou obecného
prieskum
%
úradu a miestnej samosprávy
C. ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ
Zvýšený počet opatrení zameraných na
Dopad
obec
počet
ochranu prírody a životného prostredia
Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0; obec Jaklovce

Rok
2023

18,5

23

51,2

56

17,7

21

14,5

19

24,2

29

0

2
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Tabuľka 27 Zoznam ukazovateľov výsledku podľa aktivít
Priorita/opatrenie/aktivita

Ukazovateľ výsledku

A. HOSPODÁRSKA OBLASŤ
Priorita 1. Rozvoj dopravnej infraštruktúry obce
Opatrenie 1.1. Rozvoj a skvalitňovanie vnútornej dopravnej infraštruktúry
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

Rekonštrukcia oporného múru, schodov a
chodníka na ul. Okružnej

Počet rekonštrukcií

obec

Rekonštrukcia oporného múru a chodníka od
OcÚ k cintorínu – 80m

Počet rekonštrukcií

obec

Počet

Rekonštrukcia chodníka od cintorína po
poštu

Počet rekonštrukcií

obec

Počet

Počet chodníkov

obec

Počet

počet miestnych komunikácií

obec

Počet parkovacích plôch

obec

1.1.4.

Výstavba chodníka od pošty po ul. Jarčekovú

1.1.5.

Rekonštrukcia miestnych komunikácii (ul.
Pekárenská, Rybničná, Priehradná, Poľná)

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

Východisková Cieľová
Informačný Merná
hodnota
hodnota
zdroj
jednotka
r. 2017
r. 2023

Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôchparkovisko pri cintoríne, oproti pošte a v
Základnej škole
Úprava potoka

(Jarčeková ulica)

Počet

Prekrytie miestneho potoka 70100m, vytvorenie trhoviska
a parkoviska
Počet autobusových zastávok

0

Počet

Počet

0

0
0
0

0

1

1

1
1
4

2

obec

Počet

0

1

obec

Počet

0

6
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1.1.9.

Rekonštrukcia autobusových zastávok a
vstupných tabúľ do obce

1.1.10. Rekonštrukcia areálu plôch
výstavbu parkoviska (námestia)

OCÚ

pre

1.1.11. Dopravné značenie (spracovanie projektovej
dokumentácie dopravného značenia v obci,
inštalácia spomaľovačov rýchlosti a meračov
rýchlosti)

Počet areálov OcÚ

obec

Počet

0

1

Počet osadených dopravných
značení

obec

Počet

0

5

Počet pozemkov

obec

počet

0

10

Priorita 2. Obnova a dobudovanie základnej a občianskej infraštruktúry
Opatrenie 2.1 Kultúra
2.1.1.

Podpora kultúrnych a spoločenských akcií –
Festival Divadelné Jaklovce
2.1.2. Vybavenie kultúrneho domu (osvetlenie
a zvuková technika)
2.1.3. Rekonštrukcia a vybavenie KD ( kúrenie,
elektrické rozvody, šatne, kuchyňa)

Opatrenie 2.2 Rozvoj športovej infraštruktúry
2.2.1. Podpora organizovania športových podujatí
a činnosti športových klubov
2.2.2.

Rekonštrukcia objektov OFK ( budova OFK
a areál ihriska)

2.2.3. Výstavba tribúny na futbalovom ihrisku
2.2.4. Výstavba detského ihriska (areál futbalového
ihriska)
2.2.5. Výstavba detského ihriska v MŠ a outdorového
ihriska v ZŠ

Počet podporených kultúrnych akcií

obec

Počet vybavených kultúrnych
domov

obec

Počet rekonštruovaných kuchýň
Počet podporených športových
podujatí
Počet rekonštruovaných objektov
OFK
Počet tribún
Počet detských ihrísk

Počet

0

2

Počet

0

1

obec

Počet

0

1

obec

Počet

0

10

obec

Počet

0

1

obec

Počet

0

1

obec

Počet detských ihrísk
obec

Počet
Počet

0

1

0

2
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Počet volejbalových ihrísk

obec

Počet

0

1

Počet turistických rozhľadní

obec

Počet

0

2

Počet oddychových zón

obec

Počet

0

1

Vytvorenie náučných chodníkov

obec

Počet

0

3

Počet rekreačných zázemí

obec

Počet

0

3

Počet inštalovaných prvkov drobnej
architektúry
Počet rekonštruovaných svetelných
bodov
Počet vytvorených zón

obec

Počet

0

obec

Počet

0

1

obec

Počet

0

2

Počet nových kamier

Obec

Počet

Počet rekonštruovaných budov

obec

Počet rekonštruovaných budov

obec

Počet rekonštrukcií

2.2.6. Výstavba volejbalového ihriska/nohejbalového
2.2.7. Výstavba turistických rozhľadní
2.2.8. Vytvorenie oddychovej zóny
2.2.9. Vytvorenie značených náučných chodníkov
2.2.10. Vytvorenie rekreačného zázemia

Opatrenie 2.3 Rozvoj technickej infraštruktúry
2.3.1. Inštalácia prvkov drobnej architektúry v obci –
lavičky na ul. Pekárenskej
2.3.2. Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia
2.3.3. Wifi zóny

4

Opatrenie 2.4. Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti
2.4.1. Zvyšovanie bezpečnosti miestnych obyvateľov –
budovanie kamerového systému

Opatrenie 2.5. Rozvoj občianskej infraštruktúry
2.5.1. Rekonštrukcia budovy OcU
2.5.2.

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice a budovy
kultúrneho domu

2.5.3. Rekonštrukcia telocvične ZŠ
2.5.4. Rekonštrukcia objektov v ZŠ (okná, strechy,
zateplenie)
2.5.5. Revitalizácia priestranstva cintorína –
vydláždenie chodníkov
2.5.6. Výstavba kolumbária na miestnom cintoríne
2.5.7. Výstavba Domu smútku

Počet

0
0

7

1

Počet

0

obec

Počet

0

Počet rekonštruovaných objektov

obec

Počet

0

Počet revitalizovaných
priestranstiev
Počet vytvorených kolumbárií

obec

Počet

0

obec

Počet

0

1

Počet domov smútku

obec

Počet

0

1

2
1
1
1
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2.5.8. Rozšírenie kapacity MŠ

Počet detí

obec

Počet nájomných bytov

obec

Opatrenie 2.6. Rozvoj a skvalitňovanie bývania v obci
2.6.1. Výstavba nájomných bytov

Priorita 3. Rozvoj a využitie potenciálu cestovného ruchu
Opatrenie 3.1. Rozširovanie infraštruktúry cestovného ruchu a kvality ponúkaných služieb
3.1.1. Výstavba cyklotrasy medzi obcami KojšovVeľký Folkmar-Jaklovce

Počet podporených aktivít

Opatrenie 3.2. Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
3.2.1

Vytvorenie turisticko-informačnej kancelárie

Počet kancelárií

Priorita 4. Rozvoj ekonomického potenciálu obce Jaklovce
Opatrenie 4.1.Skvalitňovanie miestnych služieb
4.1.2. Obstaranie projektovej dokumentácie, štúdií a
VO k pripravovaným investičným projektom

Počet dokumentácii

obec

obec

obec

Počet

0

1

Počet

0

15

Počet

0

1

0

1

0

2

Počet

Počet

B. SOCIÁLNA OBLASŤ
Priorita 5. Systémové znižovanie nezamestnaných obyvateľov rozvojom aktívnej politiky trhu práce
Opatrenie 5.1. Rozvoj spolupráce všetkých zainteresovaných inštitúcií za účelom systémového znižovania nezamestnanosti rozvojom
aktívnej politiky trhu práce
5.1.1 Spolupráca s Úradom práce sociálnych vecí
a rodiny pri aktivitách podporujúcich znižovanie
nezamestnanosti, rovnosť príležitostí (pre ženy)
a začleňovanie znevýhodnených skupín do
pracovného procesu

Počet podporených aktivít

obec

počet

0

5

obec

počet

0

5

0

20

Priorita 6.Komunitná spolupráca
Opatrenie 6.1. Aktivizácia obyvateľstva
6.1.1 Informačné kampane (enviromentálna
výchova, prevencia rôznych foriem
diskriminácie, zvyšovanie povedomia
o nutnosti separácie odpadov a pod.)

6.1.2 Rozvoj miestnej spolkovej a klubovej činnosti

Počet informačných aktivít

Počet podporených spolkov
a klubov

obec

Počet
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6.1.3 Rozvoj spolupráce na miestnej, regionálnej
a národnej úrovni

Počet podporených aktivít

3. ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ
Priorita 7. Rozvoj environmentálnej infraštruktúry obce
Opatrenie 7.1. Ochrana kvality podzemných a povrchových vôd
7.1.1.

Podpora prevencie pred nelegálnym
znečisťovaním vôd rôznym druhom odpadov

Počet podporených aktivít

Opatrenie 7.2. Obnova a ochrana krajiny, prírody, obecných parkov a zelene
7.2.1.

Revitalizácia parku a verejných priestranstiev
v obci

Opatrenie 7.3. Zlepšenie hospodárenia s odpadmi
7.3.1.
7.3.2.

7.3.3.

Podpora prevencie pred nelegálnym
znečisťovaním vôd rôznym druhom odpadov
Zavedenie systému nakladania s odpadmi
a zlepšenie systému prevencie
a postihovania nelegálneho nakladania s
odpadmi
Podpora zavádzania environmentálnych
kritérií do verejných zákaziek obce ( nákupy
materiálu, stavby, ... )

Počet podporených opatrení

Počet podporených opatrení
Počet zavedených
opatrení/systémov

0

20

Počet

0

2

obec

Počet

0

3

0

3

obec

obec

obec

Počet zateplených budov

Počet

obec

Počet podporených opatrení

Opatrenie 7.4. Obnoviteľné zdroje a úspora energií
7.4.1. Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Jaklovce

obec

obec

Počet

Počet

0

Počet

0

Počet

0

Opatrenie 7.5. Ochrana pred povodňami vytváraním vhodných podmienok a podporou realizácie protipovodňových opatrení
7.5.1. Protipovodňové opatrenia v obci – vodozádržné
opatrenia
7.5.2. Rekonštrukcia protipovodňových opatrení
v rokoch 2010-2014

Počet zavedených
protipovodňových opatrení
Počet opatrení

3

2

1

obec

Počet

0

1

obec

počet

0

1

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0; obec Jaklovce
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REALIZAČNÁ ČASŤ

4.

Realizačná časť PHSR je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného
zabezpečenia realizácie programu rozvoja obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia
programu rozvoja obce na základe stanovených merateľných ukazovateľov, vecný a časový
harmonogram realizácie programu rozvoja obce formou akčných plánov.

4.1.

