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1. ÚVOD 

 
S plánovaním sa stretávame všade okolo nás, plánovať musí každý človek. Plánuje rodina, čo bude 
robiť cez víkend, kam pôjde na dovolenku, či si kúpi televízor, do ktorej školy pôjdu deti..... S obcou 
to nie je ináč. Obec vzájomne spolupracuje s miestnymi podnikateľmi, susednými obcami, s 
neziskovými organizáciami i občanmi na demokratických princípoch, aby mohla lepšie odolávať 
regionálnym i celospoločenským problémom, rovnako, ako aj jednoduchšie využívať miestne 
špecifiká. 
 
Možností, kam investovať peniaze, svoj čas a energiu je veľa. Táto investícia sa môže prejaviť v 
podobe väčšej spokojnosti obyvateľov, väčšej návštevnosti obce a jej okolia, vyššej zamestnanosti 
obyvateľov atď. Plánovanie rozvoja so širokou účasťou miestnych obyvateľov by malo ukázať smer 
a naznačiť kroky, ktorými sa dá k “ružovej budúcnosti“ priblížiť, alebo ju dokonca dosiahnuť. 
Dôležité pri zostavovaní takého plánu je zistiť, čo ľudia potrebujú a ešte dôležitejšie je nadchnúť 
ich k účasti na rozvoji vlastnej obce. 
 
Plán rozvoja obce Bačkovík je koncepčný dokument, ktorý popisuje kľúčové javy v obci, hodnotí ich 
a navrhuje k nim dlhodobé ciele a opatrenia, ich realizácia by mala viesť k pozitívnemu rozvoju 
daného územia. Plán rozvoja odpovedá na otázku, ako koordinovať činnosť vo vnútri obce, aby sa 
dosiahlo riešenie problémov, ktoré sú spoločné pre všetkých obyvateľov obce. Je materiálom, 
ktorý vychádza zo znalosti daného územia, starostlivo mapuje jeho zdroje a usiluje o dosiahnutie 
„verejného prospechu“. Kľúčovým východiskom pri príprave plánu je skutočnosť, že využitie 
finančných, materiálnych a ľudských zdrojov je limitované a je potrebné ich užívanie plánovať tak, 
aby z toho mala obec čo najväčší úžitok. Proces plánovania rozvoja pozostáva z radu na seba 
nadväzujúcich postupných krokov, ktoré odpovedajú na otázku, čo je vlastne tým „verejným 
prospechom“. Aj z toho dôvodu je potrebné proces plánovania rozvoja obce ponechať čo najviac 
otvorený verejnosti a usilovať o spoločnú zhodu účastníkov procesu. 
 
 

1.1 Účel vzniku Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre 
obec 
 
Skutočnosť, že využitie finančných, materiálnych a ľudských zdrojov je limitované a ich efektívne 
využitie je potrebné plánovať tak, aby obec z toho mala čo najväčší úžitok, podnietila zástupcov 
obce Bačkovík k rozhodnutiu pre spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej 
PHSR) obce. Právnym rámcom spracovania PHSR sú ustanovenia zákona č. 503/2001 Z.z. v znení 
ďalších právnych úprav a novelizácií, z ktorého okrem iného vyplýva aj úloha obce vypracovať, 
schváliť, pravidelne vyhodnocovať a plniť PHSR. 
 
Zároveň sa pri tvorbe PHSR za účasti všetkých záujmových skupín, ktoré v obci pôsobia, ponúka 
jedinečná príležitosť dozvedieť sa čo kto v obci potrebuje. 
 
Obec sa v tejto etape učí a snaží vytvoriť také podmienky pre naplnenie individuálnych prianí 
všetkých jednotlivcov prostredníctvom ich vlastných schopností, ktoré vedú k spokojnosti 
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spoluobčanov aj k ich vlastnej spokojnosti. Rovnako sa obec snaží vytvoriť dobré podmienky na 
využívanie miestnych možností a zdrojov k trvalému rozvoju obce. 
 
Účel v skratke: 
 

• Pomenovanie trvalo udržateľného rozvoja obce. (Strednodobý plán k naštartovaniu 

dlhodobých procesov.) 

• Cieľom plánu je ROVNOVÁHA. 

o Uspokojenie potrieb prítomnosti bez oslabovania budúcich generácií (dnešok - 

budúcnosť) 

o Rovnováha spoločenských skupín: „bieli“ – Rómovia 

▪ Príležitosti pre prisťahovalectvo „bielych“ 

o Rovnováha základných oblastí: ekonomika – sociálne aspekty – životné prostredie 

o Ekonomická rovnováha 

▪ Pracovné príležitosti pre dlhodobo nezamestnaných (Sociálny podnik) 

o Sociálna rovnováha 

▪ Podmienky pre nízkorozpočtovú domovú výstavbu 

▪ Terénna sociálna práca (Oddlženie, zamestnanie, bývanie) 
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1.2 Ako sa tvorí Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Štruktúra Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce  
 

▪ 3 oblasti > 1. Ľudské zdroje, 2. Technická infraštruktúra a životné prostredie, 3. Ekonomický 

rozvoj. 

▪ 10 priorít > 1. Stabilizácia obce, 2. Zlepšenie občianskej vybavenosti, 3. Podpora občianskych 

aktivít, 4. Zlepšenie dopravnej a technickej infraštruktúry, 5. Starostlivosť o životné prostredie, 

6. Obnova krajiny a vzhľad obce, 7. Ekonomický rozvoj s využitím domácich zdrojov,. 8. 

Podpora malého a stredného podnikania, 9. Rozvoj cestovného ruchu, 10. Podpora 

poľnohospodárstva.  

▪ 19 cieľov > 33 opatrení > 105 aktivít 

 

  

Realizácia 
PHSR

1. Vízia 
obce

2. Ciele 
plánu

3. 
Opatrenia

4. Aktivity 
(projekty)

5. 
Merateľné 

výstupy

6. 
Výsledky

7. 
Dlhodobé 

dopady
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2. ANALÝZA STAVU ROZVOJA OBCE 

 

2.1. Analýza :: Životné prostredie 

Charakteristika: Zásluhou občiansky angažovaných občanov a aktivačných pracovníkov obec 

a okolie vynikajú svojou čistotou, upravenou krajinou a kvalitou vodných zdrojov. 

Silné stránky: 

• Obecná kanalizácia 

• Udržiavané verejné priestranstvá, čistá 
obec 

• Odpadkové koše na autobusových 
zastávkach 

• Dostatok zelene v obci okolí 

• Upravené dvory a záhrady 

• Potok pretekajúci obcou 

• Okolité prostredie lesov 

• Separovaný vrecový zber domácností 

• Evidencia domácností využívajúcich 
triedenie odpadu 

• Ľahká dostupnosť vriec na separovaný 
odpad pre obyvateľov 

• Drvička konárov k zapožičaniu 
obyvateľom 

• V okolí nie je väčší znečisťovateľ 
životného prostredia 

Slabé stránky: 

• Kúpalisko 

• Čierne skládky v rómskej osade 

• Vzhľad cintorína 

• Nízka štatistická miera vytriedenia 
separovaných zložiek odpadu 

• Rozsiahle nelegálne skládky 
komunálneho odpadu v rómskej osade 

• Niektorí občania poškodzujú životné 
prostredie 

• Slabé ekologické povedomie časti 
občanov 

• Chýba monitoring a  systém sankcií voči 
poškodzovateľom životného prostredia 

• Málo odpadkových košov v obci 

• Časť domácností nie je pripojená  
k obecnej kanalizácii 

• Chýba obecné kompostovisko 

• Školská kotolňa vykuruje tuhým 
palivom 

• Vzhľad autobusových zastávok 

• Pozostatok protipožiarnej nádrže 

• Chodník v strede obce v zlom 
technickom stave 

• Zanedbané stromy v okolí cestných 
komunikácií mimo zastavaného územia 
obce 

• Zanedbaná časť trávnatých plôch 
a porastov v zastavanom území obce  

• Chýbajúca oddychová zóna v obci  

Príležitosti: 

• Obecné kompostovisko 

• Údržba zarastených plôch v zastavanom 
území obce 

• Čerpanie z dotačných programov SR a 
EU 

Ohrozenia: 

• Nedostatok finančných zdrojov 

• Prírodné živly 
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• Zvyšovanie environmentálneho 
povedomia obyvateľov rómskej osady 

• VZN o odpadoch umožňujúce 
domácnostiam žiadať zníženú sadzbu 
poplatku na základe evidencie 
domácností využívajúce triedenie 
odpadu 

• V letnom období kvetinová výzdoba 
obce 

• Vo vianočnom období centrálna 
svetelná výzdoba v strede obce 

• Osadenie odpadkového koša pri škole 

• Obec skrášlená drevenými plastikami 
a sochami 

• Motivovanie obyvateľov 
k svojpomocnému zveľaďovaniu 
prostredia obce 

• Zmenšovanie a likvidácia nelegálnych 
skládok odpadu v rómskej osade 

 

2.2. Analýza :: Technická infraštruktúra 

Charakteristika: ... 

Silné stránky: 

• Obecný vodovod v prevádzke obce 

• Obecná kanalizácia  

• Pozemky v strede obce vo vlastníctve 
obce 

• Obecný vodovod v správe obce 

• Obecná kanalizácia a ČOV 

• Miestne komunikácie v dobrom stave 

• Spoločný areál MŠ a ZŠ 

• Dostupný internet 

• Obecný rozhlas 

• Budova kultúrneho domu 

• Budova požiarnej zbrojnice 

• Platný územný plán 

Slabé stránky: 

• Stav chodníkov v obci 

• Málo chodníkov 

• Chýba chodník ku a na cintoríne 

• Chýba parkovisko pred cintorínom 

• Chýba parkovací priestor pred 
kultúrnym domom 

• Chýbajúci asfalt pred Boboňkom 

• Chýba vydláždenie šanca od Boboňku po 
potok 

• Zlý stav existujúcich chodníkov  

• Chýbajúce chodníky 

• Chýbajúce parkovacie miesta pre 
osobné autá 

• Zlý stav protipožiarnej nádrže 

• Chýba projektová dokumentácia pre 
rozšírenie inžinierskych sietí a výstavbu 
novej ulice 

• Nedostatočná kapacita základnej školy 

• Zhoršená kvalita pitnej vody 
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• Časť obecných budov v nevyhovujúcom 
stave 

• Nevyhovujúca kotolňa v objekte 
základnej školy 

• Zastávky SAD v nevyhovujúcom 
estetickom stave 

• Chýbajúci monitoring bezpečnosti 
verejných priestranstiev 

Príležitosti: 

• Vodovod na cintoríne 

• Štátna a EÚ podpora budovania 
technickej infraštruktúry 

• Výstavba multifunkčného ihriska 

• Výstavba novej ulice 

• Výstavba parkoviska pred kultúrnym 
domom 

• Rekonštrukcia kultúrneho domu 

• Obecný sociálny podnik (správa údržba 
majetku obce) 

• Objekt 

Ohrozenia: 

• Chýbajúci investori v obci 

• Vysoká nezamestnanosť v obci 

• Zlá politika štátu smerom k obciam 

2.3. Analýza :: Ekonomická aktivita 

Charakteristika: Obec nemá vytvorené podmienky pre vznik obecnej firmy a podnikanie v službách 

s cieľom rozvoja obce a zvyšovania zamestnanosti. 

