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ÚVOD 
 
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR) predstavuje základný a kIúčový 
dokument pre riadenie rozvojových aktivít. Vychádza z poznania konkrétnych podmienok a 
situácie riešeného územia a aktuálnych potrieb obyvateIovĽ podnikateIovĽ záujmových skupín 
a @alších subjektov pôsobiacich v území. Na základe zabezpečenia vzájomnej komunikácie 
a spolupráce aktéri v obci majú možnos[ spoločne sformulova[ svoju predstavu o budúcom vývoji 
celého územia.  
 
PHSR sa spracováva spravidla na 7 rokov s možným dlhodobým výhIadom na 10 – 14 rokov. 
Dokument koncepčne a systémovo analyzuje aktuálny stav územia a následne určuje budúcnos[ 
jeho rozvoja prostredníctvom rôznych investičných i neinvestičných aktivít (projektov) vrátane 
zabezpečenia zdrojového krytia ich budúcej realizácie. Takto vytvorený rámec budúceho rozvoja 
predstavuje zárukuĽ že PHSR nebude zbytočne rozsiahlym a len popisným zoznamom nereálnych 
zámerov (zoznamom vecíĽ na ktoré samospráva nemá peniaze)Ľ ale skutočným strategickým 
rozvojovým dokumentom s cieIom dosiahnu[ rast životnej úrovne obce SokoIany. 
 
Dokument je spracovaný v súlade s novelizáciou zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho 
rozvoja, v znení zákona č. 309/2014 Z. z.Ľ ktorý nadobudol účinnos[ 1. januára 2015. Pri 
spracovaní dokumentu bola zohIadnená odporúčaná Metodika na vypracovanie PHSR 
obce/obcí/VÚC (verzia 2.0) spracovaná Ministerstvom dopravyĽ výstavby a regionálneho rozvoja 
SR (MDVaRR SR) a tiež Metodika tvorby Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
obce/obcí/VÚC z Novembra 2016. 
 
PHSR je strednodobý rozvojový dokumentĽ ktorý je vypracovaný v súlade s cieImi a prioritami 
ustanovenými v národnej stratégii a zohIadňuje ciele a priority ustanovené v programe rozvoja 
príslušného samosprávneho krajaĽ miestnej akčnej skupiny a pod.. 
 
Samotný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja pozostáva z: 

a) analytickej častiĽ ktorá obsahuje komplexné zhodnotenie a analýzu východiskovej situácieĽ 
odhad budúceho možného vývojaĽ príležitosti a ohrozenia vo väzbe na vonkajšie prostredie 
a nadradené existujúce stratégie a koncepcie, využívanie vnútorného potenciálu územiaĽ 
jeho limitov a definovanie podmienok miestneho trvalo udržateIného rozvojaĽ 

b) strategickej častiĽ ktorá obsahuje stratégiu rozvoja pri zohIadnení miestnych vnútorných 
špecifík a určuje hlavné smeryĽ priority a ciele plánovaného rozvoja s rešpektovaním 
princípov regionálnej politiky s cieIom dosiahnutia vyváženého a udržateIného rozvoja 
územiaĽ 

c) programovej častiĽ ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie 
realizácie budúceho plánovaného rozvojaĽ 
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d) realizačnej častiĽ ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia 
formou partnerstva a tiež organizačné zabezpečenie budúcej realizácie programuĽ systém 
monitorovania a hodnotenia s ustanovením merateIných ukazovateIovĽ vecný a časový 
harmonogram realizácie programu prostredníctvom pravidelnej aktualizácie akčných 
plánovĽ 

e) finančnej častiĽ ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít 
vrátane inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie a plnenia programu rozvoja. 
 

Stručný popis kontextu a vzniku PHSR 
 
Vypracovanie nového PHSR obce SokoIany na roky 2019 – 2026 bolo iniciované jej 
predstaviteImi v apríli 2019. Potreba spracovania nového dokumentu súvisela so zjednotením 
údajov o obci a možnos[ami uchádza[ sa o finančné prostriedky z EŠIF (v rámci jednotlivých 
operačných programov)Ľ iných zdrojov EÚĽ ŠR a pod. na zabezpečenie nevyhnutného rozvoja. 
 

TabuIka č. 1: Harmonogram spracovania PHSR SokoIany 

Harmonogram spracovania PHSR 

 2019 
Termín  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Úvod             

Analytická čas[             

Strategická čas[             

Programová čas[             

Realizačná čas[             

Finančná čas[             

Záver             

Zdroj: Metodika tvorby PHSR, 2016 

 
Harmonogram spracovania PHSR bol predbežne navrhnutý na 5 mesiacov. Po zaslaní objednávky 
na spracovanie PHSR a odsúhlasení procesu prípravy a samotného spracovania dokumentu sa 
začalo s prípravou analytickej častiĽ ktorá pozostávala predovšetkým zo zberuĽ triedeniaĽ 
spracovania a vyhodnocovania dôležitých údajov a informácií o obci a jej súčasnej situácii 
v rôznych kIúčových oblastiach rozvoja (demografiaĽ bývanieĽ zamestnanos[/nezamestnanos[Ľ 
službyĽ vybavenos[ obcí/mestaĽ infraštruktúra a pod.). Po dokončení analytickej časti sa pristúpilo 
k spracovaniu strategickejĽ programovejĽ realizačnej a finančnej častiĽ ktoré si vyžadovali aktívne 
zapájanie predstaviteIov miestĽ obcí a členov pracovných skupín zriadených za účelom prípravy 
PHSR. V rámci celého procesu prípravy a spracovania PHSR boli používané rôzne metódy 
zapájania verejnosti, organizovania stretnutí a následného vyhodnotenia a zapracovania výsledkov 
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dotazníkového prieskumu. Spracovaný dokument bol v záverečnej fáze verejne 
pripomienkovanýĽ prerokovaný a nakoniec schválený obecným zastupiteIstvom. 
 

Zhrnutie východiskových koncepčných dokumentov 
 
Obec SokoIany sa nachádza v okrese Košice okolie, a teda územne patrí do Košického 
samosprávneho kraja. Pri spracovaní PHSR bolo nevyhnutné zabezpeči[ 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 výhIadom do roku 2030)Ľ 

 Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020, 

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na obdobie    
2016 – 2022, 

 Stratégia CLLD MAS HORNÁD-SLANSKÉ VRCHYĽ o.z.  
 Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS Košického kraja na obdobie 2014 – 2022), 
 Územný plán obce. 

 
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 2020Ľ 
 Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020, 
 Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020Ľ 
 Expertná štúdia a stratégia pre rozvoj kreatívnej ekonomiky Košického krajaĽ 
 Stratégia na zmiernenie sociálnej exklúzie v Košickom krajiĽ 
 Stratégia podpory rozvoja dobrovoIníctva v Košickom krajiĽ 
 Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2013 – 2020. 
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1 ANALYTICKÁ ČASZ 
 
Analytická čas[ PHSR (založená na databáze informácií a ukazovateIov) obsahuje komplexné 
hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce s väzbami na širšie územie a odhad budúceho 
vývoja s dôrazom na možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce relevantné stratégie 
a koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu územiaĽ jeho limitov a rozvoja.  
 

1.1 Analýza vnútorného prostredia 
1.1.2 História obce 

 

Najnovšie archeologické nálezy dokazujúĽ že už v VII. a VIII. storočí bolo územie obce SokoIany 
obývané a podobne i pohrebisko z XI. a XII. storočia z mladšej doby hradištnej je toho dôkazom. 
Obec bola osídlená už v neolite - sídlisko kultúry východoslovenskej lineárnej keramiky a 
bukovohorskej kultúryĽ v eneolite - kanelovaná keramikaĽ sídlisko pilinskej kultúry v dobe 
hallštattskej a mladšej dobe rímskej. 
Listina z rokov 1260 – 1268 hovorí o osade Zakál (SokoIany) spomínajúc kláštorĽ ktorý podliehal 
pod právomoc Jasovského konventuĽ čo môžeme považova[ za 1. písomnú zmienku o obci. 
Pôvodne bola asi obcou so strážnymi funkciami v rámci obrany Starého a potom nového hradu. 
Pred Tatárskym vpádom v r. 1234 Demeter z rodu Abovcov získava latifundiá patriace k 
Patakújváru. V tých je aj obec Zakál (SokoIany). V listine z XII. storočia je uvedenéĽ že rod 
Abovcov v tom čase zosilnel. Rozmnožili sa aj jeho rodové majetkyĽ najmä v XIII. storočí. Obec 
Zakál patrila aj so všetkou pôdou k rodinnému majetku Abovcov. Už táto listina dokazujeĽ že obec 
existovala už v XIII. storočí. 
Za panovania kráIa Žigmunda v r. 1427 bol vykonaný súpis daňovníkov. V tom čase pánmi 
latifundií (pozemkov) v SokoIanoch sú dve rodiny – Gángi a Radványi. V obci je 23 port 
(gazdovstiev)Ľ ktoré sú povinné plati[ zavedenú daň – zisk komory. KráI Matej (Mátyás király) v 
r. 1459 obidvom rodom odobral majetky pre neveru. 
V polovici XVII. storočia v Európe strašil prízrak Tureckého panstva. Skoro doslova sa opakovala 
pohroma známa z Tatárskeho vpádu z r. 1241. Turci dobíjali hrad za hradomĽ kedy neodolali ani 
pevnosti stolice Abaújska. 
PodIa historických údajovĽ dňa 20. 3. 1652 Iahla popolom aj obec SokoIanyĽ ktorú úplne vypáliliĽ 
čas[ obyvateIovĽ najmä ženy odvliekli do zajatia a čas[ ušla do lesov severne od obceĽ kde sa 
skrývali až do ich odchodu. Po tejto pohrome obec bola niekoIko rokov neobývaná. Po vyhnaní 
Turkov opä[ sa zaIudnila v r. 1696 je v obci už 11 port (gazdovstiev) a v r. 1715 opä[ už len 10 
port. V tom čase je obec majetkom rodiny Kormošovej. 
V súpise o stave fár v košickom dištrikte v r. 1746 o SokoIanoch sú tieto údaje: 
• obec je filiálkou fary v HaniskeĽ Iud je dvojakej reči – slovenskej a ma@arskejĽ prevažuje 
však slovenská 
• kostol– bol v rukách kalvínovĽ ktorí ho zabrali katolíkom za Rákocziho povstania. 
Barokový kostol bol postavený na zvyškoch gotického kostola z XIII. storočia 
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V r. 1760 František Karlai- Jágerský biskup ho vysvätil na úctu KráIovnej svätého ruženca. V r. 
1761 Jezuiti z Košíc v obci mali misieĽ kedy kalvíni a luteráni prestúpili na r. kat. vieru. Od toho 
času je celá farnos[ čisto katolícka. V r. 1862 cintorín pri kostole sa zaplnil a v tom istom čase 
hne@ bolo zahájené pochovávanie na novom cintoríne. Kaplnku vedIa kostola dala postavi[ grófka 
Starenbergová – rod. Anna Pankovičová- Glogowská v r. 1838Ľ kde je pochovaná aj s manželom 
grófom Guido Starenbergom.  
 

1.1.3 Geografická poloha 
 
Obec SokoIany je územno-správnou jednotkouĽ leží na juhu Košickej kotlinyĽ v okrese Košice 
okolie, patrí do Košického samosprávneho kraja a je členom Združenia miest a obcí Slovenska 
(ZMOS). 
Obec je začlenená do Regionálneho združenia obcí Hornád. V súčasnosti ho tvorí 17 obcí: BelžaĽ 
ČaňaĽ GečaĽ GyňovĽ HaniskaĽ Kokšov-BakšaĽ Košická PoliankaĽ Nižná HutkaĽ Nižná MyšIaĽ SeňaĽ 
SkárošĽ SokoľanyĽ Trstené pri HornádeĽ ValalikyĽ Vyšná HutkaĽ Vyšná MyšIa a Ždaňa. 
 

 
Obrázok 1: Mapa a poloha obce Sokoľany 

Zdroj: http://www.obecsokolany.sk/mapa-a-poloha 

http://www.obecsokolany.sk/mapa-a-poloha
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1.1.4 Prírodné podmienky 
 

Obec SokoIany leží na juhu Košickej kotliny na Sokolianskom potoku. Odlesnený chotár je na 
terasovej plošine HornáduĽ západná čas[ na náplavovom kuželi potoka IdaĽ uloženom na 
tre[ohorných usadeninách.  
Rozloha obce je 387,45 hektárovĽ zastavaná plocha 48,67 ha. Zastavané územie je vo výškovom 
stupni do 300 m n. m. (konkrétne v rozpätí 204 – 213 m n. m.) s maximálnou svažitos[ou do 8Ľ5%. 
Územie spadá do oblasti s kontinentálnym vplyvom klímy ako oblas[ tepláĽ mierne vlhká s 
chladnou zimou. Ročný úhrn zrážok 600 mmĽ vlahový deficit 284 mm. Pôdny typ je hnedozem na 
sprašiach a sprašových hlinách. 
 

 

TabuIka č. 2: Rozdelenie pôdneho fondu a jeho rozloha 

Pôdny fond Rozloha (m2) 
Poľnohospodárska pôda  

Orná pôda 2 515 688 
Vinica 0 
ChmeInica 0 
Záhrada 250 969 
Ovocný sad 0 
Trvalý trávny porast (TTP) 46 141 
SPOLU poInohospodárska pôda 2 812 798 

Nepoľnohospodárska pôda  
Lesný pozemok 237 261 
Vodná plocha 174 097 
Zastavaná plocha a nádvorie 486 750 
Ostatná plocha 163 559 
SPOLU nepoInohospodárska pôda 1 061 667 
CELKOM 3 874 465 

      Zdroj: ŠÚ SR, 31.12.2018 
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1.1.5 ObyvateIstvo 
 

1.1.5.2 Vekové skupiny obyvateIstva a demografické ukazovatele 

Obec SokoIany patrí z hIadiska počtu obyvateIov do skupiny obcí väčších nad 1 000 obyvateIov. 
K 31.12.2018 mala obec celkom 1 369 obyvateIov. Priemerná hustota osídlenia bola v roku 2018 
takmer 350 obyvateIov/km2.  
 

TabuIka č. 3: Demografické ukazovatele k 31.12.2018 

Demografické ukazovatele (2018) 

 

Počet 
obyvateľov % 

Rozloha 
(km2) 

Hustota 
(obyv./km2) 

Slovenská republika 5 446 770,5 100 49 034,1 111,08 
Košický samosprávny kraj 799 815,5 14,68 6 754,3 118,42 
Okres Košice-okolie 128 160 100 1 534,6 83,51 
Obec Sokoľany 1 369 1,7 3,875 349,85 

Zdroj: ŠÚ SRĽ 31.12.2018 

Obec SokoIany patrí do jednej zo 112 obcí okresu Košice-okolie a svojou rozlohou predstavuje 
1,7% z celkovej rozlohy okresu Košice-okolie.  

TabuIka č. 4: Demografické ukazovatele obce SokoIany 2010-2018 

Demografické ukazovatele (2010 – 2018) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Počet obyvateIov 
k 31.12. 

1196 1279 1288 1299 1309 1318 1339 1342 1369 

Celkový 
prírastok/úbytok 

17 25 9 11 10 9 21 3 27 

Prirodzený 
prírastok/úbytok 

3 19 18 18 9 12 17 8 26 

Živonarodení 
 

20 28 26 26 19 24 25 15 36 

Zomrelí 
 

17 9 8 8 10 12 8 7 10 

Pris[ahovaní na 
trvalý pobyt 18 22 11 10 9 15 21 17 19 

Vys[ahovaní z 
trvalého pobytu 

4 16 20 17 8 18 17 12 18 

Migračný 
prírastok/úbytok 

14 6 -9 -7 1 -3 4 -5 1 

Predproduktívny vek 
(0-14 rokov) 

281 321 319 321 327 331 344 334 339 

Produktívny vek 
(15-64) 

786 823 826 837 838 842 851 854 870 
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Poproduktívny vek 
(65+) 

129 135 143 141 144 145 144 154 160 

Index starnutia 
 

45,91 42,05 44,83 38,2 43,93 43,81 41,86 46,11 47,19 

Index vitality 
 

217,83 237,78 223,07 227,66 227,08 228,28 231,95 216,88 211,88 

 
Zdroj: ŠÚ SRĽ 31.12.2018 

Pozn: Index starnutia = poproduktívna zložka / predproduktívna zložka x100 
Index vitality = predproduktívna zložka / poproduktívna zložka x100 

 
 
Na základe údajov zo Štatistického úradu v období 2010-2018Ľ vidímeĽ že najviac živonarodených 
detí na území obce SokoIany bolo v roku 2018. Pokles od roku 2015 vykazuje skupina zomrelých 
obyvateIov územia. Najmenej obyvateIov sa do obce SokoIany pris[ahovalo v roku 2014. Naopak 
najviac ich pribudlo v roku 2011. Najviac obyvateIov sa z obce ods[ahovalo v roku 2012. 
Údaje zo Štatistického úradu SR porovnávajú taktiež  predproduktívneĽ produktívne 
a poproduktívne obyvateIstvo obce SokoIanyĽ od roku 2010 do roku 2018. U predproduktívneho 
obyvateIstva vidíme progresívne správanie. V roku 2018 bola najpočetnejšia skupina obyvateIov 
v produktívnom veku. Oproti @alším rokom vieme poveda[Ľ že predproduktívneĽ produktívne aj 
poproduktívne obyvateIstvo vykazuje nárast v porovnaní s minulým obdobím. Na základe 
porovnania indexov starnutia a vitality vieme poveda[Ľ že obyvateIstvo obce SokoIany dlhodobo 
starne. 

Graf č. 1: Vývoj počtu obyvateIstva obce SokoIany v období 1993-2018 

 
 

Zdroj: ŠÚ SRĽ 31.12.2018 
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Ako máme možnos[ vidie[ na grafe č. 1Ľ  vývoj počtu obyvateIstva obce SokoIany má za 
posledných 25 rokov dlhodobo rastúci charakter. 
 

Graf č. 2: Vývoj počtu obyvateIstva obce SokoIany podIa pohlavia 

 
Zdroj: ŠÚ SRĽ 31.12.2018 

 
Vývoj počtu obyvateIovĽ rozdelených podIa pohlavia na grafe č. 2, sa mierne líši. V roku 2002 
zaznamenal vývoj počtu mužov v obci značný prepad oproti ženámĽ avšak v roku 2012 sa krivka 
počtu mužov v obci SokoIany opä[ priblížila k dlhodobo rastúcej krivke počtu žien v obci 
a posledných 5 rokov je nárast počtu mužov a žien v obci SokoIany porovnateIný. 
 

Tab. č. 5: Rozdelenie obyvateIstva obce SokoIany podIa rodinného stavu 

Obyvateľstvo podľa rodinného stavu 
(2011) 

Muži 

spolu 628 
slobodní 352 
ženatí 253 
rozvedení 15 
ovdovení 8 

Ženy 

spolu 639 
slobodné 298 
vydaté 257 
rozvedené 13 
ovdovené 71 

Zdroj: ŠÚ SR – SODB 2011 
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1.1.5.3 Vzdelanostná štruktúra 
 
Na základe výsledkov sčítania obyvateIovĽ domov a bytov z roku 2011 najvyšší počet obyvateIov 
dosahoval stredné vzdelanie. ObyvateIstvoĽ ktoré je bez školského vzdelania sa približuje k 23 % 
všetkých obyvateIov obce SokoIany. 
 
Ako si môžeme všimnú[ (vi@. tab. 6) ženy základné vzdelanie vo vyššom počteĽ v porovnaní 
s mužmi o 59 viac ako mužiĽ avšak pri strednom vzdelaní prevažovali muži, kde bolo o 54 stredne 
vzdelaných mužov viac ako žien. Najviac stredne vzdelaných obyvateIov má skončené úplné 
stredné odborné vzdelanie s maturitou (36,96 %). Medzi ženami a mužmi bez akéhokoIvek 
vzdelania nie sú veIké rozdiely.  

Tab. č. 6: Vzdelanostná štruktúra obyvateIstva podIa dosiahnutého vzdelania a pohlavia 

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie Pohlavie Spolu 
muži ženy 

Základné 124 183 307 
Učňovské (bez maturity) 97 56 153 
Stredné odborné (bez maturity) 59 28 87 
Úplné stredné učňovské (s maturitou) 29 10 39 
Úplné stredné odborné (s maturitou) 82 108 190 
Úplné stredné všeobecné 12 21 33 
Vyššie odborné vzdelanie 5 7 12 
Vysokoškolské bakalárske 2 15 17 
Vysokoškolské magisterskéĽ inžinierskeĽ doktorské 28 31 59 
Vysokoškolské doktorandské 2 0 2 
Vysokoškolské spolu 32 46 78 
Študijny odbor prírodné vedy 1 2 3 

technické vedy a náuky I (baníctvoĽ hutníctvoĽ strojárstvoĽ 
informatika a VTĽ elektrotech.Ľ tech. chémiaĽ potravinárstvo) 15 11 26 

technické vedy a náuky II (textilná v.Ľsprac.kožeĽdrevaĽ 
plastov, v.hud.nástrojovĽ archit.Ľ 
staveb.Ľdopr.ĽpoštyĽtelekom.Ľautomatiz.Ľ špec. odb.) 4 7 11 

poInohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 
2 2 4 

zdravotníctvo 1 5 6 
spoločenské vedyĽ náuky a služby I (filozof.Ľekon.Ľpolit. a 
práv.vedyĽ ekonomika a manaž.Ľ obchod a službyĽSŠ- OA, 
HAĽ praktická š.Ľučeb.odb.) 5 12 17 
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spoločenské vedyĽ náuky a služby II (histor.Ľfilolog.Ľpedag. a 
psych.vedyĽ publicistika a informácieĽ telových.ĽučiteIstvoĽ 
SŠ - gym.) 

4 4 8 

vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 0 1 1 

nezistený 0 2 2 
Bez školského vzdelania 164 153 317 
Nezistené 24 27 51 
Úhrn 628 639 1 267 

Zdroj: ŠÚ SR – SODB 2011 

 
 

Graf č. 3: Vzdelanostná štruktúra obyvateIstva  

 
Zdroj: ŠÚ SR – SODB 2011 

 
 

 
1.1.5.4 Národnostná a náboženská štruktúra obyvateIstva 

 
Na základe výsledkov sčítania obyvateIovĽ domov a bytov z roku 2011 vyplývaĽ že najviac 
zastúpená národnos[ na území obce SokoIany bola národnos[ SlovenskáĽ a to až 85,00 % 
z celkového počtu obyvateIov. Po nej nasledovala národnos[ Rómska (12,78% obyvateIov)Ľ Česká 
(0,28% obyvateIov) a Ma@arská (0,09 % obyvateIov). Ostatná národnos[ ako RuskáĽ UkrajinskáĽ 
NemeckáĽ PoIská a ináĽ nebola v obci evidovaná.  
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Graf č. 4: Štruktúra obyvateIstva obce SokoIanyĽ rozdelená podIa národnosti 

 
Zdroj: ŠÚ SR – SODB 2011 

  

 

Graf č. 5: Štruktúra obyvateIstva obce SokoIanyĽ rozdelená podIa vierovyznania  

 

Zdroj: ŠÚ SR - SODB 2011 

 

Na základe výsledkov sčítania obyvateIovĽ domov a bytov z roku 2011 vyplývaĽ že najpočetnejšou 
skupinou obyvateIstva obce SokoIany podIa vierovyznania, sa stala Rímskokatolícka cirkev 
(89,54 % obyvateIov). 
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1.1.5.5 Ekonomické zdroje a podnikateIská sféra 
 

TabuIka č. 7: Štruktúra obyvateIstva obce SokoIanyĽ rozdelená podIa ekonomickej aktivity 
a pohlavia obyvateIstva 

Osoby ekonomicky aktívne (2011) Muži Ženy Spolu 

v % 56,7 43,3 100 

spolu 341 260 301 
    na materskej dovolenke 0 13 13 

pracujúci dôchodcovia 3 3 6 

vypomáhajúci v rodinnom podniku 3 3 6 

nezamestnaní 114 89 203 

Nepracujúci dôchodcovia 66 126 192 

Osoby na rodičovskej dovolenke 1 38 39 

Ostatní nezávislí 4 5 9 
Žiaci a študenti 240 236 476 
v tom       

deti a žiaci ZŠ 172 158 330 

zo stredných škôl 19 13 32 

z vysokých škôl 7 20 27 

Ostatní závislí, nezistení 18 19 37 

Úhrn obyvateľov 628 639 1267 
Narodení v obci súčasného bydliska 418 383 801 
v % 66,6 59,9 63,2 

Zdroj: ŠÚ SR - SODB 2011 

 

TabuIka č. 8: Rozdelenie ekonomickej činnosti v obci SokoIany podIa počtu a právnej formy 

Právna forma 
Počet 
firiem 

PodnikateI fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri 23 
PodnikateI fyzická osoba zapísaný v Obchodnom registri - 
Samostatne hospodáriaci roIník nezapísaný v Obchodnom registri 1 
Slobodné povolanie - fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského 
zákona 

1 

Fyzická osoba – slobodné povolanie - 
PodnikateI fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri súčasne ako samostatne hosp. 
roIník 

1 
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Právna forma 
Počet 
firiem 

PodnikateI fyzická osoba zapísaný v Obchodnom registri súčasne ako samostatne hosp. 
roIník 

- 

PodnikateI fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri súčasne ako osoba so 
slobodným povolaním 

1 

Verejná obchodná spoločnos[ - 
Spoločnos[ s ručením obmedzeným 14 
Spoločný podnik - 
Akciová spoločnos[ - 
Komanditná spoločnos[ - 
Družstvo - 
Príspevková organizácia - 
Spoločenstvá vlastníkov pozemkovĽ bytov a pod. - 
Štátny podnik - 
Zahraničná osoba právnickej osoby – organizačná zložka - 
Zahraničná osoba fyzickej osoby – organizačná zložka - 
Odštepný závod podniku zapisujúci sa v Obchodnom registri - 

Zdroj: vlastné spracovanieĽ 31.12.2018 

TabuIka č. 8: Rozdelenie ekonomickej činnosti v obci SokoIany podIa počtu a štatistickej 
kategorizácie ekonomických činností 

Kód Kategorizácia ŠKEČ (Štatistická klasifikácia ekonomických činností) 
Počet 
firiem 

A Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 3 
01 Pestovanie plodín a chov zvieratĽ poIovníctvo a služby s týmsúvisiace 3 
C Priemyselná výroba 10 
25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení 6 
28  Výroba strojov a zariadení 2 
29 Výroba motorových vozidielĽ návesov a prívesov 1 
32 Iná výroba 1 
F Stavebníctvo 11 
41 Výstavba budov 2 
43 Špecializované stavebné práce 9 
G Veľkoobchod a maloobchod 7 
45 VeIkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov 2 
46 VeIkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov 3 
47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov 2 
H Doprava a skladovanie 2 
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Kód Kategorizácia ŠKEČ (Štatistická klasifikácia ekonomických činností) 
Počet 
firiem 

49 Pozemná doprava a doprava potrubím 1 
53 Poštové služby a služby kuriérov 1 
I Ubytovacie a stravovacie služby 1 
56 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev 1 
K Finančné a poisťovacie činnosti 3 
66 Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia 3 
M Odborné, vedecké a technické činnosti 4 
69 Právne a účtovnícke činnosti 1 
71 Architektonické a inžinierske činnosti 1 
73 Reklama a prieskum trhu 2 

Zdroj: vlastné spracovanieĽ 31.12.2018 

 

1.1.5.6. Nezamestnanos[ 
 

Nezamestnané obyvateIstvo je charakterizované ako obyvateIstvoĽ ktoré nevykonáva žiadnu 
platenú prácuĽ no aktívne si ju hIadá. 
 
V podmienkach Slovenskej republiky to znamenáĽ že sa musia pravidelneĽ v určených intervaloch 
hlási[ na Úrade práceĽ sociálnych vecí a rodiny. DobrovoIne nezamestnané obyvateIstvoĽ t.j. 
nevykonávajú žiadnu platenú prácu a ani nemajú žiaden záujem si ju nájs[Ľ nepatrí medzi 
nezamestnané obyvateIstvo (z hIadiska štatistického vykazovania i z hIadiska ekonomických 
vied).  
 