POSTUP REALIZÁCIE PHSR

Realizačná časť PHSR je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného
zabezpečenia realizácie programu rozvoja obce. Stanovuje rozdelenie zodpovedností za
realizáciu jednotlivých častí PHSR a popis samotných priebežných postupov, ktoré budú
nevyhnutné pre úspešnú realizáciu rozvojovej stratégie obce. Dôležitou súčasťou realizácie
PHSR bude zabezpečenie komunikačných a informačných aktivít vzhľadom k jednotlivým
cieľovým skupinám obyvateľstva obce. Celkovú úspešnosť realizácie PHSR a postupné
napĺňanie stanovených cieľov spojené s prípadnými zmenami v stratégii alebo aktualizáciami
bude zabezpečovať systém monitorovania a hodnotenia. Vecný a časový harmonogram
realizácie konkrétnych rozvojových projektov bude súčasťou akčných plánov stratégie. U
projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie je fixne predpísaný systém ich
monitorovania. Ostatné opatrenia a projekty, ktoré nebudú financované z európskej pomoci
budú monitorované cestou vyhodnotenia plnenia akčného plánu za príslušný kalendárny rok.
4.1.1. Postup realizácie PHSR
Realizácia rozvojovej stratégie obce bude postupne počas obdobia jej platnosti do roku 2022,
zabezpečovaná v niekoľkých základných oblastiach:
•

Dopĺňanie PHSR (v zmysle platnej metodiky PHSR a jej aktualizácií),

•

Príprava rozvojových projektov (v zmysle platnej legislatívy a metodiky PHSR),

•

Realizácia rozvojových projektov (v súlade so stratégiou a akčnými plánmi),

•

Monitorovanie a hodnotenie plnenia PHSR,

•

Aktualizácia plánov a stratégie PHSR.
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Tabuľka 28 Popis realizácie jednotlivých oblasti PHSR
Oblasť
Dopĺňanie
PHSR

Príprava
projektov

Realizácia
projektov

Monitorovanie
a hodnotenie

Aktualizácia
plánov
a stratégie

Popis/Zdôvodnenie
V zmysle platnej metodiky sú predpísané časti, ktoré má rozvojová stratégia obce
povinne obsahovať. Počas spracovania PHSR neboli k dispozícii všetky metodikou
požadované údaje a preto niektoré vybrané časti PHSR bude potrebné dopĺňať
v priebehu realizácie PHSR priebežne alebo hneď ako budú požadované
informácie alebo údaje k dispozícii.
V zmysle platnej metodiky je dôležité realizáciu predovšetkým väčších
investičných projektov starostlivo naplánovať a pripraviť. Dôležitý je výber
konkrétnych projektov, ktoré sa budú realizovať, prehodnotenie ich prínosu
a dopadu na plnenie cieľov stratégie, ekonomickej efektívnosti a stavu
pripravenosti na konkrétnu realizáciu (technická pripravenosť, povolenia,
financovanie, partneri a pod.).
Jedná sa o základnú a nosnú časť plnenia rozvojovej stratégie obce. Predstavuje
konkrétnu realizáciu investičných alebo neinvestičných projektov v zmysle
s akčnými plánmi a v súlade so stratégiou PHSR. V prípade viaczdrojového
financovania s využitím dotácií je dôležité zabezpečiť plnenie platnej legislatívy,
zmluvných podmienok poskytovateľa dotácie, zaznamenania a archivovania
priebehu realizácie (foto, video, dokumenty a pod.), propagácie projektu a pod.
Postupné plnenie PHSR bude potrebné priebežne monitorovať a vyhodnocovať .
V prípade neplnenia nastavených ukazovateľov, cieľov alebo v prípade výrazných
zmien vonkajších alebo vnútorných vplyvov na obec bude potrebné prehodnotiť
nové úpravy, zmeny alebo aktualizácie vybraných častí príp. celého PHSR.
Počas jednotlivých rokov realizácie PHSR bude samospráva každoročne
prehodnocovať a aktualizovať vybrané plány – akčný plán, komunikačný plán,
plán hodnotenia a monitorovania, finančný plán, zoznam ukazovateľov a pod.
Samospráva každoročne do leta spracuje pripomienky úradu, poslancov,
verejnosti a partnerov a navrhne aktualizácie akčného a iných plánov pred
začiatkom prípravy rozpočtu na nasledujúci rok. Aktualizáciu PHSR ako celku
samospráva uskutoční každé 3 – 4 roky. K termínu aktualizácie PHSR je potrebné
vypracovať hodnotenie stavu projektovej pripravenosti (ex-ante).
Zdroj: vlastné spracovanie

Jednotlivé základné oblasti realizácie PHSR budú realizované prostredníctvom nasledovných
aktivít:
Tabuľka 29 Aktivity pre jednotlivé oblasti realizácie PHSR
Dopĺňanie PHSR
Názov aktivity

Popis realizácie

Formulár

Evidencia a karty
mimovládnych
organizácií

Postupný zber údajov, evidencia a zakladanie
kariet miestnych mimovládnych organizácií
(MVO) – spolky, zväzy, združenia a pod.
(formálneho i neformálneho charakteru).

Predpísaný metodikou na
vypracovanie PHSR:
- karta MVO
-

evidencia MVO
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Evidencia a karty
podnikateľských
subjektov

Postupný zber údajov, evidencia a zakladanie
kariet miestnych podnikateľských osôb alebo
subjektov, ktoré majú sídlo, prevádzku alebo
vykonávajú činnosť na území obce.

Predpísaný metodikou PHSR:
- karta právnickej osoby

Dohody
o partnerstvách

Oslovenie miestnych organizácií
a podnikateľov s ponukou na vytvorenie
partnerstva pri realizácii PHSR.
Zber údajov a ich doplnenie do tabuliek príp.
doplnenie nových informácií, ktoré boli
zistené resp. schválené už po termíne
spracovania hlavného dokumentu PHSR.
Návrh hodnotiacich kritérií pre hodnotenie
plnenia PHSR pre každoročné posudzovanie
a monitorovanie plnenia akčného plánu,
opatrení a cieľov stratégie PHSR.
Výber hodnotených oblastí a príprava
hodnotiacich tabuliek pre každú vybranú
oblasť v súlade s metodikou PHSR.

Metodikou PHSR
odporúčaný vzor dohody
o partnerstve
V súlade s metodikou na
vypracovanie PHSR príp.
úprava alebo zjednodušenie
v záujme zrozumiteľnosti.
Návrh a doplnenie formuláru
predpísaného metodikou:
- kritériá hodnotenia PHSR

Postupné hodnotenie navrhovaných
projektov podľa navrhnutých hodnotiacich
tabuliek (prioritný významu a pripravenosť).
Finančné prehodnotenie navrhovaných
projektov – zhodnotenie nákladov
a prínosov/výnosov projektu.

Prideľovanie bodov za každý
projekt v rámci hodnotiacich
tabuliek a vyhodnotenie.
Predpísaný metodikou PHSR:
- výnosovo nákladová
analýza

Každý dôležitý alebo finančne náročnejší
projekt zahrnutý v akčnom pláne by mal
mať vypracovaný formulár na prípravu
projektu).
Realizácia postupu výberu dodávateľa
v súlade so zákonom o verejnom
obstarávaní, miestnymi všeobecne
záväznými nariadeniami alebo pokynmi
poskytovateľa dotácie.
Príprava technickej projektovej
dokumentácie – štúdie, projekty, posudky,
vyjadrenia, povolenia a pod. v súlade
s platnou legislatívou SR a EÚ.
V prípade projektov uchádzajúcich sa
o dotačnú pomoc vypracovanie žiadosti
o poskytnutie dotácie vrátane projektového
spisu a príslušných povinných príloh.

Predpísaný metodikou PHSR:
- formulár na prípravu
projektov

Doplnenie chýbajúcich
častí resp. tabuliek
Kritériá hodnotenia
PHSR
Hodnotiace tabuľky
pre výber projektov

- evidencia podnikateľov

Predpísaný metodikou PHSR:
- príklady hodnotiacich
tabuliek

Príprava projektov PHSR
Hodnotenie a výber
projektov
Výnosovo nákladová
analýza projektu
Formulár na prípravu
projektov
Výberové konania

Technická príprava
projektu
Príprava žiadostí o NFP

V súlade s platnými
predpismi realizované
samostatne alebo odborne
spôsobilými osobami.
Realizované odborne
spôsobilými osobami
resp. príslušnými útvarmi
alebo inštitúciami.
Predpísané formuláre
žiadostí, projektov a príloh
príslušným poskytovateľom
dotácie.

Realizácia projektov PHSR
Realizácia aktivít
projektu

Praktická realizácia konkrétnych aktivít
jednotlivých investičných i neinvestičných
projektov. Archivácia dokumentácie
spojenej s realizáciou projektu - stavebný

Vlastné spracovanie alebo
využitie odborne spôsobilých
osôb (napr. stavebný dozor),
partnerov projektu alebo
miestnych zamestnancov.
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Propagácia projektu

Administratíva projektu

denník, prezenčné listiny, zápisy zo
stretnutí, foto, video a pod.
Propagácia aktivít a výstupov projektu
v súlade s komunikačnou stratégiou PHSR,
komunikačným plánom alebo podmienkami
poskytovateľa dotácie príp. partnerov
projektu – príprava a archivácia materiálov
(články, tabule, oznamy, foto, video,
plagáty, letáky a pod.).
Organizácia a plánovanie realizácie aktivít
projektov, finančné vyúčtovanie, monitoring
realizácie a dopadov projektu. Archivácia
a spracovanie sprievodnej dokumentácie
projektu – žiadosti o platby, monitorovacie
správy a pod.

Vlastné spracovanie alebo
využitie odborne spôsobilých
osôb (napr. mediálne
spoločnosti), partnerov
projektu alebo miestnych
zamestnancov.
Vlastné spracovanie alebo
pri dotáciách využitie
odborného poradenstva pri
spracovaní predpísaných
formulárov a správ vrátane
príloh.

Monitorovanie a hodnotenie PHSR
Záznam
z monitorovania

Monitorovacia správa

Hodnotenie stavu
plnenia ukazovateľov

Hodnotenie PHSR

Správa o plnení PHSR

Záznam realizovaný min. 1 x za rok týkajúci
sa spracovania komplexného prehľadu
postupného plnenia jednotlivých opatrení
stratégie prostredníctvom realizácie
jednotlivých aktivít / projektov akčného
plánu PHSR.
Zber údajov a vyplnenie monitorovacej
správy min. 1 x za rok, prehľad pripomienok
k akčnému plánu, komunikácia
s verejnosťou, spracovanie pripomienok
a návrhov aktualizácií jednotlivých častí
PHSR.

Súčasťou každoročného procesu
monitorovania PHSR je aj hodnotenie stavu
plnenia merateľných ukazovateľov PHSR
vrátane návrhov na ich aktualizáciu.
Hodnotenie plnenia PHSR – obec
každoročne vyhodnotí dosiahnuté výsledky
a dopady realizovaných opatrení do 31.
marca za predchádzajúci rok.
Obec má povinnosť každoročne do 31. mája
zaslať na samosprávny kraj správu o plnení
PHSR.

Predpísaný metodikou PHSR:
- príklad záznamu
z monitorovania
Vlastné spracovanie, externí
poradcovia alebo partneri.
Predpísaný metodikou PHSR:
- monitorovacia správa
-

+ zoznam pripomienok

-

+ návrhy zmien v PHSR

Vlastné spracovanie, externí
poradcovia alebo partneri.
Predpísaný metodikou PHSR:
- zoznam ukazovateľov
Vlastné spracovanie, externí
poradcovia alebo partneri.
Predpísané metodikou PHSR:
- kritériá hodnotenia
PHSR
Vlastné spracovanie, externí
poradcovia alebo partneri.
V súlade s metodikou PHSR
a pokynmi samosprávneho
kraja.

Aktualizácia plánov a stratégie PHSR
Akčný plán PHSR

Každoročná aktualizácia akčného plánu na
daný rozpočtový rok s výhľadom na ďalšie 2
roky s priamym prepojením na rozpočet
obce. Aktualizácia akčného plánu má byť
realizovaná pred prípravou rozpočtu obce
na ďalší rok.

Predpísaný metodikou PHSR:
- akčný plán PHSR
+ pripomienky úradu,
poslancov a verejnosti
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Plán hodnotenia
a monitorovania PHSR

Prehodnotenie a aktualizácia plánu
hodnotenia a monitorovania PHSR v súlade
s aktualizáciou platnej legislatívy, metodiky,
dokumentov obce, štatistických údajov
alebo pripomienok a návrhov úradu.