Silné stránky: 

• Dostatočný počet stavebných 
remeselníkov v obci 

• Blízkosť diaľnice 

• Budova Kultúrneho domu 

• Dostatok lesov vhodných pre využívanie 

• Vzrastajúca rodinná výstavba v obci 

Slabé stránky: 

• Chýbajúci investori v obci 

• Chýbajúca predajňa potravín a drogérie 

• Obec nedisponuje vhodnými priestormi 
na prenájom a podnikanie 

• Nedostatok pracovných príležitostí 
v obci 

• Slabá motivácia občanov podnikať 

Príležitosti: 

• Aktívna rola štátu podporujúca vznik 
sociálnych podnikov 

• Podpora možností ďalšej rodinnej 
výstavby 

• Veľký počet záujemcov o prácu 

• Tvorba projektov na zvyšovanie 
zamestnanosti 

• Daňové úľavy pre podnikateľov 

• Zriadenie obecného sociálneho podniku 

• Možnosti pre ďalšiu rodinnú výstavbu 

Ohrozenia: 

• Nízka kvalifikácia pracovnej sily 

• Slabé podnikateľské skúsenosti 

• Vysoké daňové zaťaženie podnikateľov 
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2.4. Analýza :: Sociálna oblasť a zdravotníctvo 

Charakteristika: ... 

Silné stránky: 

• Dostupnosť zdravotných zariadení 

• Priestory v objekte obecného úradu 
s možnosťou využitia pre potreby 
sociálnej a komunitnej práce 

• Práca OZ Pre lepší život s rómskymi 
matkami 

• Práca evanjelickej misionárky 
s rómskymi dorastenkami 

Slabé stránky: 

• Chýba terénna sociálna práca 

• Chýba terénna opatrovateľská služba 

• Chýba možnosť stravovania dôchodcov 

• Chýba sociálna pomoc pre školopovinne 
deti z nevyhovujúceho sociálneho 
prostredia 

• Nevyhovujúce bytové podmienky 
v rómskej osade 

Príležitosti: 

• Podpora legálnej svojpomocnej 
výstavby v rómskej sade 

• V regióne pôsobí 3. sektor orientujúci 
sa na sociálnu pomoc vo vylúčených 
lokalitách 

Ohrozenia: 

• Nelegálne skládky odpadu v rómskej 
osade 

2.5. Analýza :: Vzdelávanie a vzdelanosť 

Charakteristika: ... 

Silné stránky: 

• Fungujúca MŠ a 1. stupeň ZŠ 

• Motivovaní pedagógovia 

• Mimoškolská činnosť MŠ a ZŠ 

• Počítačové a projektorové vybavenie 
ZŠ 

• Dobré pokrytie internetom 

• Dostupnosť SŠ a VŠ vzdelávania v okolí 

Slabé stránky: 

• Dvojzmenné vyučovanie ZŠ 

• Nedostatočné priestory pre vzdelávanie 
a mimoškolskú činnosť v ZŠ 

• Chýba školský klub detí 

• Chýba centrum voľného času (záujmové 
krúžky) 

• Zlý technický stav kotolne školy 

• Odchádzanie žiakov obce do iných škôl, 
školy v obci využívajú výlučne rómske 
rodiny 

• Nízka vzdelanostná úroveň Rómov 

• Nízka úroveň inkluzívneho vzdelávania na 
Slovensku 

• Slabá motivácia ku vzdelávaniu Rómov 

• Chýbajú popularizačno-vzdelávacie 
podujatia pre dospelých 

• Chýba vzdelávanie o podnikaní a 
samozamestnávaní  

• Nedostatočná úroveň spoločenského 
správania v obci 

• Etnické napätie 

Príležitosti: Ohrozenia: 
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• Podpora štátu a EÚ 

• Zväčšenie kapacity ZŠ 

• Zvýšenie počtu žiakov ZŠ 

• Pozitívny demografický vývoj 

• Nezáujem o vzdelanie 

• Apatia spoločnosti 

2.6. Analýza :: Kultúra, šport, spoločenský život 

Charakteristika: ... 

Silné stránky: 

• V obci pôsobí Rímskokatolícka cirkev a 
Evanjelická a. v. cirkev 

• V rómskej osade pôsobí Apoštolská 
cirkev 

• Priestory pre klubovú činnosť (knižnica) 

• Priestory pre kultúrny a spoločenský 
život 

• Dostatok možností v okolí pre turistiku a 
cykloturistiku 

Slabé stránky: 

• Chýba multifunkčné ihrisko 

• Chýbajú formy spoločenského 
stretávania obyvateľov 

• Nedostatok aktivistov pre šport, 
kultúrny a spoločenský život 

• Chýba športová klub v obci 

• Chýbajú spolky a organizácie 

• Chýba folklórny súbor v obci 

• Chýba centrum voľného času 

• Chýbajú poznávacie zájazdy 

• Nedostatočne využívané priestory 
kultúrneho domu 

• Nedostatočné technické vybavenie 
kultúrneho domu 

Príležitosti: 

• Štátne a EÚ fondy 

• Štátne dotácie 

• Pôsobenie spolkov 

• Pôsobenie cirkví 

• Originálna výzdoba obce 

Ohrozenia: 

• Zmeny životného štýlu smerujúce k 
pasivite 

2.7. Analýza :: Obecný úrad 

Charakteristika: ... 

Silné stránky: 

• Priestory budovy slúžiace ku 
komunitným účelom 

• Vysoká miera informovanosti obyvateľov 

• Využívané verejných zhromaždení 
obyvateľov k otázkam súvisiacim so 
životom v obci 

• Príležitostne vydávané obecné noviny 

• Organizovanie dobrovoľníckych brigád 
v obci 

• Dobré personálne pokrytie úradu 

Slabé stránky: 

• Budova bez tepelnej izolácie 

• Budova vykurovaná elektricky 

• Časť budovy má pôvodné okná 
s vysokými tepelnými stratami 

Príležitosti: Ohrozenia: 
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• Zefektívňovanie práce využívaním 
informačných technológií 

•  

2.8. Analýza :: Občianska angažovanosť 

Charakteristika: ... 

Silné stránky: 

• Obyvateľky obce organizujúce pravidelné 
fyzioterapeutické cvičenia pre záujemcov 
z obce a okolia 

• Obyvatelia ochotní dobrovoľnícky pomôcť 

• Obyvatelia ochotní poskytnúť finančný dar 

Slabé stránky: 

•  

Príležitosti: 

•  

Ohrozenia: 

•  
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3. HODNOTENIE PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO 
A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE BAČKOVÍK 2015 - 2020 

 

Vysvetlivky:  

 

S – splnene 

Č – čiastočne splnené 

N - nesplnené 

Oblasť ĽUDSKÉ ZDROJE 

 

Priorita 1 – Stabilizácia obce 

 

Cieľ 1 – Zvýšiť mieru zamestnanosti a príjmy obyvateľov 

Opatrenie 1 – Rozvoj aktívnej politiky trhu práce, podpora sociálnej inklúzie a rovnosti 

príležitostí 

Aktivita 1 – Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov s dôrazom na marginalizované 
skupiny Č 
Aktivita 2 – Podporovanie uplatnenia marginalizovaných skupín na trhu práce S 
Aktivita 3 – Podpora a využívanie aktivačnej činnosti a absolventskej praxe S 
Aktivita 4 – Podpora aktivizácie obyvateľov pri realizácii miestnych projektov S 
Aktivita 5 - Poradenstvo a osveta Č 
 
Opatrenie 2 – Zvyšovanie kvalifikácie pracovnej sily 

Aktivita 6 – Podporovanie ďalšieho vzdelávania Č 
Aktivita 7 – Propagácia činnosti vzdelávacích inštitúcií v oblasti celoživotného vzdelávania S 
Aktivita 8 – Podporovanie odborného vzdelávania pre ľudí zo sociálne znevýhodneného 
prostredia N 
 
 

Cieľ 2 – Udržať mladých ľudí v obci, vytvoriť podmienky pre príliv obyvateľov do obce 

Opatrenie 3 – Zvýšenie dostupnosti bývania 

Aktivita 9 – Príprava pozemkov na bytovú výstavbu S 
Aktivita 10 – Príprava projektovej dokumentácie na bytovú výstavbu N 
Aktivita 11 – Vypracovanie investičných zámerov pre bytovú výstavbu N 
Aktivita 12 – Podporovanie individuálnej bytovej výstavby S 
Aktivita 13 – Vytvorenie registra bývania (voľné stavebné pozemky, domy) S 
Aktivita 14 – Podpora výstavby bytov pre sociálne odkázané skupiny S  
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Priorita 2 – Zlepšenie občianskej vybavenosti 
 
Cieľ 3 – Budovanie a rozvoj občianskej vybavenosti a služieb 

Opatrenie 4 – Budovanie sociálneho zázemia 

Aktivita 15 – Zlepšovanie kvality sociálnych a zdravotných služieb starších obyvateľov Č 
Aktivita 16 – Podporovanie sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva Č 
Aktivita 17 – Systém terénnej opatrovateľskej služby pre seniorov N 
Aktivita 18 – Zvyšovanie informovanosti obyvateľov o sociálnych službách N 
 
Opatrenie 5 – Modernizácia a budovanie základnej infraštruktúry a služieb 

Aktivita 19 – Rozvoj školskej, sociálnej a kultúrnej infraštruktúry S 
Aktivita 20 – Vybudovanie domu smútku N 
Aktivita 21 – Budovanie športových a relaxačno-oddychových zón pre deti a mládež N 
Aktivita 22 – Znižovanie energetickej náročnosti prevádzkovaných budov N 
 

Cieľ 4 – Stabilizácia škôl v obci 

Opatrenie 6 – Zvyšovanie dôvery obyvateľov k obecným školám  

Aktivita 23 – Osveta o prednostiach škôl v obciach S 
Aktivita 24 – Prezentácia kvality a výsledkov škôl S 
Aktivita 25 – Podporovanie propagácie škôl na web stránkach Č 
 
Opatrenie 7 – Zlepšovanie vybavenosti škôl, zavádzanie progresívnych foriem výučby 

a praktických zručností 

Aktivita 26 – Podpora zavádzania tried so špeciálnym pedagógom Č 
Aktivita 27 – Podpora individuálneho vzdelávania v rámci integrácie žiakov so zdravotným 
postihnutím N 
Aktivita 28 – Podporovanie alternatívnych metód vyučovania Č 
Aktivita 29 – Výstavba zariadení podporujúcich telesnú výchovu a zdravý životný štýl N 
 
Opatrenie 8 – Zlepšovanie mimoškolskej záujmovej činnosti 

Aktivita 30 – Podporovanie obyvateľov k záujmovej činnosti na školách N 
Aktivita 31 – Podpora vytvárania neziskových organizácií zaoberajúcich sa voľno časovými 
aktivitami N 
Aktivita 32 – Podporovanie klubovej a krúžkovej činnosti v mimo vyučovacom procese N 
 

Priorita 3 – Podpora občianskych aktivít 
 
Cieľ 5 – Zvýšiť záujem o veci verejné 

Opatrenie 9 – Zlepšenie informovanosti a aktivity obyvateľov 

Aktivita 33 – Budovanie informačných stredísk obce S 
Aktivita 34 – Podporovanie prístupu obyvateľov k informáciám S 
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Aktivita 35 – Zlepšovanie využitia informačných nástrojov obce S 
Aktivita 36 – Zmodernizovanie rádiokomunikačnej siete N 
Aktivita 37 – Podpora nových foriem informovania a využitie podnetov verejnosti S 
 