Najvyšší počet nezamestnaných obyvateIov bol v roku 2016 a odvtedy neustále klesá. Ženská 
nezamestnanos[ je stále vyššia ako mužská. Nezamestnanos[ má tendenciu klesa[ výraznejšie 
u mužského pohlavia. Rapídny pokles nastal u mužov v roku 2017Ľ kedy sa počet registrovaných 
uchádzačov o zamestnanie zmenil z 55 na 20 UoZ. 
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Graf č. 6: Vývoj nezamestnanosti v obci SokoIany 2014-2018

 
Zdroj: ÚPSVaR, 31.12.2018 

 

 

 

TabuIka č. 9: Štruktúra nezamestnaných obyvateIov obce SokoIany podIa veku 

Štruktúra nezamestnaných podIa veku 

Vek  2014 2015 2016 2017 2018 
 15 do 20  4 2 1 2 2 
 21 do 25  9 6 8 6 1 
26 do 30  12 15 19 9 6 
30 do 35  18 16 18 11 9 
35 do 40  22 22 25 14 12 
40 do 45  10 9 11 10 11 
45 do 50  9 9 4 6 4 
50 do 55  16 11 10 6 3 
55 do 60  11 15 12 10 11 
60 do 65  2 3 2 0 3 

>= 65  0 0 0 0 0 
SPOLU 113 108 110 74 62 

Zdroj: ÚPSVaR, 31.12.2018 
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TabuIka č. 10: Štruktúra nezamestnaných obyvateIov obce SokoIany podIa vzdelania 
St

up
eň

 v
zd

el
an

ia
 (%

)  

 
Rok 

2014 2015 2016 2017 2018 
Počet UoZ 113 108 110 74 62 

Neukončené základné vzdelanie 0 0 0 0 0 

Základné vzdelanie 54 55 66 48 40 

Nižšie stredné odborné vzdelanie 0 0 1 3 1 

Stredné odborné vzdelanie 29 26 24 13 14 

Úplné stredné odborné vzdelanie 25 23 15 7 5 

Úplné stredné všeobecné vzdelanie 2 1 2 1 1 

Vyššie odborné vzdelanie 0 0 0 0 0 

Vysokoškolské vzdelanie prvého 
stupňa 

0 0 0 0 0 

Vysokoškolské vzdelanie druhého 
stupňa 

3 3 2 2 1 

Vysokoškolské vzdelanie tretieho 
stupňa 

0 0 0 0 0 

Zdroj: ÚPSVaRĽ 31.12.2018 

 

TabuIka č. 11: Štruktúra uchádzačov o zamestnanie v obci SokoIanyĽ podIa dĺžky evidencie 
2014-2018 

Vývoj uchádzačov o zamestnanie podIa dĺžky evidencie  
Počet mesiacov 2014 2015 2016 2017 2018 

0-6  25 23 26 14 10 
7-12  14 19 19 8 6 
12-24  13 12 15 18 8 
25-36  16 4 6 3 11 
37-48  17 10 3 4 1 
49-72  7 18 19 6 3 
nad 72  21 22 22 21 23 
SPOLU 113 108 110 74 62 

Zdroj: ÚPSVaRĽ 31.12.2018 

 

1.1.6 Cestovný ruch 
 

Cestovný ruch je významným činiteIomĽ ktorý ovplyvňuje ekonomický rastĽ zamestnanos[ 
a regionálny rozvoj a má pozitívny vplyv na kultúrny a sociálny život územia. Obec SokoIany má 
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výbornú polohu nakoIko sa nachádzajú v blízkosti metropoly východu - mesta Košíc na rozvíjanie 
cestovného ruchu formou vidieckeho cestovného ruchuĽ agroturistikyĽ zdravotného cestovného 
ruchu a kultúrneho cestovného ruchu. Medzi @alšie doplnkové formy cestovného ruchu by sa 
mohli v danej oblasti využíva[ cykloturizmus a poIovnícky cestovný ruch. 
 
Medzi historické a kultúrne pamiatky na území obce SokoIany patrí kostol z  r. 1773Ľ ktorý bol 
postavený na základoch pôvodného gotického kostola z 13. storočia. Pri vstupe do obce sa ponúka 
pohIad na rekonštruovaný kaštieI grófa StarenbergaĽ v blízkosti ktorého rastie chránená asi 350 
ročná lipa. Kaplnku vedIa kostola dala postavi[ grófka Anna StarenbergováĽ rod. Pankovičová-
Glogowská v roku 1838Ľ kde je pochovaná aj s manželom grófom Guido Starenbergom. V 
katolíckom kostole zasvätenom Ružencovej Panne Márii môžeme nájs[ jednomanuálový organ s 
pedálom z roku 1911. 

 

1.1.7 Materiálne a fyzické zdroje 
1.1.7.1 Bývanie 

 

PodIa údajov Štatistického úradu SR v obci v sledovanom roku žilo celkom 234 domácnostíĽ 
najväčšie zastúpenie mali 6 a viacčlenné domácnosti a naopak najmenšie 1-členné domácnosti. 
 

Tab. č. 12: Rozdelenie domácností v obci SokoIany podIa počtu členov 

Počet domácností podľa počtu členov (2011) 

1- členná 22 
2- členná 27 
3- členná 34 
4- členná 49 
5- členná 43 
6 a viac členná 59 

Spolu 234 
          Zdroj: ŠÚ SR – SODB 2011 

 

1.1.8 Zariadenia občianskej vybavenosti 
 

Na území obce SokoIany sa v súčasnosti nachádza obchod so zmiešaným tovaromĽ dve predajne 
potravínĽ pizzéria a reštaurácia. 
V obci sa nachádza materská a základná škola, ktorá v školskom roku 2019/2020 otvorí 5 tried. 
Materskú školu v súčasnosti navštevuje 25 detí. Súčas[ou je školský dvor vybavený novým 
detským ihriskom. Súčasná kapacita materskej školy je nedostatočnáĽ vzhIadom na potrebu 
zaškolenia aj rómskych detíĽ je nevyhnutné zvýšenie súčasnej kapacity z 25 na 50, resp. 75 detí . 
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V obci sa nachádza aj budova obecného úraduĽ poštaĽ kultúrny domĽ obecná knižnicaĽ futbalové 
ihrisko so sociálnym zriadenímĽ multifunkčné ihriskoĽ detské ihrisko a detský domov Zem detí. 

 

1.1.9 Sociálne služby 
 

Rozvoj sociálnych služieb na území obce SokoIany je podmienený hlavne blízkos[ou mesta 
KošiceĽ ktoré je od obce vzdialené len 15 km. Rozšírenejšie služby sociálnej starostlivosti majú 
možnos[ obyvatelia obce SokoIany využíva[ aj v meste Moldava nad Bodvou.  
V okrese Košice-okolieĽ pod ktorý obec spadáĽ sa nachádzajú subjektyĽ ktoré sa zaoberajú 
poskytovaním sociálnych služieb.   
Domov dôchodcov sa nachádza v obci Poproč. Kapacita domova dôchodcov je 20 lôžok. Domov 
dôchodcov je spádový pre okolité i vzdialenejšie obce.  
Domov sociálnych služieb ako jediný sa nachádza v obci Šemša s kapacitou 180 osôb. Detský 
domov sa nachádza v obci Štós. Jeho priestory sú satelitnéhoĽ rodinného typu s kapacitou 15 až 20 
detí. 
Priamo v obci SokoIany je od roku 2008 založený Klub dôchodcovĽ ktorý sídli v budove 
kultúrneho domu. Priamo v obci sa taktiež nachádza detský domov Zem detí. 
 

1.1.10 Šport a rekreácia 
 

Šport a rekreácia v obci sú najviac zviditeIňované prostredníctvom miestneho futbalového 
a hokejového klubu. 
Založenie telovýchovnej jednoty (TJ) v SokoIanochĽ sa datuje od roku 1935. Jej zakladateIom bol 
Anton Muller - miestny krajčír. Prvú registrovanú jedenástku založil zo svojich učňovĽ tovarišov a 
študentov. Futbalový klub mal počas svojej existencie viacero názvovĽ a to: TJ SokoIanyĽ TJ 
HutníkyĽ TJ Tatra Hutníky a po roku 1989 až doteraz ŠK SokoIany. V roku 2010 futbal v obci 
oslávil svoje 75. jubileum. 
Dňa 16.2.2011 vzniklo v obci občianske združenie Amatérsky hokejový klub SokoIany. Počas 
rokaĽ každý piatok od októbra do aprílaĽ sa členovia klubu stretávajú na priateIských zápasoch s 
mužstvami okolitých obcí v Steel Aréne v Košiciach.  
 

1.1.11 Kultúra 
 

Kultúrne a spoločenské akcie sú veIkým prispievateIom k zvýšeniu atraktivity obce a sú spojené 
s prezentáciou histórieĽ podporujú posilnenie identity a hrdosti obyvateIstva. V obci SokoIany 
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pôsobí Klub dôchodcovĽ svojou činnos[ou prispieva aj obecná knižnicaĽ folklórny súbor 
SakaIčaneĽ usporadúvajú sa tu tradičné cirkevné a spoločenské podujatia ako odpustové slávnostiĽ 
farské slávnosti a iné podujatiaĽ ktoré posilňujú lokálpatriotizmus a spoločenskú súdržnos[. 
Každoročne sa okrem týchto podujatí v obci konajú folklórne slávnostiĽ spojené s prezentáciou 
kultúryĽ remeselníctva a šikovnosti miestnych obyvateIov. 
 

1.2 Analýza vonkajšieho prostredia 

1.2.1 Analýza väzieb územia 

1.2.1.1 Dopravná infraštruktúra 
 

Cestná doprava 
 
Dopravnú dostupnos[ obce SokoIany s mestom Košice (vzdialené 15 km) a okolitými obcami 
zabezpečuje spoločnos[ EurobusĽ a. s. viacerými pravidelnými linkami prímestskej autobusovej 
dopravy, prostredníctvom 4 zastávok SADĽ ktoré sú vybavené prístreškami pre cestujúcich.  
 
Obec SokoIany sa napája na štátnu cestu číslo III/3318. V roku 2018 sa začalo s rekonštrukciou 
obecných komunikácií a chodníkovĽ táto rekonštrukcia bude prebieha[ po etapáchĽ v závislosti od 
ukončenia stavebných prác na obecnej kanalizačnej sieti. 
Obec nie je priamo napojené na železničnú sie[. Najbližšia vlaková stanica leží v  Košiciach, ktorá 
je od obce vzdialená 15 km. 
 

1.2.1.2 Zásobovanie pitnou vodou 
 

Obec SokoIany má vybudovaný celoobecný vodovodĽ ktorý je v správe obce a je naň spolu 
napojených 300 domácností. 
 

1.2.1.3 Kanalizácia a ČOV 
 

Obec má odtok daž@ovej vody zabezpečený ryhamiĽ cestnými priekopami a jarkami do potokov. 
V obci SokoIany sa nachádza obecná ČOV, do ktorej sa zvážajú splaškové vodyĽ ktoré sú 
odvádzané zo žúmp v domoch. ČOV je mechanicko – biologická s aktiváciou a technológiou 
BioCompacT BCT-S 1500. Povolenie užívania ČOV nadobudlo právoplatnos[ 12.12.2012 A 
pripojených je asi 50 % obyvateIov. Výstavba stokovej siete a kanalizačných prípojok prebieha 
postupne po etapách . 
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V niektorých domoch sú stále prítomné suché latrínyĽ ktoré spolu s nedokonalou izoláciou žúmp 
a nelegálnym vypúš[aním splaškových vôdĽ vedú k znečis[ovaniu a znižovaniu kvality životného 
prostrediaĽ podzemných i povrchových vôd. 
 

1.2.1.4 Plyn 
 

Obec SokoIany má zabezpečenú dodávku plynu cez Slovenský plynárenský priemyselĽ a. s. 
(SPP)Ľktorý je najvýznamnejším dodávateIom plynu na Slovensku. Napojených je spolu 300 
domácností. 

1.2.1.5 Energetická sie[ 
 

Celé územie obce SokoIany je zásobené elektrickou energiou len z oprávnených subjektov na 
distribúciu a dodávku elektrickej energie. 
 

1.2.1.6 TelekomunikácieĽ rozhlas a televízia 
 

Celé územie obce SokoIany je pomerne dobre pokryté telekomunikačnými spoločnos[amiĽ 
obyvatelia si majú možnos[ vybra[ medzi operátormi na Slovenskom trhuĽ ktorí poskytujú hlasové 
služby. 
 

Príjem rozhlasového a televízneho signálu je zabezpečený prostredníctvom satelitovĽ káblov 
a anténĽ taktiež sa využívajú služby spoločností ponúkajúcich satelitné a digitálne služby. Každá 
Obec je vybavená obecným rozhlasom.  

 

1.2.1.7 Internet 
 

Obec SokoIany má vlastnú webovú stránkuĽ ktorá poskytuje základné informácie o obci, 
obyvateIochĽ podujatiach, združeniachĽ at@.  

1.2.2 Hlavné vonkajšie faktory 
 

Pri plánovaní rozvojaĽ riešení problémov a výziev konkrétneho územia je dôležité rešpektova[ 
nielen vnútorný potenciál a aktuálny stav územia ale tiež rôznorodé vonkajšie faktoryĽ ktoré môžu 
v aktuálnom čase alebo neskôr v budúcnosti vplýva[ na dané územie či už s pozitívnym alebo 
negatívnym dopadom. Jedná sa predovšetkým o tie faktoryĽ ktoré nie je možné vlastnými silami 
ovplyvni[ ale je nevyhnutné ich vopred predvída[Ľ pretože môžu zásadným spôsobom ovplyvni[ 
naplánovaný budúci rozvoj. Je dôležité rešpektova[ faktory rozvoja nastavené pre celkový rozvoj 
SR a tiež rozvoj obce SokoIanyĽ ktorého súčas[ou je riešené územie. Plánova[ rozvoj svojho 
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územia v rozpore s nadradenými faktormi rozvoja predstavuje vysoké riziko a ohrozenie budúcej 
realizácie rozvojových projektov a následné dosiahnutie nastavených cieIov. Okrem toho je 
dôležité monitorova[ aktuálny stav a prípadne predvída[ tendencie v smerovaní budúceho vývoja 
situácie v politickomĽ legislatívnomĽ finančnomĽ sociálnom a technologickom prostredí vonkajších 
vplyvov. 
 
Výhodou je predvída[ budúce zmeny a vytvára[ vopred preventívne opatrenia pre zamedzenie 
alebo znižovanie ich negatívnych dopadov na rozvojové aktivity v obci SokoIany. Existuje taktiež 
samostatné prostredie prírodných javovĽ ktoré by bolo možné pomenova[ aj tzv. „vplyvom vyššej 
moci“Ľ ktoré je [ažko predvída[ avšak dôsledky môžu ma[  dlhodobý nepriaznivý dopad na územie 
– to môžu by[ napr. extrémy počasiaĽ záplavyĽ kalamityĽ lesné požiare a pod.. 
 
Slovensko ako členský štát Európskej únie musí rešpektova[ a prispôsobova[ svoje rozvojové ciele 
a zámery spoločnej európskej stratégii Európa 2020, ktorá stanovuje 5 cieIov pre EÚ do roku 
2020: 
 

1. Zamestnanosť 
- Zvýši[ mieru zamestnanosti obyvateIov vo veku 20 – 64 rokov na 75%. 

2. Výskum a vývoj 
- Zvýši[ úroveň investícií do výskumu a vývoja na 3% HDP. 

3. Zmena klímy a energetická udržateľnosť 
- Zníži[ emisie skleníkových plynov o 20% oproti úrovniam z roku 1990. 
- Získava[ 20% energie z obnoviteIných zdrojov. 
- Dosiahnu[ 20% nárast efektívnosti vo využívaní energie. 

4. Vzdelávanie 
- Zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky pod 10%. 
- Min. 40% podiel obyvateIov vo veku 30 – 34 rokov s ukončeným 

vysokoškolským vzdelaním. 
5. Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 

- Min. o 20 mil. zníži[ počet osôbĽ ktorým hrozí chudoba a sociálne vylúčenie. 
  
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 
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 Priemyselná politika vo veku globalizácie 
Inkluzívny rast 

 Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta 

 Európska platforma na boj proti chudobe 
 
Európska komisia zohIadnila tieto priority pre dosiahnutie dlhodobého rastu pre celú EÚ 
a v súčasnosti smeruje viac ako 30% rozpočtu EÚ do Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(EFRR)Ľ Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Kohézneho fondu (KF). Tieto nástrojeĽ známe ako 
štrukturálne fondyĽ pomáhajú zabezpeči[ efektívne investovanie finančných prostriedkov s cieIom 
podporova[ inteligentnýĽ udržateIný a inkluzívny rast predovšetkým v zaostávajúcich členských 
štátoch EÚ. 
 
Financovanie z prostriedkov EÚ podporuje: 

 vytváranie väčšieho počtu pracovných miest a zvyšovanie ich kvalityĽ 
 rozvoj nových technológiíĽ 
 špičkový výskumĽ 
 vysokorýchlostný prístup na internetĽ 
 inteligentnú  dopravnú a energetickú infraštruktúruĽ 
 energetickú efektívnos[ a využívanie obnoviteIných zdrojov energie (OZE)Ľ 
 rozvoj podnikania a  

 zručnosti a odbornú prípravu. 
 
Na rozvoj vidieckych oblastí v rámci EÚ sa zameriava politika rozvoja vidieka EÚĽ ktorá je 
súčas[ou spoločnej poInohospodárskej politiky EÚ (SPP). V súlade so stratégiou Európa 2020 
a celkovými cieImi politiky SPP boli pre rozvoj vidieka stanovené 3 dlhodobé strategické ciele: 
 

1. podporova[ konkurencieschopnos[ poInohospodárstvaĽ 
2. zabezpečova[ udržateIné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a opatrenia v oblasti klímy a  
3. dosiahnu[ vyvážený územný rozvoj vidieckych hospodárstiev a komunít vrátane 

vytvárania a udržiavania pracovných miest. 
 
Rozvoj vidieckych oblastí v jednotlivých členských štátoch EÚ je realizovaný prostredníctvom 
národných programov rozvoja vidiekaĽ ktoré by mali rešpektova[  nasledovné spoločné priority 
EÚ: 
 

 podporova[ prenos znalostí a inovácie v poInohospodárstveĽ lesnom 
hospodárstve a vidieckych oblastiach, 

 zvyšova[ životaschopnos[ a konkurencieschopnos[ všetkých typov 
poInohospodárstva a propagova[ inovačné technológie a udržateIné 
hospodárenieĽ 
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 podporova[ organizáciu potravinového re[azcaĽ dobré životné podmienky 
zvierat a riadenie rizík v poInohospodárstveĽ 

 obnovova[Ľ zachováva[ a posilňova[ ekosystémy súvisiace 
s poInohospodárstvom a lesníctvomĽ 

 podporova[ efektívne využívanie zdrojov a prechod na nízkouhlíkové 
hospodárstvo odolné voči zmenám klímy a 

 podporova[ sociálne začlenenieĽ znižovanie chudoby a hospodársky rozvoj vo 
vidieckych oblastiach. 

 
Finančné prostriedky EÚ zamerané na rozvoj vidieka sú zabezpečené z Európskeho 
poInohospodárskeho 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 infraštruktúraĽ 
 OP Hudské zdrojeĽ 
 OP Kvalita životného prostredia 
 Integrovaný regionálny OPĽ 
 OP Efektívna verejná správaĽ 
 OP Technická pomocĽ 
 Program rozvoja vidieka a  
 OP Rybné hospodárstvo. 

 
Medzi hlavné faktory rozvoja na národnej úrovni patria odporúčania a záväzky vyplývajúce 
z členstva SR v Európskej úniiĽ ktoré sa stávajú súčas[ou národnej legislatívy a prenášajú sa do 
programových dokumentov štátu. V rámci aktuálnej prípravy rozvoja územia je potrebné 
rešpektova[ nasledovné odporúčania Európskej komisieĽ ktoré boli Slovensku predložené 
k programu stability SR. 
  
 Dodržiava[ požiadavky Paktu stability a rastu a udržiava[ HDP v súlade so 

stanovenými cieImi a zohIadňova[  prípadné nepriaznivé hospodárske podmienky. 
Pokračova[ v opatreniach dlhodobej udržateInosti verejných financií s dôrazom na oblas[ 
zdravotníctva (racionalizácia nemocničnej starostlivosti a riadenia a posilňovanie primárnej 
starostlivosti o zdravie obyvateIstva). 

 Zlepšova[ efektívnos[ daňovej politiky so zameraním na posilňovanie kapacít auditu a výberu 
daní. Zamera[ sa na efektivitu zdaňovania nehnuteIností a prepoji[ základ zdanenia 
nehnuteIností na skutočnú  trhovú hodnotou nehnuteIností. 
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 Zvýši[ nezávislos[  verejnej služby a zlepši[ riadenie Iudských zdrojov vo verejnej správe. 
Zamera[ sa na posilňovanie analytickej kapacity verejných inštitúciíĽ prijíma[ opatrenia na boj 
proti korupcii a zvýši[ efektívnos[ a kvalitu súdneho systému a verejného obstarávania.   

 Zavádza[ opatrenia pre zlepšenie podnikateIského prostredia s dôrazom na malé a stredné 
podniky. Zamera[ sa na lepšie fungovanie trhu s energiou a preskúma[ faktory vplývajúce na 
vysoké sie[ové poplatky za elektrinu s dôrazom pre priemyselných odberateIov. Na@alej 
rozvíja[ energetické prepojenia so susednými krajinami. 

 Zamera[ sa na riešenie dlhodobej nezamestnanosti s dôrazom na mladých Iudí (preventívne 
opatrenia) a ženy s rodinnými povinnos[ami (zamera[ sa na zariadenia starostlivosti o deti do 
troch rokov). Využíva[ nástroje podpory zamestnávania ako sú aktivačné práceĽ druhá šanca 
na vzdelanieĽ individuálne prispôsobovanie odborného vzdelávania s dôrazom na kvalitu.  
Zvýši[ kapacitu verejných služieb zamestnanosti so zameraním na správu prípadovĽ 
personalizované poradenstvoĽ aktiváciu nezamestnaných a posilni[ prepojenie medzi 
aktiváciou a sociálnou pomocou. 

 Zvyšova[ kvalitu vyučovania na školách a zlepšova[ učebné výsledky žiakov a študentov. 
Odborné vzdelávanie a prípravu poskytova[ priamo na pracoviskách. Prispôsobi[  vytváranie 
študijných programov priamo orientovaných na výkon povolania. Zamera[ sa na zvyšovanie 
kvality vedeckej základne a prepája[ účinné odovzdávanie poznatkov z vedy a výskumu pre 
akademickú obec.  

 Vytvára[ systémové opatrenia pre zlepšenie prístupu ku kvalitnému a inkluzívnemu 
predškolskému a školskému vzdelávaniu marginalizovaných skupín vrátane rómskych 
komunít a vytvára[ podmienky pre ich širšiu účas[ na odbornej príprave a vyššom vzdelávaní.  

Zároveň pre SR vyplýva povinnos[ dodržiava[ záväzky k stanoveným termínomĽ ktoré jej 
vyplynuli pri vstupe do Európskej únie a to predovšetkým zamerané na zvyšovanie dostupnosti 
miestneho obyvateIstva ku kvalitnej pitnej vode prostredníctvom budovania verejných vodovodov 
a zvyšovanie počtu obyvateIov napojených na kanalizáciu prostredníctvom budovania verejných 
kanalizácií a čistiarní odpadových vôd. Rozvoj v týchto oblastiach infraštruktúry bude preto patri[ 
medzi podporované priority v závislosti od veIkosti územných aglomerácií a v závislosti od 
plánovacích dokumentov na regionálnej úrovni. 
 
?alšiu oblas[ predstavuje spoločné úsilie členských štátov EÚ znižova[ emisie skleníkových 
plynov v záujme dosiahnutia záväzku EÚ zníži[ emisie skleníkových plynov do roku 2020 o 20%. 
Podporované budú rôzne ekologicky zamerané projekty spojené s využívaním obnoviteIných 
zdrojov energií alebo využívanie alternatívnych materiálov a technológií zameraných na 
zvyšovanie energetickej efektívnosti nielen v oblastiach ako doprava a priemysel ale tiež 
v poInohospodárstve a lesníctve. 
 
Realizácia národných projektov elektronizácie verejnej správy a rozvoja elektronických služieb 
bude spolu so zavádzaním inovácií a IKT a postupným zvyšovaním prístupnosti 
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k širokopásmovému internetu aj vo vidieckych oblastiach vytvára[ podmienky pre efektívny 
a kvalitný výkon služieb verejnej správy i samosprávy.  
 
Národné projekty výstavby diaInicĽ rýchlostných ciest vrátane postupnej modernizácie železničnej 
dopravy otvoria dlho očakávané kvalitné dopravné prepojenie východu a západu Slovenska. 
Východ SR s blízkym prepojením na Ma@arskoĽ PoIsko a Ukrajinu tak konečne bude môc[ 
ponúknu[  investične zaujímavý potenciál vhodný aj pre významných tzv. strategických 
investorovĽ ktorí vytvárajú nové a dlhodobo stále pracovné príležitosti. Spolu so zámerom 
preferova[ plánované investičné parky zameriava[ sa na inovácie a informačné a komunikačné 
technológie s vysokou pridanou hodnotou môžu sa v okolí mesta Košice vytvára[ vysoko 
kvalifikované pracovné miestaĽ ktoré môžu zastavi[ dlhodobý odliv kvalifikovanej pracovnej sily 
a mladých Iudí z východu na západ. 
 

1.2.3 Vplyv vonkajšieho prostredia na vývoj situácie v území 
 
Konkrétny vplyv vonkajšieho prostredia na všestranný rozvoj miestneho územia predovšetkým 
z pohIadu miestnej samosprávy je značný a je možné ho rozdeli[ do niekoIkých kategórií. 
Identifikácia a rozdelenie jednotlivých vplyvov pomôže tvorcom stratégie predvída[ budúci možný 
vývoj situácie (hlavne ten nepriaznivý) a v rámci svojich možností sa naň pripravi[ resp. prija[ 
preventívne opatrenia na zmiernenie prípadných negatívnych dopadov.  
 
Na rozvoj miestneho územia môžu vplýva[ rôzne vonkajšie faktoryĽ ktoré je možné zhrnú[ do 
nasledovných spoločných oblastí: 

- sociálnaĽ 
- technologickáĽ 
- ekonomickáĽ 
- ekologickáĽ 
- politická a  
- hodnotová. 

 
 

TabuIka č. 13: Vonkajšie faktoryĽ vplývajúce na rozvoj územia obce SokoIany 

Sociálna oblasť Technologická oblasť Ekonomická oblasť 

Zmeny populácie – starnutie 
obyvateIstvaĽ vyIudňovanie 
vidiekaĽ odchod mladých 
a kvalifikovaných Iudí za 
prácouĽ vzdelanímĽ službami 

Rozvoj zameraný na široké 
využívanie IKTĽ inováciíĽ 
kreatívneho priemysluĽ 
moderných alternatívnych 
technológií 

Podpora z fondov EÚ na 
realizáciu investičných 
i neinvestičných rozvojových 
projektov pre verejnýĽ 
súkromný i neziskový sektor 
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Zvyšovanie vzdelanostnejĽ 
kvalifikačnej a odbornej úrovne 
žiakovĽ študentov a obyvateIov 

Pokrývanie vidieckych oblastí 
širokopásmovým pripojením na 
internet a elektronizácia služieb 
verejnej správy a samosprávy 

Národné dotačné 
a kompenzačné programy 
v rôznych oblastiach (i na 
rozvoj 
vidieckeho CR a agroturistiky) 

Pokles výroby u dominantných 
zamestnávateIov v regióne 
a s tým spojený pokles príjmov 
alebo hromadné prepúš[ania 

Rozvoj priemyselných 
a technologicky vyspelých 
(High –Tech) parkov s vyššou 
pridanou hodnotou 

Obmedzená podpora štátu pre 
malých a stredných 
podnikateIov a vysoká 
odvodová za[aženos[ brzdiaca 
@alší rozvoj podnikania 

Prehlbujúca sa chudoba 
a sociálna vylúčenos[  
marginalizovaných a 
neprispôsobivých skupínĽ nárast 
sociálnej ohrozenosti mládeže 

Zvyšovanie dostupnosti 
k technológiám využívajúcich 
obnoviteIné zdroje energií aj 
pre fyzické osoby a nárast ich 
individuálneho využívania na 
vidieku 

Postupujúca výstavba diaInic 
smerom na východ SR 
a postupný príchod 
významných investorov bližšie 
k východu republiky 

Špecializované účelové dotačné 
programy EÚ a SR (napr. 
zamestnávanie mladých IudíĽ 
aktivačné práce a pod.) 

Podpora prenosu vedeckých 
a výskumných poznatkov do 
praxe (poInohospodárstvoĽ 
lesníctvoĽ rozvoj vidieka) 

Podpora štátu pri výrobe 
a predaji miestnych 
a regionálnych výrobkovĽ 
potravín a produktov  

Migračné vlny – hromadné 
s[ahovanie národov za prácou  
z vojnových a chudobných 
oblastí do krajín EÚ 

Postupné ukončovanie éry 
využívania uhIohydrátov na 
báze tradičných palív a prechod 
k alternatívnym zdrojom energií 

Prehlbujúca sa kríza v rámci 
Európskej únie – finančnáĽ 
ekonomická – vplyv na stabilitu 
bánkĽ meny  i  priemyselnej 
výroby  

Ekologická oblasť Politická oblasť Hodnotová oblasť 

Podpora a preferovanie 
ekologických projektovĽ 
využívania OZEĽ zvyšovanie 
energetickej efektívnostiĽ 
nakladania s odpadmi a pod. 