Komunikačný plán
PHSR

Každoročná aktualizácia komunikačného
plánu v súlade s komunikačnou stratégiou
PHSR v závislosti od potrieb a možností
obce.

Aktualizácia
merateľných
ukazovateľov PHSR

Prehodnotenie a aktualizácia merateľných
ukazovateľov opatrení alebo cieľov na
základe predloženia návrhov na ich
aktualizáciu vyplývajúcich z prehodnotenia
stavu plnenia ukazovateľov.
V prípade celkovej aktualizácie PHSR
(obvykle každé 3 – 4 roky) je potrebné
vykonať ex-ante hodnotenie – stav
projektovej pripravenosti k termínu
aktualizácie PHSR.

Hodnotenie stavu
projektovej
pripravenosti

Vyhodnotenie
dotazníkových
prieskumov

V prípade realizácie verejných prieskumov
spojených s aktualizáciou PHSR alebo len
ako zisťovanie spätnej väzby od verejnosti
v súlade s komunikačným plánom.

Záznamy z verejných
prerokovaní

V prípade celkovej aktualizácie PHSR
spojenej s aktualizáciou cieľov a opatrení
stratégie ich nový návrh bude verejne
prerokovaný.

Aktualizácia PHSR

Spracovanie aktualizovanej verzie celého
dokumentu PHSR vrátane príloh a jeho
následné schválenie obecným
zastupiteľstvom.

Vlastné spracovanie, externí
poradcovia alebo partneri.
Predpísaný metodikou PHSR:
- plán hodnotenia a
monitorovania
Vlastné spracovanie, externí
poradcovia alebo partneri.
Predpísaný metodikou PHSR:
- komunikačný plán
PHSR
Vlastné spracovanie, externí
poradcovia alebo partneri.
Predpísaný metodikou PHSR:
- zoznam ukazovateľov
+ návrhy na zmeny
Vlastné spracovanie, externí
poradcovia alebo partneri.
Predpísaný metodikou PHSR:
- ex-ante hodnotenie stav projektovej
pripravenosti
Vlastné spracovanie, externí
poradcovia alebo partneri.
Vlastné spracovanie, externí
poradcovia alebo partneri.
- návrh dotazníka
- vyhodnotenie
prieskumu
Vlastné spracovanie, externí
poradcovia alebo partneri.
- záznam zo stretnutia
+ prezenčná listina, foto
Vlastné spracovanie, externí
poradcovia alebo partneri.
- aktualizovaný
dokument PHSR

Zdroj: vlastné spracovanie
4.1.2. Spolupráca s partnermi
Obec Jaklovce už počas prípravy PHSR využívala rôzne formy partnerskej spolupráce. V rámci
prípravy PHSR bolo vynaložené úsilie na vytvorenie viac sektorovej spolupráce v záujme
efektívnej a plnohodnotnej vzájomnej komunikácie, zberu informácií, potrieb a poznatkov čo
najširšieho spektra miestnych aktérov v obci. Partnerská spolupráca bola využívaná pri zbere
údajov o obci, pri analytickom hodnotení stavu obce, SWOT analýze a problémovej analýze
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obce, pri stanovení vízie a cieľov rozvojovej stratégie. Partnerská spolupráca pokračovala aj
pri príprave programovej a realizačnej časti PHSR obce. Obec plánuje pokračovať v partnerskej
spolupráci aj v realizačnej fáze svojho rozvojového programu a to vo všetkých základných
oblastiach realizácie PHSR. Konkrétne úlohy jednotlivých partnerov a oblasti spolupráce sú
súčasťou podpísaných vzájomných partnerských dohôd. Vzájomná spolupráca bude zameraná
predovšetkým na:
•

•

•

•

poznatkovú spoluprácu – zber údajov, poznatkov a informácií o problémoch a
potrebách partnera, možnostiach spolupráce, čo vie partner ponúknuť pre rozvoj obce,
odborná pomoc a poradenstvo pri realizácii PHSR, inštitucionálne príp. organizačné
zabezpečenie plnenia niektorých aktivít realizácie PHSR, realizácia samostatných
aktivít / projektov v rámci akčného plánu PHSR a pod.;
finančnú spoluprácu – spolufinancovanie spoločných projektov realizovaných v rámci
akčného plánu PHSR, samostatná realizácia a financovanie rozvojových projektov
v súlade s rozvojovou stratégiou obce, sponzorské a dotačné príspevky na realizáciu
vybraných aktivít obce a pod.;
materiálnu a pracovnú spoluprácu – nefinančná pomoc zameraná na materiálne
alebo technické zabezpečenie realizácie aktivít / projektov obce, odpracovaný čas
a dobrovoľná spolupráca, odborná výpomoc alebo poradenstvo, organizácia
vzdelávania, seminárov a iných podujatí v záujme realizácie aktivít PHSR a pod.;
mediálnu spoluprácu – spolupráca pri zabezpečovaní komunikačných a informačných
aktivít v súlade s komunikačnou stratégiou PHSR, zabezpečovanie spätnej väzby
v súlade s výsledkami a dopadmi realizácie projektov a aktivít PHSR, propagačné
a mediálne aktivity alebo projekty a pod.

4.1.3. Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie
Za realizáciu PHSR, jeho inštitucionálne a organizačné zabezpečenie je zodpovedná obec
predovšetkým prostredníctvom jej základných orgánov - osoby starostu obce a obecného
zastupiteľstva. Starosta obce pôsobiaci ako štatutárny orgán obce a zároveň ako najvyšší
výkonný orgán prostredníctvom svojho výkonného orgánu – obecného úradu bude
zabezpečovať základné inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie PHSR.
Jednotlivé konkrétne úlohy môžu byť delegované na jednotlivé útvary / oddelenia úradu obce
prípadne môžu byť konkrétnymi úlohami poverené konkrétne osoby – zamestnanci úradu,
volení zástupcovia obce prípadne zástupcovia orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom
(poradné, iniciatívne alebo kontrolné orgány). Na základe špecifikovania úloh partnerskej
spolupráce ukotvenej v rámci partnerskej dohody môžu byť konkrétnymi úlohami poverení aj
zástupcovia alebo konkrétne osoby partnerov obce.
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Poverenie k realizácii konkrétnej úlohy bude realizované písomnou formou starostom obce
prípadne vedúcim útvaru alebo oddelenia úradu alebo príspevkovej a rozpočtovej organizácie
obce. V prípade partnerskej spolupráce bude starostom poverený partner na základe
partnerskej dohody. Zodpovednosť za realizáciu a správnosť spracovania pridelenej úlohy
nesie konkrétna poverená osoba, vedúci príslušného oddelenia / útvaru úradu obce. Celkovú
zodpovednosť za všetky rozdelené úlohy však nesie starosta obce.
Prideľovanie úloh a zodpovedností zabezpečuje predovšetkým starosta obce a
zároveň zabezpečuje priebežnú kontrolu plnenia interného harmonogramu úloh. Starosta
priebežne informuje obecné zastupiteľstvo o inštitucionálnom a organizačnom zabezpečení
plnenia úloh realizácie PHSR, plnení a dodržiavaní predpísaných termínov a harmonogramu
realizácie PHSR.
Pri realizácii konkrétnych projektov obec bude využívať aj služby odborne spôsobilých alebo
poverených osôb – odborníkov, v závislosti od zamerania jednotlivých projektov. Podľa
potreby bude obec pri realizácii projektov spolupracovať s externými spoločnosťami (verejné
obstarávanie, externý manažment, projektové práce, stavebné práce, stavebný dozor a pod.).

4.2.

MONITOROVANIE A HODNOTENIE PHSR

PHSR je koncipovaný ako otvorený dokument, ktorý budú môcť občania priebežne
pripomienkovať. Pripomienky občanov sa budú zhromažďovať priebežne a vyhodnocovať raz
ročne. V prípade potreby sa pripomienky občanov zapracujú do revízie PHSR, ktorá sa bude
robiť raz do roka pred začiatkom prípravy rozpočtu obce na nasledujúci rok.
Systém monitorovania a hodnotenia PHSR je rozpracovaný do jednotlivých aktivít a podrobne
popísaný v časti „Postup realizácie PHSR“ . Pozostávať bude z nasledovných krokov:
-

priebežný zber, spracovanie a vyhodnotenie (raz do roka) pripomienok úradu,
poslancov, partnerov a verejnosti k realizácii a plneniu PHSR obce (zvyčajne do leta
pred začatím príprav rozpočtu na ďalší rok);

-

zhodnotenie plnenia akčného plánu PHSR, samospráva vyhodnotí výstupy, výsledky
a dopady realizovaných aktivít za predchádzajúci rok (zvyčajne každý rok do 31.
marca);

-

zhodnotenie stavu plnenia ukazovateľov, na základe zhodnotenia plnenia akčného
plánu samospráva každoročne (do 31. marca) vyhodnotí plnenie plánovaných
ukazovateľov a v prípade potreby vypracuje návrh na ich úpravu;

-

spracovanie monitorovacej správy za predchádzajúci rok v súlade s predpísaným
formulárom a aktuálne platnou metodikou pre spracovanie PHSR (zvyčajne do 31.
mája);
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-

spracovanie záznamu z monitorovania za predchádzajúci rok v súlade s predpísaným
formulárom a aktuálne platnou metodikou pre spracovanie PHSR (zvyčajne do 31.
mája);

-

spracovanie a kompletizácia správy o plnení PHSR, ktorú má samospráva povinne
zaslať každý rok do 31. mája na príslušný samosprávny kraj.

Na základe zistených a vyhodnotených údajov samospráva navrhne pravidelnú aktualizáciu
vybraných plánov, formulárov alebo príloh PHSR. Predovšetkým sa budú pravidelne každý rok
aktualizovať nasledovné časti PHSR:
-

akčný plán PHSR s výhľadom na ďalšie 2 roky - samospráva vypracuje návrh akčného
plánu na nasledujúci rok, ktorý má byť priamo prepojený na budúcoročný rozpočet
obce (aktualizácia akčného plánu má byť realizovaná pred prípravou rozpočtu obce na
ďalší rok);

-

komunikačný plán PHSR – samospráva vypracuje návrh aktualizácie komunikačného
plánu v súlade s komunikačnou stratégiou PHSR v závislosti od potrieb a finančných
možností obce (aktualizácia komunikačného plánu má byť realizovaná pred prípravou
rozpočtu obce na ďalší rok);

-

merateľné ukazovatele - v prípade vypracovania návrhu na aktualizáciu ukazovateľov
(vyplývajúcu z procesu monitorovania a hodnotenia) samospráva spracuje aktualizáciu
základného formuláru merateľných ukazovateľov vrátane ich úprav aj v iných častiach
PHSR (realizačná a finančná časť PHSR).

V prípade zásadných zmien v platnej legislatíve príp. zmien v metodike pre spracovanie PHSR
alebo na základe podstatných zmien (napr. v štatistických údajoch, strategických
dokumentoch obce a pod.) alebo pripomienok zásadného charakteru od miestnych aktérov
v území samosprávy by mala byť realizovaná celková revízia a aktualizácia PHSR obce. V tomto
prípade bude potrebné realizovať nasledovné kroky:
-

aktualizácia plánu hodnotenia a monitorovania - samospráva na základe aktuálnych
skutočností prehodnotí a aktualizuje plán hodnotenia PHSR;

-

hodnotenie stavu projektovej pripravenosti - samospráva v prípade celkovej
aktualizácie PHSR vykoná ex-ante hodnotenie stavu projektovej pripravenosti
k termínu aktualizácie PHSR;

-

vyhodnotenie dotazníkových prieskumov - samospráva v prípade celkovej aktualizácie
PHSR osloví verejnosť (napr. dotazníkovým prieskumom) a vyhodnotí jeho výsledky,
ktoré zapracuje do aktualizácie stratégie PHSR;

-

záznamy z verejných prerokovaní - samospráva v prípade celkovej aktualizácie PHSR
spojenej aj so zmenou cieľov a stratégie PHSR vykoná verejné prerokovanie nového
návrhu stratégie PHSR;
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-

spracovanie aktualizovanej verzie PHSR - samospráva zabezpečí nové aktualizované
spracovanie dokumentu PHSR vrátane príloh a zabezpečí jeho schválenie miestnym
zastupiteľstvom.