Opatrenie 10 – Podpora voľnočasových aktivít obyvateľov 

Aktivita 38 – Podpora spolkovej a klubovej činnosti obyvateľov N 
Aktivita 39 – Podpora športových akcií obyvateľov S 
Aktivita 40 – Podpora tvorivých umeleckých aktivít obyvateľov N 
Aktivita 41 – Podpora prezentácie záujmových činností obyvateľov N 
Aktivita 42 – Podpora vydávania médií o záujmovej činnosti obyvateľov S  

 
 

Oblasť TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA a ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 

Priorita 4 – Zlepšovanie dopravnej a technickej infraštruktúry 
 
Cieľ 6 – Zlepšovanie dopravnej infraštruktúry obce 

Opatrenie 11 – Modernizácia dopravnej infraštruktúry 

Aktivita 43 – Výstavba a oprava miestnych komunikácií, chodníkov, mostov a lávok S 
Aktivita 44 – Výstavba parkovacích a odstavných plôch N 
Aktivita 45 – Budovanie a modernizácia prístreškov zastávok verejnej dopravy S 
Aktivita 46 – Modernizácia verejného osvetlenia S 
 
Opatrenie 12 – Rozvoj dopravnej infraštruktúry 

Aktivita 47 – Prieskum potrieb obyvateľov v oblasti nadväznosti verejnej dopravy Č 
Aktivita 48 – Podporovanie drobných poskytovateľov verejnej dopravy N 
Aktivita 49 – Podporovanie alternatívnej dopravy N 
Aktivita 50 – Podporovanie dopravy využívajúcej alternatívne pohonné látky N 
 

Cieľ 7 – Zlepšovanie technickej infraštruktúry obce 

Opatrenie 13 – Výstavba, rozvoj a modernizácia technickej infraštruktúry 

Aktivita 51 – Výstavba obecného kanalizačného potrubia S 
Aktivita 52 – Výstavba obecnej čističky odpadových vôd S 
Aktivita 53 – Vysporiadanie pozemkov katastrálneho územia Č 
Aktivita 54 - Príprava obce na kapacitné rozšírenie elektrickej rozvodnej siete S 
Aktivita 55 – Podpora zavádzania optických káblov a rádiokomunikačných sietí N 
 
 

Priorita 5 – Starostlivosť o životné prostredie 
 
Cieľ 8 – Zníženie objemu komunálneho odpadu 

Opatrenie 14 – Podpora ekologického nakladania s odpadom 
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Aktivita 56 – Osveta zameraná na ekologické hospodárenie s odpadmi S 
Aktivita 57 – Riešenie separovaného zberu S 
Aktivita 58 – Rekultivácia kontaminovaných plôch odpadom Č 
Aktivita 59 – Podpora aktivít odpadového hospodárstva S  
 

Cieľ 9 – Zníženie spotreby fosílnych palív 

Opatrenie 15 – Podpora úsporného nakladania s energiami a využitie obnoviteľných zdrojov 

energie 

Aktivita 60 – Znižovanie spotreby energie v obecných objektoch a súkromných domoch Č  
 

Cieľ 10 – Zlepšovanie vodného hospodárstva v obci 

Opatrenie 16 – Ochrana podzemných a povrchových vôd 

Aktivita 61 – Výstavba kanalizačných sietí a čistiarni odpadových vôd S 
Aktivita 62 – Prevencia bodových zdrojov znečistenia Č 
Aktivita 63 – Kontrolovanie množstva chemických látok v podzemných a povrchových vodách 
N 
 
Opatrenie 17 – Zapojenia obce do riešenia protipovodňových opatrení 

Aktivita 64 – Spolupráca obce so zodpovednými inštitúciami na vytváraní protipovodňových 
opatrení S 
Aktivita 65 – Zapájanie obyvateľov do vytvárania povodňových plánov N 
Aktivita 66 – Prevencia povodňových udalostí Č 
Aktivita 67 – Odstraňovanie následkov povodní N 
 
Opatrenie 18 – Revitalizácia riečnych systémov 

Aktivita 68 – Spevňovanie brehov vodných tokov S 
Aktivita 69 – Údržba riečnych korýt S  
 
 

Priorita 6 – Obnova krajiny, vzhľad obce 
 
Cieľ 11 – Obnova tradičných prírodných prvkov v krajine 

Opatrenie 19 – Obnova a údržba poľných ciest a zelene 

Aktivita 70 – Výsadba a údržba líniovej zelene pozdĺž ciest S 
Aktivita 71 – Údržba trávnatých plôch a neobrábanej pôdy S 
 
Opatrenie 20 – Budovanie prírodných proti eróznych opatrení 

Aktivita 72 – Zatrávňovanie a zalesňovanie oblastí ohrozených eróziou N 
Aktivita 73 – Výsadba stromov v tradičných lokalitách S  
 

Cieľ 12 – Zlepšenie vzhľadu obce 
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Opatrenie 21 – Zvyšovanie atraktivity verejných priestranstiev 

Aktivita 74 – Výsadba a údržba zelene v obci Č 
Aktivita 75 – Rekonštrukcia centra obce Č 
Aktivita 76 – Rekonštrukcia oplotení S 
Aktivita 77 – Inštalovanie informačných tabúľ v obci S 
Aktivita 78 – Organizovanie súťaží vo vzhľade domov a dvorov S  
 

Cieľ 13 – Podpora kultúrnych, folklórnych a spoločenských tradícií 

Opatrenie 22 – Zlepšiť zázemie miestnych spoločenských tradícií 

Aktivita 79 – Podpora folklórnych a spoločenských podujatí N 
Aktivita 80 – Podpora folklórnych zoskupení N 
Aktivita 81 - Podpora vydávania obecných novín S 

 

Oblasť EKONOMICKÝ ROZVOJ 

 

Priorita 7 – Ekonomický rozvoj s využitím domácich zdrojov 
 
Cieľ 14 – Rozvoj v oblasti služieb a priemyslu 

Opatrenie 23 – Podpora nových podnikov a služieb, rozvoj existujúcich podnikov 

a služieb 

Aktivita 82 – Vytváranie podmienok pre vstup investorov N 
Aktivita 83 – Podporovanie podnikania využívajúceho lokálne suroviny N 
Aktivita 84 – Rekonštrukcia predajných objektov N 
 
Opatrenie 24 – Budovanie a rekonštrukcia infraštruktúry a podpora inovácií 

a výskumu 

Aktivita 85 – Budovanie priemyselných parkov N 
Aktivita 86 – Využívanie slnečnej, vodnej a veternej energie N 
 

Priorita 8 – Podpora malého a stredného podnikania 
 
Cieľ 15 – Zvýšenie prístupu podnikateľov k programom malého a stredného podnikania 

Opatrenie 25 – Zvyšovanie informovanosti o možnostiach využívania programov 

rozvoja malého a stredného podnikania 

Aktivita 87 – Informovanie o programoch rozvoja podnikania N 
Aktivita 88 – Zavádzanie progresívnych informačných technológií Č  
 

Cieľ 16 – Vytvorenie prostredia pre rozvoj nového podnikania 

Opatrenie 26 – Príprava priestoru pre podnikateľské aktivity 
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Aktivita 89 – Identifikovanie areálov a objektov vhodných pre podnikanie N 
Aktivita 90 – Vytváranie prehľadu areálov a objektov vhodných k rozvoju podnikania 
a ich prezentácia N 
Aktivita 91 – Budovanie technickej a prístupovej infraštruktúry k areálom/objektom N 
 
Opatrenie 27 – Podpora rozvoja nových podnikateľských aktivít 

Aktivita 92 – Tvorba manuálu k založeniu nového podnikania N 
Aktivita 93 – Podpora prilákania investora do obce N 
Aktivita 94 – Podpora spolupráce na vytváraní nadväzujúceho podnikateľského 
zázemia N 
 

Cieľ 17 – Stabilizácia drobného podnikania v službách 

Opatrenie 28 – Podpora drobného podnikania v službách 

Aktivita 95 – Zabezpečenie priestoru pre podnikanie v službách N 
Aktivita 95 – Marketing drobných služieb v obce S 

 

Priorita 9 – Rozvoj cestovného ruchu 
 
Cieľ 18 – Zlepšovanie služieb v cestovnom ruchu 

Opatrenie 29 – Rozvoj atraktivity obce a medzinárodnej spolupráce 

Aktivita 96 – Vytvorenie propagačných materiálov obce N 
Aktivita 97 – Budovanie pozitívneho mediálneho obrazu obce S 
 
Opatrenie 30 – Rekonštrukcia infraštruktúry cestovného ruchu 

Aktivita 98 – Výstavba športovo-rekreačných zariadení a ich vybavenia N 
Aktivita 99 – Budovanie parkovísk, prístupových ciest a inžinierskych sietí Č 
Aktivita 100 – Budovanie a údržba turistických chodníkov a cyklistických trás N 
 
Opatrenie 31 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

Aktivita 101 – Podpora a organizovanie tradičných jarmokov N 
Aktivita 102 – Podpora výstavnej činnosti N 
 
 

Priorita 10 – Podpora poľnohospodárstva 
 
Cieľ 19 – Zachovanie poľnohospodárskej výroby v obci 

Opatrenie 32 – Stabilizácia odbytu poľnohospodárskych výrobkov 

Aktivita 103 – Podpora vzniku kooperácie medzi poľnohospodármi N 
Aktivita 104 – Diverzifikácia poľnohospodárskej produkcie zaisťujúcej alternatívne 
zdroje príjmov N 
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Opatrenie 33 – Podpora ekologických postupov v poľnohospodárstve 

Aktivita 105 – Podpora mimo produkčných funkcií poľnohospodárskej krajiny vrátane 
lesov N 
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1.2 Dokument „Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 
Bačkovík“ 
 
PHSR obce do roku 2020 je strednodobým plánom k naštartovaniu dlhodobých procesov, ktoré povedú ku 
zlepšeniu sociálno-ekonomických podmienok života obce. Je návodom pre spoločné a individuálne projekty 
obce, podnikateľského sektora a spolkov, či záujmových organizácií pri spoločnom úsilí o rozvoj obce. Slúži ako 
podklad pre zdôvodňovanie finančných potrieb pri využívaní štátnych zdrojov a súčasne je potrebnou 
podmienkou k získaniu dotácií z fondov Európskej únie. 
 
PHSR formuluje kľúčové problémy obce, jasne definuje strategické ciele, rozvojové priority, opatrenia obce ako 
celku. Navrhuje rad na seba nadväzujúcich krokov, ktorými sa koordinuje činnosť vo vnútri obce tak, aby sa 
dosiahlo riešenie problémov v prospech verejnosti. 
 
Je spracovaný v zhode s programovými princípmi Európskej únie, ktoré kladú dôraz na súlad medzi názormi 
verejnej správy, podnikateľského a občianskeho sektora. PHSR je v súlade s prijatými koncepciami štátu, vyššieho 
územného celku, stratégiou rozvoja príslušného mikroregiónu, rezortnými stratégiami, záujmami ochrany 
životného prostredia aj kultúrneho dedičstva. 
 