Plnenie záväzkov SR voči 
legislatíve a normám EÚ 
v rôznych oblastiach 

Propagácia európskych 
demokratických princípovĽ 
cenností a hodnôtĽ tolerancieĽ 
spolupatričnosti a vzájomnej 
súdržnosti 

Trvalo udržateIný rozvoj obcí 
a mikroregiónov na Slovensku 
vrátane podpory miestnych 
ekologických a udržateIných 
projektov 

Integrovaný územný rozvoj na 
princípoch LEADER – 
preferovanie komunitou 
riadeného rozvoja vo vidieckom 
prostredí 

Rozvoj komunitného dialóguĽ 
komunitnej a medzisektorovej  
spolupráceĽ rozvoj spoločných 
partnerských vz[ahov 
a projektov  

Zmeny spojené s otepIovanímĽ 
extrémy počasiaĽ záplavyĽ suché 
obdobia ovplyvňujúce 
poInohospodársku prvovýrobuĽ 
vysychanie vodných zdrojovĽ 
lesné kalamityĽ požiare a pod. 

Ohrozenie politiky súdržnosti – 
možné krátenie fondov EÚĽ 
obmedzovanie voIného pohybu 
osôb alebo tovarovĽ rozsiahla 
reštrukturalizácia  EÚ alebo aj 
možnos[ rozpadu EÚ 

Postupné vytrácanie základných 
morálnych hodnôt Ľ   rodinnej a 
medzigeneračnej súdržnostiĽ  
nárast  radikalizmu a 
extrémizmu zvláš[ medzi 
mladými Iu@mi 
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Zásahy do prírody a životného 
prostredia – znečis[ovanie pôdy 
užívaním pesticídovĽ 
herbicídovĽ chemických hnojívĽ 
skládky odpadov a pod. 

Pretrvávajúce problémy 
s nevysporiadanými 
vlastníckymi vz[ahmiĽ 
rozdrobenos[ vlastníckych 
podielov  

Postupný prechod k zdravému 
spôsobu života – prevencia 
ochoreníĽ zdravšie potravinyĽ 
pohybĽ športĽ relaxĽ oddych 

Postupný rozvoj ekologického 
a trvalo udržateIného 
hospodárenia v lesníctve a 
v poInohospodárstve  

Presúvanie kompetencií štátu na 
samosprávy bez primeranej 
finančnej podpory 

Postupný návrat k domácej 
kvalite na úkor lacnej kvantity 
(z dovozu)Ľ lokálpatriotizmus 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

1.2.4 Súlad PHSR s inými rozvojovými dokumentmi 
 
Plánovanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja musí by[ v súlade a nadväzova[ na súbor 
národnýchĽ regionálnych i miestnych rozvojových dokumentovĽ ktoré v danom období špecifikujú 
rozvojové smerovanie nadradených územných celkov. Príprava rozvojovej stratégie na regionálnej 
úrovni musí by[ preto v súlade so základnými rozvojovými dokumentmiĽ pretože PHSR a UPD 
spolu predstavujú základné rozvojové piliere budúceho rozvoja územia. Okrem toho miestny 
rozvoj musí by[ v súlade s plánovaným rozvojom Miestnej akčnej skupiny (ak existujú resp. ak 
pripravujú spoločnú rozvojovú stratégiu).  
 
Stratégia musí by[ zosúladená s rozvojovou stratégiou a cieImi samosprávneho kraja vrátane iných 
platných regionálnych rozvojových koncepciíĽ programov alebo stratégií. 
 
PHSR obce SokoIany je spracované v súlade s rôznymi rozvojovými stratégiami a koncepciami 
takĽ aby nedochádzalo k žiadnym rozporom ale naopakĽ aby sa vzájomne dopĺňali a vo 
vzájomnom súlade prispievali k znásobovaniu rozvojového efektu územia.  
 
Počas spracovávania PHSR bola nadviazaná spolupráca so zástupcami jednotlivých sektorov 
(verejnýĽ súkromnýĽ občiansky) vrátane zapojenia partnerovĽ aktivistov miestnych záujmových 
združení a marginalizovaných komunít. PHSR tak zohIadňuje a je v súlade so všetkými miestnymi 
rozvojovými dokumentmi a to predovšetkým v nasledovných oblastiach: 
 

 rozvoj miestnej ekonomiky a rast zamestnanosti v územíĽ 
 rast konkurencieschopnosti miestnych podnikateIovĽ 
 rozvoj inovatívnych a kreatívnych nápadov a projektov, 

 rozvoj malého podnikania a služieb v rôznych oblastiachĽ 
 rozvoj turizmu – infraštruktúraĽ službyĽ propagáciaĽ 
 skvalitňovanie všetkých druhov vzdelávania a informovania (základnéĽ odbornéĽ 

celoživotnéĽ záujmovéĽ rekvalifikačné a pod.), 
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 rozvoj a skvalitňovanie verejnej infraštruktúry a služiebĽ 
 rozvoj  komunitného dialógu a spolupráceĽ komunitných a sociálnych služieb vrátane 

zapájania mladých Iudí a marginalizovaných skupín obyvateIovĽ 
 rozvoj viacsektorových partnerstiev a spolupráceĽ 
 skvalitňovanie a ochrana životného prostrediaĽ 
 využívanie a zveIa@ovanie miestneho potenciálu (prírodaĽ IudiaĽ tradícieĽ história a pod.). 

 
PHSR obce SokoIany je v súlade s nasledovnými stratégiami alebo koncepciami na regionálnej 
alebo národnej úrovniĽ ktoré budú vplýva[ na konkrétny rozvoj územnej oblasti: 
 

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického kraja 2016 – 2022Ľ ktorý je 
zameraný na „intenzívnu podporu tvorby nových pracovných miest a iniciatív vedúcich 
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 miestĽ rozvoja vidiekaĽ komunitného spôsobu životaĽ 
rozvojom občianskej spoločnostiĽ sociálnych Iudských právĽ dobrovoIníctvaĽ kultúrneho 
a prírodného dedičstva a kvality života obyvateIov.  

 Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014 – 2020 sa vo 
svojich prioritných osiach zameriava na bezpečnú a ekologickú dopravuĽ Iahší 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 zamestnanos[ 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 prvovýrobyĽ tvorbu partnerstievĽ dodávateIských re[azcovĽ registráciu 
miestnych agroproduktovĽ vzdelávací a školiaci procesĽ miestne značky a pod.  

 Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2013 – 2020 sa zameriava na rozvoj 
vzájomnej spolupráce a partnerstiev pri využívaní vnútorného inovačného potenciáluĽ 
podporu inovatívneho podnikaniaĽ skvalitňovania Iudských 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 práceĽ ich 
motiváciuĽ aktivizáciuĽ odborné vzdelávanieĽ inovatívne formy podnikaniaĽ 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 inováciiĽ 
2.-podporovanie ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho hospodárstva efektívne 
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využívajúceho zdroje a 3.-podporovanie hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti 
zabezpečujúceho sociálnu a územnú súdržnos[.  

 Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020 sa zameriava na zvyšovanie 
konkurencieschopnosti cestovného ruchu pri lepšom využívaní jeho potenciálu so zámerom 
vyrovnáva[ regionálne disparity a vytvára[ nové pracovné príležitosti. Dôraz bude kladený 
na kvalituĽ inovácieĽ rozvoj podnikania v CRĽ širšiu účas[ znevýhodnených občanovĽ rozvoj 
cykloturistikyĽ kúpeIníctvaĽ rozvoj vzdelávania a partnerstiev, produktov a propagácie CR.  

 

1.3 SWOT Analýza 
 

Analýza SWOT bola spracovaná na základe výstupov analýzy vnútorného prostredia obce 
SokoIany a tiež názorov a podnetov členovĽ ktorí sa zúčastnili pracovných stretnutí zameraných 
na identifikáciu silných a slabých stránok územia obce SokoIany.  
 
Vybrané boli štyri základné oblastiĽ v rámci ktorých boli postupne zadefinované silné a slabé 
stránky územia z pohIadu vnútorného prostredia. Z pohIadu vonkajších vplyvov boli zadefinované 
príležitosti a ohrozeniaĽ ktoré môžu pozitívne alebo negatívne ovplyvňova[ budúci rozvoj regiónu. 
Určujúcim kritériom bolo stanovenie spoločnej názorovej zhody medzi účastníkmi stretnutí a tá 
bola v niektorých prípadoch smerodajnou pri zápise do jednotlivých častí analýzy SWOT (zvláš[ 
pri definovaní vplyvu vnútorného alebo vonkajšieho prostredia). Analýza je výstupom konkrétnej 
práce s členmi a ich názormiĽ ktoré boli v prípade spoločnej zhody nadradené dodržaniu presných 
definícií SWOT analýzy.  
 

Ako základné oblasti hodnotenia analýzy SWOT boli vybrané: 

 prírodné zdroje 

 Iudské a spoločenské zdroje 

 materiálne a fyzické zdroje a  
 ekonomické zdroje. 

 
Z každej z týchto oblastí boli zadefinované silné stránky a slabé stránky územia z pohIadu 
vnútorného prostrediaĽ ktoré si územie a jeho obyvatelia dokážu ovplyvni[ samostatne. Za každú 
oblas[ boli navrhnuté tie silné alebo slabé stránkyĽ ktoré sa účastníkom pracovných stretnutí javili 
ako kIúčové. Tie boli neskôr zohIadnené pri zadefinovaní základných problémov v území 
a následnom výbere budúcich prioritných rozvojových oblastí a stanovení strategickej časti PHSR. 



PHSR SOKOHANY 

31 
 

Tab. č. 14: SWOT analýza obce SokoIany- Prírodné zdroje 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 
 
 
 
 

Tab. č. 15: SWOT analýza obce SokoIany -  Hudské a spoločenské zdroje 

Oblas[: Silné stránky Slabé stránky Príležitosti Ohrozenia 

PRÍRODNÉ 
ZDROJE 

 
 

 vhodné klimatické podmienky  bohatý prírodný potenciál  výborná kvalita životného 
prostredia  veImi dobrá poloha 
v podhorskej oblasti  vysoké zastúpenie zelene  pamiatkovo chránená zeleň  výskyt chránených drevínĽ 
rastlín a živočíchov  separovanie odpadu  pozitívny prístup miestnej 
samosprávy k zachovaniu 
prírodného dedičstva pre 
nasledujúce generácie 

 nedostatok podzemných 
vodných zdrojov  vysychanie povrchových 
vodných zdrojov   orná pôda nižšej bonity – 
nižšia úrodnos[  nedostatočné separovanie 
odpadov  chýbajú zberné dvory 
a kompostoviská  chýbajú zariadenia pre 
zhodnocovanie a recykláciu 
odpadov  nedostatočná motivácia 
občanov triedi[ odpad  nedoriešené vlastnícke vz[ahy 
k pozemkom  nízke environmentálne 
povedomie obyvateIstva  chýba koncepcia využitia 
obnoviteIných zdrojov 
v regióne  nedostatočné využívanie 
možnosti lesného a pôdneho 
hospodárstva  nedokončená kanalizácia 

 ochrana a racionálne 
využívanie prírodných 
zdrojov  propagácia ochrany 
životného prostredia 
na národnej 
a regionálnej úrovni  existencia 
legislatívneho 
zabezpečenia 
nakladania s odpadmi 
v súlade s predpismi 
Európskej únie  integrovaná koncepcia 
v hospodárení 
s odpadmi SR 
(minimalizácia vzniku 
odpadovĽ maximálne 
využívanie odpadovĽ 
zhodnocovanie 
a správne 
zneškodňovanie 
spôsobom 
neohrozujúcim 
zdravie Iudí a životné 
prostredie)  možnos[ využíva[ 
štrukturálne fondy EÚ 

 hydroklimatické zmenyĽ 
otepIovanie  zanedbanie 
environmentálnej 
výchovy  povodňové vodyĽ erózie  časová a finančná 
náročnos[ realizácie 
projektov  zanedbanie 
environmentálnych 
zá[aží  pokles vody v zdrojoch 
pitnej vody 
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Oblas[: Silné stránky Slabé stránky Príležitosti Ohrozenia 

HUDSKÉ 
A 

SPOLOČENSKÉ 
ZDROJE 

 nárast počtu obyvateIov   vysoký podiel obyvateIstva 
v produktívnom veku  mierny nárast počtu narodených 
detí  záujem obyvateIov Košíc 
o bývanie na vidieku  záujem obyvateIov 
o vzdelávanie a zvyšovanie 
kvalifikácie  pomerne Iahko dostupná široká 
a rozmanitá sie[ stredných škôlĽ 
vysokých škôl a školských 
zariadení v blízkosti obce 
a krajskom meste Košice  pomerne Iahko dostupná široká 
a rozmanitá sie[ rôznych 
inštitúciíĽ úradov a služieb   širšia ponuka voIných 
pracovných miest v blízkych 
mestách a podnikoch  široká ponuka a Iahká 
dostupnos[ rekvalifikačných 
kurzov pre nezamestnaných  využívanie aktivačných prác 

 

 pokles počtu detí a mládeže 
v predproduktívnom veku  finančne veImi náročná 
prevádzka MŠ a ZŠ  nedostatočné vybavenie ZŠ 
výpočtovou technikou  slabé prepojenie systému 
vzdelávania s potrebami trhu 
práce  nízke finančné ohodnotenie 
pedagogických pracovníkov 
a nepedagogických 
zamestnancov škôl 
a predškolských zariadení  nedostatok financií na podporu 
školstva  pomerne vysoká 
nezamestnanos[ v porovnaní 
s inými regiónmi SR  nižšia vzdelanostná úroveň 
nezamestnaných a neochota 
pracova[  nutnos[ dochádzania za prácou  málo miestnych pracovných 
príležitostí   vysoký počet 
marginalizovaných obyvateIov  chýba komunitné centrum  chýbajú komunitníĽ terénni 
sociálni pracovníci  chýbajú centrá voIného času 
pre deti a mládež 

 

 možnos[ využíva[ 
štrukturálne fondy EU  pokračujúce národné 
programy 
podporujúce 
zamestnanos[ – 
aktivačné práceĽ 
absolventská prax 
a pod.  koncepcie a akčné 
plány zamestnanosti 
na národnej 
a regionálnej úrovni  rozvoj priemyselných 
parkov v blízkosti 
obce  rozvoj sociálnych 
podnikov  rozvoj oddychových 
zón  okres Košice-okolie 
zaradený medzi 
najmenej rozvinuté 
regióny – možnos[ 
podávania žiadostí 
o regionálny 
príspevok 

 pokles demografického 
vývoja a starnutie 
obyvateIstva  úbytok obyvateIstva 
migráciou – zvláš[ 
kvalifikovaných mladých 
Iudí  nedostatočné finančné 
kompenzácie presunu 
kompetencií zo štátu na 
samosprávu  postupný zánik 
pracovných príležitostí 
pre obyvateIov s nižším 
vzdelaním   nevysporiadavanie 
vlastníckych práv 
k pozemkom 
a nehnuteInostiam  pokles výroby 
u dominantných 
zamestnávateIov v okolí  nezáujem investorov 
o východ Slovenska 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

Tab. č. 16: SWOT analýza obce SokoIany – Materiálne a fyzické zdroje 
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Oblas[ Silné stránky Slabé stránky Príležitosti Ohrozenia 

MATERIÁLNE 
A 

FYZICKÉ 
ZDROJE 

 poloha obce v blízkosti 
krajského mestaĽ ktoré je 
významným dopravným uzlom 
a križovatkou obchodných ciest  sprístupnenie pravidelnou 
autobusovou dopravou  blízkos[ medzinárodného 
letiska   blízkos[ železničného 
dopravného uzla v meste 
Košice   zvyšujúca sa atraktivita bývania 
na vidieku a pretrvávajúci 
vysoký záujem o bývanie  široká občianska a spoločenská 
vybavenos[  dostatočná energetická sie[  dostupnos[ telekomunikačných 
služieb  bohaté tradície a hlboké korene 
kultúr. podujatí  vysoké kultúrne povedomie 
obyvateIstva  záujem detí a mládeže o kultúru   vysoký záujem o šport  
 

 zanedbanos[Ľ zlý technický 
stav a/alebo absencia 
regionálnych a miestnych 
komunikáciíĽ mostov 
a chodníkov  nízka kapacita intervalov 
autobusovej dopravy  zastarané verejné osvetlenia 
a miestne rozhlasy  nedostatok širokopásmového 
internetu  nedostatok parkovacích plôch 
a parkovacích miest  nevysporiadané vlastnícke 
vz[ahy k budovám 
i pozemkom  finančne veImi náročná 
výstavba a rekonštrukcie 
technickej a dopravnej 
infraštruktúry  nedostatok financií na kultúru 
a šport  nedostatok a zlý technický stav 
športových areálov a ihrísk  zlý technický stav a vysoká 
energetická náročnos[ 
verejných budov (OcÚĽ KDĽ 
ZŠĽ MŠĽ a ostatné verejné 
budovy)  nedostatočná vybavenos[ KD  nedostatočné zabezpečenie 
proti vandalizmu  nedostatok zariadení 
cestovného ruchu   nedostatočná ponuka služieb 
CR  chýbajúce denné stacionári 

 možnos[ využíva[ 
štrukturálne fondy EU  diaInice spájajúce 
západ a východ SR  odvodnenie 
komunikácií a mostov  možnos[ 
spolufinancovania 
kultúrnych aktivít 
z podnikateIských 
kruhov  rozšírenie kultúrnej 
a športovej spolupráce 
okolitými obcami 
a blízkymi mestami  zvýšenie kapacity 
intervalov 
autobusovej prepravy  dobudovanie 
športových areálov 

 

 nízky záujem investorov 
o východné Slovensko  neriešenie zlého 
technického stavu 
príjazdových 
komunikácií a napojení 
na hlavné cestné [ahy  nedostatok financií 
a zanedbávanie 
technickej a dopravnej 
infraštruktúry v obci   nevysporiadavanie 
vlastníckych vz[ahov  nedostatočná finančná 
podpora štátu   nárast individuálnej 
automobilovej dopravy  zlý neuspokojivý vz[ah 
medzi životným štýlom 
obyvateIstva 
a športovaním  @alší nárast 
nezamestnanosti  nízke a stagnujúce príjmy 
obyvateIov 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Tab. č. 17: SWOT analýza obce SokoIany – Ekonomické zdroje 

Oblas[ Silné stránky Slabé stránky Príležitosti Ohrozenia 

EKONOMICKÉ 
ZDROJE 

 blízkos[ krajského mesta 
a dopravná prístupnos[  pomerne Iahká dostupnos[ 
inštitúcií zameraných na 
podporu podnikania 

 

 neoptimálne využívanie 
prírodného a historického 
potenciálu regiónu  chýbajúca stratégia podpory 
mikro a malého podnikania  chýbajúce zariadenia 
cestovného ruchu  odchod kvalifikovanej 
pracovnej sily  nízke využívanie štátnych 
podporných programov a EU 
fondov miestnymi 
podnikateImi a administratívne 
náročné čerpanie EU fondov 
 

 zmena daňového 
systému SR  rast priamych 
zahraničných 
investícií  vytváranie nových 
partnerstiev  dokončenie diaInic 
Košice – Bratislava, 
Košice – Miškolc  rozvoj priemyselných 
parkov 
a priemyselných 
oblastí   zvyšovanie 
produktivity práce 

 neriešenie politiky štátu 
v oblasti malého 
a stredného podnikania  nárast odlevu 
kvalifikovanej pracovnej 
sily  nárast konkurencie 
vplyvom vstupu SR do 
EÚ  klesajúca ekonomická 
aktivita  pokles výroby v U.S. 
Steel Košice  pretrvávajúci nezáujem 
investorov o východ 
Slovenska  zanedbanie výstavby 
diaInic a nadradenej 
cestnej siete v regióne  slabá propagácia 
východu Slovenska  nedostatočné stimuly pre 
budúcich investorov zo 
strany vlády SR 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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1.3.1 Silné a slabé stránky územia 
 
Pre každú z oblastí boli vybrané silné alebo slabé stránkyĽ ktoré sa v obci SokoIany - účastníkom 
pracovných stretnutíĽ javili ako kIúčové pre budúcu identifikáciu základných problémov svojho 
územia a následného stanovenia prioritných rozvojových oblastí  stratégie PHSR. 
 
Prírodné zdroje 
 
Za určujúce silné stránky boli stanovené: 

 vhodné klimatické podmienkyĽ ktoré sú základ pre bohatý prírodný potenciál; 
 zaujímavý historický potenciál územia spojený zo zachovávaním tradíciíĽ kulinárstveĽ 

tradovaní miestnych povestí a pamätihodnostíĽ  
 pomerná blízkos[ krajského mesta KošiceĽ ktoré svoje okolie využíva na rekreačno - 

oddychové aktivity a pod.. 
 
Za určujúce slabé stránky boli stanovené: 

 nedobudovaná protipovodňová ochrana a nedostatok podzemných vodných zdrojov pitnej 
vody; 

 environmentálne zá[ažeĽ predovšetkým nedostatok zberných dvorov a kompostovísk 
a s tým spojený pretrvávajúci problém skládok odpadov - zvláš[ tých nelegálnych  

 veImi nízke využívanie obnoviteIných zdrojov energieĽ ktoré sú šetrné k životnému 
prostrediuĽ vypúš[anie septikov a žúmp. 

 
Hudské a spoločenské zdroje 
 
Za určujúce silné stránky boli stanovené: 

 vysoké kultúrne povedomie obyvateIstvaĽ záujem o kultúrne podujatiaĽ sú[aže 
a prehliadkyĽ osvojujú si tradičný folklór predovšetkým spev a tanec; 

 záujem miestnych obyvateIov o rôzne komunitnéĽ klubové a spolkové činnostiĽ športĽ 
združeniaĽ  miestne remeslá  

 dostupnos[ materskej a základnej školy priamo v obci a blízkos[ miest ako KošiceĽ 
Moldava nad Bodvou kde je dostupná široká sie[ nielen škôl ale aj rôznych inštitúciíĽ 
úradovĽ rekvalifikačných kurzov a služieb. 
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Za určujúce slabé stránky boli stanovené: 
 stále pretrvávajúca pomerne vysoká nezamestnanos[Ľ ktorá ovplyvňuje kvalitu života 

obyvateIov obce, nutnos[ dochádzania za prácouĽ málo miestnych pracovných príležitostí 
a z toho vyplývajúci nižší životný štandard;  

 nedostatočná informovanos[ a kvalifikácia obyvateIstva a chýbajúca komunitná 
spoluprácaĽ spolupatričnos[Ľ nevyhovujúci technický stav a nedostatočné vybavenie 
školských zariadení s nedostatočnou kapacitou; 

 vysoká potreba motivácieĽ aktivizácie a aktivít prispôsobených moderným potrebám 
mladých Iudí a mládeže za účelom zvyšovania atraktivity bývania na vidieku. 

 
Materiálne a fyzické zdroje 
 
Za určujúce silné stránky boli stanovené: 

 obec so širokou miestnou občianskou a spoločenskou vybavenos[ouĽ vzdelávacími a voIno 
- časovými zariadeniamiĽ  

 dobrá dostupnos[ a prepojenos[ územia na širokú sie[ stredných a vyšších vzdelávacích 
zariadení a univerzít v blízkom meste KošiceĽ @alších kultúrnychĽ športovýchĽ sociálnychĽ 
zdravotných a spoločenských zariadeníĽ rôznych verejných inštitúciíĽ medzinárodnej 
dopravnej prístupnosti (letiskoĽ železnica a pod.); 

 obyvatelia obce majú prístup k pitnej vode, energetickej sieti, obec je plynofikovaná, 
obyvatelia môžu využíva[ služby telekomunikačných a mobilných operátorovĽ televízieĽ 
rozhlasu a internetu. 

 
Za určujúce slabé stránky boli stanovené: 

 zastaraný a nevyhovujúci technicko - energetický stav mnohých zariadení verejných 
služiebĽ nízka úroveň ich vybavenostiĽ ktorá nespĺňa súčasné nároky na kvalitu ich 
využívania; 

 nízka kapacita autobusovej dopravyĽ chýbajúce časti a zastaraný príp. nevyhovujúci stav 
existujúcej dopravnej a @alšej miestnej technickej základnej infraštruktúry (napr. verejné 
osvetlenieĽ miestne komunikácieĽ parkovacie miestaĽ cyklotrasyĽ prvky bezpečnosti a pod.) 
a vysoká finančná náročnos[ ich realizácie; 

 problém s nevysporiadanými vlastníckymi vz[ahmiĽ rozdrobenos[ vlastníckych podielov. 
 
Ekonomické zdroje 
 

Za určujúce silné stránky boli stanovené: 
 výborný potenciál pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu (množstvo národných 

kultúrnych pamiatokĽ výhodná polohaĽ zaujímavý prírodnýĽ historický a kultúrny potenciál 
pre rozvoj rekreačnej a oddychovej turistikyĽ agroturistikyĽ záujmovej a poznávacej 
turistiky);  
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 snaha zameraná na rozvoj priaznivého podnikateIského prostrediaĽ skvalitňovanie 
infraštruktúry a služiebĽ príprava rozvojových dokumentovĽ podpora medzisektorovej 
a komunitnej spolupráce;  

 
Za určujúce slabé stránky boli stanovené: 

 chýbajúca stratégia podpory mikro a malého podnikaniaĽ nízky počet pracovných 
príležitostíĽ prevažuje skôr stav znižovania doterajšieho počtu zamestnancovĽ rušenie 
živností Ľ pracovné príležitosti pre mladých sú veImi obmedzené; 

 chýbajúca alebo nevyhovujúca infraštruktúra potrebná pre rozvoj CRĽ chýbajú 
poskytovatelia služieb CR a tiež rôznych doplnkových služieb pre turistov; 

 nízke využívanie štátnych podporných programov a EU fondov miestnymi podnikateImi 
a administratívne náročné čerpanie EU fondov. 

 

1.3.2 Príležitosti a ohrozenia  
 
VzhIadom k hodnoteniu vplyvov vonkajšieho prostredia boli identifikované tie príležitosti alebo 
ohrozeniaĽ ktoré podIa účastníkov pracovných stretnutí môžu ma[ rozhodujúci vplyv na budúci 
rozvoj obce a jej územia.  
 
Ako príležitosti s rozhodujúcim pozitívnym vplyvom na rozvoj územia obce boli stanovené: 
 

 špecializované účelové dotačné programy EÚ (napr. zamestnávanie mladých Iudí a pod.); 

 okres Košice – okolie vyčlenený ako rekreačno - oddychové zázemie mesta Košice – 
predpokladaný rozvoj atraktivít a služieb rôznych foriem cestovného ruchu pre obyvateIov 
a návštevníkov metropoly východu; 

 rozvoj sociálnych podnikov; 
 podpora z fondov EÚ na realizáciu investičných i neinvestičných rozvojových projektov 

pre verejnýĽ súkromný i neziskový sektor smerujúce k trvalo udržateInému rozvoju; 
 plnenie záväzkov SR voči legislatíve a normám EÚ (zásobovanie obyvateIstva pitnou 

vodouĽ postupné budovanie kanalizácií a ČOVĽ využívania OZE a pod.); 
 národné dotačné a kompenzačné programy v rôznych oblastiach (životné prostredieĽ 

bezpečnos[Ľ kultúraĽ sociálna pomocĽ zamestnanos[Ľ vzdelávanieĽ športĽ 
poInohospodárstvoĽ investície a pod.); 

 rozvoj environmentálnej výchovy na školách; 
 postupujúca výstavba diaInic smerom na východ SR a postupný príchod významných 

investorov vytvárajúcich pracovné príležitosti aj bližšie k východu republikyĽ rozvoj 
priemyselných a technologicky vyspelých parkov s vyššou pridanou hodnotou; 

 vytváranie nových partnerstiev. 
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Ako ohrozenia s významným rizikovým vplyvom na rozvoj územia obce boli stanovené: 
 

 hydroklimatické zmeny spojené s otepIovaním; 
 finančné a ekonomické turbulencie ovplyvňujúce stabilitu bánk a priemyselnej výroby 

spojené s poklesom výroby u dominantných zamestnávateIov v regióne a s tým spojený 
pokles príjmov alebo hromadné prepúš[ania; 

 prehlbujúca sa kríza v rámci Európskej únie – finančnáĽ ekonomickáĽ nekontrolované 
migračné vlnyĽ obmedzovanie voIného pohybu osôb alebo tovarovĽ ohrozenie politiky 
súdržnosti  príp. rozpad EÚ; 

 nekontrolované zásahy do prírody a životného prostredia – znečis[ovanie ornej pôdy 
nekontrolovaným užívaním pesticídovĽ herbicídovĽ chemických hnojív a pod.Ľ neriadené 
hospodárenie v lesoch – rozsiahle výruby bez obnovy lesných porastov; zanedbávanie 
environmentálnych zá[ažíĽ skládok a pod.;  

 nepriaznivý demografický vývojĽ starnutie obyvateIstva a odchod mladých 
a kvalifikovaných Iudí za prácouĽ vzdelanímĽ kvalitnejšími službami do miestĽ iných 
regiónov alebo do zahraničia; 

 pretrvávajúca zaostalos[ východu voči ostatným regiónom SR  spojená s nezáujmom 
investorov o východ SlovenskaĽ málo novovytváraných pracovných príležitostí zvláš[ vo 
vidieckych oblastiach; 

 environmentálne za[aženie rôznorodým nerastným bohatstvom; 
 nízka podpora štátu pre malých a stredných podnikateIovĽ vysoká odvodová za[aženos[; 
 postupný zánik pracovných príležitostí pre obyvateIov s nižším vzdelaním; 
 nedostatočné stimuly pre budúcich investorov zo strany vlády SR; 
 pretrvávajúce problémy s nevysporiadanými vlastníckymi vz[ahmiĽ rozdrobenos[ 

vlastníckych podielov a presúvanie kompetencií štátu na samosprávy bez finančnej 
podpory. 
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1.3.3  Identifikácia potrieb 
 

Pri identifikácii kIúčových potrieb obce SokoIany sa vychádzalo z analýzy vnútorného 
i vonkajšieho prostredia a zo SWOT analýzy. Výber kIúčových potrieb predstavuje najdôležitejší 
krok v strategickom plánovaní a zostavení samotnej stratégie PHSR. Prioritné oblasti stratégie 
PHSR vychádzajú z kIúčových problémov – potrieb a predstavujú tie oblasti rozvojaĽ v ktorých by 
sa mali koncentrova[ plánované financieĽ personálne i materiálne zdroje. KIúčové nedostatky 
(problémy) súčasnej situácie územia boli identifikované pomocou problémovej analýzyĽ ktorá bola 
zostavená na pracovných stretnutiach. 
 