4.2.1. Plán hodnotenia a monitorovania
Tabuľka 30 Plán priebežných hodnotení PHSR
Plán priebežných hodnotení PHSR do roku 2022
Forma
hodnotenia
Operatívne
hodnotenie

Operatívne
hodnotenie

Termín
hodnotenia
do leta 2017
do 30.
septembra
2017
do 31. marca
2018
do 31. mája
2018
do leta 2018
do 30.
septembra
2018

Tematické
hodnotenie

Operatívne
hodnotenie

do konca
roka 2018
do 31. marca
2019
do 31. mája
2019
do leta 2019
do 30.
septembra
2019

Tematické
hodnotenie

do konca
roka 2019

Dôvod hodnotenia
Spracovanie a vyhodnotenie prípadných pripomienok úradu,
poslancov, partnerov a verejnosti k realizácii PHSR.
Vypracovanie návrhu akčného plánu PHSR a komunikačného
plánu PHSR na rok 2018 a vypracovanie návrhu položiek na
zapracovanie do rozpočtu obce na rok 2018.
Každoročné zhodnotenie plnenia akčného plánu za minulý
rok a stavu plnenia ukazovateľov.
Každoročné spracovanie monitorovacej správy, záznamu
z monitorovania a správy o plnení PHSR.
Spracovanie a vyhodnotenie pripomienok úradu, poslancov,
partnerov a verejnosti k realizácii PHSR.
Vypracovanie návrhu akčného plánu PHSR a komunikačného
plánu PHSR na rok 2019 a vypracovanie návrhu položiek na
zapracovanie do rozpočtu obce na rok 2019.
Aktualizácia merateľných ukazovateľov PHSR v prípade ak
bol vypracovaný návrh na ich aktualizáciu.
Iná tematická potreba identifikovaná ako problémová
s okamžitou nutnosťou vykonania príslušných zmien
v stratégii (napr. plán hodnotenia a monitorovania, prílohy
PHSR a pod.).
Každoročné zhodnotenie plnenia akčného plánu za minulý
rok a stavu plnenia ukazovateľov.
Každoročné spracovanie monitorovacej správy, záznamu
z monitorovania a správy o plnení PHSR.
Spracovanie a vyhodnotenie pripomienok úradu, poslancov,
partnerov a verejnosti k realizácii PHSR.
Vypracovanie návrhu akčného plánu PHSR a komunikačného
plánu PHSR na rok 2020 a vypracovanie návrhu položiek na
zapracovanie do rozpočtu obce na rok 2020
Aktualizácia merateľných ukazovateľov PHSR v prípade ak
bol vypracovaný návrh na ich aktualizáciu.
Iná tematická potreba identifikovaná ako problémová
s okamžitou nutnosťou vykonania príslušných zmien
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v stratégii (napr. plán hodnotenia a monitorovania, prílohy
PHSR a pod.).
Prehodnotenie potreby alebo nutnosti hodnotenia
Strategické Najskôr
strategickej časti PHSR ( napr. v prípade zásadných zmien
hodnotenie v roku 2019
legislatívy, spoločenskej potreby, neplnenia nastavených
ukazovateľov alebo cieľov stratégie a pod.).
do 31. marca Každoročné zhodnotenie plnenia akčného plánu za minulý
2020
rok a stavu plnenia ukazovateľov.
do 31. mája
Každoročné spracovanie monitorovacej správy, záznamu
2020
z monitorovania a správy o plnení PHSR.
Operatívne
Spracovanie a vyhodnotenie pripomienok úradu, poslancov,
hodnotenie do leta 2020
partnerov a verejnosti k realizácii PHSR.
do 30.
Vypracovanie návrhu akčného plánu PHSR a komunikačného
septembra
plánu PHSR na rok 2021 a vypracovanie návrhu položiek na
2020
zapracovanie do rozpočtu obce na rok 2021.
Aktualizácia merateľných ukazovateľov PHSR v prípade ak
bol vypracovaný návrh na ich aktualizáciu.
Tematické
do konca
Iná tematická potreba identifikovaná ako problémová
hodnotenie roka 2020
s okamžitou nutnosťou vykonania príslušných zmien
v stratégii (napr. plán hodnotenia a monitorovania, prílohy
PHSR a pod.).
do 31. marca Každoročné zhodnotenie plnenia akčného plánu za minulý
2021
rok a stavu plnenia ukazovateľov.
do 31. mája
Každoročné spracovanie monitorovacej správy, záznamu
2021
z monitorovania a správy o plnení PHSR.
Operatívne
Spracovanie a vyhodnotenie pripomienok úradu, poslancov,
hodnotenie do leta 2021
partnerov a verejnosti k realizácii PHSR.
do 30.
Vypracovanie návrhu akčného plánu PHSR a komunikačného
septembra
plánu PHSR na rok 2022 a vypracovanie návrhu položiek na
2021
zapracovanie do rozpočtu obce na rok 2022.
Aktualizácia merateľných ukazovateľov PHSR v prípade ak
bol vypracovaný návrh na ich aktualizáciu.
Tematické
do konca
Iná tematická potreba identifikovaná ako problémová
hodnotenie roka 2021
s okamžitou nutnosťou vykonania príslušných zmien
v stratégii (napr. plán hodnotenia a monitorovania, prílohy
PHSR a pod.).
K
Na základe rozhodnutia starostu, kontrolného orgánu,
stanovenému podnetu poslancov, na základe protokolu NKÚ SR, správy
termínu
auditu a pod.
Mimoriadne K termínu
Ex-ante hodnotenie stavu projektovej pripravenosti
hodnotenie aktualizácie
v prípade celkovej aktualizácie PHSR alebo začatia príprav
PHSR alebo
pre vypracovanie nového PHSR pre nové programovacie
spracovania
obdobie.
nového PHSR
Zdroj: vlastné spracovanie
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4.3.

KOMUNIKAČNÁ STRATÉGIA PHSR

4.3.1. Východisková situácia
Popis východiskovej situácie predstavuje základ efektívneho nastavenia miestnych
informačných a komunikačných aktivít pre PHSR obce. Na základe analýzy aktuálneho stavu
informovanosti miestnych obyvateľov a doteraz využívaných komunikačných nástrojov je
možné vyhodnotiť súčasný stav, zadefinovať potreby pre obdobie platnosti PHSR a navrhnúť
účinné spôsoby budúcej realizácie komunikačnej stratégie.
Na základe dotazníkového prieskumu realizovaného v rámci prípravy PHSR boli oslovení
miestni obyvatelia aby vyjadrili svoju spokojnosť s dostupnými službami v obci, bývaním,
zhodnotili miestny rozvoj za posledných 7 rokov a taktiež aby uviedli podnety, doporučenia
a návrhy pre ďalší rozvoj obce a najčastejší zdroj čerpania informácií o obci,. Výsledky
prieskumu verejnej mienky sú uvedené v rámci prílohovej časti tohto dokumentu.
Zhodnotenie východiskovej situácie je možné prehľadne popísať prostredníctvom
komunikačnej SWOT analýzy. Komunikačná SWOT analýza hodnotí silné a slabé stránky v
rámci interného prostredia a príležitosti a hrozby z pohľadu externého prostredia. Analýza
SWOT je spracovaná pre oblasť komunikácie a informovania o obci a jej rozvoji.
Tabuľka 31 Komunikačná SWOT analýza

Vonkajšie prostredie

Vnútorné prostredie

Užitočné pre dosiahnutie cieľov

Škodlivé pre dosiahnutie cieľov

Silné stránky
• spokojnosť s bývaním v obci,
• pozitívny postoj obyvateľov,
• aktívna WEB stránka obce,
• funkčný miestny rozhlas,
• záujem obyvateľstva o rozvoj,
• neformálne diskusie o obci,
• miestne združenia, spolky a MVO,
• dobré partnerské vzťahy s MVO,
• obec je členom MAS HNILEC.

Slabé stránky
• obmedzené finančné zdroje obce,
• obmedzené personálne
zabezpečenie,
• obmedzený dostup k internetu,
• chýbajúci systémový prístup
zameraný na informovanosť
a komunikáciu
• nízka aktivizácia miestnych
podnikateľov – záujem
o spoluprácu,
• slabá spolupráca s mladými ľuďmi
a znevýhodnenými skupinami.
Príležitosti
Ohrozenia
• spolupráca v regióne okresu Spišská
• zhoršenie ekonomickej situácie v SR
Nová Ves
alebo na východe SR
• komunikačné kampane k fondom EÚ,
• vynútené zmeny v politike EÚ
(migrácia obyvateľstva,
• externé organizácie zamerané na
regionálny rozvoj - poradenstvo,
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•
•

národné resp. regionálne informačné
centrá - semináre, dokumenty, letáky,
nové elektronické formy komunikácie.

•

•

ekonomická a finančná kríza,
obmedzenie fondov EÚ a pod.),
vysoká byrokracia
a netransparentnosť pri
schvaľovaní a realizácii projektov,
zmeny verejnej mienky plynúce
z fám a dezinformácií

Zdroje: vlastné spracovanie

4.3.2. Ciele komunikačnej stratégie
Cieľom komunikačnej stratégie obce pre obdobie realizácie PHSR do roku 2023 je vytvoriť
systémový základ pre oslovenie, informovanie a vzájomnú výmenu informácií s miestnymi
obyvateľmi. Zámerom je nadviazať na doteraz využívané komunikačné nástroje a zároveň
prehĺbiť komunikáciu s konkrétnymi vybranými cieľovými skupinami v obci.
Na základe východiskovej situácie a s ohľadom na strategický cieľ PHSR vyplývajú pre obec
nasledovné ciele komunikačnej stratégie:
•
•
•
•
•

Efektívna komunikácia o možnostiach čerpania dotácií a podpory smerom k
špecifickým cieľovým skupinám.
Zaistenie publicity PHSR s dôrazom na zrozumiteľnosť, kvalitu a dostupnosť informácií.
Zvýšiť povedomie o výhodách partnerskej spolupráce pri realizácii rozvojových aktivít.
Motivovať cieľové skupiny k aktívnej komunikácii a podávania spätnej väzby
k aktivitám obce.
Využívať moderné a inovatívne formy cieleného oslovenia a komunikácie vybraných
cieľových skupín obyvateľstva (podnikatelia, mladí ľudia, znevýhodnení obyvatelia,
seniori a pod.).

4.3.3. Cieľové skupiny
Cieľové skupiny pre realizáciu rozvojových aktivít PHSR je možné rozdeliť nasledovne:
•
•

spoločné cieľové skupiny – skupina vnímaná a oslovená ako celok a
špecifické cieľové skupiny – skupiny obyvateľov so spoločnými záujmami, potrebami,
problémami, ktorí si vyžadujú osobitné formy oslovenia a spôsoby komunikácie.

Spoločné cieľové skupiny:
•

obyvatelia obce,
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•
•
•
•

subjekty zapojené do realizácie PHSR,
verejné a regionálne inštitúcie,
masmédiá,
potencionálni prijímatelia dotácií a podpory z fondov EÚ.