1.2.1 Štruktúra PHSR 
 
Dokument je zložený z troch hlavných častí. Prvá, analytická časť, obsahuje súhrnnú situačnú analýzu a SWOT 
analýzu sledovaného územia. Z druhej, strategickej časti dokumentu, už vyplývajú prioritné projektové zámery 
obce. Tretia, implementačná časť pozostáva z akčného plánu s časovým harmonogramom a návrhom finančného 
a organizačného zabezpečenia. Členenie dokumentu je naznačené nižšie: 
 
Analytická časť 
 

 Situačná analýza – mapovanie jednotlivých zložiek územia obce 
 SWOT analýza – vyhodnotenie obce z hľadiska silných stánok, slabých stránok, príležitostí a ohrozenia 

 
Strategická časť 
 

 Vízia – vymedzenie budúceho dosiahnutého stavu obce 
 Problémové oblasti – riešené okruhy problémov 
 Priority – prioritné rozvojové smery 
 Ciele – vymedzujú ciele ideálnymi stavmi, ktoré sa realizáciou stratégie dosiahnu 
 Opatrenia – jednotlivé kroky k dosiahnutiu vymedzených cieľov 
 Aktivity – špecifikácia spôsobov realizácie opatrení 
 Organizačné zaistenie – systém financovania, manažmentu, hodnotenia 

 
Implementačná časť 
 
Prílohy 
 

 Akčný plán obce – návrhy projektov 
 

1.2.2 Metóda spracovania PHSR 
 
PHSR je spracovaný kombináciou expertnej a komunitnej metódy, kde návrhy častí PHSR boli doplňované, 
pripomienkované verejnosťou s cieľom dosiahnuť maximálnu dohodu o rozvoji obce. Zdrojom informácii boli 
Obecný úrad Bačkovík, Štatistický úrad v Košiciach, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny so sídlom v Košiciach, 
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Katastrálny úrad Košice, a ďalší. Spracovatelia vychádzali z poznatkov z odovzdaných anonymných dotazníkov od 
občanov, využili získané iniciatívne návrhy zo stretnutí s riadiacou skupinou, s pracovnou skupinou, ako aj z 
verejného zhromaždenia občanov a ich pripomienok. PHSR vychádza z krajského PHSR a nadväzuje na Národný 
strategický referenčný rámec Slovenskej republiky. Celkový návrh priorít bol verejne prejednaný v obci. 
 

1.2.3 Vymedzenie riešeného územia 
 
V dobe ukončenej práce na Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja – v apríli 2015 – ako riešené územie je 
určené katastrálne územie obce a urbanizované územie v hraniciach intravilánu. Kataster obce susedí s 
katastrami obcí Boliarov, Čakanovce, Žírovce a Rankovce. 
 

1.2.4 Spracovateľ stratégie 
 
PHSR bol spracovaný Občianskym združením pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov Slovenska, so sídlom v 
Košiciach v spolupráci so starostom obce, ako aj s pracovnou a riadiacou skupinou. Počas procesu 
vypracovávania PHSR mali občania možnosť sa k jednotlivým etapám vyjadrovať a pripomienkovať ich. Pred 
schválením PHSR v obecnom zastupiteľstve bola stratégia plánu prejednaná s občanmi a pripomienky z 
verejného zhromaždenia boli zapracované. 
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2 SITUAČNÁ ANALÝZA 
 

2.1 Koncepčné dokumenty súvisiace s rozvojom obce Bačkovík 
 

2.1.1 Dokumenty súvisiace so začlenením obce Bačkovík do mikroregiónov 
a iných zoskupení 
 
2.1.1.1 Program rozvoja Kecerovského mikroregiónu – združenie obcí 
 
V roku 2003 zakladatelia obec Čižatice, Boliarov, Kecerovce, Kecerovský Lipovec, Vtáčkovce, Opiná, Bunetice a 
členovia obec Bačkovík, Mudrovce založili záujmové združenie pod názvom Kecerovský mikroregión – združenie 
obcí so sídlom v Kecerovciach. 
 
Cieľom záujmového združenia je: 
 
- presadzovať, vytvárať podmienky a realizovať územný plán dotknutých obcí 
- zastupovať obce v jednaniach s orgánmi a organizáciami štátnej správy a samosprávy, so zväzmi, zoskupeniami 
organizáciami dodávateľov a odberateľov, investorskými, projektovými, inžinierskymi a obchodnými 
organizáciami, peňažnými ústavmi a poisťovňami, s inými organizáciami doma a v zahraničí pri plnení účelu 
združenia 
 
2.1.1.2 Program rozvoja Mikroregiónu Olšavsko - Kecerovského 
 
V roku 2004 sa na získanie technickej asistencie na spracovanie rozvojových stratégií mohli zapojiť len 
mikroregióny na území prešovského a košického kraja, ktoré nemali spracovaný rozvojový dokument, mali 
vidiecky charakter, mali viac než 8 tisíc obyvateľov, vyškoleného miestneho experta, vlastné technické a 
kancelárske vybavenie. To podnietilo zakladateľov a členov Kecerovského mikroregiónu (obce - Bačkovík, 
Čižatice Boliarov, Mudrovce, Kecerovce, Kecerovský Lipovec, Vtáčkovce, Opiná, Bunetice) a zakladateľov a členov 
Združenia obcí Olšavského mikroregiónu (obce - Svinica, Košický Klečenov, Nižná Kamenica, Vyšná Kamenica, 
Herľany, Rankovce) k rozhodnutiu navzájom sa spojiť do Mikroregiónu Olšavsko – Kecerovského, a tak splniť 
požadované podmienky. Všetky obce tohto mikroregiónu patria do okresu Košice – okolie, Košického kraja a sú 
súčasťou územnej jednotky NUTS II Východné Slovensko. 
 
Cieľom záujmového združenia je: 
 
- vytvoriť kapacitu občanov mikroregiónu aktívne sa podieľať na rozvojových procesoch, zapájať sa do prípravy a 
realizácie rozvojových projektov, získavať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov a podieľať sa na 
rozhodovaní o dianí v mikroregióne a pritom účinne pomáhať volenej časti samosprávy realizovať aktivity 
- posilniť občiansku participáciu, rozvoj miestnej demokracie 
- vypracovať rozvojový dokument obcí a mikroregiónu v oblasti dlhodobého rozvoja, realistické akčné plány na 
obdobie 3 – 5 rokov pre vybrané priority, vypracované konkrétne projekty miestnych subjektov do jednotlivých 
operačných programov pre štrukturálne fondy. 
 
2.1.1.3 Program rozvoja Združenia obcí Ekológ Olšava 
 
V roku 1998 založili zakladatelia obcí Bačkovík, Bidovce, Blažice, Bohdanovce, Boliarov, Bunetice, Čakanovce, 
Čižatice, Ďurďošík, Ďurkov, Herľany, Kalša, Kecerovce, Kecerovský Lipovec, Košický Klečenov, Mudrovce, Nižná 
Kamenica, Nižný Čaj, Nový Salaš, Olšovany, Opiná, Rákoš, Rankovce, Ruskov, Slančík, Slanec, Slanská Huta, 
Slanské Nové Mesto, Svinica, Trsťany, Vtáčkovce, Vyšná Kamenica, Vyšná Myšľa, Vyšný Čaj Združenie obcí Ekológ 
Olšava so sídlom v obci Vyšný Čaj. 
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Cieľom záujmového združenia je: 
 
- zabezpečenie pitnej vody, likvidáciu tekutých odpadov (kanál, ČOV) pre členské obce združenia 
- zabezpečenie činnosti o trvalo udržateľný rozvoj vidieka 
 
2.1.1.4 Regionálne združenie obcí Košice – okolie (ďalej len RZO-KO) 
 
Obecné zastupiteľstvo v Bačkovíku uznesením číslo 5/07 zo dňa 29.12.2006 schválilo vstup obce Bačkovík do 
Regionálneho združenia obcí Košice – okolie, so sídlom v Čani. RZO-KO vzniklo v januári 2007 odčlenením zo 
Združenia miest a obcí Košice okolie (ZMO KO). V súčasnosti RZO-KO tvoria obce Regionálneho združenia obcí 
Hornád, Kecerovského mikroregiónu, Olšavského mikroregiónu - združenie obcí, mikroregiónu Ružín, Združenia 
obcí Slanského mikroregiónu a Toryského mikroregiónu, spolu vyše 70 obcí. 
 
Cieľ združenia: 
 
- zjednocovanie postupu obcí pri plnení zverených kompetencií a práv 
- organizovanie a uskutočňovanie stretnutia zástupcov samosprávnych orgánov obcí 
- na požiadanie obcí vykonávanie koordinácie pri zabezpečení a riešení regionálnych problémov 
- aktívna spolupráca s orgánmi štátnej správy na príprave zákonov a legislatívnych noriem týkajúcich sa 
samosprávnych orgánov obcí a predkladanie iniciatívnych návrhov na riešenie prípadných sporných otázok 
- vykonávanie poradenskej činnosti v otázkach praktického uplatňovania zákonov hospodárenia, spracovania 
koncepcií rozvoja sídel a regiónov atď. 
- napomáhanie pri vytvorení podmienok na spoločné podnikanie, výstavbu a prevádzku spoločných zariadení 
- obhajovanie záujmov a práv svojich členov – v prípade potreby aj na justičných orgánoch a predkladanie svojich 
stanovísk a návrhov riešenia problémov zastupiteľským zborom a štátnym inštitúciám. 
 
2.1.1.5 Združenie miest a obcí Slovenska 
 
Združenie miest a obcí Slovenska je mimovládna nezávislá a nadstranícka organizácia, angažujúca sa v riešení 
vecných problémov miest a obcí, združujúca 96 percent miest a obcí v Slovenskej republike. Obec Bačkovík je jej 
členskou organizáciou od jeho založenia v roku 1990. 
 
Cieľom združenia je: 
 
- obhajovať spoločné záujmy a práva členských miest a obcí pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, v 
súlade s Európskou chartou miestnej samosprávy, Ústavou SR a zákonmi Slovenskej republiky; 
- predkladať vecne príslušným ústredným orgánom návrhy na riešenie problémov miestnej územnej samosprávy; 
- zjednocovať postup členských miest a obcí pri vykonávaní im zverených úloh; 
- aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych úloh. 
 
2.1.1.6 Záujmové združenie právnických osôb City EUROPARK 
 
Záujmové združenie City EUROPARK bolo založené rozhodnutím zakladateľov združenia zakladateľskou zmluvou 
zo dňa 1.4.2007 na základe ustanovenia § 20 f a nasledujúceho zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších 
právnych predpisov (Občianskeho zákonníka). Záujmové združenie je samostatnou právnickou osobou. 
Združenie bolo založené na dobu neurčitú. Sídlo združenia je Čínska 20, 040 13 Košice. 
 