Prvým krokom bolo zostavenie zoznamu kIúčových problémov. Pri definovaní kIúčových 
problémov bola vyvinutá snaha vzia[ do úvahy názory všetkých cieIových skupín obyvateIstva. 
Verejnos[ dostala príležitos[ vyjadri[ svoj názor formou dotazníkového prieskumu. Na základe 
výsledkov dotazníkového prieskumuĽ  pracovných  stretnutíĽ členovia pracovnej skupiny 
pomenovali kIúčové problémy svojho územia.  

 

 Environmentálne povedomie u obyvateIov i podnikateIov je nízke. 
 Vypúš[anie septikov a žúmp. 
 Znečis[ovanie pitnej vody. 
 Nelegálne skládky odpadov  
 Málo využívané obnoviteIné zdroje energií. 
 Energetická efektívnos[ verejných budov je nevyhovujúca. 

 
 Nedostatok pracovných príležitostíĽ stále vysoká nezamestnanos[ a neochota pracova[. 
 Pokles počtu detí a mládeže. 
 Nízke finančné ohodnotenie pedagogickýchĽ nepedagogických pracovníkov. 
 Nutnos[ dochádzania za prácou. 
 Prehlbovanie sociálnych rozdielov a chudoby. 
 Chýba osobitný prístup k potrebám mladých Iudí a mládeže. 
 Na území je značná skupina neprispôsobivých MRK. 

 
 Nevysporiadané vlastnícke vz[ahy k verejnej infraštruktúre. 
 Zlý technický stav a nedostatočné zabezpečenie proti vandalizmu športových areálov 

a ihrísk. 
 Verejné budovy sú v zlom technickom stave. 

 Vybavenie verejných zariadení nezodpovedá súčasným požiadavkám. 
 Znížená kvalita poskytovaných verejných služieb. 
 Dopravná a technická infraštruktúra chýba alebo je zastaraná. 
 Zlý technický stav komunikácií  
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 Pokles ekonomickej aktivityĽ málo novovytváraných pracovných príležitostí. 
 Chýba podpora pre miestnych podnikateIov a živnostníkov. 
 Potreba motivácie k ekologickým formám hospodárenia. 
 Zvyšovanie kúpnej sily obyvateIstva. 
 Zvyšovanie produktivity práce. 
 Dlhodobá nezamestnanos[ u mladých IudíĽ osôb po 50-tke a žien s malými de[mi. 
 Chýbajú podporné nástroje pre rozvoj cestovného ruchu. 

 
Hore uvedené kIúčové problémy obce SokoIany spomaIujú jej rozvojĽ znižujú jej 
konkurencieschopnos[ a zároveň sú dôvodom nižšej kvality života obyvateIov obce.  
 
Členovia pracovných stretnutí v @alšom kroku pristúpili k vytvoreniu oblastíĽ ktorých sa určené 
kIúčové problémy týkajú. Po zohIadnení ich spoločného vplyvu bolo identifikovaných pä[ 
základných problémových oblastí  obce SokoIany. 

 
1. Nedostatočná ochrana prírody a životného prostredia. 

2. Nevyhovujúci stav miestnej verejnej infraštruktúry a nedostatok prípadne nízka kvalita 
poskytovaných verejných služieb, čo má za následok nedostatočnú kvalitu života. 

3. Nedostatok príležitostí pre aktívne spoločenskéĽ športové vyžitie obyvateIstva. 

4. Málo novo vytváraných pracovných príležitostí v obci, z čoho vyplýva potreba cestovania 
resp. odchodu obyvateIstva za prácou. 

5. Nízka úroveň informovanostiĽ vzdelávania obyvateIovĽ komunitnej spolupráceĽ  
komunitného dialógu a potreba podpory a pomoci marginalizovaným skupinám 
obyvateIstva. 

 
Po zohIadnení pozitívnych vplyvov možných príležitostí pre rozvoj obce i negatívnych rizikových 
ohrození z pohIadu vonkajšieho prostrediaĽ taktiež vonkajších faktorov rozvoja územia obce 
a samotných finančnýchĽ materiálnych i personálnych kapacít s dôrazom na aktuálne potreby 
a záujmy obyvateIov boli jednotlivé kIúčové problémy prehodnotené a na základe spoločných 
znakov zlúčené do základných problémových oblastí. Stanovené boli tie oblastiĽ ktoré nielen treba 
rieši[ ale sú v moci samosprávy a schopnostiach miestnych obyvateIov ich skutočne aj zrealizova[.  
 
Využitím bodovacej metódy boli účastníkmi pracovných stretnutí identifikované nasledujúce 3 
najdôležitejšie potreby: 
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1. Efektívny a plnohodnotný hospodársky rozvoj zameraný na rozvoj a skvalitňovanie 
miestnej verejnej infraštruktúryĽ služiebĽ podnikateIských aktivít s dôrazom na rast 
zamestnanosti a rozvoj cestovného ruchu. 

2. Rozvíja[ a skvalitňova[ miestny Iudský potenciál so zameraním na vzdelávanie miestnych 
obyvateIovĽ ochranu ich zdraviaĽ zabezpečenia  sociálnych služieb vrátane rozvoja 
komunitnej spolupráce a komunitného dialógu v záujme pomoci marginalizovaným 
skupinám pri lepšom uplatnení sa na trhu práce. 

3. Chráni[ prírodu v území a skvalitňova[ miestne životné prostredie obyvateIovĽ zvyšova[ 
energetickú efektívnos[, využíva[ obnoviteIné zdroje energieĽ zmierňova[ nepriaznivé 
dopady zmeny klímy a efektívne hospodári[ s odpadmi. 
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2. STRATEGICKÁ ČASZ 
 
Strategická čas[ PHSR obsahuje stratégiu rozvoja územia pri zohIadnení jeho vnútorných špecifík 
a určuje hlavné ciele a priority rozvoja územia pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky 
v záujme dosiahnutia vyváženého udržateIného rozvoja. 
 

2.1 Vízia územia 
 
Obec SokoIany definovala víziu svojho územia nasledovne: 
 

- zabezpeči[ svojim obyvateIom kvalitné životné prostredie s kvalitným a čistým ovzdušímĽ 
kvalitnou pitnou vodou a zachovaným životným prostredím a biotopmiĽ 

- ponúknu[ kvalitnú technickú infraštruktúruĽ kvalitné služby občianskej vybavenostiĽ 
sociálne zázemie na vysokej úrovni a množstvo príležitostí na príjemné športové a kultúrne 
vyžitieĽ 

- umožni[ prístup ku kvalitnej starostlivostiĽ výchove a vzdelávaniuĽ 
- podpori[ rozvoj malých a stredných podnikateIovĽ živnostníkovĽ vytvára[ nové pracovné 

príležitosti priamo v obci a tým trvalo zvýši[ ekonomický rastĽ 
- zabezpeči[ postupný rozvoj spolupráce medzi obyvateImi celého územiaĽ pozdvihnú[ ich 

hrdos[Ľ lokálpatriotizmus aj regionálnu súdržnos[. 
 

Na základe definovanej vízie územia do roku 2026, stanovila nasledovný strategický cieI:  
 
„dobudovaním základnej infraštruktúry zlepši[ vybavenos[ územiaĽ rozvíjaním sociálnehoĽ 
kultúrneho a prírodného potenciálu územia  a zabezpečením permanentného všestranného 
rozvoja obceĽ zlepši[ životné podmienky miestnych obyvateIovĽ  zvýši[ atraktivitu územiaĽ  
pozdvihnú[ hrdos[Ľ lokálpatriotizmus aj regionálnu súdržnos[ obyvateIov”. 
 
Uvedený strategický cieI predstavuje súhrn čiastkových strategických cieIov definovaných 
v nasledovných politikách – oblastiach rozvoja: 

► hospodárska oblasť: zlepši[ vzhIadĽ vybavenos[ a celkovú atraktivitu obce SokoIany a tým 
zabezpeči[ vhodné podmienky na život pre miestnych obyvateIovĽ rozvoj investícií a cestovného 
ruchu; 
► sociálna oblasť: podporova[ rozvoj služieb starostlivosti o zdravie miestnych obyvateIovĽ 
sociálnych služiebĽ komunitnej spolupráceĽ sociálnej inklúzie a vzdelávania; 
► environmentálna oblasť: realizova[ aktivity prispievajúce k ochrane a zlepšovaniu stavu 
životného prostrediaĽ využívaniu obnoviteIných zdrojov energieĽ zmierňovaniu nepriaznivých 
dopadov zmeny klímy a efektívnemu systému odpadového hospodárstva. 
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2.2 Formulácia stratégie  
 
Hlavným cieIom 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 dba[Ľ aby 
jednotlivé ciele na seba nadväzovali a aby opatrenia a aktivity boli koherentné (neprekrývali sa). 
Pre každý programový dokument musí by[ definovaný jeden globálny resp. strategický cieI.  
 
Špecifické ciele predstavujú jasnúĽ výstižnú a hutnú charakteristiku cieIového stavu. Dosiahnutie 
tohto stavu je zámerom rozvojovej stratégie na detailnejšej úrovni ako je globálny cieI. Opatrenia 
predstavujú súhrn aktivít pomáhajúcich realizova[ priority. Aktivity predstavujú typy činností – 
projektovĽ ktoré sa bude obec SokoIany snaži[ v rámci vymedzených opatrení realizova[. 
 
Rozvojová stratégia obce SokoIany pozostáva z jedného globálneho cieIa a troch špecifických 
cieIovĽ ktoré vychádzajú z identifikovaných potrieb územia a vymedzujú tri základné prioritné 
rozvojové celky (osi) stratégie: 

 hospodársky rozvojĽ 
 sociálny rozvoj a  
 environmentálny rozvoj. 

 
Pre každú z týchto prioritných osí bol navrhnutý samostatný špecifický cieI. Napĺňanie 
špecifických cieIov bude priamym spôsobom prispieva[ k naplneniu dlhodobého strategického 
cieIa rozvojovej stratégie územia.  
 

TabuIka č. 18 : Prioritné oblastiĽ špecifické ciele a priority PHSR SokoIany 

1. Hospodárska prioritná oblasť 

Špecifický cieI 
Zlepši[ vzhIadĽ vybavenos[ a celkovú atraktivitu obce a tým zabezpeči[ vhodné 
podmienky na život pre miestnych obyvateIovĽ rozvoj investíciíĽ podnikania 
a cestovného ruchu. 

Priority 

1.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry 

1.2 Základná rozvojová infraštruktúra 

1.3 Rozvoj a využitie potenciálu cestovného ruchu 

1.4 Rozvoj ekonomického potenciálu 

2. Sociálna prioritná oblasť 
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Špecifický cieI 
Podporova[ rozvoj služieb starostlivosti o zdravie miestnych obyvateIovĽ 
sociálnych služiebĽ komunitnej spolupráceĽ sociálnej inklúzie a vzdelávania. 

Priority 

2.1 Systémové znižovanie nezamestnaných obyvateIov  
2.2 Aktivizácia obyvateIstva 

2.3 Súdržnos[ a lokálpatriotizmus 

3. Environmentálna prioritná oblasť 

Špecifický cieI 

Realizova[ aktivity prispievajúce k ochrane a zlepšovaniu stavu životného 
prostrediaĽ využívaniu obnoviteIných zdrojov energieĽ zmierňovaniu 
nepriaznivých dopadov zmeny klímy a efektívnemu systému odpadového 
hospodárstva. 

Priorita 3.1 Rozvoj environmentálnej infraštruktúry 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

Každý špecifický cieI vymedzujú jednotlivé priority - oblasti strategického plánovania územiaĽ 
ktoré nadväzujú na špecifické ciele. Rozvojová stratégia obce SokoIany bude napĺňaná 
prostredníctvom 8 prioritných oblastí. 
 
Navrhovaná rozvojová stratégia zohIadňuje riešenie najdôležitejších problémov územiaĽ ktoré 
spomaIujú všestranný rozvojĽ znižujú konkurencieschopnos[ a zároveň sú dôvodom nízkej kvality 
života miestnych obyvateIov. Pri definovaní rozvojovej stratégie sa prihliadalo na názory všetkých 
cieIových skupín obyvateIstvaĽ podnikateIov pôsobiacich na územíĽ predstaviteIov samospráv 
a tiež záujmových združení a organizácií.  
 
Pracovné skupiny pre prípravu PHSR obce SokoIany boli starostlivo vybraté z aktívnych členov 
obce. Verejnos[ dostala príležitos[ vyjadri[ svoj názor v dotazníkovom prieskumeĽ v ktorom 
dostali príležitos[ pre určenie základných prioritných oblastí rozvoja a označenie konkrétnych 
aktivítĽ ktoré je potrebné čo najskôr rieši[.  
 

2.3 Výber a popis cieIov stratégie 
 
Z hIadiska uskutočniteInostiĽ monitorovania a hodnotenia bol vybratý menší počet špecifických 
cieIov a rovnako aj menší počet priorít. Prostredníctvom definovania priorít boli určené hlavné 
oblastiĽ ktoré je potrebné na území podpori[ a rozvíja[. Je dôležitéĽ aby miestne rozvojové ciele 
boli zosúladené s nadradenými programovými dokumentmi na národnej úrovni (najmä 
s programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja). Okrem toho ak sú 
členovia súčas[ou miestnej akčnej skupiny (MAS) ich rozvojové ciele musia rešpektova[ ciele 
stanovené v spoločnej stratégii CLLD (stratégia miestneho rozvoja vedená komunitou) príslušnej 
MAS. 
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2.3.1 Ciele stanovené na národnej úrovni 
 
Základným východiskovým koncepčným dokumentom pre plánovanie regionálneho rozvoja na 
Slovensku je Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republikyĽ ktorá definuje 
dlhodobú víziuĽ vytyčuje ciele a určuje prioritné oblasti regionálneho rozvoja a vytvára základný 
rámec pre realizáciu regionálnej politiky SR. Vízia regionálneho rozvoja predstavuje stavĽ ku 
ktorému má Slovensko za niekoIko rokov (do roku 2020 s výhIadom do roku 2030) dospie[  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 cieI:  
„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 celoštátnejĽ regionálnej a miestnej úrovni má by[ v najbližších 
rokoch koncentrovaná na realizáciu opatrení v oblasti zamestnanostiĽ vzdelávaniaĽ vedyĽ výskumu 
a inováciíĽ zvyšovania energetickej efektívnostiĽ využívania obnoviteIných prírodných zdrojovĽ 
podpory podnikaniaĽ zlepšenia kvality životného prostredia a na zvýšenie efektívnosti fungovania 
a kvality výkonu verejnej správy. Presadzuje uplatňovanie princípov udržateIného rozvoja 
využívajúc celý pozitívny rozvojový potenciál dotknutého územia. Za udržateIný sa považuje 
rozvoj založený na ekonomickom rasteĽ prednostne na efektívnom využívaní obnoviteIných 
zdrojov a rozvážnom využívaní neobnoviteIných prírodných zdrojov so znižovaním ich nadmernej 
spotrebyĽ na rešpektovaní kultúrnych a sociálnych potrieb obyvateIstva 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 – 2020Ľ ktorá stanovuje pre Slovensko 
5 základných národných priorít: 

1. PodnikateIské prostredie priaznivé pre inovácie. 
2. Infraštruktúra pre hospodársky rast a tvorbu pracovných miest. 
3. Rozvoj Iudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce. 
4. UdržateIné a efektívne využívanie prírodných zdrojov. 
5. Moderná a profesionálna verejná správa. 
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Nadväzuje na základné koncepčné dokumenty EÚ - Európa 2020 a Spoločný strategický rámec 
(SSR)Ľ ktorý  stanovuje na obdobie rokov 2014 – 2020  nasledovných 11 tematických cieIov: 
 

1. Posilnenie výskumuĽ technologického rozvoja a inovácií. 
2. Zlepšenie prístupu k informačným a komunikačným technológiám (IKT)Ľ 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 klímyĽ predchádzanie a riadenie rizika. 
6. Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov. 
7. Podpora udržateInej dopravy a odstraňovanie prekážok v kIúčových sie[ových 

infraštruktúrach. 
8. Podpora udržateInej a kvalitnej zamestnanosti a mobility pracovnej sily. 
9. Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe a akejkoIvek diskriminácii. 
10. Investovanie do vzdelaniaĽ 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 2022Ľ ktorý spolu s Územným plánom 
veIkého územného celku Košický krajĽ sú základnými a kIúčovými dokumentmi pre riadenie 
samosprávy v oblasti regionálneho rozvoja. Regionálny rozvoj na miestnej úrovni musí by[ 
zosúladený a vychádza[ 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.  
 

TabuIka č. 19:  PrehIad cieIov v PHSR KSK 

Prehľad cieľov stanovených v PHSR KSK 

Hospodárska oblasť 

Strategický cieI  1. Posilňovanie regionálnej identity zastavením vytláčania pracovnej sily z trhu práce 

Špecifické ciele 
1.1 Tvorba nových pracovných miest v IT sektore 
1.2 Tvorba nových pracovných miest v oblasti znalostnej ekonomiky 
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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  

Strategický cieI 2. Posilňovanie regionálnej identity cestou rozvoja vidieka 

Špecifický cieI 
2.1 Tvorba nových pracovných miest podporou vzniku miestnych distribučných a 

spracovateIských sietí  

Strategický cieI 
3. Posilňovanie regionálnej identity hIadaním alternatív k trhu práce pre pracovnú 

siluĽ ktorá bola z trhu práce vytlačená 

Špecifický cieI 3.1 Podpora rozvoja komunitného spôsobu života 

Sociálna oblasť 

Strategický cieI 4. Posilňovanie regionálnej identity cestou podpory rozvoja občianskej spoločnosti 

Špecifické ciele 
4.1 Podpora rozvoja spoločenskej zodpovednosti podnikania 
4.2 Podpora zvyšovania občianskej participácie podporou združovania obyvateIov 

a vzniku záujmových skupín 

Strategický cieI 5. Posilňovanie regionálnej identity cestou podpory rozvoja sociálnych Iudských práv 

Špecifické ciele 

5.1 Skvalitňovanie poskytovania sociálnych služieb 
5.2 Zlepšenie zdravotného stavu obyvateIstva 
5.3 Skvalitnenie systému vzdelávania 
5.4 Riadená migrácia 

Strategický cieI 6. Posilňovanie regionálnej identity cestou podpory rozvoja dobrovoIníctva 

Špecifické ciele 
6.1 Podpora vzniku a činnosti Regionálneho centra 
6.2 Podpora budovania infraštruktúry dobrovoIníctva 

Strategický cieI 7. Posilňovanie regionálnej identity cestou rozvoja kultúrneho dedičstva 

Špecifický cieI 7.1 Zachovanie kultúrneho dedičstva 

Environmentálna oblasť 

Strategický cieI 
8. Posilňovanie regionálnej identity cestou ochrany prírodného dedičstva 

a zvyšovania kvality života obyvateIov 

Špecifické ciele 

8.1 Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry 
8.2 Zlepšenie kvality povrchových a podzemných vôd 
8.3 Zvýšenie kvality ovzdušiaĽ vrátane využívania obnoviteIných zdrojov energie 
8.4 Zvýšenie objemu materiálového zhodnocovania odpadov 
8.5 UchovanieĽ ochrana a zveIa@ovanie prírodného dedičstva 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 
2.3.3 Ciele stanovené na úrovni MAS 

 
Obec SokoIany je súčas[ou MAS Hornád- Slanské vrchy o. z.Ľ ktorá má vypracovanú spoločnú 
rozvojovú stratégiu riadenú komunitou. V rámci svojej stratégie si obyvatelia dotknutého územia 
MAS stanovili spoločnú víziu.   
 
Územie MAS Hornád- Slanské vrchyĽ o. z. chce dosiahnu[Ľ aby: 
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- na území žili vzdelaníĽ vzájomne komunikujúci IudiaĽ ktorí stavajú na úcte k svojim 
kultúrnym a ahistorickým tradíciám a pokračujú v ich rozvíjaní 

- obyvatelia žili v zdravom životnom prostredíĽ v ktorom je priestor na oddychĽ rekreáciu 
a športové vyžitie 

- na území MAS  sa v maximálnej možnej miere využívali miestne obnoviteIné zdroje 
energieĽ podIa zásad trvalo udržateIného rozvoja 

- v obciach bola vybudovaná kompletná infraštruktúra a zabezpečená individuálna bytová 
výstavba 

- bola prosperita územia podporovaná fungujúcou miestnou ekonomikou a službami 
- Iudia sa cítili bezpečne a bola im zabezpečená potrebná zdravotná a sociálna starostlivos[ 
- bola rozvíjaná spolupráca bez rozdielu etnickejĽ náboženskej a politickej príslušnostiĽ na 

miestnejĽ regionálnejĽ národnej a medzinárodnej úrovni. 
 
Vízia MAS HORNÁD- SLANSKÉ VRCHY vychádza zo spoločných predstáv obyvateIov územia 
o kvalite života a o rozvojových perspektívachĽ ktoré zabezpečia trvalú udržateInos[ dosiahnutých 
zmien. Tieto sa premietli do strategických priorít a súvisiacich špecifických cieIov. 
 

TabuIka č. 20:  PrehIad cieIov a priorít MAS Hornád- Slanské vrchyĽ o. z. 

Prehľad cieľov a priorít  Stratégie CLLD MAS Hornád- Slanské vrchy, o. z. 

Strategický cieľ 
Podpori[ trvalo udržateIný rozvoj územia MAS HORNÁD- SLANSKÉ 

VRCHY a zlepši[ kvalitu života jeho obyvateIov. 

Priorita 1: Kvalita infraštruktúry územia 

Špecifický cieľ  1.1 Zlepši[ kvalitu infraštruktúry na území MAS 

Priorita 2: Kvalita životného prostredia 

Špecifický cieľ  2.1 Kvalita životného prostredia na území – vodaĽ vzduchĽ pôda 

Priorita 3:  Kvalita Iudských zdrojov a vzdelávania 

= podpora zamestnanosti a rozvoja územia 

Špecifický cieľ  3.1 
Podpori[ budovanie Iudských zdrojov a ich účas[ na rozvoji územia MAS 
prostredníctvom celoživotného vzdelávania. Prispie[ k udržaniu resp. zvýšeniu 
zamestnanosti na území MAS. 

Priorita 4: Kvalita služieb v oblasti cestovného ruchu 

Špecifický cieľ  4.1 
Zlepši[ kvalitu a podpori[ koordinovaný a integrovaný rozvoj služieb v oblsti 
cestovného ruchu a rekreácie. 

Zdroj: vlastné spracovanieĽ MAS Hornád- Slanské vrchyĽ o. z.  
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TabuIka č. 21: Popis jednotlivých cieIov stratégie PHSR SokoIany 

Špecifický cieI 1. Zlepši[ vzhIadĽ vybavenos[ a celkovú atraktivitu obce SokoIany a tým 
zabezpeči[ vhodné podmienky pre život miestnych obyvateIovĽ rozvoj 
investíciíĽ podnikania a cestovného ruchu. 

Zdôvodnenie a popis 
východiskovej situácie 

Výber tohto cieIa súvisí so stanovením kIúčových potrieb miestnych 
obyvateIov obce SokoIany. Na základe výsledkov dotazníkového prieskumuĽ 
neformálnych i pracovných  stretnutíĽ ako aj na základe SWOT analýzy 
vyplynuli ako kIúčové nasledovné problémy: 

 Nevysporiadané vlastnícke vz[ahy k verejnej infraštruktúre. 
 Zlý technický stav a nedostatočné zabezpečenie proti vandalizmu 

športových areálov a ihrísk. 
 Verejné budovy sú v zlom technickom stave. 
 Dopravná a technická infraštruktúra chýba alebo je zastaraná. 
 Zlý technický stav komunikácií  
 Nedostatok pracovných príležitostíĽ stále vysoká nezamestnanos[ 

a neochota pracova[. 
 Nutnos[ dochádzania za prácou. 

 

Na základe týchto problémov bola stanovená jedna zo základných potrieb 
územiaĽ ktorú bude potrebné rieši[ v najbližších rokoch a to: 

 Efektívny a plnohodnotný rozvoj zameraný na rozvoj a skvalitňovanie 
miestnej verejnej infraštruktúryĽ služiebĽ podnikateIských aktivít 
s dôrazom na rast zamestnanosti a rozvoj cestovného ruchu. 

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

Zosúladenie so základným 
strategickým cieľom SR 

Súčas[ou vízie SR je skvalitňova[ život všetkých jej občanov aj 
prostredníctvom udržateIného sociálneho územného rozvoja čo je v súlade aj s 
predmetným špecifickým cieIom obce SokoIany. 
Rozvoj služieb starostlivosti o zdravie obyvateIovĽ sociálnych služieb, 
komunitnej spolupráceĽ sociálnej inklúzie a vzdelávania prispeje aj k napĺňaniu 
základného strategického cieIa SRĽ pretože tento cieI podporuje zvyšovanie 
kvality života obyvateIov a tak sa opiera o vlastný vnútorný Iudský potenciál. 

Zosúladenie s cieľmi 
národných dokumentov 

Základným programovým dokumentom pre riadenie pomoci zo štrukturálnych 
a investičných fondov EÚ (EŠIF) je Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 
2020. Predmetný špecifický cieI je v súlade s nasledovnými národnými 
prioritami: 

 PodnikateIské 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)Ľ a je v súlade s nasledovnými tematickými 
cieImi:   
 Posilnenie výskumuĽ technologického rozvoja a inovácií. 
 Zlepšenie prístupu k informačným a komunikačným technológiámĽ 

zlepšenie ich využívania a kvality. 
 Zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov. 
 Podpora udržateInej dopravy.  
 Podpora udržateInej a kvalitnej zamestnanosti a mobility pracovnej sily. 
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 Posilnenie inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy a 
zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy. 

Zosúladenie s cieľmi 
samosprávneho kraja 

Predmetný špecifický cieI je v súlade aj cieImi PHSR Košického 
samosprávneho kraja predovšetkým nasledovnými strategickými cieImi : 
 Posilňovanie regionálnej identity zastavením vytláčania pracovnej sily z 

trhu práce. 
 Posilňovanie regionálnej identity cestou rozvoja vidieka. 
 Posilňovanie regionálnej identity hIadaním alternatív k trhu práce pre 

pracovnú siluĽ ktorá bola z trhu práce vytlačená. 
 Posilňovanie regionálnej identity cestou rozvoja kultúrneho dedičstva. 

Zosúladenie s cieľmi MAS Predmetný špecifický cieI je v súlade so stratégiou CLLD MAS Hornád- 
Slanské vrchyĽ o. z. predovšetkým s nasledovnými prioritnými oblas[ami: 
Priorita 1: Kvalita infraštruktúry územia 
Priorita 3:  Kvalita Iudských zdrojov a vzdelávania = podpora zamestnanosti 
a rozvoja územia 
Priorita 4: Kvalita služieb v oblasti cestovného ruchu 
V rámci týchto oblastí je v súlade s nasledovnými špecifickými cieImi: 
1.1 Zlepši[ kvalitu infraštruktúry na území MAS 
3.1 Podpori[ budovanie Iudských zdrojov a ich účas[ na rozvoji územia MAS 
prostredníctvom celoživotného vzdelávania. Prispie[ k udržaniu resp. zvýšeniu 
zamestnanosti na území MAS. 
4.1 Zlepši[ kvalitu a podpori[ koordinovaný a integrovaný rozvoj služieb 
v oblasti cestovného ruchu a rekreácie. 

Špecifický cieI 2. Podporovať rozvoj služieb starostlivosti o zdravie miestnych obyvateľov, 
sociálnych služieb, komunitnej spolupráce,  sociálnej inklúzie a 
vzdelávania. 