Špecifické cieľové skupiny:
•
•
•
•
•

mladí ľudia žijúci v obci,
MRK a iné znevýhodnené skupiny obyvateľov,
miestni seniori,
podnikatelia,
mimovládne organizácie, spolky a záujmové združenia.

4.3.4. Komunikačná stratégia PHSR
Komunikačná stratégia vychádza z princípu, že komunikácia je neoddeliteľnou súčasťou
efektívneho budúceho rozvoja obce realizovaného prostredníctvom PHSR. Prispeje
k vytváraniu partnerstiev za účelom dosahovania všeobecného prospechu z investovaných
zdrojov prostredníctvom rôzne orientovaných projektov. Prispeje k zvyšovaniu počtu
podávaných projektov nielen zo strany samosprávy ale aj zo strany zainteresovaných
špecifických skupín obyvateľstva. Podporí sa zlučovanie rôznych zdrojov za účelom
dosiahnutia spoločného prospechu pre obec. Zvýši sa všeobecná informovanosť o dianí
v obci. Zvýši sa efektivita realizácie projektov v obci a napĺňanie cieľov PHSR.
Samotná komunikačná stratégia by mala vychádzať z cieľov PHSR a obsahovať konkrétne
opatrenia v oblasti informovania a komunikácie. Komunikačná stratégia PHSR vychádza
z nasledovných všeobecných princípov komunikácie:
•
•
•

flexibilnosť komunikácie – prísun aktuálnych informácií,
kontinuálnosť komunikácie – pravidelnosť v informovaní a
dostupnosť komunikácie – rôznorodosť využívaných nástrojov.

Komunikačná stratégia je vyjadrením spôsobu, akým bude obec zabezpečovať informovanosť
a komunikáciu počas obdobia realizácie PHSR do roku 2022.
4.3.5. Prípravná fáza PHSR
Aby mala samospráva pri realizácii svojich rozvojových projektov podporu miestnej verejnosti
je dôležité zapájať miestne obyvateľstvo už do prípravy PHSR. Zároveň by mala byť verejnosť
priebežne informovaná o postupe prípravy a spracovania rozvojovej stratégie a mala by mať
možnosť aktívne vstupovať do procesu prípravy dokumentu.
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V prvej fáze bolo potrebné zabezpečiť základnú informovanosť predstaviteľov samosprávy
spojenú so zmenou platnej legislatívy týkajúcej sa regionálneho rozvoja na národnej úrovni.
Zmeny sa týkali novelizácie zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení
zákona č. 309/2014 Z. z. platné od roku 2015. Okrem toho bola v roku 2015 vypracovaná nová
metodika na vypracovanie PHSR obce/obcí/VÚC, ktorá má za cieľ zjednotiť proces
spracovávania PHSR na miestnej i regionálnej úrovni. Nová metodika priniesla so sebou
množstvo nových analýz, prehľadov, metód a postupov spracovania, ktoré si vyžadovali
samostatné odborné prístupy a vysvetlenia za účelom nastavenia konkrétnych postupov
realizácie prípravy stratégie a spracovania samotného dokumentu PHSR. Predstavitelia
samosprávy sa zúčastňovali na doplňujúcich seminároch informujúcich o aktuálnych zmenách
v postupoch a ich konkrétnom uplatnení. Následne bolo potrebné zabezpečiť internú
komunikáciu a informovať miestnych poslancov a pracovníkov obecného úradu. Za účelom
odborného poradenstva a výmeny aktuálnych informácií boli realizované stretnutia zástupcov
miestnej samosprávy s externými poradenskými organizáciami príp. inštitúciami
poskytujúcimi poradenstvo pri podpore regionálneho rozvoja.
Na základe novej metodiky na vypracovanie PHSR bolo dôležité prehĺbiť medzisektorovú
spoluprácu medzi miestnym verejným a súkromným sektorom vrátane zapojenia verejnosti,
miestnych organizácií, záujmových združení a spolkov. To si vyžadovalo osobitný prístup pri
oslovení, aktivizácii, informovaní a zapojení všetkých dotknutých aktérov do spolupráce.
Využité boli predovšetkým nasledovné metódy informovania a zapájania do spolupráce:
•

•
•
•

stretnutia – formálne, neformálne alebo pracovné stretnutia starosta – zamestnanci
úradu, starosta – poslanci, starosta – miestne osobnosti (lídri) miestnych záujmových
skupín , starosta - starostovia okolitých obcí, starosta – odborné poradenské skupiny,
stretnutia pracovných skupín a riadiaceho tímu pre prípravu PHSR;
rozhovory a prieskumy – príprava a realizácia dotazníkového prieskumu pre verejnosť,
odborné poradenstvo – využívanie odborných poradenských služieb, zriadenie
miestnej poradenskej a pracovnej skupiny pre prípravu PHSR;
využitie existujúcich médií – informovanie prostredníctvom miestnych novín,
rozhlasu, informačnej úradnej tabule, WEB stránky a rôznych spôsobov elektronickej
komunikácie.

4.3.6. Realizačná fáza PHSR
Jej cieľom je počas jednotlivých rokov obdobia realizácie PHSR informovať o rozvojovej
stratégii obce verejnosť, nadväzovať a udržiavať partnerské vzťahy a medzi sektorovú
spoluprácu v obci, informovať a motivovať špecializované cieľové skupiny k podávaniu
projektov, podávať správy o plnení PHSR, pravidelne vyhodnocovať a aktualizovať vybrané
časti PHSR.
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Počas realizačnej fázy PHSR bude informovanie a komunikácia zabezpečená na základe
nasledovných opatrení:
1.
2.
3.
4.

Informovanosť a medializácia;
Komunikácia s partnermi;
Komunikácia so špecializovanými cieľovými skupinami;
Hodnotenie a aktualizácia PHSR.

Jednotlivé opatrenia budú realizované prostredníctvom nasledovných aktivít:
Tabuľka 32 Popis komunikačných aktivít v rámci jednotlivých fáz PHSR
Opatrenie

Prípravná fáza

Aktivity
-

Realizačná fáza
Informovanosť
a medializácia

-

Informovanie a spolupráca s partnermi pre PHSR
Informovanie o postupe prác spracovania PHSR
Zverejňovanie pracovných verzií PHSR
Verejné prerokovanie vybraných častí PHSR
Zverejnenie finálnej verzie PHSR (po zapracovaní
pripomienok).
Informačná kampaň po schválení PHSR
WEB stránka obce,
úradná informačná tabuľa,
miestny rozhlas,
sociálne siete,
tlačené materiály,
informovanie na verejných podujatiach.
Informovanie partnerov a verejných inštitúcií o platnom
PHSR (združenie obcí, MAS, VÚC a pod.)
listy,
tlačené materiály,
digitálne médiá (CD, USB),
WEB stránka.
Pravidelné informovanie o aktivitách, realizovaných
projektoch a aktualitách ohľadom PHSR
WEB stránka obce,
úradná informačná tabuľa,
miestny rozhlas,
sociálne siete,
formálne a neformálne stretnutia s verejnosťou,
tlačené materiály,
pracovné stretnutia,
informovanie na verejných podujatiach.
Pravidelná propagácia PHSR a realizovaných projektov
v obci
miestne a regionálne médiá (noviny, televízia, rozhlas,
internet),
digitálne médiá (foto, video, DVD, CD, USB, aplikácie
PC/mobil/tablet),
propagačné materiály (letáky, brožúry, plagáty, banery),

Rok
realizácie

2017

2017

2017

2017 – 2023

2017 – 2023
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Realizačná fáza
Komunikácia
s partnermi

Realizačná fáza
Komunikácia so
špecializovaný
mi cieľovými
skupinami

-

propagačné podujatia (výstavy a expozície, konferencie,
semináre, exkurzie a pod.)
Pravidelné prieskumy verejnej mienky, názorov a celkového
vnímania rozvoja obce verejnosťou
dotazníkové prieskumy pre širokú verejnosť,
prieskumy verejnej mienky,
verejné stretnutia.
Záverečná informačná a propagačná kampaň
WEB stránka obce,
úradná informačná tabuľa,
miestny rozhlas,
sociálne siete,
tlačené materiály,
informovanie na verejných podujatiach.
Oslovenie existujúcich a nových partnerov
listy,
informačná tabuľa,
návštevy,
motivačné stretnutia.
Spolupráca s partnermi (príprava a realizácia spoločných
projektov, spoločných aktivít a podujatí)
dohody o partnerstve a spolupráci,
elektronická komunikácia,
pracovné stretnutia,
odborné poradné alebo pracovné skupiny,
vzdelávacie odborné semináre, programy.
Pravidelná komunikácia a informovanie partnerov
úradná informačná tabuľa,
miestny rozhlas,
elektronická komunikácia,
listy a tlačené materiály,
výstavy a exkurzie,
osobné a verejné stretnutia.
Oslovenie zástupcov miestnych komunít a záujmových
skupín resp. ich neformálnych lídrov
miestny rozhlas,
úradná informačná tabuľa,
elektronická komunikácia a sociálne siete,
tlačené materiály,
verejné stretnutia a podujatia.
Spolupráca s dotknutými špecializovanými skupinami
pracovné stretnutia,
miestne poradné alebo pracovné skupiny,
verejné stretnutia a návštevy,
dotazníkové prieskumy.
Informovanie a vzdelávanie špecializovaných skupín
úradná informačná tabuľa,
elektronická komunikácia a sociálne siete,
listy a tlačené materiály,
výstavy a exkurzie,
vzdelávacie odborné semináre, programy a konferencie.

2017 – 2023

2017 – 2023

2017 – 2023

2017 – 2023
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-

Realizačná fáza
Hodnotenie
a aktualizácia
PHSR

-

Vypracovanie a archivácia sprievodnej dokumentácie
priebežného monitorovania,
hodnotenia
a postupnej
realizácie PHSR
príprava ročnej správy o plnení PHSR,
ročné komunikačné plány,
monitoring a aktualizácia akčných plánov,
nové dohody o partnerstvách,
záznamy z rokovaní pracovných a poradných skupín,
2017 – 2023
plánovacie formuláre prieskumov,
evidencia a karty podnikateľských subjektov,
evidencia a karty MVO/združení/spolkov,
stav projektovej pripravenosti,
hodnotiace tabuľky pre výber projektov,
formuláre na prípravu projektov,
nákladovo výnosové analýzy projektov a
záznamy z prerokovaní aktualizácií PHSR (komisie,
verejnosť).

Zdroj: vlastné spracovanie

4.3.7. Komunikačné plány PHSR
Miestna samospráva si na základe komunikačnej stratégie na každý rok realizácie PHSR
navrhne konkrétne komunikačné a informačné aktivity (projekty), ktoré budú spracované do
ročných komunikačných plánov.
Komunikačné plány budú zahŕňať:
•
•
•
•
•
•
•
•

analýzu realizovaných informačných a komunikačných aktivít pre jednotlivé cieľové
skupiny na základe stanovených opatrení a vyhodnotenie ich úspešnosti,
návrh a vyhodnotenie relevantných ukazovateľov výstupov a výsledkov vrátane
stanovenia cieľových ukazovateľov na daný rok,
časový harmonogram uskutočnenia plánovaných aktivít,
detailnejšie rozpracovanie konkrétnych aktivít na 12 mesiacov v danom roku,
návrh finančného zabezpečenia na jednotlivé aktivity plánované v danom roku,
predbežné finančné alokácie na ďalšie roky,
osoby zodpovedné za prípravu a realizáciu jednotlivých komunikačných aktivít a
osoby zodpovedné za vypracovanie záznamov a archiváciu sprievodnej dokumentácie
(prezenčné listiny, zápisy, fotodokumentácia a pod.) z jednotlivých komunikačných
alebo informačných aktivít.