Ciele a činnosť združenia: 
 
1. Spolupráca s n.o. EUROPARK, n.o. v oblasti úpravy a realizácie výstavby multifunkčného komplexu cestovného 
ruchu City EUROPARKU lokalizovaného v rámci Olšavského mikroregiónu. 
2. Koordinácia procesov súvisiacich s prípravou územia pre výstavbu MKCR City EUORPARKU v rámci Olšavského 
mikroregiónu s miestnou samosprávou, predstaviteľmi štátnej správy, potencionálnymi investormi. 
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3. Implementáciou know – how EUROPARK, n.o., čo je „Prepojenie MKCR City Europarku s energetickým 
potenciálom geotermálnych zdrojov regiónu v rámci Kaskádového systému.“ 
4. Presadzovanie a ochrana záujmov obcí Olšavského mikroregiónu, ako aj záujmov autora projektu „City 
EUROPARK“ pri jednaniach tak s predstaviteľmi štátnej správy a samosprávy, ako aj potenciálnymi investormi. 
5. Presadzovanie a ochrana záujmov obcí Olšavského mikroregiónu, ako aj záujmov autora projektu „City 
EUROPARK“ pri jednaniach s potenciálnymi dodávateľmi a investormi projektu „City EUROPARK“ v rámci 
procesov súvisiacich s prípravou a realizáciou projektu. 
6. Koordinácia aktivít individuálnych investorov v rámci Olšavského mikroregiónu s cieľom: 
a) Primárneho využitia energetického potenciálu geotermálneho zdroja Olšavského mikroregiónu pre potreby 
projektu City EUROPARK, ktorý z hľadiska strategických zámerov Košického samosprávneho kraja patrí k 
projektom prioritného významu a to tak v strednodobo, ako aj dlhodobom horizonte. 
b) Presadzovanie a podpory takých aktivít zo strany investorov predovšetkým v rámci priemyslu cestovného 
ruchu, ktoré budú smerovať tak k zabezpečeniu ekonomického rozvoja obcí Olšavského mikroregiónu, ako aj k 
vytvoreniu podmienok trvalo udržateľného rozvoja. 
c) Presadzovanie a podpory takých aktivít zo strany investorov predovšetkým v rámci priemyslu cestovného 
ruchu, ktoré prostredníctvom využitia energetického potenciálu geotermálneho zdroja Olšavského mikroregiónu 
budú smerovať tak k zabezpečeniu ekonomického rozvoja obcí Olšavského mikroregónu, ako aj k vytvoreniu 
podmienok trvalo udržateľného rozvoja. 
d) Realizácie výstavby geotermálnej elektrárne v rámci územia Olšavského mikroregiónu, ako primárneho 
energetického nosiča elektrickej a tepelnej energie pre potreby prevádzky City EUROPARKU. 
e) Presadzovania záujmov obyvateľov Olšavského mikroregiónu v oblasti rozvoja tak zamestnanosti, ako aj 
rozvoja malého a stredného podnikania v rámci predovšetkým projektu City Europarku, ako aj ďalších aktivít 
smerujúcich predovšetkým do oblastí rozvoja cestovného ruchu. 
7. Poskytovanie komplexných informácií o pripravovaných strategických zámeroch v rámci Olšavského 
mkroregiónu, tak pre obyvateľov mikroregiónu, ako aj pre predstaviteľov štátnej správy a samosprávy, 
potenciálnych dodávateľov a investorov. 
8. Implementácia inovatívnych technológií v oblasti využitia energetického potenciálu geotermálnych zdrojov 
Olšavského mikroregiónu. 
 

2.1.2 Územno-plánovacia dokumentácia obce Bačkovík 
 
Územný plán obce stanovuje urbanistickú koncepciu, rieši prípustné, neprípustné, prípadne podmienené 
funkčné využitie plôch, ich usporiadanie, určuje základnú reguláciu územia vymedzuje hranice zastavaného 
územia. V územnom pláne obce sa vyznačuje hranica súčasne zastavaného územia obce. Dispozícia územno-
plánovacej dokumentácie obce je podmienkou pre príjem prostriedkov z programov Európskej únie aj niektorých 
programov Slovenskej republiky na rozvojové zámery obce investičného charakteru. 
 
Obec Bačkovík nemá v súčasnej dobe vypracovaný územný plán rozvoja obce. Obec má spracovanú urbanistickú 
štúdiu, ktorú vyhotovilo Architektonické štúdio ATRIUM, Letná 40, v Košiciach a následne schválilo obecné 
zastupiteľstvo uznesením číslo 86/09 zo dňa 26.2.2009. Urbanistická štúdia je súčasťou mikroregiónu Združenia 
obcí vytvárajúcich časť Olšavsko-Kecerovského mikroregiónu. Ide o záujmové územie obcí Bačkovík, Boliarov, 
Kecerovský Lipovec, Mudrovce. 
 

2.1.3 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho 
kraja 
 
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja je strednodobý dokument, na základe 
ktorého sa uskutočňuje podpora regionálneho rozvoja na úrovni samosprávneho kraja s dôrazom na sociálno-
ekonomickú sféru. Možno ho charakterizovať ako program cielených opatrení, príp. intervencií, navrhnutý pre 
oživenie ekonomického a sociálneho rozvoja kraja. Je potrebné ho vnímať hlavne v rovine kompetencií, ktoré sa 
legislatívne presunuli na Košický samosprávny kraj, ktorý môže Košický samosprávny kraj ovplyvňovať len do 
určitej miery. 
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Je základným strategickým dokumentom vyjadrujúcim rozvojové potreby a určuje ciele, ktoré chce Košický 
samosprávny kraj dosiahnuť v časovom horizonte do roku 2006 a má byť východiskom pre rozvoj kraja do roku 
2015. Materiál spĺňa požiadavky Európskej únie pre príjem pomoci zo štrukturálnych fondov. 
 

2.1.4 Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky 
 
Národný strategický referenčný rámec je základným programovým dokumentom uskutočňovania štrukturálnej a 
regionálnej politiky Slovenskej republiky pre obdobie rokov 2007 – 2013 s východiskom do roku 2015. Poskytuje 
komplexný pohľad na súčasný stav regiónov Slovenskej republiky a bariéry ich rozvoja. Definuje rozvojové 
priority a spôsob ich dosiahnutia. Obsahuje ciele, stratégiu a s tým spojený finančný a implementačný rámec. 
Obsahuje aj charakteristiky vypracovaných sektorových operačných programov, ako aj charakteristiky ďalších 
programových dokumentov, na ktoré je alokovaná finančná pomoc Európskej únie. 
 
Bol vypracovaný s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť zaostalých regiónov a ich výkonnosť pri rešpektovaní 
trvalej udržateľnosti a tak zmierniť rozdiel v úrovni hrubého domáceho produktu na obyvateľa Slovenska oproti 
priemeru členských štátov Európskej únie. Národný referenčný strategický rámec zároveň zabezpečuje funkčnosť 
regionálnej politiky v symbióze so strednodobými hospodárskymi prioritami Slovenska. 
 

2.1.5 Pozičný dokument Európskej komisie k Partnerskej dohode a 
programom SR na roky 2014 - 2020 
 
Pozičný dokument Európskej komisie k Partnerskej dohode a programom SR na roky 2014 - 2020 predstavuje 
pohľad Európskej komisie na identifikáciu hlavných rozvojových potrieb a výber tematických cieľov a priorít, 
ktoré by mali byť financované v rámci fondov Spoločného strategického rámca EÚ v podmienkach SR. Pozičný 
dokument vytvára základ na proces negociácií s Európskou komisiou k Partnerskej dohode a programom SR na 
roky 2014 – 2020.  
 
Dôležitým prvkom reformy politiky súdržnosti EÚ je koncentrácia zdrojov z budúcich fondov EÚ na obmedzené 
množstvo priorít s jasnými výsledkami. Fondy EÚ z hľadiska potrieb je dôležité nasmerovať na financovanie 
priorít s najväčším potenciálom rastu, viac využívať návratné finančné zdroje a národné financovanie. Z pohľadu 
Európskej komisie je najúčelnejšie využiť fondy Spoločného strategického rámca EÚ na podporu týchto oblastí: 
 
- podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie, 
- infraštruktúra pre hospodársky rast a zamestnanosť, 
- rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce, 
- trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, 
- moderná a profesionálna verejná správa. 
 
Oprávnenosť podpory pre tieto oblasti bude predmetom ďalších rokovaní medzi Európskou komisiou a 
Slovenskou republikou. 
 

2.2 Charakteristika obce Bačkovík 
 

2.2.1 História obce Bačkovík 
 
Bačkovík, abovská dedina, existovala už v stredoveku a prvá písomná zmienka o nej je z roku 1323 (Bagak). Obec 
Bačkovík patrila pod Abovskú (Abovsko-Turnianskú) stolicu. Jej osídlenie bolo pôvodne slovenské, neskôr 
slovensko-maďarské. Obyvatelia sa v minulosti aj v súčasnosti zaoberali a zaoberajú predovšetkým 
poľnohospodárstvom. K pôvodným remeslám, ktoré v tejto dobe v obci existovali patrili tesár a chovateľ koní. V 
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15. storočí bola obec súčasťou rodového panstva Perenyiovcov. V roku 1601 mala obec 14 usadlostí. V roku 1828 
bolo v obci 46 domov. 
 
Prvé zmienky o obci a jej názvy 
 
1773 - Bátyok; Baczkowig; 
1768 - Battyok; Bacskovik; 
1808 - Báttyok; Bačkowík; 
1863 - 1913 - Báttyok; 
1920 - Bačkovik; 
1927 - Bačkovík; až do dnes 
 

2.2.2 Symboly obce Bačkovík 
 
Symboly obce Bačkovík sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou B – 175/2001. 
 
2.2.2.1 Erb obce Bačkovík 
 
Erb obce Bačkovík tvorí v červenom štíte na zelenej pažiti vpravo zlatý drobný kôň v striebornej zbrojí, vľavo od 
neho strieborno odetý obrátený muž so striebornou sekerou na zlatom porisku vo zdvihnutých rukách, vľavo od 
neho na pažití zlatá konštrukcia troch nad sebou položených brvien pospájaných prekríženými trámami (Obrázok 
1). 
 
Obrázok 1 Erb obce Bačkovík 
 
2.2.2.2 Vlajka obce Bačkovík 
 
Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej (2/8), žltej (1/8), červenej (2/8), bielej 
(1/8) a zelenej (2/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do 
tretiny jej listu (Obrázok 2). 
 
Obrázok 2 Vlajka obce Bačkovík 
 
2.2.2.3 Pečať obce Bačkovík 
 
Historická pečať obce pochádza z roku 1840. V strede pečatného poľa sa na pažiti nachádza postava muža so 
sekerou zodvihnutou v oboch rukách, za ním napravo kôň. Aj keď hlavným druhom obživy Bačkovičanov bolo 
roľníctvo, chceli sa svojou symbolikou odlíšiť od okolitých susedných obcí. Preto pri voľbe svojho znaku siahli do 
inej výrobnej činnosti, ktorú považovali pre seba za typickú. A tou, ako jednoznačne dosvedčuje pečatidlo, bolo v 
tom čase tesárstvo a chov koňov (Obrázok 3). 
 
Obrázok 3 Pečať obce Bačkovík 
 

2.2.3 Poloha, prírodné podmienky 
 
Obec Bačkovík sa nachádza 25 km severovýchodne od okresného a krajského mesta Košice (Obrázok 4 – časť b), 
v severovýchodnej časti Košického kraja na východe Slovenskej republiky. 
 
Obec tvorí jedno katastrálne územie. 
 
Obrázok 4 Mapa polohy obce Bačkovík 
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Geomorfologicky sa oblasť obce Bačkovík rozprestiera na rozhraní Košickej kotliny a západnej časti Slanských 
vrchov. Nadmorská výška stredu obce je 269 m n. m. 
 
Jej členitý povrch s krátkymi hlbokými dolinami a strmými svahmi rozčlenenými eróznymi ryhami a výmoľmi 
tvoria flyšové súvrstvia. Obytná časť obce je v údolí, po oboch stranách obytnej časti sú svahy, ktorých výška 
dosahuje okolo 250 m n. m. 
 