Zdôvodnenie a popis 
východiskovej situácie 

Výber tohto cieIa súvisí so stanovením kIúčových potrieb miestnych 
obyvateIov obce SokoIany. Na základe výsledkov dotazníkového prieskumuĽ 
neformálnych i pracovných  stretnutíĽ ako aj na základe SWOT analýzy 
vyplynuli ako kIúčové nasledovné problémy: 

 Prehlbovanie sociálnych rozdielov a chudoby. 
 Chýba osobitný prístup k potrebám mladých Iudí a mládeže. 
 Na území je značná skupina neprispôsobivých MRK. 
 Znížená kvalita poskytovaných verejných služieb. 

 

Na základe týchto problémov bola stanovená jedna zo základných potrieb 
územiaĽ ktorú bude potrebné rieši[ v najbližších rokoch a to: 

 Rozvíja[ a skvalitňova[ miestny Iudský potenciál so zameraním na 
vzdelávanie miestnych obyvateIovĽ zabezpečenia  sociálnych služieb 
vrátane rozvoja komunitnej spolupráce a komunitného dialógu. 

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

Zosúladenie so základným 
strategickým cieľom SR 

Súčas[ou vízie SR je skvalitňova[ život všetkých jej občanov aj 
prostredníctvom udržateIného sociálneho územného rozvoja čo je v súlade aj s 
predmetným špecifickým cieIom obce SokoIany. 
Rozvoj služieb starostlivosti o zdravie obyvateIovĽ sociálnych služiebĽ 
komunitnej spolupráceĽ sociálnej inklúzie a vzdelávania prispeje aj k napĺňaniu 
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základného strategického cieIa SRĽ pretože tento cieI podporuje zvyšovanie 
kvality života obyvateIov a tak sa opiera o vlastný vnútorný Iudský potenciál. 

Zosúladenie s cieľmi 
národných dokumentov 

Základným programovým dokumentom pre riadenie pomoci zo štrukturálnych 
a investičných fondov EÚ (EŠIF) je Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 
2020. Predmetný špecifický cieI je v súlade s nasledovnými národnými 
prioritami: 

 Rozvoj Iudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce. 
Okrem toho nadväzuje na základné koncepčné dokumenty EÚ - Európa 2020 a 
Spoločný strategický rámec (SSR)Ľ a je v súlade s nasledovnými tematickými 
cieImi:   
 Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe a akejkoIvek 

diskriminácii. 
 Investovanie do vzdelaniaĽ školení a odbornej prípravy pre zručnosti a 

celoživotné vzdelávanie. 
Zosúladenie s cieľmi 
samosprávneho kraja 

Predmetný špecifický cieI je v súlade aj cieImi PHSR Košického 
samosprávneho kraja predovšetkým strategickými cieImi : 
 Posilňovanie regionálnej identity cestou podpory rozvoja občianskej 

spoločnosti. 
 Posilňovanie regionálnej identity cestou podpory rozvoja sociálnych 

Iudských práv. 
 Posilňovanie regionálnej identity cestou podpory rozvoja dobrovoIníctva. 

Zosúladenie s cieľmi MAS Predmetný špecifický cieI je v súlade so stratégiou CLLD MAS Hornád- 
Slanské vrchyĽ o. z. predovšetkým s prioritnou oblas[ou : 
Priorita 1: Kvalita infraštruktúry územia 
Priorita 3:  Kvalita Iudských zdrojov a vzdelávania = podpora zamestnanosti 
a rozvoja územia 

V rámci týchto oblastí je v súlade s nasledovnými špecifickými cieImi: 
1.1 Zlepši[ kvalitu infraštruktúry na území MAS 
3.1 Podpori[ budovanie Iudských zdrojov a ich účas[ na rozvoji územia MAS 
prostredníctvom celoživotného vzdelávania. Prispie[ k udržaniu resp. zvýšeniu 
zamestnanosti na území MAS. 

Špecifický cieI 3. Realizovať aktivity prispievajúce k ochrane a zlepšovaniu stavu životného 
prostredia, využívaniu obnoviteľných zdrojov energie, zmierňovaniu 
nepriaznivých dopadov zmeny klímy a efektívnemu systému odpadového 
hospodárstva. 

Zdôvodnenie a popis 
východiskovej situácie 

Výber tohto cieIa súvisí so stanovením kIúčových potrieb miestnych 
obyvateIov obce SokoIany. Na základe výsledkov dotazníkového prieskumuĽ 
neformálnych i pracovných  stretnutíĽ ako aj na základe SWOT analýzy 
vyplynuli ako kIúčové nasledovné problémy: 

 Environmentálne povedomie u obyvateIov i podnikateIov je nízke. 
 Vypúš[anie septikov a žúmp. 
 Znečis[ovanie pitnej vody. 
 Nelegálne skládky odpadov  
 Málo využívané obnoviteIné zdroje energií. 
 Energetická efektívnos[ verejných budov je nevyhovujúca. 

 

Na základe týchto problémov bola stanovená jedna zo základných potrieb obceĽ 
ktorú bude potrebné rieši[ v najbližších rokoch a to: 
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 Chráni[ prírodu v území a skvalitňova[ miestne životné prostredie 
obyvateIovĽ zvyšova[ energetickú efektívnos[ Ľ využíva[ obnoviteIné 
zdroje energie a efektívne hospodári[ s odpadmi. 

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

Zosúladenie so základným 
strategickým cieľom SR 

Súčas[ou vízie SR je skvalitňova[ život všetkých jej občanov aj 
prostredníctvom udržateIného sociálneho územného rozvoja čo je v súlade aj s 
predmetným špecifickým cieIom obce SokoIany. 
Rozvoj služieb starostlivosti o zdravie obyvateIovĽ sociálnych služiebĽ 
komunitnej spolupráceĽ sociálnej inklúzie a vzdelávania prispeje aj k napĺňaniu 
základného strategického cieIa SRĽ pretože tento cieI podporuje zvyšovanie 
kvality života obyvateIov a tak sa opiera o vlastný vnútorný Iudský potenciál. 

Zosúladenie s cieľmi 
národných dokumentov 

Základným programovým dokumentom pre riadenie pomoci zo štrukturálnych 
a investičných fondov EÚ (EŠIF)  je Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 
2020. Predmetný špecifický cieI je v súlade s nasledovnými národnými 
prioritami: 

 UdržateIné a efektívne využívanie prírodných zdrojov. 
Okrem toho nadväzuje na základné koncepčné dokumenty EÚ - Európa 2020 a 
Spoločný strategický rámec (SSR)Ľ a je v súlade s nasledovnými tematickými 
cieImi:   
 Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch. 
 Podpora prispôsobovania sa zmene klímyĽ predchádzanie a riadenie rizika. 
 Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho 

využívania zdrojov. 
Zosúladenie s cieľmi 
samosprávneho kraja 

Predmetný špecifický cieI je v súlade aj cieImi PHSR Košického 
samosprávneho kraja a je v súlade s nasledovnými jeho špecifickými cieImi: 
 Budovanie technickej a sociálnej infraštruktúry. 
 Zlepšenie kvality povrchových a podzemných vôd. 
 Zvýšenie kvality ovzdušiaĽ vrátane využívania obnoviteIných zdrojov 

energie. 
 Zvýšenie objemu materiálového zhodnocovania odpadov. 
 UchovanieĽ ochrana a zveIa@ovanie prírodného dedičstva. 

Zosúladenie s cieľmi MAS Predmetný špecifický cieI je v súlade so stratégiou CLLD MAS Hornád- 
Slanské vrchyĽ o. z.Ľ predovšetkým s prioritnou oblas[ou : 
Priorita 1: Kvalita infraštruktúry územia 
Priorita 2: Kvalita životného prostredia 
V rámci týchto oblastí je v súlade s nasledovnými špecifickými cieImi: 
1.1 Zlepši[ kvalitu infraštruktúry na území MAS 
2.1 Kvalita životného prostredia na území – vodaĽ vzduchĽ pôda 
 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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3 PROGRAMOVÁ ČASZ 
 
Programová (plánovacia) čas[ PHSR obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie 
realizácie programu rozvoja obce SokoIanyĽ t. j. obsahuje podrobnejšie rozpracovanie 
strategických cieIov v hospodárskejĽ sociálnej a environmentálnej politike minimálne na úroveň 
opatrení a aktivítĽ ktoré sú tvorené vecne príbuznými skupinami projektov. 

3.1 Konkrétne opatrenia a projekty 
 
PHSR obce SokoIanyĽ pozostáva z hospodárskejĽ sociálnej a environmentálnej oblasti. Každá 
z oblastí sa @alej člení na priorityĽ opatrenia a aktivity. Na základe analýzy súčasného stavu 
základnej infraštruktúry v obci, sa dajú definova[ nedostatkyĽ ktoré zle vplývajú na možný rozvoj 
a treba ich odstráni[. Odstránenie nedostatkov patrí  k najdôležitejším faktorom pre zvýšenie 
kvality života na území. Rozvoj a skvalitnenie základnej infraštruktúry napomôže naštartova[ 
a rozbehnú[ budúci rozvoj a výrazne prispeje k zvýšeniu kvality života. 
 
Po zohIadnení kIúčových potrieb obyvateIov a rôznych možností (vrátane finančných) boli 
stanovené nasledovné kIúčové aktivityĽ ktoré sa bude obec SokoIany snaži[ vo forme projektov 
v najbližších rokochĽ zvláš[ do roku 2026Ľ zrealizova[ a tak dosahova[ postupný rozvoj územia 
s následným postupným skvalitňovaním života obyvateIov. Pri výbere aktivít (projektov) boli 
zohIadnené súčasné možnosti a podmienky pre podávanie projektov z fondov EÚĽ rôznych 
národných zdrojov a taktiež možnosti vlastného spolufinancovania a tiež využívania súkromných 
zdrojov pre finančné zabezpečenie jednotlivých projektov. 
Popis jednotlivých aktivítĽ ich charakteristika i harmonogram realizácie je súčas[ou akčného plánu 
PHSRĽ ktorý sa bude pravidelne prehodnocova[ a aktualizova[. ?alšie nové aktivity budú 
postupne dopisované po ich odsúhlasení. 

TabuIka č. 22:  PrehIad priorítĽ opatrení a aktivít podIa oblastí 
1. HOSPODÁRSKA OBLASZ 

Priorita 1.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry  
Opatrenie 1.1.1 Rozvoj nadradenej dopravnej siete 

aktivity 

Výstavba nových prvkov komunikácií (cestyĽ chodníkyĽ mostyĽ lávkyĽ parkoviskáĽ 
odvodňovacie kanályĽ cyklochodníky regionálneho významu) 
Realizácia prvkov zameraných na rozvoj bezpečnosti dopravy(zvodidláĽ značenieĽ 
prechodyĽ kamerový systémĽ svetelná signalizácia) 
Rekonštrukcia existujúcich prvkov nadradenej cestnej siete 
Rekonštrukcia miestnych chodníkov 

Opatrenie 1.1.2 Rozvoj a skvalitňovanie vnútornej dopravnej a autobusovej infraštruktúry  

aktivity 

Skvalitňovanie technického stavu autobusových zastávok 
Výstavba nových prvkov komunikácií miestneho významu (cestyĽ chodníkyĽ mostyĽ lávkyĽ 
odvodňovacie kanályĽ cyklochodníky regionálneho významu) 
Rekonštrukcia existujúcich prvkov komunikácií miestneho významu (cestyĽ chodníkyĽ 
mostyĽ lávkyĽ cyklochodníky regionálneho významu) 
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Vybudovanie parkovísk  
Údržba a skvalitňovanie verejného osvetlenia 
Rozširovanie prvkov bezpečnosti (dopravné značenieĽ prechodyĽ prejazdyĽ retardéryĽ 
kamerové systémy...) 

Priorita 1.2 Základná rozvojová infraštruktúra 
Opatrenie 1.2.1 Rozvoj školskej infraštruktúry 

aktivity 

Rekonštrukcie školských zariadení (telocvičneĽ jedálneĽ vybavenie budov...) 
Zvyšovanie kapacity MŠ a ZŠ vrátane vytvárania  podmienok pre deti zo špecifickými 
potrebami (triedy pre hyperaktívneĽ autistické detiĽ pre deti zo sociálnymi potrebami....) 
Skvalitnenie služieb a vybavenia miestnych školských zariadení 

Opatrenie 1.2.2 Rozvoj sociálnej infraštruktúry 

aktivity 

Rozvoj komunitnej sociálnej práce  
Rozvoj terénnej sociálnej práce  
Výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich zariadení sociálnych služieb (vývarovne...) 
Podpora rozvoja centier poskytovania sociálnych služieb vrátane vybavenia (komunitné 
centráĽ kluby dôchodcovĽ nízko prahové centrá pre mládežĽ..) 
Podpora mobility – bezbariérové riešeniaĽ sociálne taxíkyĽ mikrobusy na prepravu občanov 
so špecifickými potrebami a sociálnymi nevýhodami) 

Opatrenie 1.2.3 Rozvoj kultúrnej a spoločenskej infraštruktúry 

aktivity 

Rekonštrukcia interiéru a exteriéru budov KDĽ Dom smútkuĽ OcÚ 
Podpora doterajších kultúrnych akcií a podujatí obyvateIov 
Rekonštrukcia múzeíĽ kostolov a iných budov vo vlastníctve obcí/mesta a pod. 
Obnova a rozširovanie cintorínov  
Rekonštrukcia verejných priestranstiev 
Výstavba amfiteátrovĽ trhovísk 
Podpora a rozvoj miestnych kultúrnych a spoločenských podujatí 
Zriadenie bankomatov 

Opatrenie 1.2.4 Rozvoj športovej infraštruktúry 

aktivity 

Podpora organizovania miestnych spoločných športových podujatí s dôrazom na 
medzigeneračnú spoluprácu 
Rekonštrukcia a dobudovanie existujúcich športových areálov a zariadení  
Výstavba a skvalitňovanie vybavenia detských ihrísk a športových priestorov 
Podpora rozvoja infraštruktúry špecifického zamerania (motokrosĽ dráhyĽ horolezecké 
steny, a pod.) 

Opatrenie 1.2.5 Rozvoj technickej infraštruktúry 
aktivity Skvalitňovanie telekomunikačnej siete 

Skvalitňovanie technickej infraštruktúry základnej technickej sieteĽ vodaĽ plynĽ optika ... 
Opatrenie 1.2.6 Boj s kriminalitou a vandalizmom a rozvoj prevencie kriminality 

aktivity 

Zvyšovanie bezpečnosti obyvateIov zapojením alebo rekonštruovaním bezpečnostných 
prvkov (kamerových systémovĽ informačné bodyĽ centrá pomociĽ ) 
Rozvoj informovanosti za účelom prevencie kriminality a vandalizmu (workshopy, 
kampaneĽ poradenská činnos[Ľ ochrana majetkuĽ ....) 

Priorita 1.3 Rozvoj a využitie potenciálu cestovného ruchu  
Opatrenie 1.3.1 Rozširovanie infraštruktúry cestovného ruchu a kvality ponúkaných služieb 

aktivity 
Rozvoj a skvalitňovanie cestovného ruchu na regionálnej úrovni (tabuleĽ príjazdové cestyĽ 
...) 
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Rozvoj a skvalitňovanie cestovného ruchu na miestnej úrovni (pamätné izbyĽ rodáciĽ 
miestne múzeáĽ pútnické miesta ...) 
Podpora aktivít podnikateIov v cestovnom ruchu (ubytovanieĽ stravovanieĽ zážitkové 
službyĽ relaxačné službyĽ požičovne bicyklov ...) 
Doplnenie  rôznych foriem turizmu (cykloturistikaĽ poIovníctvoĽ jazdectvoĽ rybárčenieĽ 
turistické oddielyĽ horolezecký turizmusĽ ..) 
Doplnenie infraštruktúry turizmu (chatyĽ posedyĽ odpočinkové zónyĽ piknikové miestaĽ 
studničkyĽ ..) 

Opatrenie 1.3.2 Rozvoj vidieckeho cestovného ruchuĽ agroturistiky a tradičných remesiel 

aktivity 

Rozvoj agroturistických fariem a rančovĽ chovných staníc za účelom prezentácie 
Informovanie o dotáciách 
Podpora chovu tradičných hospodárskych zvierat (i netradičných - lama) at@. 
Rozvoj miestnej obchodnej turistiky (bryndzaĽ medĽ bylinkyĽ vajíčkaĽ mliekoĽ hydina) 

Priorita 1.4 Rozvoj ekonomického potenciálu  
Opatrenie 1.4.1 Vytváranie kvalitných podmienok pre rozvoj  malého a stredného podnikania 

aktivity 

Podpora budovania motivačného prostredia pre podnikanie 
Podpora využívania dostupných podporných programov pre podnikateIov 
Podpora vytvárania partnerstiev medzi verejným a súkromným sektorom 
Podpora zahraničnej spolupráce 
Rozvoj informovanosti prostredníctvom Web stránky 

Opatrenie 1.4.2 Posilnenie investičnej atraktivity  

aktivity 

Podpora vstupu investorov 
Podpora posilnenia následných služieb pre investorov do významných projektov 
Podpora vstupu investorov v oblasti cestovného ruchuĽ poInohospodárstvaĽ technickej 
infraštruktúry 

Opatrenie 1.4.3 Skvalitňovanie miestnych služieb a regionálny rozvoj 

aktivity 

Elektronizácia verejných služieb 
Vysporiadanie pozemkov a pozemkové úpravy 
Rozvoj viacsektorových a cezhraničných partnerstiev 
Aktualizácia Územného plánu 
Pravidelná aktualizácia PHSR  
Tvorba a aktualizácia Komunitného plánu 

2. SOCIÁLNA OBLASZ 
Priorita 2.1 Systémové znižovanie nezamestnaných obyvateIov  
Opatrenie 2.1.1 Rozvoj vzdelávania informovanosti a poradenských služieb 

aktivity 

Rozvoj informovanosti nezamestnaných (WEB stránkaĽ workshopyĽ semináreĽ ...) 
Rozvoj doplnkového celoživotného vzdelávania miestnych obyvateIov  
Projekty zamerané na udržiavanie pracovných návykov 
Rozvoj základných manuálnych zručností s dôrazom na mladšie generácie 
Poradenstvo a pomoc pri hIadaní zamestnania 

Opatrenie 2.1.2 Rozvoj spolupráce rôznych inštitúcií za účelom rozvoja aktívnej politiky trhu práce     

aktivity 

Aktívna spolupráca s mestom KošiceĽ VÚCĽ Úradom práce sociálnych vecí a rodiny pri 
aktivitách podporujúcich znižovanie nezamestnanosti 
Spolupráca so súkromným sektorom z účelom obnovy a získavania praktických skúseností 
(MVO, ...) 
Vlastné aktivity podporujúce znižovanie nezamestnanosti 

Priorita 2.2 Aktivizácia obyvateIstva 
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Opatrenie 2.2.1 Zvyšovanie miestneho povedomia (informačné kampane) 

aktivity 

Rozvoj informovanosti o miestnej i regionálnej históriíĽ kultúre a tradíciách 
Zvyšovanie športového povedomia obyvateIstvaĽ predovšetkým detí a mládeže 
Zvyšovanie kultúrneho a spoločenského povedomia obyvateIstva 
Zvyšovanie charitatívneho povedomia miestneho obyvateIstva 
Zvyšovanie povedomia zdravého životného štýlu a prevencie civilizačných ochorení 

Opatrenie 2.2.2 Spolková činnos[ 

aktivity 
Rozvoj miestnych spolkov, združení a MVO 
Podpora verejnoprospešných aktivít spolkových organizácií 

Opatrenie 2.2.3 Zručnosti a tradície 

aktivity 
Obnova a zachovávanie tradíciíĽ oživovanie Iudových remesielĽ remeselných podujatí 
(jarmokyĽ remeselnícke podujatiaĽ spoločné kultúrne a športové podujatiaĽ ...) 
Podpora a propagácia zručnosti miestnych živnostníkov a remeselníkov 

Priorita 2.3 Súdržnos[ a lokálpatriotizmus 
Opatrenie 2.3.1 Komunitná spolupráca a prevencia rôznych foriem diskriminácie 

aktivity 
UdeIovanie čestného občianstva významným osobnostiam v obci 
VyhIadávanieĽ podpora a prezentácia miestnych talentovĽ osobností 
Informačné kampane ako prevencia rôznych foriem diskriminácie a závislosti 

3. ENVIRONMENTÁLNA OBLASZ 
Priorita 3.1 Rozvoj environmentálnej infraštruktúry  
Opatrenie 3.1.1 Ochrana kvality podzemných a povrchových vôd a zásobovanie pitnou vodou 

aktivity 

Podpora redukcie znečistenia na hygienicky prijateInú úroveň 
Dobudovanie kanalizácie a ČOV 
VýstavbaĽ rekonštrukcie vodovoduĽ ochrana a údržba existujúcich vodných zdrojov 
Podpora prevencie pred nelegálnym znečis[ovaním pôdy a vôd rôznym druhom odpadov 
Podpora kompletnej úpravy a čistenia korýt miestnych potokov 

Opatrenie 3.1.2 
Ochrana pred povodňami vytváraním vhodných podmienok a podporou realizácie 
protipovodňových opatrení 

aktivity 
Spolupráca ohIadom uskutočňovania systematickej opravyĽ údržby a regulácie vodných 
tokov 
Plán protipovodňovýchĽ protieróznych opatrení 

Opatrenie 3.1.3 Obnova a ochrana krajinyĽ prírodyĽ parkov a zelene 

aktivity 

Starostlivos[ o vybrané územia prírodyĽ krajiny a životné prostredie 
ZalesňovanieĽ zazeleňovanie 
Revitalizácia centrálnych zónĽ parkovĽ verejných priestranstiev 
Podpora programov a projektov na zvýšenie biodiverzity a ochrany ohrozených druhov 
rastlín a živočíchov 

Opatrenie 3.1.4 Zlepšenie hospodárenia s odpadmi 

aktivity 

Skvalitňovanie a rozvoj odpadového hospodárstva a separovania odpadov 
Rozvoj informovanosti za účelom minimalizovania vzniku odpadov a maximalizovanie ich 
recyklácie a nutnosti ich separácie 
Dobudovanie kompostovískĽ moderných zberných dvorov 
Odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu 

Opatrenie 3.1.5 ObnoviteIné zdroje a úspora energií 

aktivity 
Podpora využívania slnečnej energie 
Podpora zvýšenia využívania biomasy 
Podpora opatrení za účelom úspory energií – alternatívne palivá a pod. 
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Podpora bioplynových staníc 
Zdroj: vlastné spracovanie 

TabuIka č. 23:  Súhrnný prehIad projektových zámerov 

P. č. Názov projektu  Prioritná 
oblasť 

Termín 
realizácie  

Predpokladané 
náklady 

€ 
Partner 

1. 
Rekonštrukcia 
autobusových zastávok 

1.1.2 2019 4000 áno 

2. 
Tvorba Komunitného 
plánu 

1.4.3 2019  
 

3. Osvetlenie v obci 1.1.2 2019 19 000 áno 

4. Výstavba kanalizácie 3.1.1 2019 200 000 áno 

5. 
Výstavba multifunkčného 
ihriska 

1.2.4 
2019 

70 000 
áno 

6. Usporiadanie dni obce 2.2.3 2019 5 000 áno 

7. Mikuláš pre deti 2.2.3 2019 1 000  áno 

8. Silvestrovská oslava 2.2.3 2019 1 500 áno 

9. Cyklotrasy 1.1.1 2019 100 000 áno 

10. Kamerový systém obce 1.2.6 2020 30 000 áno 

11. 
Rekonštrukcia ciest a 
chodníkov v obci 1.1.1 2020 200 000 

áno 

12. 
Odvodnenie daž@ovej 
vody pri cestách 

1.1.1 2020 100 000 
áno 

13. Zberný dvor 3.1.4 2020 150 000 áno 

14. Výstavba sociálneho 
zariadenia pri ihrisku 

1.2.2 2020 50 000 áno 

15. Aktualizácia 1 PHSR 1.4.3 2020   

16. Usporiadanie dni obce 2.2.3 2020 3 500 áno 

17. Mikuláš pre deti 2.2.3 2020 1 000 áno 

18. Silvestrovská oslava 2.2.3 2020 1 500 áno 

19. Futbalová sú[až 2.2.3 2020 4 000 áno 

20. Usporiadanie dni obce 2.2.3 2021 3 500 áno 

21. Mikuláš pre deti 2.2.3 2021 1 000 áno 

22. Silvestrovská oslava 2.2.3 2021 1 500 áno 

23. Aktualizácia 1 PHSR 1.4.3 2021   

24. 
Aktualizácia 
územnoplánovacej 
dokumentácie 

1.4.3 2021 3 000 áno 

25. Usporiadanie dni obce 2.2.3 2022 3 500 áno 

26. Mikuláš pre deti 2.2.3 2022 1 000 áno 

27. Silvestrovská oslava 2.2.3 2022 1 500 áno 

28. Aktualizácia 1 PHSR 1.4.3 2022   

29. Usporiadanie dni obce 2.2.3 2023 3 500 áno 

30. Mikuláš pre deti 2.2.3 2023 1 000 áno 

31. Silvestrovská oslava 2.2.3 2023 1 500 áno 
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32. Aktualizácia 1 PHSR 1.4.3 2023   

33. Usporiadanie dni obce 2.2.3 2024 3 500 áno 

34. Mikuláš pre deti 2.2.3 2024 1 000 áno 

35. Silvestrovská oslava 2.2.3 2024 1 500 áno 

36. Aktualizácia 1 PHSR 1.4.3 2024   

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

3.2 Analýza ukazovateIov stratégie 
 

TabuIka č. 24: Zoznam ukazovateIov cieIov/prioritných oblastí 

Typ Názov ukazovateľa Zdroj 
Merná 

jednotka 
Rok 
2015 

Rok 
2020 

PRIORITNÁ OBLASZ 1 – hospodárska 
 

Dopady Vyššia spokojnos[ s bývaním prieskum % 54 64 

OPATRENIE 1.1.1 Rozvoj nadradenej dopravnej siete 
 

Výsledky 

Výstavba nových prvkov komunikácií (cestyĽ chodníkyĽ 
mostyĽ lávkyĽ parkoviskáĽ odvodňovacie kanályĽ 

cyklochodníky regionálneho významu) 
obec počet 0 5 

Realizácia prvkov zameraných na rozvoj bezpečnosti 
dopravy(zvodidláĽ značenieĽ prechodyĽ kamerový systémĽ 

svetelná signalizácia) 
obec počet 0 4 

Rekonštrukcia existujúcich prvkov nadradenej cestnej 
siete 

obec počet 0 2 

 Rekonštrukcia miestnych chodníkov obec počet 0 3 

OPATRENIE 1.1.2 Rozvoj a skvalitňovanie vnútornej dopravnej a autobusovej infraštruktúry 
 

Výsledky Skvalitňovanie technického stavu autobusových zastávok obec počet 0 2 

 
Výstavba nových prvkov komunikácií miestneho významu 

(cestyĽ chodníkyĽ mostyĽ lávkyĽ odvodňovacie kanályĽ 
cyklochodníky regionálneho významu) 

obec počet 0 5 

 
Rekonštrukcia existujúcich prvkov komunikácií miestneho 
významu (cestyĽ chodníkyĽ mostyĽ lávkyĽ cyklochodníky 

regionálneho významu) 
obec počet 0 5 

 Vybudovanie parkovísk obec počet 0 2 

 Údržba a skvalitňovanie verejného osvetlenia obec počet 0 1 

 
Rozširovanie prvkov bezpečnosti (dopravné značenieĽ 
prechodyĽ prejazdyĽ retardéryĽ kamerové systémy...) 

obec počet 0 4 

OPATRENIE 1.2.1 Rozvoj školskej infraštruktúry 
 

Výsledky 
Rekonštrukcie školských zariadení (telocvičneĽ jedálneĽ 

vybavenie budov...) 
obec počet 0 1 
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Zvyšovanie kapacity MŠ a ZŠ vrátane vytvárania  
podmienok pre deti zo špecifickými potrebami (triedy pre 

hyperaktívneĽ autistické detiĽ pre deti zo sociálnymi 
potrebami....) 

obec počet 0 2 

Skvalitnenie služieb a vybavenia miestnych školských 
zariadení 

obec počet 0 1 

OPATRENIE 1.2.2 Rozvoj sociálnej infraštruktúry 
 

Výsledky 

Rozvoj komunitnej sociálnej práce obec počet 0 5 

Rozvoj terénnej sociálnej práce obec počet 0 5 

Výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich zariadení 
sociálnych služieb (vývarovne...) 

obec počet 0 1 

 

Podpora rozvoja centier poskytovania sociálnych služieb 
vrátane vybavenia (komunitné centráĽ kluby dôchodcovĽ 

nízko prahové centrá pre mládežĽ..) 
obec počet 0 1 

 

Podpora mobility – bezbariérové riešeniaĽ sociálne taxíkyĽ 
mikrobusy na prepravu občanov so špecifickými 

potrebami a sociálnymi nevýhodami) 
obec počet 0 2 

OPATRENIE 1.2.3 Rozvoj kultúrnej a spoločenskej infraštruktúry 
 

Výsledky 

Rekonštrukcia interiéru a exteriéru budov KDĽ Dom 
smútkuĽ OcÚ 

obec počet 0 3 

Podpora doterajších kultúrnych akcií a podujatí 
obyvateIov 

obec počet 0 2 

Rekonštrukcia múzeíĽ kostolov a iných budov vo 
vlastníctve obcí/mesta a pod. 