Ročné komunikačné plány budú vypracované na základe vzorového formuláru, ktorý je
v súlade s platnou metodikou na vypracovanie PHSR. Vzorový formulár komunikačného plánu
pre fázu realizácie PHSR (v súlade s aktuálne platnou metodikou – verzia 2.0) tvorí prílohu
PHSR.
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4.4.

AKČNÝ PLÁN OBCE JAKLOVCE NA ROKY 2017 -2018

Akčný plán obsahuje zoznam projektov (aktivít), ktoré prispievajú k naplneniu cieľov
jednotlivých priorít a opatrení, na najbližšie roky.
Aktivity sú zoradené podľa obdobia kedy sa plánuje ich realizácia, preto je potrebné jeho
každoročné monitorovanie, t.j. vyhodnocovanie a následné aktualizovanie. V rámci
aktualizácie akčného plánu sa pridávajú aktivity (projekty) v súlade s programovou časťou
PHSR. Akčný plán je podkladom (vstupom) do plánovania rozpočtu obce.
Za realizáciu jednotlivých projektov je zodpovedný gestor projektu. V akčnom pláne väčšinou
ako gestor (realizátor) vystupuje obec, t.j. priamo zodpovedným je starosta obce.
V prípade, že v rámci projektu má obec partnera, je nevyhnutné stanoviť z každej inštitúcie
zodpovedné osoby s cieľom zabezpečenia potrebnej komunikácie a zodpovednosti.
Akčný plán na roky 2017-2018 je uvedený v prílohe PHSR.
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5. FINANČNÁ ČASŤ
5.1

FINANČNÝ PLÁN PHSR

Finančná časť PHSR obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít,
inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie programu rozvoja obce.
Financovanie PHSR a akčného plánu bude viaczdrojové. Hlavné zdroje financovania
predstavujú zdroje EÚ (EŠIF), rozpočet obce, štátny rozpočet a dotácie, súkromné zdroje a iné.
Akčný plán na trojročné obdobie obsahuje výšku jednotlivých výdavkov v súlade s rozpočtom
obce a vhodnými zdrojmi financovania, pričom výška bola stanovaná kvalifikovaným
odhadom, resp. Ako výsledok zrealizovaných verejných obstarávaní.
Finančná časť pre všetky opatrenia PHSR obsahuje informácie o možnostiach a zdrojoch
finančného zabezpečenia jednotlivých opatrení/aktivít a to hlavne zo štrukturálnych EÚ
fondov.
Finančný rámec pre realizáciu PHSR je spracovaný na roky 2017 – 2023 a indikatívny rozpočet
pre akčný plán na roky 2017-20198. Sumy pre jednotlivé opatrenia sú uvádzané
kvalifikovaným odhadom, nakoľko ich skutočné vyjadrenie bude stanovené po spracovaní
projektovej dokumentácie a výbere zhotoviteľa projektu/stavby.
Hodnoty finančnej
náročnosti pre tieto aktivity (projekty) budú aktualizované každoročne, pri aktualizácii
akčného plánu na n+2 roky.
Finančný plán PHSR je uvedený vo Formulároch F1 a F2 v rámci prílohovej časti.
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6. ZÁVER

Spracovaním Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jaklovce vznikol strategický
strednodobý dokument v záujme zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja obce a regiónu,
ktorý je základným východiskom pre spracovanie ďalších materiálov rozvoja obce v jej
jednotlivých oblastiach.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jaklovce vychádza z prioritných potrieb
obce a z možností ich realizácie s cieľom zlepšovať životné podmienky jej obyvateľov a
zvyšovať konkurencie schopnosť regiónu.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jaklovce je otvorený dokument, ktorý
bude pravidelne vyhodnocovaný a aktualizovaný podľa skutočnej potreby na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva.
Zodpovednosť za administratívne zabezpečenie a za postupnú realizáciu jednotlivých aktivít
obsiahnutých v programe má obecné zastupiteľstvo, starosta obce a príslušné komisie
zriadené pri obecnom zastupiteľstve.
Predpokladom pre úspešnú realizáciu rozvojových zámerov obce je aktívny prístup volených
zástupcov v obecnom zastupiteľstve pri vecnom schvaľovaní jednotlivých úloh a využívaní
možností financovania plánovaných aktivít.

6.1 INFORMÁCIE O SCHVÁLENÍ A ZVEREJNENÍ PHSR

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jaklovce bol schválený na zasadnutí
obecného zastupiteľstva dňa 14.06.2017 uznesením č. 228/2017.
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PRÍLOHY
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Formulár U4 - Zoznam členov riadiaceho tímu, pracovných skupín a partnerov zapojených
do spracovania PHSR
Základný riadiaci tím
Funkcia v riadiacom tíme

Meno člena základného tímu

Funkcia v pracovnom zaradení

garant PHSR
člen
člen
člen
člen

PhDr. Matúš Fedor

Starosta obce

člen

Ing. Jana Tóthová

zástupca externej firmy
spolupracujúcej pri príprave
PHSR

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0; obec Jaklovce

Pracovná skupina č.1 – hospodárska
Funkcia v pracovnej skupine

Meno člena pracovnej skupiny

Funkcia v pracovnom zaradení

gestor skupiny
koordinátor
metodik
Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0; obec Jaklovce

Pracovná skupina č.2 – sociálna
Funkcia v pracovnej skupine Meno člena pracovnej skupiny Funkcia v pracovnom zaradení
gestor skupiny
koordinátor
metodik
Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0; obec Jaklovce

Pracovná skupina č.3 – environmentálna
Funkcia v pracovnej skupine

Meno člena pracovnej skupiny

Funkcia v pracovnom zaradení

gestor skupiny
koordinátor
metodik
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Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0; obec Jaklovce
Formulár U9 Zoznam informačných zdrojov použitých v PHSR
Názov dokumentu, rok
vydania/spracovania/schválenia
Analýza rozvojového potenciálu regiónov SR a ich
územných rozdielom s priemetom na tematickú
koncentráciu EŠIF v Partnerskej dohode SR na roky
2014-2020
Aktualizovaná národná stratégia ochrany
biodiverzity do roku 2020, 2013
Atlas RÓMSKYCH komunít na Slovensku 2013, 2014
Dlhodobá koncepcia bývania pre marginalizované
skupiny obyvateľstva a model jej financovania, 2004
Dôsledky klimatickej zmeny a možné adaptačné
opatrenia v jednotlivých sektoroch, 2011
EU Framework for National Roma Integration
Strategies up to 2020, 2011
Koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu
vodných tokov SR do roku 2030, 2011
Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva SR na roky
2013-2020, 2013

Platnosť
Úroveň
dokumentu dokumentu
/výhľad
národná

www.partnerskadoho
da.gov.sk

národná

www.minzp.sk

národná

www.minv.sk

národná

www.telekom.gov.sk

národná

www.shmu.sk

2020

2020
neurčená
neurčená
neurčená
2020

2030

2020

Zdroj

medzinárodná www.ec.europa.eu/jus
tice
národná

www.minzp.sk

národná

www.mpsr.sk

Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 v znení 2010/2025, národná
zmien a doplnkov č. 1 KURS 2011
priebežná
aktualizácia

www.telekom.gov.sk

Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020,
2015

národná

www.telekom.gov.sk

národná

www.sacr.sk

národná

www.telekom.gov.sk

národná

www.minzp.sk

Marketingová stratégia Slovenskej agentúry pre
cestovný ruch na roky 2014-2020, 2013

Metodika na vypracovanie PHSR (verzia 2.0,
február 2015)
Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja, 2001

2020

2020
neurčená

neurčená
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Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky 2020/30
Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a
cykloturistiky v Slovenskej republike, 2013
Návrh energetickej politiky Slovenskej republiky,
2013
Návrh orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej
politiky Slovenskej republiky do roku 2027
Odporúčanie Rady z 22. apríla 2013 o zavedení záruky
pre mladých ľudí (2013/C 120/01), 2013
Oznámenie Komisie EURÓPA 2020 – Stratégia na
zabezpečenie inteligentného, udržateľného a
inkluzívneho rastu, 2010
Partnerská dohoda SR na roky 2014-2020, 2014
Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky na roky
2014-2020, 2014
Plán rozvoja a modernizácie ciest II. a III. triedy na
území Košického samosprávneho kraja „Regionálny
MASTER PLÁN“, 2013
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Košického samosprávneho kraja pre roky 2016 – 2022
Program odpadového hospodárstva
republiky na roky 2011-2015, 2013

Slovenskej

Rozvojový plán Slovensko – Východ, 2006
Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020,
2013

2020
/2030

2020
2035/20
50
2027
2020

národná

www.telekom.gov.sk

národná

www.economy.gov.sk

národná

www.minzp.sk

medzinárodná www.employment.gov
.sk

2020

2020
2020
neurčen
á
2022
2015
2013
2020

2023

Strategický plán rozvoja a údržby ciest II. a III. triedy

www.telekom.gov.sk

medzinárodná www.telekom.gov.sk

Stratégia CLLD územia MAS HNILEC

Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR
do roku 2020

národná

2020
2020

www.eurlex.europa.eu
národná

www.partnerskadoho
da.gov.sk

národná

www.mpsr.sk

regionálna

www.vucke.sk

regionálna

www.vucke.sk

národná

www.minv.sk

regionálna

www.vucke.sk

náro
dná

www.telekom.gov.sk

regi
onál
na
národná,
regionálna

www.telekom.gov.sk

národná,
regionálna

www.telekom.gov.sk
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Stratégia protipovodňovej ochrany do roku 2020,
2013

2020

národná

www.minzp.sk

Zdroje informácií

1. Obec Jaklovce, (www.jaklovce.sk)
2. Štatistický úrad SR (www.statistics.sk),
http://datacube.statistics.sk/TM1WebSK/TM1WebLogin.aspx
3. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR
4. www.shmu.sk
5. www.enviroportal.sk

Súvisiaca legislatíva
1. Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z.,
2. Zákon č. 309/2014 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho
rozvoja,
3. Zákon č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
4. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
5. Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,
6. Zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Zoznam skratiek použitých v PHSR
CR –

Cestovný ruch

ČOV –

Čistiareň odpadových vôd

EÚ –

Európska únia

EŠIF –

Európske štrukturálne investičné fondy

FO -

Fyzická osoba

CHVÚ –

Chránené vtáčie územie

IBV –

individuálna bytová výstavba

IT –

informačné technológie

KO –

komunálny odpad

MAS –

Miestna akčná skupina

MRK -

marginalizovaná rómska komunita

MŠ –

materská škola

n.o. -

nezisková organizácia

OcÚ -

obecný úrad

o.z. -

občianske združenie

PHSR –

program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

PO –

právnická osoba

SODB –

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

SR -

Slovenská republika

s.r.o. -

spoločnosť s ručením obmedzeným

ŠR –

štátny rozpočet

ŠÚ SR –

Štatistický úrad Slovenskej republiky

ÚPSVaR SR – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
VÚC KSK – Vyšší územný celok Košického samosprávneho kraja
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ZD -

Zberný dvor

ZMOHR – Združenie miest a obcí Hnileckého regiónu
ZMOS -

Združenie miest a obcí Slovenska

ZŠ –

Základná škola

Z.z. -

zbierka zákonov
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Formulár R1 - Akčný plán na roky 2019-2020
Akčný plán obce Jaklovce na roky 2019-2020
A. HOSPODÁRSKA OBLASŤ
P.č.