Okolo obce priteká zo západnej strany rieka Olšava, ktorá sa v katastri obce Nižná Myšľa vlieva do rieky Hornád. 
Rieka Olšava je v úseku Košickej kotliny silne meandrujúcim tokom s menšími ale početnými meandrami a 
niekoľkými obtočníkmi. Pre celú oblasť táto rieka znamená veľmi veľa, nakoľko vytvára priaznivé biologické 
podmienky pre najúrodnejšie časti chotára. Rieka je nielen zásobárňou spodných vôd, ale svojou erozívnou 
činnosťou vytvára široké miesta, kde sa ťaží kameň. Táto rieka patrí k oderskému typu, v ktorom zdrojom 
vodnosti je prevažne dážď. Prejavuje sa to v jarných mesiacoch, keď rieka niekoľkonásobne zväčší svoj prietok a 
vystúpi z brehov. Cez obec Bačkovík preteká Rankovský potok, ktorý priteká od severovýchodu na juhozápad a 
vlieva sa do rieky Olšava. Jeho kapacita v intraviláne obce je z hľadiska ohrozenia záplavami dimenzovaná na 100 
ročnú vodu. 
 
Územie katastra obce patrí z globálneho hľadiska do klimatickej oblasti teplej, mierne vlhkej, s chladnou zimou. 
Počet letných dní s najvyššou dennou teplotou 25 C a viac tu presahuje 50. Najteplejším mesiacom je júl s 
priemernou teplotou 18.5  C, najchladnejším január s priemerom - 4,3  C. Najteplejšia teplota vzduchu 
nameraná v týchto miestach je okolo 36  C, najnižšia okolo - 30  C. Začiatok vykurovacieho obdobia sa pohybuje 
medzi 20. septembrom až 10. októbrom. Trvanie vykurovacieho obdobia je 230 – 250 dní. Priemer minimálnych 
absolútnych teplôt za rok pod – 20  C je 20 – 25 dní. 
 
Priemer ročných úhrnných zrážok je okolo 700 mm s minimom v marci (34 mm) a maximom v júni (96 mm). 
Priemerný počet dní so zrážkami s úhrnom 1 mm a viac dosahuje 100 – 110, s maximom v júni (10 – 11 dní) a 
minimom v septembri (6 – 7 dní). Maximálny denný úhrn môže dosiahnuť 80 – 100 mm. 
 
Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou dosahuje v nižších polohách okolo 70. Prvý deň so snehovou 
pokrývkou je v obci Bačkovík v poslednej dekáde novembra. Priemerná výška snehovej pokrývky dosahuje 15 cm 
vo februári. V priemere raz za 10 rokov jej maximálna výška môže presiahnuť 75 cm. Priemerný počet jasných dní 
v roku je okolo 50, s maximom koncom leta a začiatkom jesene. Priemerný počet zamračených dní je 130, s 
najväčším zastúpením v zimných mesiacoch. Ročné trvanie slnečného svitu dosahuje okolo 1 500 hodín. 
 
Zastúpenie smerov vetrov sa v okolí Bačkovíka najčastejšie vyskytuje zo severu a z juhu, s priemernou rýchlosťou 
prúdenia 2 – 3 m/s. 
 

2.2.4 Zaradenie obce v rámci správneho členenia 
 
Z hľadiska verejnej správy je obec súčasťou vyššieho územného celku Košického samosprávneho kraja (Obrázok 
6). Patrí do okresu Košice – okolie (Obrázok 5), nachádza sa v jeho severovýchodnej časti. 
 
Obrázok 5 Okres Košice – okolie v Košickom kraji 
 
Tvorí spoločne celok NUTS I – Slovenská republika, v rámci územných jednotiek NUTS II – východné Slovensko, 
NUTS III – VÚC Košice, NUTS IV – okres Košice - okolie a NUTS V – obec Bačkovík. Ide o klasifikáciu, ktorá je 
zavedená Štatistickým úradom Európskej komisie (Eurostat) v spolupráci s národnými inštitútmi pre štatistiku, v 
prípade Slovenska Štatistickým úradom Slovenskej republiky. 
 
Obrázok 6 Košický samosprávny kraj v Slovenskej republike 
 
Obec Bačkovík je začlenená do Kecerovského mikroregiónu (Obrázok 7), Oľšavsko –Kecerovského mikroregiónu a 
do Mikroregiónu Ekológ Olšava (Obrázok 8). Územie mikroregiónov (Obrázok 9) sa nachádza v severovýchodnej 
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časti okresu Košice – vidiek a je súčasťou Košického samosprávneho kraja. Kecerovský mikroregión na severe 
susedí s okresom Prešov, na východe s okresom Vranov nad Topľou. Južne od neho leží Olšavský mikroregión, 
ktorý na východe susedí s okresom Trebišov. Poloha Mikroregiónu Ekológ Olšava sa rozprestiera od územia obcí 
Bunetice a Opiná až po hranicu s Maďarskom. 
 
Obrázok 7 Kecerovský mikroregión 
 
Obrázok 8 Mikroregión Ekológ Olšava 
 
Obrázok 9 Kecerovský mikroregión, Olšavský mikroregión a Mikroregión Ekológ Olšava v Košickom 
samosprávnom kraji 
 
Obec Bačkovík patrí do matričného obvodu Bidovce, avšak bežné overovacie úkony sa vykonávajú na Obecnom 
úrade v Bačkovíku. Stavebný úrad (prenesený výkon štátnej správy) má obec v Bidovciach. Poverenou obcou je 
obec Bidovce. Funkciu samosprávy vykonáva Obecný úrad Bačkovík. Územnosprávna spádovosť obce Bačkovík je 
v tabuľke 1. 
 
Tabuľka 1 Základné údaje o obci Bačkovík 
 
Počet obyvateľov: ? 
Katastrálna výmera (ha): 416 
Matrika: Bidovce 
Sídlo okresného úradu ŽP: Košice 
Sídlo okresného úradu: Košice 
Sídlo daňového úradu: Košice 
Sídlo okresného súdu: Košice 
Sídlo ÚPSVaR: Košice 
Sídlo PZ SR: Bidovce 
Sídlo Hasič. zboru: Bidovce 
Zdroj: Obecný úrad Bačkovík, 2015 
 
Hustota osídlenia je 98 obyvateľov na 1 km . 
 

2.2.5 Využitie krajiny obce 
 
Charakteristickou pre obec je prevaha poľnohospodárskych pozemkov, ktoré tvoria približne 99,8 % celkového 
územia obce. Na ornej pôde, sa pestujú obilniny (pšenica, jačmeň), zemiaky, kŕmna repa, repka, kukurica a 
slnečnica. 
 
Z nezalesnených pozemkov prevládajú trvalé trávnaté porasty - 75,85 %. Okolie Bačkovíka je bohaté na rôzne 
typy lúk, miestami so skupinami stromov a kríkov. Kosené lúky zakvitajú koncom júna lúčnymi druhmi, akými sú 
napr. zvonček konáristý, králik biely, nevädza poľná, klinček slzičky a i. V lesných spoločenstvách a v ich 
okrajových zónach je pomerne bohatý krovitý podrast, ktorý tvorí ruža šípová, trnka obyčajná, ostružina maliny a 
ostružina krovitá, lieska obyčajná, borievka obyčajná, baza chabzda a svíb južný, ktorý sa vyskytuje iba na 
východnom Slovensku. Oblasť je bohatá aj na liečivé byliny. Z chránených a vzácnych druhov rastú v širšom okolí 
obce plavúň obyčajný, vemeník dvojlistý, ľalia zlatohlavá, zimozeleň menšia, vstavačovec bazový, vstavač 
májový, prilbovka biela, mečík škridlicovitý. 
 
Lesné porasty chotára obce Bačkovík tvoria zmiešané lesy - 0,407 %. Sú to prevažne listnaté, hlavne hrabové a 
bukové dreviny s prítomnosťou duba a brezy, s malým zastúpením ihličnanov (borovice a smreky). Z drevín 
prevažuje buk lesný, javor horský, hrab obyčajný, dub letný. 
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V chotári obce sú dobré existenčné podmienky pre srnčiu a jeleniu zver. Často možno vidieť aj čriedy diviakov. V 
menšej miere sa vyskytuje jazvec obyčajný, líška obyčajná, mačka divá, hojne sa vyskytuje kuna lesná, tchor 
obyčajný. V celej oblasti sa vyskytuje veľké množstvo vtáctva rôzneho druhu. Možno tu vidieť bociana bieleho, 
kukučku obyčajnú, holuba plúžika, hrdličku poľnú, hrdličku záhradnú, ďatlovité vtáky, žlnu zelenú, slávika 
obyčajného, drozdovité vtáky a iné. Z dravcov je po celom území najrozšírenejší myšiak hôrny, jastrab veľký, 
jastrab krahulec a sovy. 
 
Záhrady v obci Bačkovík tvoria 0,05 %. V intraviláne obce prevažujú ovocné stromy a okrasné kríky. 
 
Územie obce obsahuje len zanedbateľné % vodnej plochy (požiarna nádrž), zastavaná plocha tvorí 0,072 %. 
Ostatné plochy zahrňujúce cesty, chodníky, drobnú zeleň, manipulačné plochy tvoria 0,048% územia obce. 
Medzi charakteristické druhy trávnikov, prícestí a iných dedinských stanovíšť patria slez nizučký, slez nebadaný, 
pŕhľava malá, ruman roľný, palina obyčajná a i. 
 
Podrobný prehľad o členení územia je uvedený v tabuľkách 2 a 3. 
 
Tabuľka 2 Charakteristika územia obce Bačkovík 
 
Poľnohospodárske pozemky: 4 158 000 m2 (99,471%) 
Lesné pozemky: 17 000 m2 (0,407%) 
Vodné plochy: 100 m2 (0,002%) 
Zastavané plochy: 3000 m2 (0,072%) 
Ostatné plochy: 2000 m2 (0,048%) 
Celkom: 4 180 100 m2 (100%) 
 
Zdroj: Katastrálny úrad Košice, obec Bačkovík (údaje sú uvedené v ), 2015 
 
Tabuľka 3 Členenie poľnohospodárskej pôdy v obci Bačkovík 
 
Orná pôda: 100 ha (24,05%) 
Záhrady: 0,2 ha (0,05%) 
Ovocné sady: 0,1 ha (0,03%) 
Trvalo trávnaté porasty: 315,5 ha (75,87%) 
Celkom: 415,8 ha (100%) 
 
Zdroj: Katastrálny úrad Košice, obec Bačkovík, 2015 
 
Pôdny kryt sa vyvíjal na zvetralinách pieskovcov, bridlíc a ílovcov. Značné zastúpenie v tejto oblasti má 
pahorkatinná a vrchovinná hnedozem alebo podľa novšej klasifikácie hnedá pôda. Pôdna reakcia je slabo kyslá, 
alebo čiastočne neutrálna. V rozpukaných, ťažko ílovitých pôdach dochádza k povrchovému oglejeniu, ktoré 
zhoršuje fyzikálno-biologické vlastnosti pôd a tiež sťažuje ich obrábanie. Úrodnosť týchto pôd sa zvyšuje 
správnymi osevnými postupmi, hnojením, vápnením, prehlbovaním orničného horizontu. 
 

2.2.6 Obyvateľstvo a štruktúra osídlenia 
 
2.2.6.1 Vývoj počtu obyvateľov 
 
Na území obce je v súčasnej dobe 511 obyvateľov. V období od roku 1996 do roku 2015 počet obyvateľov v obci 
má stúpajúci charakter. 
 