obec počet 0 1 

Obnova a rozširovanie cintorínov obec počet 0 1 

 Rekonštrukcia verejných priestranstiev obec počet 0 2 

 Výstavba amfiteátrovĽ trhovísk obec počet 0 1 

 
Podpora a rozvoj miestnych kultúrnych a spoločenských 

podujatí 
obec počet 0 2 

 Zriadenie bankomatov obec počet 0 1 

OPATRENIE 1.2.4 Rozvoj športovej infraštruktúry 
 

Výsledky 

Podpora organizovania miestnych spoločných športových 
podujatí s dôrazom na medzigeneračnú spoluprácu 

obec počet 0 1 

Rekonštrukcia a dobudovanie existujúcich športových 
areálov a zariadení 

obec počet 0 2 

 
Výstavba a skvalitňovanie vybavenia detských ihrísk 

a športových priestorov 
obec počet 0 1 

 
Podpora rozvoja infraštruktúry špecifického zamerania 

(motokrosĽ dráhyĽ horolezecké stenyĽ a pod.) 
obec počet 0 1 

OPATRENIE 1.2.5 Rozvoj technickej infraštruktúry 
 

Výsledky Skvalitňovanie telekomunikačnej siete obec počet 0 1 
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Skvalitňovanie technickej infraštruktúry základnej 
technickej siete, voda, plyn, optika ... 

obec počet 0 3 

OPATRENIE 1.2.6 Boj s kriminalitou a vandalizmom a rozvoj prevencie kriminality 
 

Výsledky 

Zvyšovanie bezpečnosti obyvateIov zapojením alebo 
rekonštruovaním bezpečnostných prvkov (kamerových 

systémovĽ informačné bodyĽ centrá pomociĽ ) 
obec počet 0 2 

Rozvoj informovanosti za účelom prevencie kriminality 
a vandalizmu (workshopyĽ kampaneĽ poradenská činnos[Ľ 

ochrana majetku, ....) 

obec počet 0 2 

OPATRENIE 1.3.1 Rozširovanie infraštruktúry cestovného ruchu a kvality ponúkaných služieb 
 

Výsledok 

Rozvoj a skvalitňovanie cestovného ruchu na regionálnej 
úrovni (tabuleĽ príjazdové cestyĽ ...) 

obec počet 0 6 

Rozvoj a skvalitňovanie cestovného ruchu na miestnej 
úrovni (pamätné izbyĽ rodáciĽ miestne múzeáĽ pútnické 

miesta ...) 

obec počet 0 2 

Podpora aktivít podnikateIov v cestovnom ruchu 
(ubytovanieĽ stravovanieĽ zážitkové službyĽ relaxačné 

službyĽ požičovne bicyklov ...) 
obec počet 0 5 

 
Doplnenie  rôznych foriem turizmu (cykloturistikaĽ 

poIovníctvoĽ jazdectvoĽ rybárčenieĽ turistické oddielyĽ 
horolezecký turizmusĽ ..) 

obec počet 0 4 

 
Doplnenie infraštruktúry turizmu (chatyĽ posedyĽ 

odpočinkové zónyĽ piknikové miestaĽ studničkyĽ ..) 
obec počet 0 5 

OPATRENIE 1.3.2 Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, agroturistiky a tradičných remesiel 
 

Výsledky 

Rozvoj agroturistických fariem a rančovĽ chovných staníc 
za účelom prezentácie 

obec počet 0 2 

Informovanie o dotáciách obec počet 0 2 

Podpora chovu tradičných hospodárskych zvierat (i 
netradičných - lama) at@. 

obec počet 0 4 

Rozvoj miestnej obchodnej turistiky (bryndza, med, 
bylinkyĽ vajíčkaĽ mliekoĽ hydina) 

obec počet 0 5 

OPATRENIE 1.4.1 Vytváranie kvalitných podmienok pre rozvoj malého a stredného podnikania 
 

Výsledky 

Podpora budovania motivačného prostredia pre 
podnikanie 

obec počet 0 7 

Podpora využívania dostupných podporných programov 
pre podnikateIov 

obec počet 0 5 

Podpora vytvárania partnerstiev medzi verejným 
a súkromným sektorom 

obec počet 0 15 

 Podpora zahraničnej spolupráce obec počet 0 1 

 Rozvoj informovanosti prostredníctvom Web stránky obec počet 0 1 

OPATRENIE 1.4.2 Posilnenie investičnej atraktivity 
 

Výsledky Podpora vstupu investorov obec počet 0 9 
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Podpora posilnenia následných služieb pre investorov do 
významných projektov 

obec počet 0 4 

 
Podpora vstupu investorov v oblasti cestovného ruchuĽ 

poInohospodárstvaĽ technickej infraštruktúry 
obec počet 0 5 

OPATRENIE 1.4.3 Skvalitňovanie miestnych služieb a regionálny rozvoj 
 

Výsledky 
Elektronizácia verejných služieb obec počet 0 2 

Vysporiadanie pozemkov a pozemkové úpravy obec počet 0 10 

 Rozvoj viacsektorových a cezhraničných partnerstiev obec počet 0 5 

 Aktualizácia Územného plánu obec počet 0 1 

 Pravidelná aktualizácia PHSR obec počet 0 1 

 Tvorba a aktualizácia Komunitného plánu obec počet 0 1 

PRIORITNÁ OBLASZ 2 – sociálna 
 

Dopady 

Nárast spokojnosti miestnych obyvateIov so sociálnymi 
opatreniami a službami 

obec % 0 10 

Znižovanie nezamestnanosti obec % 0 10 

Zvýšená aktivizáciaĽ súdržnos[ obyvateIstva a vzrastajúca 
hrdos[ na svoj región 

obec % 0 20 

OPATRENIE 2.1.1 Rozvoj vzdelávania informovanosti a poradenských služieb 

Výsledok 

Rozvoj informovanosti nezamestnaných (WEB stránkaĽ 
workshopyĽ semináreĽ ...) 

obec počet 0 2 

Rozvoj doplnkového celoživotného vzdelávania miestnych 
obyvateIov 

obec počet 0 2 

Projekty zamerané na udržiavanie pracovných návykov obec počet 0 3 

 
Rozvoj základných manuálnych zručností s dôrazom na 

mladšie generácie 
obec počet 0 2 

 Poradenstvo a pomoc pri hIadaní zamestnania obec počet 0 2 

OPATRENIE 2.1.2 Rozvoj spolupráce rôznych inštitúcií za účelom rozvoja aktívnej politiky trhu 
práce 

Výsledky 

Aktívna spolupráca s mestom KošiceĽ VÚCĽ Úradom 
práce sociálnych vecí a rodiny pri aktivitách 
podporujúcich znižovanie nezamestnanosti 

obec počet 0 5 

Spolupráca so súkromným sektorom z účelom obnovy 
a získavania praktických skúseností (MVOĽ ...) 

obec počet 0 4 

 Vlastné aktivity podporujúce znižovanie nezamestnanosti obec počet 0 2 

OPATRENIE 2.2.1 Zvyšovanie miestneho i regionálneho povedomia (informačné kampane) 

Výsledok 

Rozvoj informovanosti o miestnej i regionálnej históriíĽ 
kultúre a tradíciách 

obec počet 0 2 

Zvyšovanie športového povedomia obyvateIstvaĽ 
predovšetkým detí a mládeže 

obec počet 0 2 

Zvyšovanie kultúrneho a spoločenského povedomia 
obyvateIstva 

obec počet 0 2 

Zvyšovanie charitatívneho povedomia miestneho 
obyvateIstva 

obec počet 0 1 

Zvyšovanie povedomia zdravého životného štýlu 
a prevencie civilizačných ochorení 

obec počet 0 1 
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OPATRENIE 2.2.2 Spolková činnosť 

Výsledky 

Rozvoj miestnych spolkovĽ združení a MVO obec počet 0 5 

Podpora verejnoprospešných aktivít spolkových 
organizácií 

obec počet 0 5 

OPATRENIE 2.2.3 Zručnosti a tradície 

Výsledky 

Obnova a zachovávanie tradíciíĽ oživovanie Iudových 
remesielĽ remeselných podujatí (jarmokyĽ remeselnícke 
podujatiaĽ spoločné kultúrne a športové podujatiaĽ ...) 

obec počet 0 5 

Podpora a propagácia zručnosti miestnych živnostníkov 
a remeselníkov 

obec počet 0 5 

OPATRENIE 2.3.1 Komunitná spolupráca a prevencia rôznych foriem diskriminácie 

Výsledky 

UdeIovanie čestného občianstva významným osobnostiam 
v obci 

obec počet 0 3 

VyhIadávanieĽ podpora a prezentácia miestnych talentov, 
osobností 

obec počet 0 5 

Informačné kampane ako prevencia rôznych foriem 
diskriminácie a závislosti 

obec počet 0 2 

PRIORITNÁ OBLASZ 3 – environmentálna 
 

Dopady 
Skvalitnené a nové prvky environmentálnej  infraštruktúry obec počet 0 3 

Zvýšený počet opatrení zameraných na ochranu prírody 
a životného prostredia 

obec počet 0 4 

OPATRENIE 3.1.1 Ochrana kvality podzemných a povrchových vôd a zásobovanie pitnou vodou 
 

Výsledky 

Podpora redukcie znečistenia na hygienicky prijateInú 
úroveň 

obec počet 0 15 

Dobudovanie kanalizácie a ČOV obec počet 0 1 

VýstavbaĽ rekonštrukcie vodovoduĽ ochrana a údržba 
existujúcich vodných zdrojov 

obec počet 0 1 

 
Podpora prevencie pred nelegálnym znečis[ovaním pôdy a 

vôd rôznym druhom odpadov 
obec počet 0 2 

 
Podpora kompletnej úpravy a čistenia korýt miestnych 

potokov 
obec počet 0 1 

OPATRENIE 3.1.2 Ochrana pred povodňami vytváraním vhodných podmienok a podporou 
realizácie protipovodňových opatrení 

Výsledky 

Spolupráca ohIadom uskutočňovania systematickej 
opravy, údržby a regulácie vodných tokov 

obec počet 0 2 

Plán protipovodňovýchĽ protieróznych opatrení obec počet 0 2 

OPATRENIE 3.1.3 Obnova ochrany krajiny, prírody, parkov a zelene 

Výsledky 

Starostlivos[ o vybrané územia prírodyĽ krajiny a životné 
prostredie 

obec počet 0 3 

ZalesňovanieĽ zazeleňovanie obec počet 0 2 

 
Revitalizácia centrálnych zónĽ parkovĽ verejných 

priestranstiev 
obec počet 0 2 

 
Podpora programov a projektov na zvýšenie biodiverzity 

a ochrany ohrozených druhov rastlín a živočíchov 
obec počet 0 1 

OPATRENIE 3.1.4 Zlepšenie hospodárenia s odpadmi 
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Výsledky 

Skvalitňovanie a rozvoj odpadového hospodárstva a 
separovania odpadov 

obec počet 0 3 

Rozvoj informovanosti za účelom minimalizovania vzniku 
odpadov a maximalizovanie ich recyklácie a nutnosti ich 

separácie 

obec počet 0 2 

 Dobudovanie kompostovískĽ moderných zberných dvorov obec počet 0 1 

 Odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu obec počet 0 4 

OPATRENIE 3.1.5 Obnoviteľné zdroje a úspora energií 

Výsledky 
Podpora využívania slnečnej energie obec počet 0 1 

Podpora zvýšenia využívania biomasy obec počet 0 1 

 
Podpora opatrení za účelom úspory energií – alternatívne 

palivá a pod. 
obec počet 0 1 

 Podpora bioplynových staníc obec počet 0 1 

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0 
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4.REALIZAČNÁ ČASZ 
 
Realizačná čas[ PHSR je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného 
zabezpečenia realizácie programu rozvoja obce SokoIanyĽ systém monitorovania a hodnotenia 
plnenia programu rozvoja oblasti na základe stanovených merateIných ukazovateIovĽ vecný 
a časový harmonogram realizácie programu rozvoja združenia formou akčných plánov.  
 

4.1 Postup realizácie  
 
Realizačná čas[ PHSR je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného 
zabezpečenia realizácie programu rozvoja obce SokoIany. Stanovuje rozdelenie zodpovedností za 
realizáciu jednotlivých častí PHSR a popis samotných priebežných postupovĽ ktoré budú 
nevyhnutné pre úspešnú realizáciu rozvojovej stratégie oblasti.  
 
Dôležitou súčas[ou realizácie PHSR bude zabezpečenie komunikačných a informačných aktivít 
vzhIadom k jednotlivým cieIovým skupinám obyvateIstva. Celkovú úspešnos[ realizácie PHSR 
a postupné napĺňanie stanovených cieIov spojené s prípadnými zmenami v stratégii alebo 
aktualizáciami bude zabezpečova[ systém monitorovania a hodnotenia. Vecný a časový 
harmonogram realizácie konkrétnych rozvojových projektov bude súčas[ou akčných plánov 
stratégie. U projektoch financovaných zo zdrojov Európskej únie je fixne predpísaný systém ich 
monitorovania. Ostatné opatrenia a projektyĽ ktoré nebudú financované z európskej pomoci budú 
monitorované cestou vyhodnotenia plnenia akčného plánu obce SokoIany za príslušný kalendárny 
rok.  
 

4.1.1 Postup realizácie PHSR 
 
Realizácia rozvojovej stratégie obce SokoIany budeĽ postupne počas obdobia jej platnosti do roku 
2026Ľ zabezpečovaná v niekoIkých základných oblastiach: 
 

 Dopĺňanie PHSR (v zmysle platnej metodiky PHSR a jej aktualizácií)Ľ 
 Príprava rozvojových projektov (v zmysle platnej legislatívy a metodiky PHSR), 

 Realizácia rozvojových projektov (v súlade so stratégiou a akčnými plánmi)Ľ 
 Monitorovanie a hodnotenie plnenia PHSR,  

 Aktualizácia plánov a stratégie PHSR. 
 

TabuIka č. 25: Oblasti realizácia PHSR   
Oblasť Popis / Zdôvodnenie 

Dopĺňanie PHSR V zmysle platnej metodiky sú predpísané častiĽ ktoré má rozvojová stratégia obce SokoIany 
povinne obsahova[. Počas spracovania PHSR neboli k dispozícii všetky metodikou 
požadované údaje a preto niektoré vybrané časti PHSR bude potrebné dopĺňa[ v priebehu 
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realizácie PHSR priebežneĽ alebo hne@ ako budú požadované informácie alebo údaje 
k dispozícii. 

Príprava 
projektov 

V zmysle platnej metodiky je dôležité realizáciu predovšetkým väčších investičných projektov  
starostlivo naplánova[ a pripravi[. Dôležitý je výber konkrétnych projektovĽ ktoré sa budú 
realizova[Ľ prehodnotenie ich prínosu a dopadu na plnenie cieIov stratégie, ekonomickej 
efektívnosti a stavu pripravenosti na konkrétnu realizáciu (technická pripravenos[Ľ povoleniaĽ 
financovanie, partneri a pod.).  

Realizácia 
projektov 

Jedná sa o základnú a nosnú čas[ plnenia rozvojovej stratégie územia. Predstavuje konkrétnu 
realizáciu investičných alebo neinvestičných projektov v zmysle akčných plánov a v súlade s 
PHSR. V prípade viaczdrojového financovania s využitím dotácií je dôležité zabezpeči[ 
plnenie platnej legislatívyĽ zmluvných podmienok poskytovateIa dotácieĽ zaznamenania 
a archivovania priebehu realizácie (fotoĽ videoĽ dokumenty a pod.)Ľ propagácie projektu a pod. 

Monitorovanie 
a hodnotenie 

Postupné plnenie PHSR bude potrebné priebežne monitorova[ a vyhodnocova[. V prípade 
neplnenia nastavených ukazovateIovĽ cieIov alebo v prípade výrazných zmien vonkajších 
alebo vnútorných vplyvov na danom území bude potrebné prehodnoti[ nové úpravyĽ zmeny 
alebo aktualizácie vybraných častí príp. celého PHSR. Okrem toho obec každoročne do 31. 
mája povinne vypracuje správu o plnení PHSRĽ ktorú odovzdá na samosprávny kraj. 

Aktualizácia 
plánov 
a stratégie 

Počas jednotlivých rokov realizácie PHSR bude obec SokoIany každoročne prehodnocova[ 
a aktualizova[ vybrané plány – akčný plánĽ komunikačný plánĽ plán hodnotenia 
a monitorovaniaĽ finančný plánĽ zoznam ukazovateIov a pod. Obec SokoIany každoročne do 
leta spracuje pripomienky úraduĽ poslancovĽ verejnosti a partnerov a navrhne aktualizácie 
akčného a iných plánov pred začiatkom prípravy rozpočtu na nasledujúci rok. Aktualizáciu 
PHSR ako celku uskutoční každé 3 – 4 roky. K termínu aktualizácie PHSR je potrebné 
vypracova[ hodnotenie stavu projektovej pripravenosti (ex-ante). 

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0 

 
Jednotlivé základné oblasti realizácie PHSR budú realizované prostredníctvom nasledovných 
aktivít: 
 

TabuIka č. 26: Aktivity  PHSR 

Dopĺňanie PHSR 
 

Názov aktivity Popis realizácie Formulár 
Evidencia a karty 
mimovládnych 
organizácií 

Postupný zber údajovĽ evidencia a zakladanie 
kariet miestnych mimovládnych organizácií 
(MVO) – spolkyĽ zväzyĽ združenia a pod. 
(formálneho i neformálneho charakteru).  

Predpísaný metodikou na 
vypracovanie PHSR: 

- karta MVO  
- evidencia MVO 

Evidencia a karty 
podnikateľských 
subjektov 

Postupný zber údajovĽ evidencia a zakladanie 
kariet miestnych podnikateIských osôb alebo 
subjektovĽ ktoré majú sídloĽ prevádzku alebo 
vykonávajú činnos[ v obci SokoIany. 

Predpísaný metodikou PHSR:  
- karta právnickej osoby 
- evidencia podnikateIov 

Dohody 
o partnerstvách 

Oslovenie miestnych organizácií a podnikateIov 
s ponukou na vytvorenie partnerstva pri realizácii 
PHSR. 

Metodikou PHSR odporúčaný 
vzor dohody o partnerstve 

Doplnenie chýbajúcich 
častí resp. tabuliek 

Zber údajov a ich doplnenie do tabuliek príp. 
doplnenie nových informáciíĽ ktoré boli zistené 
resp. schválené už po termíne spracovania 
hlavného dokumentu PHSR. 

V súlade s metodikou na 
vypracovanie PHSR príp. 
úprava alebo zjednodušenie 
v záujme zrozumiteInosti 

Kritériá hodnotenia 
PHSR 

Návrh hodnotiacich kritérií pre hodnotenie 
plnenia PHSR pre každoročné posudzovanie a 
monitorovanie plnenia akčného plánuĽ opatrení 
a cieIov PHSR. 

Návrh a doplnenie formuláru 
predpísaného metodikou: 

- kritériá hodnotenia 
PHSR 
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Hodnotiace tabuľky 
pre výber projektov 

Výber hodnotených oblastí a príprava 
hodnotiacich tabuliek pre každú vybranú oblas[ 
v súlade s metodikou PHSR.  

Predpísaný metodikou PHSR: 
- príklady hodnotiacich 

tabuliek 
Príprava projektov PHSR 

Hodnotenie a výber 
projektov 

Postupné hodnotenie navrhovaných projektov 
podIa navrhnutých hodnotiacich tabuliek 
(prioritný významu a pripravenos[). 

PrideIovanie bodov za každý 
projekt v rámci hodnotiacich 
tabuliek a vyhodnotenie 

Výnosovo nákladová 
analýza projektu 

Finančné prehodnotenie navrhovaných projektov 
– zhodnotenie nákladov a prínosov/výnosov 
projektu. 

Predpísaný metodikou PHSR: 
- výnosovo nákladová 

analýza 
Formulár na prípravu 
projektov 

Každý dôležitý alebo finančne náročnejší projekt 
zahrnutý v akčnom pláne by mal ma[ 
vypracovaný formulár na prípravu projektu). 

Predpísaný metodikou PHSR: 
- formulár na prípravu 

projektov 
Výberové konania Realizácia postupu výberu dodávateIa v súlade so 

zákonom o verejnom obstarávaníĽ miestnymi 
všeobecne záväznými nariadeniami alebo 
pokynmi poskytovateIa dotácie. 

V súlade s platnými predpismi 
realizované samostatne alebo 
odborne spôsobilými osobami 

Technická príprava 
projektu 

Príprava technickej projektovej dokumentácie – 
štúdieĽ projektyĽ posudkyĽ vyjadreniaĽ povolenia 
a pod. v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ. 

Realizované odborne 
spôsobilými osobami 
resp.  príslušnými útvarmi alebo 
inštitúciami 

Príprava žiadostí o 
NFP 

V prípade projektov uchádzajúcich sa o dotačnú 
pomocĽ vypracovanie žiadosti o poskytnutie 
dotácie vrátane projektového spisu a príslušných 
povinných príloh. 

Predpísané formuláre žiadostíĽ 
projektov a príloh príslušným 
poskytovateIom dotácie 

Realizácia projektov PHSR 
Realizácia aktivít 
projektu 

Praktická realizácia konkrétnych aktivít 
jednotlivých investičných i  neinvestičných 
projektov. Archivácia dokumentácie spojenej 
s realizáciou projektu - stavebný denníkĽ 
prezenčné listinyĽ zápisy zo stretnutíĽ fotoĽ video 
a pod. 

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

Propagácia projektu Propagácia aktivít a výstupov projektu v súlade 
s komunikačnou stratégiou PHSRĽ 
komunikačným plánom alebo podmienkami 
poskytovateIa dotácie príp. partnerov projektu – 
príprava a archivácia materiálov (článkyĽ tabuleĽ 
oznamyĽ fotoĽ videoĽ plagátyĽ letáky a pod.).  

Vlastné spracovanie alebo 
využitie odborne spôsobilých 
osôb (napr. mediálne 
spoločnosti)Ľ partnerov projektu 
alebo miestnych zamestnancov 

Administratíva 
projektu 

Organizácia a plánovanie realizácie aktivít 
projektovĽ finančné vyúčtovanieĽ monitoring 
realizácie a dopadov projektu. Archivácia 
a spracovanie sprievodnej dokumentácie projektu 
– žiadosti o platbyĽ monitorovacie správy a pod. 

Vlastné spracovanie alebo pri 
dotáciách využitie odborného 
poradenstva pri spracovaní 
predpísaných formulárov  a 
správ vrátane príloh 

Monitorovanie a hodnotenie PHSR 

Záznam 
z monitorovania 

Záznam realizovaný min. 1 x za rok týkajúci sa 
spracovania komplexného prehIadu postupného 
plnenia jednotlivých opatrení stratégie 
prostredníctvom realizácie jednotlivých  
aktivít/projektov akčného plánu PHSR.  

Predpísaný metodikou PHSR: 
- príklad záznamu 

z monitorovania 
Vlastné spracovanieĽ externí 
poradcovia alebo partneri 

Monitorovacia správa Zber údajov a vyplnenie monitorovacej správy 
min. 1 x za rokĽ prehIad pripomienok k akčnému 
plánuĽ komunikácia s verejnos[ouĽ spracovanie 
pripomienok a návrhov aktualizácií jednotlivých 
častí PHSR. 

Predpísaný metodikou PHSR: 
- monitorovacia správa 
- + zoznam pripomienok 
- + návrhy zmien v 

PHSR 
Vlastné spracovanieĽ externí 
poradcovia alebo partneri 
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Hodnotenie stavu 
plnenia ukazovateľov 

Súčas[ou každoročného procesu monitorovania 
PHSR je aj hodnotenie stavu plnenia merateIných 
ukazovateIov PHSR vrátane návrhov na ich 
aktualizáciu. 

Predpísaný metodikou PHSR: 
- zoznam ukazovateIov 

Vlastné spracovanieĽ externí 
poradcovia alebo partneri 

Hodnotenie PHSR Hodnotenie plnenia PHSR každoročne vyhodnotí 
dosiahnuté výsledky a dopady realizovaných 
opatrení do 31. marca za predchádzajúci rok. 

Predpísané metodikou PHSR: 
- kritériá hodnotenia 

PHSR 
Vlastné spracovanieĽ externí 
poradcovia alebo partneri 

Správa o plnení PHSR Združenie má povinnos[ každoročne do 31. mája 
zasla[ na samosprávny kraj správu o plnení 
PHSR.  

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 výhIadom na @alšie 2 roky 
s priamym prepojením na rozpočet združenia. 
Aktualizácia akčného plánu má by[ realizovaná 
pred prípravou rozpočtu na @alší rok. 

Predpísaný metodikou PHSR: 
- akčný plán PHSR 

+ pripomienky úraduĽ poslancov 
a verejnosti   
Vlastné spracovanieĽ externí 
poradcovia alebo partneri 

Plán hodnotenia 
a monitorovania PHSR 

Prehodnotenie a aktualizácia plánu hodnotenia 
a monitorovania PHSR v súlade s aktualizáciou 
platnej legislatívyĽ metodikyĽ dokumentovĽ 
štatistických údajov alebo pripomienok a návrhov 
úradu. 
 

Predpísaný metodikou PHSR: 
- plán hodnotenia a 

monitorovania 
Vlastné spracovanieĽ externí 
poradcovia alebo partneri 

Komunikačný plán 
PHSR 

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

Predpísaný metodikou PHSR: 
- komunikačný plán 

PHSR 
Vlastné spracovanieĽ externí 
poradcovia alebo partneri 

Aktualizácia 
merateľných 
ukazovateľov PHSR 

Prehodnotenie a aktualizácia merateIných 
ukazovateIov opatrení alebo cieIov na základe 
predloženia návrhov na ich aktualizáciu  
vyplývajúcich z prehodnotenia stavu plnenia 
ukazovateIov. 

Predpísaný metodikou PHSR: 
- zoznam ukazovateIov 

+ návrhy na zmeny 
Vlastné spracovanieĽ externí 
poradcovia alebo partneri 

Hodnotenie stavu 
projektovej 
pripravenosti 

V prípade celkovej aktualizácie PHSR (obvykle 
každé 3 – 4 roky) je potrebné vykona[ ex-ante 
hodnotenie – stav projektovej pripravenosti 
k termínu aktualizácie PHSR. 

Predpísaný metodikou PHSR: 
- ex-ante hodnotenie - 

stav projektovej 
pripravenosti 

Vlastné spracovanieĽ externí 
poradcovia alebo partneri 

Vyhodnotenie 
dotazníkových 
prieskumov 

V prípade realizácie verejných prieskumov 
spojených s aktualizáciou PHSRĽ alebo len ako 
zis[ovanie spätnej väzby od verejnosti v súlade 
s komunikačným plánom. 

Vlastné spracovanieĽ externí 
poradcovia alebo partneri. 

- návrh dotazníka 
- vyhodnotenie 

prieskumu 
Záznamy z verejných 
prerokovaní 

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

Vlastné spracovanieĽ externí 
poradcovia alebo partneri. 

- záznam zo stretnutia 
+ prezenčná listinaĽ foto 

Aktualizácia PHSR Spracovanie aktualizovanej verzie celého 
dokumentu PHSR vrátane príloh a jeho následné 
schválenie  

Vlastné spracovanieĽ externí 
poradcovia alebo partneri. 

- aktualizovaný 
dokument PHSR 

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0 
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4.1.2 Spolupráca s partnermi 

 
Už počas prípravy PHSR sa využívali rôzne formy partnerskej spolupráce. V rámci prípravy 
stratégie bolo vynaložené úsilie na vytvorenie viacsektorovej spolupráce v záujme efektívnej 
a plnohodnotnej vzájomnej komunikácieĽ zberu informáciíĽ potrieb a poznatkov čo najširšieho 
spektra miestnych aktérov. Viacsektorová spolupráca bola využívaná pri zbere údajov v rámci 
analytického hodnoteniaĽ SWOT analýzy a problémovej analýzyĽ pri stanovení vízie a cieIov 
rozvojovej stratégie. Partnerská spolupráca medzi sektorom pokračovala aj pri príprave 
programovej a realizačnej časti PHSR. Obec SokoIany plánuje pokračova[ v partnerskej 
spolupráci aj v realizačnej fáze svojho rozvojového programuĽ a to vo všetkých základných 
oblastiach realizácie PHSR. Konkrétne úlohy jednotlivých partnerov a oblasti spolupráce sú 
súčas[ou podpísaných vzájomných partnerských dohôd. Vzájomná spolupráca bude zameraná 
predovšetkým na: 
 

- poznatkovú spoluprácu – zber údajovĽ poznatkov a informácií o problémoch a potrebách 
partneraĽ možnostiach spolupráceĽ čo vie partner ponúknu[ pre rozvoj daného územiaĽ 
odborná pomoc a poradenstvo pri realizácii PHSRĽ inštitucionálne príp. organizačné 
zabezpečenie plnenia niektorých aktivít realizácie PHSRĽ realizácia samostatných 
aktivít/projektov v rámci akčného plánu PHSR a pod.; 

- finančnú spoluprácu – spolufinancovanie spoločných projektov realizovaných v rámci 
akčného plánu PHSR; 

- materiálnu a pracovnú spoluprácu – nefinančná pomoc zameraná na materiálneĽ alebo 
technické zabezpečenie realizácie aktivít/projektovĽ odpracovaný čas a dobrovoIná 
spoluprácaĽ odborná výpomoc alebo poradenstvoĽ organizácia vzdelávaniaĽ 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 PHSRĽ zabezpečovanie spätnej väzby v súlade 
s výsledkami a dopadmi realizácie projektov a aktivít PHSRĽ propagačné a mediálne 
aktivity alebo projekty a pod.. 