Číslo
aktivity

Názov aktivity

1

1.1.2

Rekonštrukcia oporného múru
a chodníka od OcÚ k cintorínu –
80m

Počet rekonštrukcií

2

1.1.4

Výstavba chodníka od pošty po
ul. Jarčekovú

1.1.5

Rekonštrukcia miestnych
komunikácii (ul. Pekárenská,
Rybničná, Priehradná, Poľná

4

5

3

náklad
projektu

Zdroj
financovania

2020

35 000,00

VZ

Počet chodníkov

2020

30 000,00

VZ

OZ

počet miestnych
komunikácií

2019

150 000,00

EŠIF, VZ

OZ

2.2.1

Podpora organizovania
športových podujatí a činnosti
športových klubov

Počet podporených
športových podujatí /
športových klubov

2019 -2020

40 000,00

VZ

OZ

2.2.4

Výstavba detského ihriska (areál
futbalového ihriska)

Počet detských ihrísk

2019-2020

35 000,00

VZ, ŠR

OZ

Ukazovateľ výstupu

rok

zodpovedný
OZ
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6

2.3.1

Inštalácia prvkov drobnej
architektúry v obci – lavičky na
ul. Pekárenskej

7

2.3.2

Rekonštrukcia a rozšírenie
verejného osvetlenia

8

2.3.3

Wifi zóny

9

2.4.1

Zvyšovanie bezpečnosti
miestnych obyvateľov –
budovanie kamerového
systému

10

2.5.1

11

Počet inštalovaných
prvkov drobnej
architektúry

2019-2023

20 000,00

VZ

OZ

Počet rekonštruovaných
svetelných bodov

2019-2023

50 000,00

VZ

OZ

Počet vytvorených zón

2020

30 000,00

VZ, ŠR

OZ

Počet nových kamier

2018- 2020

20 000,00

VZ, ŠR

OZ

Rekonštrukcia budovy OcU

Počet rekonštruovaných
budov

2018-2023

150 000,00

VZ, EŠIF

OZ

2.5.2

Rekonštrukcia požiarnej
zbrojnice a budovy kultúrneho
domu

Počet rekonštruovaných
budov

2018-2023

150 000,00

VZ, EŠIF

OZ

12

2.5.3

Rekonštrukcia telocvične ZŠ

Počet rekonštrukcií

2018

150 000,00

VZ, ŠR

OZ

13

2.5.4

Počet rekonštruovaných
objektov

2019-2021

200 000,00

VZ, EŠIF

OZ

14

2.5.5

Počet revitalizovaných
priestranstiev

2018-2022

60 0000,00

VZ, ŠR

OZ

15

2.6.1

Rekonštrukcia objektov v ZŠ
(okná, strechy, zateplenie)
Revitalizácia priestranstva
cintorína – vydláždenie
chodníkov
Výstavba nájomných bytov

Počet nájomných bytov

2020-2023

300 000,00

VZ, EŠIF

OZ

16

4.1.1

Počet dokumentácii

2018-2021

150 000,00

VZ

OZ

Obstaranie projektovej
dokumentácie, štúdií a VO
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k pripravovaným investičným
projektom

B. SOCIÁLNA OBLASŤ
Číslo
aktivity

Názov aktivity

5.1.1

Spolupráca s Úradom práce
sociálnych vecí a rodiny pri
aktivitách podporujúcich
znižovanie nezamestnanosti,
rovnosť príležitostí (pre ženy)
a začleňovanie znevýhodnených
skupín do pracovného procesu

2

6.1.1

Informačné kampane
(enviromentálna výchova,
prevencia rôznych foriem
diskriminácie, zvyšovanie
povedomia o nutnosti separácie
odpadov a pod.)

3

6.1.2

Rozvoj miestnej spolkovej
a klubovej činnosti

4

6.1.3

Rozvoj spolupráce na miestnej,
regionálnej a národnej úrovni

P.č.

1

rok

náklad
projektu

Zdroj
financovania

zodpovedný

Počet podporených
aktivít

2018-2023

20 000,00

VZ, ŠR

OZ

Počet informačných
aktivít

2018-2023

10 000,00

VZ, ŠR

OZ

Počet podporených
spolkov a klubov

2018 - 2023

50 000,00

VZ

OZ

Počet podporených
aktivít

2018-2023

20 000,00

VZ

OZ

Ukazovateľ výstupu

C. ENVIROMENTÁLNA OBLASŤ
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Číslo
aktivity

Názov aktivity

1

7.1.1

Podpora prevencie pred
nelegálnym znečisťovaním vôd
rôznym druhom odpadov

2

7.3.1

3

7.3.2

P.č.

Odstraňovanie odpadov
v extraviláne obce
Zavedenie systému nakladania
s odpadmi a zlepšenie systému
prevencie a postihovania
nelegálneho nakladania s
odpadmi
Podpora zavádzania
environmentálnych kritérií do
verejných zákaziek obce (
nákupy materiálu, stavby, ... )
Znižovanie energetickej
náročnosti MŠ Jaklovce

4

7.3.3

5

7.4.1

6

7.5.1

Protipovodňové opatrenia v
obci – vodozádržné opatrenia

7.5.2

Rekonštrukcia
protipovodňových opatrení
v rokoch 2010-2014

7

rok

náklad
projektu

Zdroj
financovania

zodpovedný

Počet podporených
aktivít

2020-2021

50 000,00

VZ, EŠIF

OZ

Počet podporených
opatrení

2020

30 000,00

VZ, EŠIF

OZ

Počet zavedených
opatrení/ systémov

2020

50 000,00

VZ, EŠIF

OZ

Ukazovateľ výstupu

Počet podporených
opatrení

2019 - 2023

65 000,00

VZ

OZ

Počet zateplených budov

2019 - 2020

300 000,00

VZ, EŠIF

OZ

Počet zavedených
protipovodňových
opatrení

2019 - 2020

210 000,00

VZ, EŠIF

OZ

Počet opatrení

2019 - 2023

10 000,00

VZ, EŠIF

OZ

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0; obec Jaklovce
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Formulár F1 - Indikatívny rozpočet PHSR obce Jaklovce na roky 2018-2020 – sumarizácia

Rok
2018
A. Hospodárska oblasť

-

B. Sociálna oblasť

-

C. Environmentálna oblasť

-

2019

2020

Spolu v EUR

616 500,00 493 500,00
20 000,00

1 110 000,00

20 000,00

40 000,00

300 000,00 332 500,00

632 500,00

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0; obec Jaklovce
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Formulár A4 - Evidencia podnikateľských subjektov

Čísl
o

Názov PO/sídlo/Sk NACE:

Počet
zamest.
(2015)

Prírastok
/úbytok
zamestnanc
ov

Tržby
(rok)

Zisk
(rok)

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0; obec Jaklovce
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Číslo:

Názov
subjektu:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

1
Sídlo:

Prevádzkáreň/Prevádzkárne:

Počet
zamestnancov:

Predmet činnosti:

0
Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

Kontakty
adresa:

telefón:

e-mail:

webová stránka:

Poznámky (spolupráca s obcou, mestom):

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0; obec Jaklovce
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Formulár A5 - Evidencia mimovládnych organizácii v obci Jaklovce
Por.
Názov organizácie
číslo
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0; obec Jaklovce
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Formulár P4 – Formulár na prípravu projektov
Základné údaje o projektovom zámere č.
Názov projektu
Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ....)
Začatie a ukončenie projektu (od .... do
....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Súčinnosť iného odboru alebo Termín (mesiac/rok)
subjektu
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Financovanie projektu
Druh
výdavku

Termín
(rok)

Náklady
(eur)

spolu Z toho verejné zdroje

EÚ

ŠR

Z
toho
súkromné
zdroje
VÚC

obec

Spolu
Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0

Formulár R6 - Formulár komunikačného plánu pre fázu realizácie PHSR
P.č.

Časový Miesto Cieľová
rámec konania skupina

Forma

Téma, ciele

Vstupné
údaje

Výstupy

1.
2.
3.
4.
Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0
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Formulár F2 - Finančný rámec pre realizáciu PHSR obce
v EUR
Zdroj financovania
Oblasť/priorita/opatrenie
aktivity

Typ
projektu

Hlavný
ukazovateľ
výsledku

RN Spolu
Realizácia
a=b+c+d
+e

EÚ (EŠIF)

ŠR

Obec
(VZ)

ŠFRB/V
UC

b

c

d

e

Pozn.

A. Hospodárska oblasť
Priorita 1. Rozvoj dopravnej infraštruktúry obce
Opatrenie 1.1. Rozvoj a skvalitňovanie vnútornej dopravnej infraštruktúry
1.1.1. Rekonštrukcia oporného
múru, schodov a chodníka
na ul. Okružnej
1.1.2. Rekonštrukcia oporného
múru a chodníka od OcÚ
k cintorínu – 80m

investičný

Počet
rekonštrukcií

2021

45 000,00

0

0

45 000,00

0

investičný

Počet
rekonštrukcií

2020

35 000,00

0

0

35 000,00

0

1.1.3. Rekonštrukcia chodníka
od cintorína po poštu

investičný

Počet
rekonštrukcií

2021

80 000,00

0

64 000,00

16 000,00

0

ŠR, VZ

1.1.4. Výstavba chodníka od
pošty po ul. Jarčekovú

investičný

Počet chodníkov

2020

30 000,00

0

0

30 000,00

0

VZ

VZ

VZ
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1.1.5. Rekonštrukcia miestnych
komunikácii (ul.
Pekárenská, Rybničná,
Priehradná, Poľná)
1.1.6. Rekonštrukcia a výstavba
parkovacích plôchparkovisko pri cintoríne,
oproti pošte a v Základnej
škole

investičný

počet miestnych
komunikácií

investičný

Počet
parkovacích plôch

1.1.7. Úprava potoka (Jarčeková
ulica)

investičný

1.1.8. Rekonštrukcia
autobusových zastávok
a vstupných tabúľ do obce

investičný

1.1.9. Rekonštrukcia areálu
plôch OCÚ pre výstavbu
parkoviska (námestia)
1.1.10. Dopravné značenie
(spracovanie projektovej
dokumentácie
dopravného značenia
v obci, inštalácia
spomaľovačov rýchlosti
a meračov rýchlosti)
1.1.11. Vysporiadanie
vlastníckych vzťahov

Prekrytie
miestneho
potoka 70-100m
a vytvorenie
trhoviska
a parkoviska
Počet
autobusových
zastávok

2019

150 000,00

127 500,00

15 000,00

7 500,00

0

EŠIF, VZ

2022-23

50 000,00

0

0

50 000,00

0

VZ

2022-23

70 000,00

0

56 000,00

14 000,00

0

VZ, ŠR

2024

40 000,00

0

32 000,00

8 000,00

0

VZ, ŠR

investičný

Počet areálov
OcÚ

2022-2023

70 000,00

0

56 000,00

14 000,00

0

VZ, ŠR

investičný

Počet
osadených
dopravných
značení

2021-2022

30 000,00

0

0

30 000,00

0

VZ

2023

30 000,00

0

0

30 000,00

0

VZ

investičný

Počet pozemkov
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k pozemkom
nachádzajúci sa pod
obecnými
komunikáciami