Tabuľka 4 Historický vývoj počtu obyvateľov 
 
Rok 1996: 357 ob. 
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1997: 363 ob. 
1998: 354 
1999: 382 
2000: 404 
2001: 403 
2002: 407 
2003: 409 
2004: 417 
2005: 420 
2006: 437 
2007: 445 
2008: 455 
2009: 451 
2010: 456 
2011: 467 
2012: 475 
2013: 495 
2014: 504 
2015: 511 
Zdroj: Obec Bačkovík, 2015 
 
Vývoj počtu obyvateľov je znázornený v grafe 1 a vypovedá o stúpajúcom demografickom vývoji obce v 
sledovanom období. Retrospektívny vývoj obce zaznamenáva rasty, ktoré sú ovplyvnené nárastom rómskej 
populácie. 
 
Graf 1 Celkový prírastok/úbytok obyvateľov v obci v rokoch 1996 – 2015 
 
2.2.6.2 Veková štruktúra obyvateľov 
 
Veková štruktúra obyvateľov žijúcich na území obce je znázornená v tabuľke 5. 
 
Tabuľka 5 Obyvateľstvo podľa vekovej štruktúry 
 
Obyvateľstvo celkom:  
0 - 3 r.: 
3 - 6 r.: 
6 - 16 r.: 
17 - 25 r.: 
16 - 20 r.: 
0 – 14 r.: 
15 – 59 rokov:  
- z toho muži: 
- z toho ženy: 
 
60 + rokov: 
z toho muži:  
z toho ženy: 
 
Index starnutia (Počet osôb vo veku 60 k počtu osôb 0 – 14 rokov): 0,45 
 
Zdroj: Obec Bačkovík, 2015 
 
Údaje v tabuľke dokumentujú starnutie populácie obce. V obci je výrazne väčší počet obyvateľov v produktívnom 
veku, ktorí sú hlavným zdrojom pracovných síl , ako „seniorov“. 
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O vekovej štruktúre obyvateľov najlepšie vypovedá hodnota indexu starnutia, ktorá v obci dosiahla hodnotu 
0,45. Táto hodnota vyjadruje podiel obyvateľov v neproduktívnom veku (60 rokov a viac) k počtu obyvateľov v 
predproduktívnom veku (0-14 rokov) a svedčí o pozitívnom pomere zastúpenia detí v obci ku starším 
obyvateľom obce. Priemerný vek obyvateľov v obci Bačkovík je 38 rokov. 
 
2.2.6.3 Vzdelanostná štruktúra obyvateľov 
 
Vzdelanie obyvateľov úzko súvisí so schopnosťami a zručnosťami uplatniť sa na trhu práce. Nižšia vzdelanosť 
prináša riziko vyššej nezamestnanosti. Naopak vyššie vzdelanie obyvateľov prináša vyššie využitie ekonomického 
potenciálu obce. 
 
Tabuľka 6 zostavená z výsledkov sčítania obyvateľov v roku 2011 sleduje vzdelanie obyvateľov od 15. roku života. 
Z 467 obyvateľov obce 131 občanov (27,7 %) uviedlo, že je bez vzdelania. Pomerne veľká časť obyvateľov (33,7 
%) má ukončené iba základné vzdelanie, poprípade neukončené vzdelanie. Ide prevažne o obyvateľstvo rómskej 
etnickej menšiny. Ďalšou výraznou skupinou sú obyvatelia so stredným odborným vzdelaním s maturitou (11,6 
%) a s učňovským vzdelaním bez maturity (8,5%). Pre porovnanie pomer stredoškolsky vzdelaných ľudí k 
celkovému počtu obyvateľov vo veku od 15 do 70 rokov činí 27,9 %. Stredoškolské vzdelanie bez maturity 
dosiahlo 14,5 % obyvateľov obce a vyššie odborné vzdelanie dosiahlo 0,1 % občanov obce. 
 
Podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí s dosiahnutým vzdelaním I. stupňa je 1,1 % , II. stupňa je 5,2 %, III. stupňa 
0,1 % ľudí. Tieto hodnoty sú výrazne pod úrovňou Košického kraja i celoslovenskou úrovňou. Príčinou tohto 
stavu môže byť nedostatočná možnosť vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov realizovať sa v mikroregióne a 
uplatniť svoju kvalifikáciu. Dôsledkom je ich odchod do miest. 
 
Tabuľka 6 Vzdelanostná štruktúra obyvateľov obce podľa dosiahnutého stupňa vzdelania 
 
Bez vzdelania: 131 (27,7%) 
Základné, vrátane neukončeného: 159 (33,7%) 
Učňovské bez maturity: 39 (8,5%) 
Stredné odborné bez maturity: 20 (4,7%) 
Úplné stredné učňovské s maturitou: 10 (1,5%) 
Úplné stredné odborné s maturitou: 55 (11,6%) 
Úplné stredné všeobecné: 9 (1,9%) 
Vyššie odborné: 2 (0,1%) 
VŠ bakalárske: 5 (1,1%) 
VŠ Ing. Mgr. Dr.: 25 (5,2%) 
VŠ doktorandské: 2 (0,1%) 
Nezistené: 19 (3,9%) 
Spolu: 476 (100%) 
 
Zdroj: Slovenský štatistický úrad, 2011 
 
2.2.6.4 Bývajúce obyvateľstvo podľa národnosti 
 
Z celkového počtu obyvateľstva obce Bačkovík, z ktorého 53,3 % obyvateľov obce je svojím sociálnym okolím 
subjektívne vnímané ako rómske etnikum na základe jeho antropologických znakov, kultúrnej príslušnosti a 
životného štýlu, sa 99,4 % obyvateľov obce hlási k slovenskej a 0,2 % k ukrajinskej národnosti. 0,4 % ľudí v obci 
má nezistenú alebo inú národnosť. 
 
Tabuľka 7 Bývajúce obyvateľstvo podľa národností 
 
Národnosť 
Slovenská: 508 
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Rómska: - 
Maďarská: - 
Rusínska: - 
Ukrajinská: 1 
Ostatné, nezistené: 2 
Spolu: 511 
 
Zdroj: Obec Bačkovík, 2015 
 
2.2.6.5 Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania 
 
Z celkového počtu bývajúceho obyvateľstva je 57,3 % rímskokatolíckeho vierovyznania, 35,9 % obyvateľov obce 
je zastúpené evanjelickou cirkvou augsburského vyznania, 0,8 % gréckokatolíckeho vierovyznania, 0,4 % ľudí 
zastupuje reformovanú kresťanskú cirkev, 0,9 % je bez náboženského vyznania, nezistené vierovyznanie je 1,9 % 
, iné vierovyznanie predstavuje 2,8 %. 
 
Tabuľka 8 Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania 
 
Rímskokatolícka cirkev: 293 
Gréckokatolícka cirkev: 4 
Reformovaná kresťanská cirkev: 2 
Evanjelická cirkev augsburského vyznania: 183 
Bez vyznania: 5 
Nezistené: 10 
Ostatné: 14 
Spolu: 511 
 
Zdroj: Obec Bačkovík, 2015 
 
2.2.6.6 Bývajúce obyvateľstvo podľa druhu pobytu a pohlavia 
 
Väčšina obyvateľov obce Bačkovík pracuje v obci a jej okolí. Jedna sedmina obyvateľstva obce je zastúpená ľuďmi 
odchádzajúcimi pravidelne za prácou v týždenných a dlhších intervaloch. Niektorí z nich pracujú v zahraničí, 
prevažne v ČR. V obci bývajú aj obyvatelia s dočasne prítomným pobytom, ktorí majú trvalý pobyt v inej obci 
alebo meste. Dôvodom pre dočasný pobyt je väčšinou starostlivosť o blízkych členov rodiny. 
 
Tabuľka 9 Obyvateľstvo podľa druhu pobytu a pohlavia 
 
Bývajúce obyvateľstvo: 511 
z toho ženy: 262 
z toho muži: 249 
Bývajúce prítomné obyvateľstvo: 495 
z toho ženy: 252 
z toho muži: 243 
Dočasne neprítomné obyvateľstvo: 16 
z toho ženy: 10 
z toho muži: 6 
Dočasne prítomné obyvateľstvo (prechodný pobyt): 18 
z toho ženy: 10 
z toho muži: 8 
 
Zdroj: Obec Bačkovík, 2015 
 
2.2.6.7 Domový a bytový fond 
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S demografickou štruktúrou obyvateľstva súvisí aj vývoj domového a bytového fondu. 90,6 % trvalo obývaných 
bytov sa nachádza v rodinných domoch, to znamená, že občania obce žijú prevažne v rodinných domoch, čo 
zodpovedá vidieckemu charakteru obce. 
 
V obci Bačkovík je 96 rodinných domov. Vlastníci rodinných domov sú fyzické osoby V budove základnej školy, 
ktorá je vo vlastníctve obce, je 1 trvalo obývaný školský (obecný) byt. Bytové domy sa v obci nenachádzajú. Dva 
objekty v obci (rodinné domy) sú využívané na individuálnu rekreáciu. Sú to objekty, ktoré svojimi parametrami, 
vzhľadom a stavebným usporiadaním odpovedajú požiadavkám na rodinnú rekreáciu, predovšetkým sú to 
chalupy, záhradkárske chaty, rekreačné domčeky. 
 
Spočítaných bytov bolo celkom 96, z toho 88 je trvale obývaných. Podiel neobývaných rodinných domov je 9,3 % 
z celkového počtu. Najčastejšie dôvody, prečo sa byty nevyužívajú sú: byt slúži k rekreácii, zmenil sa užívateľ (byt 
je využívaný iba prechodne), byt je nespôsobilý k bývaniu, byt je v pozostalom alebo súdnom konaní a iné. K 
neobývaným objektom, ktoré sú vo vlastníctve obce patrí požiarna zbrojnica, kultúrny dom, budova obecného 
úradu a materská škola a základná škola. 
 
Tabuľka 10 Štruktúra domového a bytového fondu 
 
Domy: 96 
Byty: 1  
Trvale obývané byty: 88 
z toho RD: 87 
z toho bytové domy: - 
z toho iné objekty: 1 
Neobývané byty: 9 
z toho RD: 3 
z toho v bytových domoch: - 
z toho iné objekty: 6  
Objekty individuálnej rekreácie: 2 
 
Zdroj: obec Bačkovík, 2015 
 
Na území Bačkovíka žije 53,2 % obyvateľov s rómskou etnickou príslušnosťou. Z toho 4,3 % žije v integrovaných 
podmienkach, t.j. v rozptyle medzi majoritnou populáciou a 48,9 % žije v etnicky homogénnych koncentráciách v 
osídlení situovanom na okraji obce, nazývanom Nad Hrobom. Rómska etnická menšina býva v murovaných 
domoch. V roku 2003 boli tieto domy zamerané, zakreslené a rómskemu obyvateľstvu je umožnené po splatení 
dlhu geodézii si obytné domy zlegalizovať. Pozemky pod týmito domami sú vo vlastníctve Pozemkového a 
lesného spoločenstva obce Bačkovík, ktorá umožnila rómskej etnickej menšine si plochu pod domami odkúpiť v 
cene 10,- Sk /m2. Do roku 2006 sa zlegalizovali 2/3 obytných domov rómskej etnickej menšiny. Iné nelegálne 
vybudované murované domy rôzneho štandardu, nelegálne postavené drevené domy alebo chatrče sa v obci 
nenachádzajú. 
 