 
4.1.3 Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie 

 
Za realizáciu PHSRĽ jeho inštitucionálne a organizačné zabezpečenie je zodpovedná obec 
predovšetkým prostredníctvom jej základných orgánov - osoby starostu obce a obecného 
zastupiteIstva. Starosta obce pôsobiaci ako štatutárny orgán obce a zároveň ako najvyšší výkonný 
orgán prostredníctvom svojho výkonného orgánu – obecného úradu bude zabezpečova[ základné 
inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie PHSR.  
 
Jednotlivé konkrétne úlohy môžu by[ delegované na jednotlivé útvary/oddelenia úradu obce 
prípadne môžu by[ konkrétnymi úlohami poverené konkrétne osoby – zamestnanci úraduĽ volení 
zástupcovia obce prípadne zástupcovia orgánov zriadených obecným zastupiteIstvom (poradnéĽ 
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iniciatívne alebo kontrolné orgány) alebo zástupcovia rozpočtových a príspevkových organizácií 
obce. Na základe špecifikovania úloh partnerskej spolupráce ukotvenej v rámci partnerskej dohody 
môžu by[ konkrétnymi úlohami poverení aj zástupcovia alebo konkrétne osoby partnerov obce.  
 
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. Zodpovednos[ za realizáciu a správnos[ spracovania pridelenej úlohy nesie konkrétna 
poverená osobaĽ vedúci príslušného oddelenia/útvaru úradu obceĽ vedúci pracovník príspevkovej 
a rozpočtovej organizácie alebo zástupca partnera podpisujúci partnerskú dohodu. Celkovú 
zodpovednos[ za všetky rozdelené úlohy však nesie starosta obce. 
 
PrideIovanie úloh a zodpovedností zabezpečuje predovšetkým starosta obce a 
zároveň zabezpečuje priebežnú kontrolu plnenia interného harmonogramu úloh. Starosta priebežne 
informuje obecné zastupiteIstvo o inštitucionálnom a organizačnom zabezpečení plnenia úloh 
realizácie PHSRĽ plnení a dodržiavaní predpísaných termínov a harmonogramu realizácie PHSR. 
 
Pri realizácii konkrétnych projektov obec bude využíva[ aj služby odborne spôsobilých alebo 
poverených osôb – odborníkovĽ v závislosti od zamerania jednotlivých projektov. PodIa potreby 
bude obec pri realizácii projektov spolupracova[ s externými spoločnos[ami (verejné obstarávanie, 
externý manažmentĽ projektové práceĽ stavebné práceĽ stavebný dozor a pod.).  
  

4.2 Monitorovanie a hodnotenie PHSR 
 
PHSR je koncipovaný ako otvorený dokumentĽ ktorý budú môc[ občania priebežne 
pripomienkova[. Pripomienky občanov sa budú zhromaž@ova[ priebežne a vyhodnocova[ raz 
ročne. V prípade potreby sa pripomienky občanov zapracujú do revízie PHSRĽ ktorá sa bude robi[ 
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“ . Pozostáva[ bude z nasledovných krokov: 
 

- priebežný zberĽ spracovanie a vyhodnotenie (raz do roka) pripomienok úraduĽ poslancovĽ 
partnerov a verejnosti k realizácii a plneniu PHSR obce (zvyčajne do leta pred začatím 
príprav rozpočtu na @alší rok); 

- zhodnotenie plnenia akčného plánu PHSRĽ samospráva vyhodnotí výstupyĽ výsledky 
a dopady realizovaných aktivít za predchádzajúci rok (zvyčajne každý rok do 31. marca ); 
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- zhodnotenie stavu plnenia ukazovateIovĽ na základe zhodnotenia plnenia akčného plánu 
samospráva každoročne (do 31. marca) vyhodnotí plnenie plánovaných ukazovateIov 
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); 

- 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 PHSRĽ ktorú má samospráva povinne zasla[ 
každý rok do 31. mája na príslušný samosprávny kraj. 

 
Na základe zistených a vyhodnotených údajov samospráva navrhne pravidelnú aktualizáciu 
vybraných plánovĽ formulárov alebo príloh PHSR. Predovšetkým sa budú pravidelne každý rok 
aktualizova[ nasledovné časti PHSR: 
 

- akčný plán PHSR s výhIadom na @alšie 2 roky - samospráva vypracuje návrh akčného plánu 
na nasledujúci rokĽ ktorý má by[ priamo prepojený na budúcoročný rozpočet obce 
(aktualizácia akčného plánu má by[ realizovaná pred prípravou rozpočtu obce na @alší 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 by[ realizovaná pred prípravou rozpočtu obce 
na @alší rok); 

 
- merateIné ukazovatele - v prípade vypracovania návrhu na aktualizáciu ukazovateIov 

(vyplývajúcu z procesu monitorovania a hodnotenia) samospráva spracuje aktualizáciu 
základného formuláru merateIných ukazovateIov vrátane ich úprav aj v iných častiach 
PHSR (realizačná a finančná čas[ PHSR). 

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

- aktualizácia plánu hodnotenia a monitorovania - samospráva na základe aktuálnych 
skutočností prehodnotí a aktualizuje plán hodnotenia PHSR; 
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- 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 verejnos[ (napr. dotazníkovým prieskumom) a vyhodnotí jeho výsledkyĽ ktoré 
zapracuje do aktualizácie stratégie PHSR; 

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

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

 

4.2.1 Plán hodnotenia a monitorovania 
 

TabuIka č. 27:  Plán hodnotení PHSR 
Plán priebežných hodnotení PHSR do roku 2026 

Forma 
hodnotenia 

Termín hodnotenia Dôvod hodnotenia 

Operatívne 
hodnotenie 

do 31. marca 2020 Každoročné zhodnotenie plnenia akčného plánu za minulý rok a 
stavu plnenia ukazovateIov.   

do 31. mája 2020 Každoročné spracovanie monitorovacej správyĽ záznamu 
z monitorovania a správy o plnení PHSR. 

do leta 2020 Spracovanie a vyhodnotenie pripomienok, partnerov a verejnosti 
k realizácii PHSR. 

do 30. septembra 2020 Vypracovanie návrhu akčného plánu PHSR a komunikačného plánu 
PHSR na rok 2021 a vypracovanie návrhu položiek na zapracovanie 
do rozpočtu združenia na rok 2021. 

Tematické 
hodnotenie 

do konca roka 2020 Aktualizácia merateIných ukazovateIov PHSR v prípade ak bol 
vypracovaný návrh na ich aktualizáciu. 
Iná tematická potreba identifikovaná ako problémová s okamžitou 
nutnos[ou vykonania príslušných zmien v stratégii (napr. plán 
hodnotenia a monitorovaniaĽ prílohy PHSR a pod.). 

Operatívne 
hodnotenie 

do 31. marca 2021 Každoročné zhodnotenie plnenia akčného plánu za minulý rok a 
stavu plnenia ukazovateIov.   

do 31. mája 2021 Každoročné spracovanie monitorovacej správyĽ záznamu 
z monitorovania a správy o plnení PHSR. 

do leta 2021 Spracovanie a vyhodnotenie pripomienok, partnerov a verejnosti 
k realizácii PHSR. 

do 30. septembra 2021 Vypracovanie návrhu akčného plánu PHSR a komunikačného plánu 
PHSR na rok 2022  a vypracovanie návrhu položiek na zapracovanie 
do rozpočtu združenia na rok 2022. 

Tematické 
hodnotenie 

do konca roka 2021 Aktualizácia merateIných ukazovateIov PHSR v prípade ak bol 
vypracovaný návrh na ich aktualizáciu. 
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Iná tematická potreba identifikovaná ako problémová s okamžitou 
nutnos[ou vykonania príslušných zmien v stratégii (napr. plán 
hodnotenia a monitorovaniaĽ prílohy PHSR a pod.). 

Strategické 
hodnotenie 

Najskôr v roku 2021 Prehodnotenie potreby alebo nutnosti hodnotenia strategickej časti 
PHSR ( napr. v prípade zásadných zmien legislatívyĽ spoločenskej 
potrebyĽ neplnenia nastavených ukazovateIov alebo cieIov stratégie 
a pod.). 

Operatívne 
hodnotenie 

do 31. marca 2022 Každoročné zhodnotenie plnenia akčného plánu za minulý rok a 
stavu plnenia ukazovateIov.   

do 31. mája 2022 Každoročné spracovanie monitorovacej správyĽ záznamu 
z monitorovania a správy o plnení PHSR. 

do leta 2022 Spracovanie a vyhodnotenie pripomienok, partnerov a verejnosti 
k realizácii PHSR. 

do 30. septembra 2022 Vypracovanie návrhu akčného plánu PHSR a komunikačného plánu 
PHSR na rok 2023 a vypracovanie návrhu položiek na zapracovanie 
do rozpočtu združenia na rok 2023. 

Tematické 
hodnotenie 

do konca roka 2022 Aktualizácia merateIných ukazovateIov PHSR v prípade ak bol 
vypracovaný návrh na ich aktualizáciu. 
Iná tematická potreba identifikovaná ako problémová s okamžitou 
nutnos[ou vykonania príslušných zmien v stratégii (napr. plán 
hodnotenia a monitorovaniaĽ prílohy PHSR a pod.). 

Operatívne 
hodnotenie 

do 31. marca 2023 Každoročné zhodnotenie plnenia akčného plánu za minulý rok a 
stavu plnenia ukazovateIov.   

do 31. mája 2023 Každoročné spracovanie monitorovacej správyĽ záznamu 
z monitorovania a správy o plnení PHSR. 

do leta 2023 Spracovanie a vyhodnotenie pripomienok, partnerov a verejnosti 
k realizácii PHSR. 

do 30. septembra 2023 Vypracovanie návrhu akčného plánu PHSR a komunikačného plánu 
PHSR na rok 2024 a vypracovanie návrhu položiek na zapracovanie 
do rozpočtu združenia na rok 2024. 

Tematické 
hodnotenie 

do konca roka 2023 Aktualizácia merateIných ukazovateIov PHSR v prípade ak bol 
vypracovaný návrh na ich aktualizáciu. 
Iná tematická potreba identifikovaná ako problémová s okamžitou 
nutnos[ou vykonania príslušných zmien v stratégii (napr. plán 
hodnotenia a monitorovaniaĽ prílohy PHSR a pod.). 

Mimoriadne 
hodnotenie 

K stanovenému 
termínu 

Na základe rozhodnutia predseduĽ podnetu členovĽ na základe 
protokolu NKÚ SRĽ správy auditu a pod.. 

K termínu aktualizácie 
PHSR alebo 

spracovania nového 
PHSR 

Ex-ante hodnotenie stavu projektovej pripravenosti v prípade 
celkovej aktualizácie PHSR alebo začatia príprav pre vypracovanie 
nového PHSR pre nové programovacie obdobie. 

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0 

 

4.3 Komunikačná stratégia PHSR 

4.3.1 Východisková situácia 
 
Popis východiskovej situácie predstavuje základ efektívneho nastavenia miestnych informačných 
a komunikačných aktivít pre PHSR. Na základe analýzy aktuálneho stavu informovanosti 
miestnych obyvateIov a doteraz využívaných komunikačných nástrojov je možné vyhodnoti[  
súčasný stavĽ zadefinova[ potreby pre obdobie platnosti PHSR a navrhnú[ účinné spôsoby budúcej 
realizácie komunikačnej stratégie. 
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Na základe dotazníkového prieskumu realizovaného v rámci prípravy PHSR bola oslovená 
verejnos[ aj v oblasti vyjadrenia spokojnosti s bývaním v obci/mesteĽ zhodnotením miestneho 
rozvoja za posledných 5 rokov a najčastejšieho spôsobu čerpania informácií o obci/meste. (vi@. 
prílohu č. 10) 
 
Zhodnotenie východiskovej situácie je možné prehIadne popísa[ prostredníctvom komunikačnej 
SWOT analýzy. Komunikačná SWOT analýza hodnotí silné a slabé stránky v rámci interného 
prostrediaĽ a príležitosti a hrozby z pohIadu externého prostredia. Komunikačná analýza SWOT je 
spracovaná pre oblas[ komunikácie a informovania o združení a jeho rozvoji. 
 

TabuIka č. 28: Komunikačná SWOT analýza 

 Užitočné pre dosiahnutie cieľov Škodlivé pre dosiahnutie cieľov 

 V
nú

to
rn

é p
ro

str
ed

ie
 

Silné stránky Slabé stránky 
 spokojnos[ s bývaním v obci,  pozitívny postoj obyvateIovĽ  aktívna WEB stránka obceĽ  funkčný miestny rozhlasĽ  záujem obyvateIstva o rozvoj,  neformálne diskusie o obci,  miestne združeniaĽ spolky a MVO,  dobré partnerské vz[ahy s MVO,  obec je členom občianskeho združenia 

MAS Hornád- Slanské vrchy 

 obmedzené finančné zdroje obceĽ  obmedzené personálne zabezpečenieĽ  obmedzený dostup k internetu,  zastarané vybavenie IKTĽ  chýbajúci systémový prístup zameraný 
na informovanos[ a komunikáciu   nízka aktivizácia miestnych 
podnikateIov – záujem o spoluprácuĽ  slabá spolupráca s mladými Iu@mi 
a znevýhodnenými skupinami. 

 

V
on

ka
jš

ie
 p

ro
st

re
di

e 

Príležitosti Ohrozenia 
 spolupráca v regióne - komunitou riadený 

rozvoj v regióne   komunikačné kampane k fondom EÚĽ  externé organizácie zamerané na 
regionálny rozvoj - poradenstvo,  národné resp. regionálne informačné 
centrá  - semináreĽ dokumentyĽ letákyĽ ...  nové elektronické formy komunikácie. 

 zhoršenie ekonomickej situácie v SR 
alebo na východe SR  vynútené zmeny v politike EÚ 
(migrácia obyvateIstvaĽ ekonomická 
a finančná krízaĽ obmedzenie fondov 
EÚ a pod.),  vysoká byrokracia a netransparentnos[ 
pri schvaIovaní a realizácii projektovĽ  zmeny verejnej mienky plynúce  z fám 
a dezinformácií 

Zdroje: vlastné spracovanie 
 

4.3.2 Ciele komunikačnej stratégie 
 
CieIom komunikačnej stratégie obce pre obdobie realizácie PHSR do roku 2026 je vytvori[ 
systémový základ pre oslovenieĽ informovanie a vzájomnú výmenu informácií s miestnymi 
obyvateImi. Zámerom je nadviaza[ na doteraz využívané komunikačné nástroje a zároveň prehĺbi[ 
komunikáciu s konkrétnymi vybranými cieIovými skupinami v obci. 
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Na základe východiskovej situácie a s ohIadom na strategický cieI PHSR vyplývajú pre obec 
nasledovné ciele komunikačnej stratégie:  
 

 Efektívna komunikácia o možnostiach čerpania dotácií a podpory smerom k špecifickým 
cieIovým skupinám. 

 Zaistenie publicity PHSR s dôrazom na zrozumiteInos[Ľ kvalitu a dostupnos[ informácií.  
 Zvýši[ povedomie o výhodách partnerskej spolupráce pri realizácii rozvojových aktivít. 
 Motivova[ cieIové skupiny k aktívnej komunikácii a podávania spätnej väzby k aktivitám 

obce.  
 Využíva[ moderné a inovatívne formy cieleného oslovenia a komunikácie vybraných 

cieIových skupín obyvateIstva (podnikateliaĽ mladí IudiaĽ znevýhodnení obyvateliaĽ 
seniori a pod.). 

 

4.3.3 CieIové skupiny 
 
CieIové skupiny  pre realizáciu rozvojových aktivít  PHSR je možné rozdeli[ nasledovne: 
 

1. spoločné cieIové skupiny – skupina vnímaná a oslovená ako celok a 
2. špecifické cieIové skupiny – skupiny obyvateIov so spoločnými záujmamiĽ potrebamiĽ 

problémamiĽ ktorí si vyžadujú osobitné formy oslovenia a spôsoby komunikácie. 
 
Spoločné cieIové skupiny: 

- obyvatelia obce, 
- subjekty zapojené do realizácie PHSRĽ 
- verejné a regionálne inštitúcieĽ 
- masmédiáĽ 
- potenciálni prijímatelia dotácií a podpory z fondov EÚ. 

 
Špecifické cieIové skupiny: 

- mladí Iudia žijúci v obciĽ 
- miestni seniori, 
- znevýhodnené skupiny obyvateIovĽ 
- podnikatelia, 
- mimovládne organizácieĽ spolky a záujmové združenia. 

 
4.3.4 Komunikačná stratégia PHSR 

 
Komunikačná stratégia vychádza z princípuĽ že komunikácia je neoddeliteInou súčas[ou 
efektívneho budúceho rozvoja obce realizovaného prostredníctvom PHSR. Prispeje k vytváraniu 
partnerstiev za účelom dosahovania všeobecného prospechu z investovaných zdrojov 
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prostredníctvom rôzne orientovaných projektov. Prispeje k zvyšovaniu počtu podávaných 
projektov nielen zo strany samosprávy ale aj zo strany zainteresovaných špecifických skupín 
obyvateIstva. Podporí sa zlučovanie rôznych zdrojov za účelom dosiahnutia spoločného prospechu 
pre obec. Zvýši sa všeobecná  informovanos[ o dianí v obci. Zvýši sa efektivita realizácie projektov 
v obci a napĺňanie cieIov PHSR. 
 
Samotná komunikačná stratégia by mala vychádza[ z cieIov PHSR a obsahova[  konkrétne 
opatrenia v oblasti informovania a komunikácie. Komunikačná stratégia PHSR vychádza 
z nasledovných všeobecných princípov komunikácie: 
 

 flexibilnos[ komunikácie – prísun aktuálnych informáciíĽ 
 kontinuálnos[ komunikácie – pravidelnos[ v informovaní a  
 dostupnos[  komunikácie – rôznorodos[ využívaných nástrojov. 

 
Komunikačná stratégia je vyjadrením spôsobuĽ akým bude obec zabezpečova[ informovanos[ 
a komunikáciu počas obdobia realizácie PHSR do roku 2026.  
 

4.3.5 Prípravná fáza PHSR 
 
Nato, aby mala samospráva pri realizácii svojich rozvojových projektov podporu miestnej 
verejnosti je dôležité zapája[ miestne obyvateIstvo už do prípravy PHSR. Zároveň by mala by[ 
verejnos[ priebežne informovaná o postupe prípravy a spracovania rozvojovej stratégie a mala by 
ma[ možnos[ aktívne vstupova[ do procesu prípravy dokumentu.  
 
V prvej fáze bolo potrebné zabezpeči[ základnú informovanos[ predstaviteIov 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/VÚCĽ ktorá má za cieI zjednoti[ proces spracovávania PHSR na 
miestnej i regionálnej úrovni. Nová metodika priniesla so sebou množstvo nových analýzĽ 
prehIadovĽ metód a postupov spracovaniaĽ 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 zabezpeči[ internú komunikáciu a informova[ 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. 
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Na základe novej metodiky na vypracovanie PHSR bolo dôležité prehĺbi[ medzisektorovú 
spoluprácu medzi miestnym verejným a súkromným sektorom vrátane zapojenia verejnostiĽ 
miestnych organizáciíĽ záujmových združení a spolkov. To si vyžadovalo osobitný prístup pri 
osloveníĽ aktivizáciiĽ informovaní a zapojení všetkých dotknutých aktérov do spolupráce. Využité 
boli predovšetkým nasledovné metódy informovania a zapájania do spolupráce: 
 

 stretnutia – formálneĽ neformálne alebo pracovné stretnutia starosta – zamestnanci 
úraduĽ starosta – poslanci, starosta – miestne osobnosti (lídri) miestnych 
záujmových skupín Ľ starosta -  starostovia okolitých obcíĽ starosta – odborné 
poradenské skupinyĽ stretnutia pracovných skupín a riadiaceho tímu pre prípravu 
PHSR; 

 rozhovory a prieskumy – príprava a realizácia dotazníkového prieskumu pre 
verejnos[; 

 odborné poradenstvo – využívanie odborných poradenských služiebĽ zriadenie 
miestnej poradenskej a pracovnej skupiny pre prípravu PHSR; 

 využitie existujúcich médií – informovanie prostredníctvom miestnych novínĽ 
rozhlasuĽ informačnej úradnej tabuleĽ WEB stránky  a rôznych spôsobov 
elektronickej komunikácie. 

 
4.3.6 Realizačná fáza PHSR 

 
Jej cieIom je počas jednotlivých rokov obdobia realizácie PHSR informova[ o rozvojovej stratégii 
obce verejnos[Ľ nadväzova[ a udržiava[ partnerské vz[ahy a medzisektorovú spoluprácu v obci, 
informova[ a motivova[ špecializované cieIové skupiny k podávaniu projektovĽ podáva[ správy 
o plnení PHSRĽ pravidelne vyhodnocova[ a aktualizova[ vybrané časti PHSR.  
 
Počas realizačnej fázy PHSR bude informovanie a komunikácia zabezpečená na základe 
nasledovných opatrení: 

1. Informovanos[ a medializácia; 
2. Komunikácia s partnermi; 
3. Komunikácia so špecializovanými cieIovými skupinami; 
4. Hodnotenie a aktualizácia PHSR. 

 
Jednotlivé opatrenia budú realizované prostredníctvom nasledovných aktivít: 
 

TabuIka č. 29: Realizačná fáza PHSRĽ harmonogram opatrení a aktivít 
Opatrenie Aktivity Rok realizácie 

Prípravná fáza - Informovanie a spolupráca s partnermi pre PHSR 
- Informovanie o postupe prác  spracovania PHSR 
- Zverejňovanie pracovných verzií PHSR 
- Verejné prerokovanie vybraných častí PHSR  

2019 
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- Zverejnenie finálnej verzie PHSR (po zapracovaní 
pripomienok). 

Realizačná fáza 
 
Informovanos[ 
a medializácia 

- Informačná kampaň po schválení PHSR 
- WEB stránka obceĽ  
- úradná informačná tabuIaĽ  
- miestne noviny a rozhlas,  
- sociálne sieteĽ  
- tlačené materiályĽ 
- informovanie na verejných podujatiach. 

2019 

- Informovanie partnerov a verejných inštitúcií 
o platnom PHSR (združenie obcíĽ MASĽ VÚC a pod.) 

- listy, 
- tlačené materiályĽ 
- digitálne médiá (CDĽ USB)Ľ 
- WEB stránka. 

2019 

- Pravidelné informovanie o aktivitáchĽ realizovaných 
projektoch a aktualitách ohIadom PHSR  

- WEB stránka obceĽ  
- úradná informačná tabuIaĽ  
- miestne noviny a rozhlas,  
- sociálne sieteĽ  
- formálne a neformálne stretnutia s verejnos[ouĽ 
- tlačené materiályĽ 
- pracovné stretnutiaĽ 
- informovanie na verejných podujatiach. 

2019-2026 

- Pravidelná propagácia PHSR a realizovaných 
projektov v obci 

- miestne a regionálne médiá (novinyĽ televíziaĽ rozhlasĽ 
internet), 

- digitálne médiá (fotoĽ videoĽ DVDĽ CDĽ USBĽ aplikácie 
PC/mobil/tablet), 

- propagačné materiály (letákyĽ brožúryĽ plagátyĽ 
banery), 

- propagačné podujatia (výstavy a expozícieĽ 
konferencieĽ semináreĽ exkurzie a pod.) 

2019-2026 

- Pravidelné prieskumy verejnej mienkyĽ názorov 
a celkového vnímania  rozvoja obce verejnos[ou 

- dotazníkové prieskumy pre širokú verejnos[Ľ 
- prieskumy verejnej mienky, 
- verejné stretnutia. 

2019-2026 

- Záverečná informačná a propagačná kampaň  
- WEB stránka obceĽ  
- úradná informačná tabuIaĽ  
- miestne noviny a rozhlas,  
- sociálne sieteĽ  
- tlačené materiályĽ 
- informovanie na verejných podujatiach. 

2019-2026 

Realizačná fáza 
 
Komunikácia 
s partnermi 

- Oslovenie existujúcich a  nových partnerov 
- listy,  
- informačná tabuIaĽ  
- návštevyĽ  
- motivačné stretnutia. 
- Spolupráca s partnermi (príprava a realizácia 

spoločných projektovĽ spoločných aktivít a podujatí) 
- dohody o partnerstve a spolupráciĽ 
- elektronická komunikáciaĽ 

2019-2026 
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- pracovné stretnutiaĽ 
- odborné poradné alebo pracovné skupinyĽ 
- vzdelávacie odborné semináreĽ programy. 
- Pravidelná komunikácia a informovanie partnerov 
- úradná informačná tabuIaĽ 
- miestne noviny a rozhlas, 
- elektronická komunikáciaĽ 
- listy a tlačené materiályĽ 
- výstavy a exkurzieĽ 
- osobné a verejné stretnutia. 

Realizačná fáza 
 
Komunikácia so 
špecializovanými 
cieIovými 
skupinami 

- Oslovenie zástupcov miestnych komunít a záujmových 
skupín resp. ich neformálnych lídrov 

- miestne  noviny a rozhlas, 
- úradná informačná tabuIaĽ 
- elektronická komunikácia a sociálne sieteĽ 
- tlačené materiályĽ 
- verejné stretnutia a podujatia. 
- Spolupráca s dotknutými špecializovanými skupinami 
- pracovné stretnutiaĽ 
- miestne poradné alebo pracovné skupinyĽ 
- verejné stretnutia a návštevyĽ 
- dotazníkové prieskumy. 
- Informovanie a vzdelávanie špecializovaných skupín 
- úradná informačná tabuIaĽ 
- miestne noviny a rozhlas, 
- elektronická komunikácia a sociálne sieteĽ 
- listy a tlačené materiályĽ 
- výstavy a exkurzieĽ 
- vzdelávacie odborné semináreĽ programy 

a konferencie. 

2019-2026 

Realizačná fáza 
 
Hodnotenie 
a aktualizácia 
PHSR 

- Vypracovanie a archivácia sprievodnej dokumentácie 
priebežného monitorovania, hodnotenia a postupnej 
realizácie PHSR 

- príprava ročnej správy o plnení PHSRĽ 
- ročné komunikačné plányĽ 
- monitoring a aktualizácia akčných plánovĽ 
- nové dohody o partnerstváchĽ 
- záznamy z rokovaní pracovných a poradných skupínĽ 
- plánovacie formuláre prieskumovĽ 
- evidencia a karty podnikateIských subjektovĽ 
- evidencia a karty MVO/združení/spolkovĽ 
- stav projektovej pripravenosti, 
- hodnotiace tabuIky pre výber projektovĽ 
- formuláre na prípravu projektovĽ 
- nákladovo výnosové analýzy projektov a 
- záznamy z prerokovaní aktualizácií PHSR (komisieĽ 

verejnos[). 

2019-2026 

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)Ľ ktoré budú spracované do ročných 
komunikačných plánov.  
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Komunikačné plány budú zahŕňa[: 

 analýzu realizovaných informačných a komunikačných aktivít pre jednotlivé cieIové 
skupiny na základe stanovených opatrení a vyhodnotenie ich úspešnostiĽ 

 návrh a vyhodnotenie relevantných ukazovateIov výstupov a výsledkov vrátane stanovenia 
cieIových ukazovateIov na daný rok, 

 časový harmonogram uskutočnenia plánovaných aktivítĽ 

 detailnejšie rozpracovanie konkrétnych aktivít na 12 mesiacov v danom roku, 

 návrh finančného zabezpečenia na jednotlivé aktivity plánované v danom roku, 

 predbežné finančné alokácie na @alšie rokyĽ 

 osoby zodpovedné za prípravu a realizáciu jednotlivých komunikačných aktivít a 

 osoby zodpovedné za vypracovanie záznamov a archiváciu sprievodnej dokumentácie 
(prezenčné listinyĽ zápisyĽ fotodokumentácia a pod.) z jednotlivých komunikačných alebo 
informačných aktivít. 

 
Ročné komunikačné plány budú vypracované na základe vzorového formuláruĽ 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. 