Priorita 2. Obnova a dobudovanie základnej a občianskej infraštruktúry
Opatrenie 2.1. Kultúra
2.1.1. Podpora kultúrnych
a spoločenských akcií –
Festival Divadelné
Jaklovce
2.1.2. Vybavenie kultúrneho
domu (osvetlenie
a zvuková technika)
2.1.3. Rekonštrukcia a vybavenie
KD ( kúrenie, elektrické
rozvody, šatne, kuchyňa)

neinvestičný

Počet
podporených
kultúrnych akcií

2018- 2023

10 000,00

0

8 000,00

2 000,00

0

VZ, ŠR

investičný

Počet vybavených
kultúrnych domov

2022-2023

30 000,00

25 500,00

3 000,00

1 500,00

0

VZ, EŠIF

Počet
rekonštruovaných
kuchýň

2022-2023

70 000,00

59 500,00

7 000,00

3 500,00

0

2019-2023

100 000,00

80 000,00

20 000,00

0

2019-2023

50 000,00

0

50 000,00

0

investičný

VZ, EŠIF

Opatrenie 2.2. Rozvoj športovej infraštruktúry

2.2.1. Podpora organizovania
športových podujatí
a činnosti športových
klubov
2.2.2. Rekonštrukcia objektov
OFK ( budova OFK a areál
ihriska)

neinvestičný
0

investičný

Počet
podporených
športových
podujatí
Počet
podporených špo
rtových klubov
Počet
rekonštruovaných
objektov OFK

0

0

VZ,ŠR

VZ
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2.2.3. Výstavba tribúny na
futbalovom ihrisku
2.2.4. Výstavba detského ihriska
(areál futbalového
ihriska)
2.2.5. Výstavba detského ihriska
v MŠ a outdorového
ihriska v ZŠ

investičný

Počet tribún

investičný

investičný

2.2.6. Výstavba volejbalového
ihriska/nohejbalového

investičný

2.2.7. Výstavba turistických
rozhľadní
2.2.8. Vytvorenie oddychovej
zóny

investičný

2.2.9. Vytvorenie značených
náučných chodníkov

investičný

2.2.10. Vytvorenie rekreačného
zázemia

investičný

investičný

0

120 000,00

30 000,00

0

0

28 000,00

7 000,00

0

40 000,00

0

32 000,00

8 000,00

0

VZ, ŠR

2022-2023

30 000,00

0

24 000,00

6 000,00

0

VZ, ŠR

2020

30 000,00

0

0

30 000,00

0

2022

15 000,00

0

0

15 000,00

0

2023

10 000,00

0

0

10 000,00

0

VZ

2020-2021

15 000,00

0

12 000,00

3 000,00

0

VZ, ŠR

2019-2023

20 000,00

0

0

20 000,00

0

VZ

2019-2023

50 000,00

0

0

50 000,00

0

2021-2023

150000,00

Počet detských
ihrísk

2019-2020

35 000,00

Počet detských
ihrísk

2022-2023

Počet
volejbalových
ihrísk
Počet turistických
rozhľadní
Počet
oddychových zón
Vytvorenie
náučných
chodníkov
Počet
rekreačných
zázemí

VZ, ŠR
VZ, ŠR

VZ
VZ

Opatrenie 2.3. Rozvoj technickej infraštruktúry
2.3.1. Inštalácia prvkov drobnej
architektúry v obci – lavičky
na ul. Pekárenskej

investičný

2.3.2. Rekonštrukcia a rozšírenie
verejného osvetlenia

investičný

Počet
inštalovaných
prvkov drobnej
architektúry
Počet
rekonštruovaných
svetelných bodov

VZ
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2.3.3. Wifi zóny

investičný

Počet
vytvorených zón

2020

30 000,00

0

24 000,00

6 000,00

0

VZ, ŠR

Opatrenie 2.4. Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti
2.4.1. Zvyšovanie bezpečnosti
miestnych obyvateľov –
budovanie kamerového systému

investičný

Počet nových
kamier

2018 - 2020

20 000,00

0

16 000,00

4 000,00

0

VZ, ŠR

2018-2023

150 000,00

127 500,00

15 000,00

7 500,00

0

150 000,00

127 500,00

15 000,00

7 500,00

0

150 000,00

0

120 000,00

30 000,00

0

2019-2021

200 000,00

170 000,00

20 000,00

10 000,00

0

2018-2022

60 0000,00

0

48 000,00

12 000,00

0

40 000,00

0

32 000,00

8 000,00

0

100 000,00

0

80 000,00

20 000,00

0

VZ, ŠR

100 000,00

85 000,00

10 000,00

5 000,00

0

VZ, EŠIF

Opatrenie 2.5. Rozvoj občianskej infraštruktúry
2.5.1. Rekonštrukcia budovy OcU
2.5.2. Rekonštrukcia požiarnej
zbrojnice a budovy
kultúrneho domu
2.5.3. Rekonštrukcia telocvične
ZŠ
2.5.4. Rekonštrukcia objektov
v ZŠ (okná, strechy,
zateplenie)
2.5.5. Revitalizácia priestranstva
cintorína – vydláždenie
chodníkov
2.5.6. Výstavba kolumbária na
miestnom cintoríne

investičný

investičný
investičný
investičný

investičný

investičný

2.5.7. Výstavba Domu smútku

investičný

2.5.8. Rozšírenie kapacity MŠ

investičný

Počet
rekonštruovaných
budov
Počet
rekonštruovaných
budov
Počet
rekonštrukcií
Počet
rekonštruovaných
objektov
Počet
revitalizovaných
priestranstiev
Počet
vytvorených
kolumbárií
Počet domov
smútku
Počet detí

2018-2023
2018

2021-2023
2021-2023
2021-2023

VZ, EŠIF

VZ, EŠIF

VZ, ŠR
VZ, EŠIF

VZ, ŠR

VZ, ŠR

Opatrenie 2.6. Rozvoj a skvalitňovanie bývania v obci
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2.6.1. Výstavba nájomných bytov

investičný

Počet nájomných
bytov

2020-2023

300 000,00

255 000,00

30 000,00

15 000,00

0

VZ, EŠIF

Priorita 3. Rozvoj a využitie potenciálu cestovného ruchu
Opatrenie 3.1. Rozširovanie infraštruktúry cestovného ruchu a kvality ponúkaných služieb
3.1.1. Výstavba cyklotrasy medzi
obcami Kojšov-Veľký FolkmarJaklovce

investičný

Počet
podporených
aktivít

2022

40 000,00

0

32 000,00

8 000,00

0

VZ, ŠR

30 000,00

0

24 000,00

6 000,00

0

VZ, ŠR

150 000,00

0

0

150 000,00

0

VZ

2 805 000,-

977 500,-

Opatrenie 3.2. Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
3.2.1.

Vytvorenie
turistickoinformačnej kancelárie

investičný

Počet kancelárií

2021

Priorita 4. Rozvoj ekonomického potenciálu obce Jaklovce
Opatrenie 4.1.Skvalitňovanie miestnych služieb
4.1.1 Obstaranie projektovej
dokumentácie, štúdií a VO
k pripravovaným investičným
projektom

investičný

Celkom za hospodársku oblasť

Počet

dokumentácii

2018-2021

1 003 000,- 824 500,-

0

B. SOCIÁLNA OBLASŤ
Priorita 5. Systémové znižovanie nezamestnaných obyvateľov obce Jaklovce rozvojom aktívnej politiky trhu práce
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Opatrenie 5.1. Rozvoj spolupráce všetkých zainteresovaných inštitúcií za účelom systémového znižovania nezamestnanosti rozvojom aktívnej
politiky trhu práce
5.1.1 Spolupráca s Úradom práce
sociálnych vecí a rodiny pri
aktivitách podporujúcich
znižovanie
nezamestnanosti, rovnosť
príležitostí (pre ženy)
a začleňovanie
znevýhodnených skupín do
pracovného procesu

neinvestičný

Počet
podporených
aktivít

2018-2023

20 000,00

0

16 000,00

4 000,00

0

VZ, ŠR

2018-2023

10 000,00

0

8 000,00

2 000,00

0

VZ, ŠR

2018 - 2023

50 000,00

0

40 000,00

10 000,00

0

VZ

Priorita 6.Komunitná spolupráca
Opatrenie 6.1. Aktivizácia obyvateľstva
6.1.1.

6.1.2.

Informačné kampane
(enviromentálna
výchova, prevencia
rôznych foriem
diskriminácie,
zvyšovanie povedomia
o nutnosti separácie
odpadov a pod.)
Rozvoj miestnej
spolkovej a klubovej
činnosti

neinvestičný

Počet
informačných
aktivít

neinvestičný

Počet
podporených
spolkov a klubov
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6.1.3.

Rozvoj spolupráce na
miestnej, regionálnej
a národnej úrovni

Počet
podporených
aktivít

neinvestičný

2018-2023

Celkom za sociálnu oblasť

20 000,00

0

100 000,-

0

50 000,00

0

20 000,00

0

64 000,-

36 000,-

0

42 500,00

5 000,00

2 500,00

0

VZ, EŠIF

59 500,00

7 000,00

3 500,00

0

VZ, EŠIF

25 500,00

3 000,00

1 500,00

0

42 500,00

5 000,00

2 500,00

0

VZ

C. ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ
Priorita 7. Rozvoj environmentálnej infraštruktúry obce
Opatrenie 7.1. Ochrana kvality podzemných a povrchových vôd
7.1.1. Podpora prevencie pred
nelegálnym znečisťovaním vôd
rôznym druhom odpadov

neinvestičný

Počet
podporených
aktivít

2020-2021

Opatrenie 7.2. Obnova a ochrana krajiny, prírody, obecných parkov a zelene
7.2.1. Revitalizácia parku a
verejných priestranstiev v obci

investičný

Počet
podporených
opatrení

2021 - 2023

70 000,00

Opatrenie 7.3. Zlepšenie hospodárenia s odpadmi
7.3.1.

Odstraňovanie odpadov
v extraviláne obce

7.3.2.

Zavedenie systému
nakladania s odpadmi
a zlepšenie systému
prevencie a postihovania
nelegálneho nakladania s
odpadmi

neinvestičný

neinvestičný

Počet
podporených
opatrení

2020

Počet zavedených
opatrení/
systémov

2020

30 000,00

50 000,00

VZ, EŠIF

VZ, EŠIF
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7.3.3.

Podpora zavádzania
environmentálnych
kritérií do verejných
zákaziek obce ( nákupy
materiálu, stavby, ... )

neinvestičný

Počet
podporených
opatrení

2019 - 2023

65 000,00

0

0

65 000,00

0

2019 - 2020

300 000,00

255 000,00

30 000,00

15 000,00

0

VZ

Opatrenie 7.4. Obnoviteľné zdroje a úspora energií
7.4.1. Znižovanie energetickej
náročnosti MŠ Jaklovce

investičný

Počet zateplených
budov

VZ, EŠIF

Opatrenie 7.5. Ochrana pred povodňami vytváraním vhodných podmienok a podporou realizácie protipovodňových opatrení
7.5.1. Protipovodňové opatrenia
v obci – vodozádržné
opatrenia
7.5.2. Rekonštrukcia
protipovodňových
opatrení v rokoch 20102014

investičný

investičný

Celkom za enviromentálnu oblasť
Celkom za všetky oblasti

Počet zavedených
protipovodňovýc
h opatrení
Počet opatrení

2019 - 2020

210 000,00

178 500,00

21 000,00

10 500,00

0

2019 - 2023

10 000,00

8 500,00

1 000,00

500,00

0

101 000,-

0

785 000,- 612 000,- 75 000,-

3 590 000 1 589 500 1 075 000 925 500

VZ, EŠIF

VZ, EŠIF

0

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0; obec Jaklovce
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Formulár U2 - Harmonogram spracovania PHSR
2016 - 2017
Termín

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII IX

Úvod
Analytická časť
Strategická časť
Programová časť
Realizačná časť
Finančná časť
Záver
Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0; obec Jaklovce
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ZHRNUTIE PRIESKUMU VEREJNEJ MIENKY
K
PHSR OBCE JAKLOVCE NA ROKY 2017 – 2023
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