PHSR SOKOHANY 

80 
 

4.4 Akčný plán s harmonogramom 
 

TabuIka č. 30: Akčný plán s harmonogramom 

Akčný plán s harmonogramom 
 

P. č. Názov projektu  Opatrenie, 
aktivita 

Termín realizácie  Zodpovedný Financovanie Ukazovateľ 
výstupu 

1.  Rekonštrukcia autobusových zastávok 1.1.2 2019 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ fondy/VÚC 

 

2.  Tvorba Komunitného plánu 1.4.3 2019 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ fondy/VÚC 

 

3.  Osvetlenie v obci 1.1.2 2019 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ fondy/VÚC 

 

4.  Výstavba multifunkčného ihriska 1.2.4 
2019 zástupcovia 

samospráv/VÚC 
samosprávy/ 

EÚ fondy/VÚC 
 

5.  
Usporiadanie dni obce 2.2.3 

2019 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ fondy/VÚC 

 

6.  Mikuláš pre deti 2.2.3 2019 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ fondy/VÚC 

 

7.  Silvestrovská oslava 2.2.3 2019 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ fondy/VÚC 

 

8.  Cyklotrasy 1.1.1 2019 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ fondy/VÚC 

 

9.  Odvodnenie daž@ovej vody pri cestách 1.1.1 2020 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ fondy/VÚC 

 

10.  Výstavba kanalizácie 3.1.1 2020 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ fondy/VÚC 

 

11.  Kamerový systém obce 1.2.6 2020 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ fondy/VÚC 

 

12.  Rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci 1.1.1 2020 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ fondy/VÚC 

 

13.  Zberný dvor 3.1.4 2020 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ fondy/VÚC 

 

14.  
Výstavba sociálneho zariadenia pri 
ihrisku 

1.2.2 2020 
zástupcovia 

samospráv/VÚC 
samosprávy/ 

EÚ fondy/VÚC 
 

15.  Aktualizácia 1 PHSR 1.4.3 2020 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ fondy/VÚC 

 

16.  Usporiadanie dni obce 2.2.3 2020 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ fondy/VÚC 
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17.  Mikuláš pre deti 2.2.3 2020 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ fondy/VÚC 

 

18.  Silvestrovská oslava 2.2.3 2020 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ fondy/VÚC 

 

19.  Futbalová sú[až 2.2.3 2020 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ fondy/VÚC 

 

20.  Usporiadanie dni obce 2.2.3 2021 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ fondy/VÚC 

 

21.  Mikuláš pre deti 2.2.3 2021 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ fondy/VÚC 

 

22.  Silvestrovská oslava 2.2.3 2021 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ fondy/VÚC 

 

23.  Aktualizácia 1 PHSR 1.4.3 2021 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ fondy/VÚC 

 

24.  
Aktualizácia územnoplánovacej 
dokumentácie 

1.4.3 
2021 zástupcovia 

samospráv/VÚC 
samosprávy/ 

EÚ fondy/VÚC 
 

25.  Usporiadanie dni obce 2.2.3 2022 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ fondy/VÚC 

 

26.  
Mikuláš pre deti 

2.2.3 2022 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ fondy/VÚC 

 

27.  Silvestrovská oslava 2.2.3 2022 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ fondy/VÚC 

 

28.  Aktualizácia 1 PHSR 1.4.3 2022 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ fondy/VÚC 

 

29.  Usporiadanie dni obce 2.2.3 2023 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ fondy/VÚC 

 

30.  Mikuláš pre deti 2.2.3 2023 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ fondy/VÚC 

 

31.  Silvestrovská oslava 2.2.3 2023 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ fondy/VÚC 

 

32.  Aktualizácia 1 PHSR 1.4.3 2023 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ fondy/VÚC 

 

33.  Usporiadanie dni obce 2.2.3 2024 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ fondy/VÚC 

 

34.  Mikuláš pre deti 2.2.3 2024 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ fondy/VÚC 

 

35.  
Silvestrovská oslava 
 

2.2.3 2024 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ fondy/VÚC 

 

36.  
Aktualizácia 1 PHSR 
 

1.4.3 
2024 zástupcovia 

samospráv/VÚC 
samosprávy/ 

EÚ fondy/VÚC 
 

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0; obec SokoIany 
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5.FINANČNÁ ČASZ 

 
Finančná čas[ PHSR obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivítĽ 
inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie PHSR obce SokoIany. 
 

5.1 Finančný plán 
 
Sumarizácia je celkovým prehIadom plánovaných finančných prostriedkov počas celej platnosti 
schváleného PHSR.  
 

TabuIka č. 31 Formulár F1 – Indikatívny rozpočet – Sumarizácia  

Oblasť  Rok 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Spolu 
I. Hospodárska oblas[ 329 000 180 000 3 000 0 0 0 0 0 576 000 
II. Sociálna oblas[ 6 000 10 000 6 000 6 000 6 000 6 000 0 0 41 500 
III.Environmentálna 
oblas[ 

0 350 000 0 0 0 0 0 0 350 000 

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce SokoIany 

5.2 Finančný rámec 
 

TabuIka č. 32: Formulár F2 – Finančný rámec pre realizáciu PHSR obce SokoIany 

€ 

Číslo 
opatr
enia* 

Názov projektu   
Klasif
ikácia 
stavie

b - 
trieda 

  

Term
ín 

realiz
ácie 

Hla
vný 
uka
zov
ateľ 

RN 
Spolu 

Verejné 
zdroje 
celkom 

Verejné zdroje Súkro
mné 

zdroje 

Úver
ové 
zdro

je 

Národné 
celkom  

EÚ 
(EŠIF) 
celko

m 
a=b+e+
f 

b=c+d c d e f 

 I. Hospodárska politika  
      

1.1.2 Rekonštrukcia 
autobusových zastávok 

 
2019 

 

4 000 3500 200 3300 500 0 

1.4.3 Tvorba Komunitného 
plánu 

 
2019 

 

0 0 0 0 0 0 

1.1.2 Osvetlenie v obci 
 

2019 
 

19 000 15 000 2 000 13 000 4 000 0 

1.2.4 Výstavba 
multifunkčného ihriska 

 
2019 

 

70 000 60 000 5 000 55 000 10 000 0 

1.1.1 Cyklotrasy  2019 
 

100 000 88 000 8 000 80 000 12 000 0 

1.1.1 Rekonštrukcia ciest a 
chodníkov v obci 

 2020  
200 000 170 000 30 000 140 

000 
30 000 0 
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1.1.1 Odvodnenie daž@ovej 
vody pri cestách 

 2020 
 

100 000 85 000 12 000 73 000 15 000 0 

1.2.6 Kamerový systém 
obce 

 2020 
 

30 000 25 000 5000  20 000 5 000 0 

1.2.2 Výstavba sociálneho 
zariadenia pri ihrisku 

 2020 
 

50 000 42 000 5 000 37 000 8 000 0 

1.4.3 Aktualizácia 1 PHSR  2020 
 

0 0 0 0 0 0 

1.4.3 Aktualizácia 1 PHSR  2021 
 

0 0 0 0  0 

1.4.3 Aktualizácia 
územnoplánovacej 
dokumentácie 

 2021 
 

3000 0 0 0 3 000 0 

1.4.3 Aktualizácia 1 PHSR  2022 
 

0 0 0 0 0 0 

1.4.3 Aktualizácia 1 PHSR  2023 
 

0 0 0 0 0 0 

1.4.3 Aktualizácia 1 PHSR  2024 
 

0 0 0 0 0 0 

 II. Sociálna politika        

2.2.3 Usporiadanie dni obce  2019 
 

5 000 0 0 0 5 000 0 

2.2.3 Mikuláš pre deti  2019 
 

1000 0 0 0 1 000 0 

2.2.3 Silvestrovská oslava  2019 
 

1500 0 0 0 1 500 0 

2.2.3 Usporiadanie dni obce  2020 
 

3500 0 0 0 3 500 0 

2.2.3 Mikuláš pre deti  2020 
 

1000 0 0 0 1 000 0 

2.2.3 Silvestrovská oslava  2020 
 

1500 0 0 0 1 500 0 

2.2.3 Futbalová sú[až  2020 
 

4000 0 0 0 4 000 0 

2.2.3 Usporiadanie dni obce  2021 
 

3500 0 0 0 3 500 0 

2.2.3 Mikuláš pre deti  2021 
 

1000 0 0 0 1 000 0 

2.2.3 Silvestrovská oslava  2021 
 

1500 0 0 0 1 500 0 

2.2.3 Usporiadanie dni obce  2022 
 

3500 0 0 0 3 500 0 

2.2.3 Mikuláš pre deti  2022 
 

1000 0 0 0 1 000 0 

2.2.3 Silvestrovská oslava  2022 
 

1500 0 0 0 1 500 0 

2.2.3 Usporiadanie dni obce  2023 
 

3500 0 0 0 3 500 0 

2.2.3 Mikuláš pre deti  2023 
 

1000 0 0 0 1 000 0 

2.2.3 Silvestrovská oslava  2023 
 

1500 0 0 0 1 500 0 

2.2.3 Usporiadanie dni obce  2024 
 

3500 0 0 0 3 500 0 

2.2.3 Mikuláš pre deti  2024 
 

1000 0 0 0 1 000 0 

2.2.3 Silvestrovská oslava  2024  1500 0 0 0 1 500  

 III. Environmentálna politika        

3.1.1 Výstavba kanalizácie  2019  200 000 190 000 20 000 170 000 10 000 0 

3.1.4 Zberný dvor  2020  150 000 142 000 15 000 127 000 8 000 0 

 
Celkom  967 500 820 500 102 200 718 300 147 

000 0 

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0; obec SokoIanyĽ vlastné spracovanie 
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ZÁVER 
 
PHSR obce SokoIany je spracovaný na obdobie 7 rokovĽ teda na obdobie 2019-2026. Dokument 
je spracovaný v súlade s novelizáciou zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja 
v znení zákona č. 309/2014 Z. z.Ľ ktorý nadobudol účinnos[ 1. januára 2015. Pri spracovaní 
dokumentu bola zohIadnená odporúčaná Metodika na vypracovanie PHSR obce/obcí/VÚC (verzia 
2.0) spracovaná Ministerstvom dopravyĽ výstavby a regionálneho rozvoja SR. 
 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce SokoIany vychádza z konkrétnych podmienok 
riešeného územia a aktuálnych potrieb miestnych obyvateIovĽ podnikateIov a rôznych záujmových 
skupín pôsobiacich v obci. Dokument bol spracovávaný a pripomienkovaný za aktívnej účasti 
zástupcov obceĽ členov pracovných skupínĽ miestnych obyvateIov a partnerov. Zapojená bola aj 
miestna verejnos[Ľ ktorá mohla vyjadri[ svoje názory prostredníctvom dotazníkového prieskumuĽ 
účas[ou na zasadnutiach pracovných skupín a postupným pripomienkovaním jednotlivých častí 
dokumentu po ich spracovaní.  Spoločné viac sektorové stretnutia boli dôležité predovšetkým pri 
spracovaní nasledovných častí dokumentu: 
 

 Analýza SWOT  Problémová analýza  Stanovenie základných potrieb územia  Vízia a strategický cieI územia  Špecifické ciele a priority stratégie  Opatrenia a aktivity stratégie.  
 
Takto spoločne navrhnutý rámec budúceho rozvoja predstavuje zárukuĽ že PHSR obce je 
skutočným strategickým rozvojovým dokumentom s cieIom dosiahnu[ konkrétne budúce výsledky 
zamerané na rast životnej úrovne miestnych obyvateIov. 
 
Koordinácia prípravyĽ odborné poradenstvo a výsledné spracovanie jednotlivých častí dokumentu 
bolo zabezpečené externou organizáciouĽ ktorá zabezpečovala odborný dohIad a garanciu 
dodržiavania predpísaných postupov v zmysle platnej legislatívy o podpore regionálneho rozvoja 
a odporúčanej metodiky na vypracovanie PHSR. Spracované jednotlivé časti dokumentu boli 
priebežne pripomienkované členmi pracovných skupínĽ zástupcami obceĽ partnermi a nakoniec bol 
celý dokument v záverečnej fáze verejne pripomienkovanýĽ prerokovaný a nakoniec schválený 
obecným zastupiteIstvom.  
 
Ke@že sa jedná o dokument miestneho významu nie je potrebné (v zmysle metodiky na 
vypracovanie PHSRĽ verzia 2.0Ľ str. 62) zabezpeči[ posudzovanie jeho vplyvu na životné prostredie 
podIa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (SEA). 
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Schválenie PHSR v súlade s legislatívou je posledným krokom jeho prípravyĽ ale prvým krokom 
jeho realizácie v nasledujúcom období. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všetky právaĽ predovšetkým autorské právo tohto dokumentu sú chránené autorským zákonom. 
Všetky práva sú vyhradenéĽ najmä právo na kopírovanieĽ distribúciu a preklad. Žiadna čas[ 
nesmie by[ akoukoIvek formou (tlačouĽ fotokópiouĽ elektronickým alebo iným spôsobom) bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu organizácie Centrum regionálneho rozvoja Košického 
krajaĽ n. o. reprodukovaná alebo s použitím elektronického off-line systémov ukladaná do 
pamätiĽ spracovávaná či šírená.  
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Poďakovanie 
 
Starostovi obce SokoIany (František Beregszászi) za aktívnu spoluprácuĽ vynaložené úsilie pri 
príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce SokoIany a za podnetné 
informácieĽ ktoré prispeli k spracovaniu . 
 
Všetkým členom za mimoriadny čas venovaný riešeniu problematiky spojenej so spracovávaním 
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. 
 
Obec SokoIany touto cestou ďakuje aj rôznym inštitúciám (ŠÚSRĽ ÚPSVaR a iným)Ľ ktoré 
svojimi údajmi pomohli vyplni[ časti PHSR. 
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PRÍLOHY 
 

Príloha č. 1 Zoznam členov riadiaceho tímuĽ 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 František Beregszászi Starosta 

člen  JUDr. Vincent Oravce Zástupca starostu 

člen  Ing. Gabriela Vargová Pracovníčka OcÚ 

člen  Centrum regionálneho rozvoja 
Košického krajaĽ n.o. 

zástupca externej firmy 
spolupracujúcej pri príprave 
PHSR 

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

 
 
Pracovná skupina č. 1 – hospodárska 

Funkcia v pracovnej skupine Meno člena pracovnej skupiny Funkcia v pracovnom zaradení 
gestor skupiny JUDr. Vincent Oravec Poslanec, predseda fin. komisie 

koordinátor Mgr. Marianna Šamková Účtovníčka OcÚ 

metodik Ing. Juraj Mosej Kontrolór obce 
Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0; obec SokoIany 

 
 

Pracovná skupina č. 2 – sociálna 

Funkcia v pracovnej skupine Meno člena pracovnej skupiny Funkcia v pracovnom zaradení 
gestor skupiny Mgr. Miriam Becová Terénna soc. pracovníčka 

koordinátor Bc. Martin Haluška Asistent učiteIa – ZŠ SokoIany 

metodik Janka Turtáková Terénna pracovníčka 
Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0; obec SokoIany 

 
 

Pracovná skupina č. 3 – environmentálna 

Funkcia v pracovnej skupine Meno člena pracovnej skupiny Funkcia v pracovnom zaradení 

gestor skupiny Ing. Lengyelová 
Zástupkyňa ext. spoločnosti 
ODPAD Servis, s.r.o. 

koordinátor Pavol Varga Koordinátor VPP 

metodik Alena Semanová Pracovníčka OcÚ 
Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0; obec SokoIany 
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Príloha č. 2 Zoznam informačných zdrojov použitých v PHSR 

 

Použitá literatúra: 
1. Metodika na vypracovanie PHSR (verzia 2.0Ľ február 2015) 
2. Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z. 
3. Sčítanie obyvateIovĽ domov a bytov 2001 
4. Sčítanie obyvateIovĽ domov a bytov 2011 

Zdroje informácií: 
1. Štatistický úrad SR (www.statistics.sk)  
2. Úrad práceĽ sociálnych vecí a rodiny SR 
3. SPP (www.spp.sk) 

 

Príloha č. 3 Zoznam skratiek použitých v PHSR 

 

PHSR – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestaĽ obce 
PO – programovacie obdobie 
ŠÚ SR – Štatistický úrad Slovenskej republiky 
SODB – Sčítanie obyvateIovĽ domov a bytov 
ÚPSVaR SR – Úrad práceĽ sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
EÚ – Európska únia 
ŠR – štátny rozpočet 
EŠIF – európske štrukturálne investičné fondy 

Príloha č. 4 Evidencia podnikateIských subjektov v obci 

Číslo Názov PO/sídlo/Sk NACE: Počet zamestnancov  
(rok) 

1 

Peter SemanĽ SokoIany 223Ľ 044 57 SokoIanyĽ 46190 1 

2 Ema SOKOHANYĽ s.r.o.Ľ SokoIany 184Ľ 044 57 SokoIany, 47190 1 

3 JARKA-STAVĽ s.r.o.Ľ SokoIany 269Ľ 044 57 SokoIany, 41209 1 

4 GastroSofiskĽ s.r.o.Ľ Krosnianska 787/63Ľ 040 22 Košice, 11070  

6   

 
Číslo: Názov subjektu: Právna forma: IČO: DIČ: 

1 AGA-MIX živnostník 40440109   

Sídlo: Prevádzkareň/Prevádzkarne: 
SokoIany 223Ľ 044 57 SokoIany SokoIany 263Ľ 044 57 SokoIany 

Predmet činnosti: Počet zamestnancov: 
Predaj rozličného tovaru 1 

Konateľ/lia: Kontaktná osoba/y: 
Peter Seman  Peter Seman 

http://www.statistics.sk/
file:///D:/PHSR/SPRACOVANIE%20PHSR/1.RUDOHORIE/Rudník/PSHR%202014-2020/A4%20-%20Evidencia%20podnikateľských%20subjektov%20RUDNÍK.xls%23'Karta%20PO%201'!A1
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Číslo: Názov subjektu: Právna forma: IČO: DIČ: 

2 Potraviny Ema s.r.o. 36744263   

Sídlo: Prevádzkareň/Prevádzkarne: 
SokoIany 184Ľ 044 57 SokoIany SokoIany 184Ľ 044 57 SokoIany 

Predmet činnosti: Počet zamestnancov: 
Predaj potravín 1 

Konateľ/lia: Kontaktná osoba/y: 
Marek Fodor  Marek Fodor 

 
Číslo: Názov subjektu: Právna forma: IČO: DIČ: 

3 JARKA-STAV s.r.o. 46958363   

Sídlo: Prevádzkareň/Prevádzkarne: 
SokoIany 269Ľ 044 57 SokoIany SokoIany 269Ľ 044 57 SokoIany 

Predmet činnosti: Počet zamestnancov: 
Predaj potravín 1 

Konateľ/lia: Kontaktná osoba/y: 
  Miroslav Jarka 

 
Číslo: Názov subjektu: Právna forma: IČO: DIČ: 

4 GastroSofisk s.r.o. 52174191   

Sídlo: Prevádzkareň/Prevádzkarne: 
Krosnianska 787/63Ľ 040 22 Košice Pizza Club u ŠebaĽ SokoIany 38Ľ 044 57 SokoIany 

Predmet činnosti: Počet zamestnancov: 
PizzeriaĽ reštaurácia 1 

Konateľ/lia: Kontaktná osoba/y: 
  Jurij Bagirov 

 
Príloha č. 5 Evidencia mimovládnych organizácií v obci 
 

Číslo Názov PO/sídlo/Sk NACE: 

1 FK Tatra SokoIany – futbalový klubĽ SokoIany č. 194Ľ 044 57 SokoIany, 93120 

2 AHK SokoIany – amatérsky hokejový klubĽ SokoIany č. 99Ľ 044 57 SokoIany, 93120 

3 FS SakaIčane – folklórny súborĽ  SokoIany č. 193Ľ 044 57 SokoIany, 94992 

 

 

Číslo: Názov subjektu: Právna forma: IČO: DIČ: 
1 FK Tatra SokoIany združenie 17075297 2021186486  

Sídlo: Prevádzkareň/Prevádzkarne: 
SokoIany č. 194Ľ 044 57 SokoIany  

Predmet činnosti: Počet zamestnancov: 
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futbalový klub  

Konateľ/lia: Kontaktná osoba/y: 
Marián Béreš Marián Béreš  

Kontakty 

adresa: telefón: e-mail: webová stránka: 
SokoIany č. 194Ľ 044 57 SokoIany       

 

Číslo: Názov subjektu: Právna forma: IČO: DIČ: 
2 AHK SokoIany združenie 42240743  

Sídlo: Prevádzkareň/Prevádzkarne: 
SokoIany č. 99Ľ 044 57 SokoIany  

Predmet činnosti: Počet zamestnancov: 
amatérsky hokejový klub  

Konateľ/lia: Kontaktná osoba/y: 
Imrich Výrostko Imrich Výrostko  

Kontakty 

adresa: telefón: e-mail: webová stránka: 
SokoIany č. 99Ľ 044 57 SokoIany       

 

Číslo: Názov subjektu: Právna forma: IČO: DIČ: 
3 FS SakaIčane združenie 52301478 2121003621 

Sídlo: Prevádzkareň/Prevádzkarne: 
SokoIany č. 193Ľ 044 57 SokoIany  

Predmet činnosti: Počet zamestnancov: 
amatérsky hokejový klub  

Konateľ/lia: Kontaktná osoba/y: 
Bc. Želmíra Bérešová Bc. Želmíra Bérešová  

Kontakty 

adresa: telefón: e-mail: webová stránka: 
SokoIany č. 193Ľ 044 57 SokoIany       

 

Príloha č. 7 Formulár na prípravu projektov 

Základné údaje o projektovom zámere č. 
Názov projektu  
Grant  
Kontaktná osoba garanta  
Partneri garanta (spolupráca s ....)  
Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....)  
Stav projektu pred realizáciou  
CieI projektu  
Výstupy  
Užívatelia  
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Indikátory monitoringu  
Zmluvné podmienky  
Riziká  
Poznámky  
Realizácia projektu 

Fáza/míInik 
Súčinnos[ iného odboru alebo 

subjektu 
Termín (mesiac/rok) 

   
   
   

Financovanie projektu 

Druh 
výdavku 

Termín 
(rok) 

Náklady spolu 
(eur) 

Z toho verejné zdroje 
Z toho 

súkromné 
zdroje 

   EÚ ŠR VÚC obec  
        
        
Spolu        

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0 
 

 

Príloha č. 8 Formulár komunikačného plánu pre fázu realizácie PHSR 

P. 
č. 

Časový 
rámec 

Miesto 
konania 

Cieľová 
skupina 

Forma Téma, ciele 
Vstupné 

údaje 
Výstupy 

1.        

2.        

3.        

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0 
 

Príloha č. 9  Akčný plán na rok 2019,2020,2021,2022,2023,2024 

Akčný plán s harmonogramom 
 

P. č. Názov projektu  Opatrenie, 
aktivita 

Termín 
realizácie  

Zodpovedný Financovanie Ukazovateľ 
výstupu 

1. Rekonštrukcia 
autobusových zastávok 

1.1.2 2019 
zástupcovia 

samospráv/VÚC 
samosprávy/ 

EÚ 
fondy/VÚC 

 

2. Tvorba Komunitného 
plánu 

1.4.3 2019 
zástupcovia 

samospráv/VÚC 
samosprávy/ 

EÚ 
fondy/VÚC 

 

3. Osvetlenie v obci 1.1.2 2019 
zástupcovia 

samospráv/VÚC 
samosprávy/ 

EÚ 
fondy/VÚC 

 

4. Rekonštrukcia ciest a 
chodníkov v obci 1.1.1 2019 

zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ 

fondy/VÚC 
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5. Výstavba 
multifunkčného ihriska 

1.2.4 
2019 zástupcovia 

samospráv/VÚC 
samosprávy/ 

EÚ 
fondy/VÚC 

 

6. 
Usporiadanie dni obce 2.2.3 

2019 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ 

fondy/VÚC 

 

7. 
Mikuláš pre deti 

2.2.3 2019 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ 

fondy/VÚC 

 

8. 
Silvestrovská oslava 

2.2.3 2019 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ 

fondy/VÚC 

 

9. 
Cyklotrasy 1.1.1 

2019 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ 

fondy/VÚC 

 

10. 

Odvodnenie daž@ovej 
vody pri cestách 

1.1.1 2020 
zástupcovia 

samospráv/VÚC 
samosprávy/ 

EÚ 
fondy/VÚC 

 

11. 
Výstavba kanalizácie 3.1.1 2020 

zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ 

fondy/VÚC 

 

12. 
Kamerový systém obce 1.2.6 

2020 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ 

fondy/VÚC 

 

13. 
Zberný dvor 3.1.4 2020 

zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ 

fondy/VÚC 

 

14. 

Výstavba sociálneho 
zariadenia pri ihrisku 

1.2.2 2020 
zástupcovia 

samospráv/VÚC 
samosprávy/ 

EÚ 
fondy/VÚC 

 

15. 
Aktualizácia 1 PHSR 1.4.3 

2020 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ 

fondy/VÚC 

 

16. 
Usporiadanie dni obce 2.2.3 

2020 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ 

fondy/VÚC 

 

17. 
Mikuláš pre deti 

2.2.3 2020 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ 

fondy/VÚC 

 

18. 
Silvestrovská oslava 

2.2.3 2020 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ 

fondy/VÚC 

 

19. 
Futbalová sú[až 

2.2.3 2020 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ 

fondy/VÚC 

 

20. 
Usporiadanie dni obce 

2.2.3 2021 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ 

fondy/VÚC 

 

21. 
Mikuláš pre deti 

2.2.3 2021 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ 

fondy/VÚC 

 

22. 
Silvestrovská oslava 

2.2.3 2021 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ 

fondy/VÚC 

 

23. 
Aktualizácia 1 PHSR 1.4.3 

2021 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ 

fondy/VÚC 

 

24. 

Aktualizácia 
územnoplánovacej 
dokumentácie 

1.4.3 
2021 zástupcovia 

samospráv/VÚC 
samosprávy/ 

EÚ 
fondy/VÚC 
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25. 
Usporiadanie dni obce 

2.2.3 2022 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ 

fondy/VÚC 

 

26. 
Mikuláš pre deti 

2.2.3 2022 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ 

fondy/VÚC 

 

27. 
Silvestrovská oslava 

2.2.3 2022 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ 

fondy/VÚC 

 

28. 
Aktualizácia 1 PHSR 1.4.3 

2022 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ 

fondy/VÚC 

 

29. 
Usporiadanie dni obce 

2.2.3 2023 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ 

fondy/VÚC 

 

30. 
Mikuláš pre deti 

2.2.3 2023 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ 

fondy/VÚC 

 

31. 
Silvestrovská oslava 

2.2.3 2023 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ 

fondy/VÚC 

 

32. 
Aktualizácia 1 PHSR 1.4.3 

2023 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ 

fondy/VÚC 

 

33. 
Usporiadanie dni obce 

2.2.3 2024 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ 

fondy/VÚC 

 

34. 
Mikuláš pre deti 

2.2.3 2024 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ 

fondy/VÚC 

 

35. 

Silvestrovská oslava 
 

2.2.3 2024 zástupcovia 
samospráv/VÚC 

samosprávy/ 
EÚ 

fondy/VÚC 

 

36. 

Aktualizácia 1 PHSR 
 

1.4.3 
2024 zástupcovia 

samospráv/VÚC 
samosprávy/ 

EÚ 
fondy/VÚC 

 

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0; PHSR SokoIany 
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Príloha č. 10 Vyhotovenie dotazníkového prieskumu 

Dotazníkového prieskumu sa zúčastnila verejnos[Ľ obyvatelia trvalo žijúci na území obce.  
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A. Kvalita zotavovacích aktivít 
B. Stav miestnych komunikácií 
C. Stav chodníkov 
D. Stav verejnej zelene 
E. Dostupnos[ (časováĽ priestorová) 
F. Vybavenos[ verejným vodovodom 
G. Vybavenie obce verejnou kanalizáciou 
H. Vybavenie obce elektrinou 
I. Vybavenie obce plynom 
J. Požiarna ochrana 
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K. Zdravotné stredisko 
L. Všeobecná zdravotnícka starostlivos[ 
M. Kvalita výučby základných škôl 
N. Množstvo kultúrnych podujatí 
O. Možnosti športového vyžitia 
P. So stavom športových zariadení 
Q. So stavom kultúrnych zariadení 
R. So stavom školských zariadení 
S. So stavom sociálnych zariadení 
T. So stavom @alších zariadení občianskej 

vybavenosti 
U. - Dom smútku 
V. - Knižnice 
W. - Dostupnos[ verejného internetu 
X. - Pokrytie signálom mobilných sietí 
Y. Iné (uve@te konkrétne) 

 

 

 

 

A. Vytvorenie nových pracovných príležitostí 
B. Vylepšenie nákupných možností 
C. ZáchranaĽ oprava bytového fondu 
D. ZáchranaĽ oprava kultúrnych pamiatok 
E. Zlepšenie kvality životného prostredia 
F. Vytvorenie zariadení pre oddych a voIný 

čas 
G. Oprava ciest a komunikácií 
H. Postara[ s o prácu pre mladých 
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I. Vytvori[ podmienky pre novú bytovú 
výstavbu 

J. Vytvori[ podmienky pre podnikateIov 
K. Zlepši[ zdravotnícku starostlivos[ 
L. Zlepši[ kvalitu komunálnych služieb 
M. Zlepši[ podmienky predškolskej výchovy 
N. Zlepši[ podmienky školskej výchovy 
O. Zlepši[ podmienky mimoškolskej výchovy 
P. Zlepši[ dopravnú dostupnos[ obce 
Q. Zlepši[ celkový vzhIad obce 
R. Rozšíri[ ponuku služieb v obci 
S. iné 

 