Tabuľka 11 Vek domového fondu 
 
postavené do roku 1919: 12 
postavené v rokoch 1920 – 1945: 30 
postavené v rokoch 1946 - 1970: 40 
postavené v rokoch 1971 - 1990: 11 
postavené v rokoch 1991 - 2004: 5 
postavené v rokoch 2005 - 2006: 2 
postavené v rokoch 2007 - 2015: 3 
 
Zdroj: obec Bačkovík, 2015 
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Tabuľka 11 poukazuje na vek domového fondu v obci Bačkovík. Väčšina domov bola postavená v rokoch 1946 – 
1970, kedy ľudia mali prácu, sociálne istoty a mohli čerpať na výstavbu domov pôžičky. Po roku 1990 výstavba 
rodinných domov v obci výrazne poklesla z dôvodu poklesu kúpnej sily, aj keď obyvatelia obce mohli čerpať 
pôžičky zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Priemerný vek domového fondu je 30 rokov. 
 

2.3 Občianska vybavenosť 
 

2.3.1 Služby 
 
V obci Bačkovík je dostupný predaj základných potravín a rozličného tovaru. Sortiment predaja potravín v 
obchode je dostačujúci, zabezpečuje ho súkromná firma (Forgáčová Iveta, SZČO) v prenajatých priestoroch 
bývalej Jednoty z Považskej Bystrice. Otváracie hodiny potravín sú v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách. 
Za ďalším tovarom a službami musia obyvatelia obce dochádzať do Košíc a Bidoviec. Drobných podnikateľov, 
ktorí by prevádzkovali ďalšie predajné služby, ohrozujú veľké nákupné strediská v okolitých mestách. 
Reštauračné, stravovacie a ubytovacie služby v obci nie sú. 
 
V obci sa nenachádza zdravotné stredisko zabezpečujúce všeobecnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých a 
deti. Za lekárskou starostlivosťou (praktický lekár, pediater, stomatológ) musia obyvatelia dochádzať do Bidoviec 
a Košíc. Nemocnica, pohotovostná služba, rýchla zdravotnícka pomoc je pre obec v okresnom meste Košice. 
Najbližšia lekáreň je v Bidovciach a Košiciach. Obec nezamestnáva opatrovateľky. Terénne opatrovateľské služby 
alebo dom s opatrovateľskou službou, dom dôchodcov, ktoré by poskytovali celodennú starostlivosť pre 
seniorov, nevládnych spoluobčanov a osamele žijúce osoby v obci nie sú z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov. Pre túto sociálnu skupinu chýba vývarovňa a rozvoz stravy. 
 
Najbližšie bankové a poštové služby sú v obci Bidovce a okresnom meste Košice. V obci sa nachádza evanjelický 
kostol a rímsko-katolícka filiálka, ktorá sídli v budove kultúrneho domu. Na obecnom úrade je obecná knižnica a 
v kultúrnom dome je sála, v ktorej sa konajú rôzne spoločenské podujatia. Vybavenie sály je primerané daným 
možnostiam obce. Obecná knižnica je v súčasnej dobe mimo prevádzky. Služby internetu pre verejnosť sa 
neposkytujú. Poskytovateľom prístupu do internetovej siete na obecnom úrade je spoločnosť Antik, s.r.o. 
Vybavenosť služieb v obci dopĺňa hasičská zbrojnica, ktorá neslúži pôvodnému účelu, ale v jej priestoroch je 
posilovňa, klub mládeže a skladové priestory, v ktorých sa uskladňuje materiál potrebný na realizáciu 
aktivačných činností. 
 
Tabuľka 12 Prehľad občianskej vybavenosti 
 
Potraviny + rozličný tovar: 1 
Kostol: 1 
Kaplnka: 1 
Kultúrny dom: 1 
Športové ihrisko: 1 
Knižnica: 1 
Hasičská zbrojnica: 1 
 
Zdroj: Obec Bačkovík, 2015 
 

2.3.2 Spolky a záujmové organizácie 
 
Spolkový a záujmový život v obci nie je uspokojivý. Pôsobí tu Poľovnícky zbor Veterník, so sídlom Vyšná 
Kamenica, ktorého činnosť je zameraná na ochranu prírody. Je financovaný z členských príspevkov, 
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sponzoringom, prípadne vlastnou dobrovoľnou činnosťou. Iné spolky, neziskové alebo charitatívne organizácie v 
obci nie sú. 
 
V hasičskej zbrojnici sa nachádza klub pre mládež a posilňovňa. Iné záujmové kluby pre mládež, dospelých a 
dôchodcov tu nie sú. Spolková a záujmová činnosť je v súčasnej dobe ohrozená nedostatkom finančných 
prostriedkov. Využívanie nadačných príspevkov je v malej miere. 
 

2.3.3 Kultúra a šport 
 
Ponuka kultúrnych, spoločenských a športových aktivít je viac-menej tradičného charakteru. V kultúre prevažuje 
deň matiek, deň detí a deň dôchodcov. Tanečné, silvestrovské zábavy a plesy sa v obci nekonajú. 
 
Obec má vybudované ihrisko, ktoré využíva na športové a kultúrne podujatia. Je potrebné ho zrekonštruovať na 
multifunkčné využitie. Pozemok, na ktorom sa ihrisko nachádza, patrí Cirkevnému zboru evanjelickej cirkvi 
augsburského vierovyznania so sídlom v Rankovciach. Športové aktivity sú organizované iba prostredníctvom 
základnej školy. Mládež a dospelí občania obce postrádajú rôzne športové dni, podujatia, aktivity. 
 
Za ďalšími kultúrnymi, spoločenskými a športovými aktivitami musia občania dochádzať do iných obcí a väčších 
okresných centier. 
 
V rámci spoločenského a športového vyžitia občanom chýbajú oddychové zóny v obci a jej okolí (lavičky, altánky, 
piknikové plochy) a otvorené priestranstvá na konanie kultúrnych a letných zábav (amfiteáter, pódia a pod.). 
 
2.3.4 Školstvo 
 
V budove, ktorá je majetkom obce Bačkovík sa nachádza materská škola, základná škola, a obecný, školský byt. 
 
Zriaďovateľom materskej a základnej školy je obec Bačkovík, ktorá je povinná zabezpečiť ich materiálno-
technické vybavenie. Obe školy sú bez právnej subjektivity. Metodické riadenie základnej školy zabezpečuje 
riaditeľka základnej školy, obec Bačkovík a Krajský školský úrad v Košiciach. Metodické riadenie materskej školy 
zabezpečuje riaditeľka materskej školy, obec Bačkovík a Krajský školský úrad v Košiciach. Mzdovú a rozpočtovú 
agendu pre obe školy vedie učtáreň obce Bačkovík a spoločný úrad Beniakovce. 
 
Deti predškolského veku z obce Bačkovík navštevujú materskú školu (15 detí) alebo sa o nich starajú starí rodičia 
a matky. Materskú školu navštevuje aj 1 dieťa z Boliarova. 4 deti navštevujúce predškolské zariadenie je z rodín, 
ktoré sa nachádzajú v hmotnej núdzi. V priestoroch materskej školy sa nachádza herňa, spálňa a výdajňa jedál. 
Vyučovanie personálne zabezpečuje 1 pedagogický zamestnanec, 1 asistentka učiteľa a riaditeľka školy. Obec 
finančne prispieva na desiaty v materskej škole (1euro/ obyvateľa/deň). Keďže v obci je hygienicky závadná voda, 
obedy do materskej a základnej školy sa dodávajú zo školskej jedálne Základnej školy v Bidovciach. Dovoz stravy 
a vody na umývanie riadu je zabezpečený Obecným úradom Bačkovík. Obedy pre deti materskej a základnej 
školy sú dofinancované príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a sú určené pre deti nachádzajúce 
sa v hmotnej núdzi. Pitný režim pre deti je zaobstaraný aj nákupom stolových vôd z väčších nákupných centier v 
Košiciach. Túto službu zabezpečuje a financuje obec Bačkovík. 
 
Základnú školu s I. stupňom organizovania navštevuje v súčasnej dobe 38 detí z obce Bačkovík. Z toho 27detí je v 
hmotnej núdzi. Časť školopovinných detí z obce dochádza aj do predškolského zariadenia a základnej školy do 
obce Bidovce a okresného mesta Košice. Vyučovanie I. stupňa (1. – 4. ročník) je dvojsmenné, bez špeciálneho 
zamerania, personálne ho zabezpečujú 2 pedagogickí pracovníci (1 riaditeľ, 1 učiteľ), ktorí sú zamestnaní na plný 
pracovný úväzok. V súčasnej dobe II. stupeň základnej školy navštevujú deti z obce Bačkovík v obci Bidovce a v 
okresnom meste Košice. 
 
Predškolské a školské zariadenie je pomerne dostatočne vybavené, je tu dostatok hračiek, výukových a 
názorných pomôcok, chýbajú iba priestory na špeciálne učebne. V súčasnej dobe sa na škole vyučuje anglický 
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jazyk. Zo strany terajších pedagogických zamestnancov je snaha a záujem o ich rekvalifikácie a ďalšie 
vzdelávanie. V rámci vyučovania je výučba anglického jazyka povinne. V pedagogickom procese chýba priestor na 
telesnú výchovu, ktorý nie je ani v budove, ani v jej blízkosti. V blízkosti areálu predškolského a školského 
zariadenia sa nachádza menšie školské ihrisko, ktoré si vyžaduje modernizáciu a úpravu na multifunkčné využitie. 
 
Počet detí z rómskej etnickej menšiny v obci každoročne stúpa, kapacita predškolského a školského zariadenia 
nie je postačujúca, je potrebné ju rozšíriť. Z hľadiska úspory energie si budova základnej a materskej školy 
vyžaduje zrealizovať podporné opatrenia. Školský pozemok sa nachádza v majetku obce. 
 
Základná škola sa zapojila do projektu Infovek. Prostredníctvom tohto projektu získala škola 7 počítačov a 
zavedenie internetu, ktorý v dobe projektu zabezpečovala spoločnosť T-com, a.s. Výučba informačnej 
technológie sa realizuje pre deti predškolského veku v dopoludňajších hodinách a pre školopovinné deti a 
mládež v rámci mimoškolskej, záujmovej činnosti. V poobedňajších hodinách môžu deti navštevovať krúžok 
biologický a výtvarný. 
 
V obci nie sú iné špeciálne školy (jazykové, základné umelecké ), stredné školy alebo učilištia. Za vzdelaním a 
záujmovými krúžkami, po ukončení základnej školy, musia žiaci z obce dochádzať do ďalších miest. Občania sú 
spokojní s úrovňou vzdelávania a výchovy, tak na základnej škole ako aj v predškolskom zariadení, o čom svedčí 
aj návštevnosť týchto zariadení. 
 

2.4 Ekonomika 
 

2.4.1 Ekonomika obce 
 
Ekonomickú výkonnosť obce možno hodnotiť výškou daňového príjmu obce a daňovou vyťaženosťou obce na 
jedného obyvateľa. 
 
Tabuľka 13 ukazuje porovnanie daňového príjmu obce v rokoch 2012, 2013 a 2014. V tejto súvislosti je potrebné 
uviesť, že na daňové a ostatné príjmy obce je potrebné hľadieť z pohľadu fiškálnej decentralizácie, ktorá vstúpila 
do účinnosti na základe právnych úprav od 1. januára 2005. Zároveň daňové príjmy obce ovplyvňuje aj nový 
zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za drobný stavebný odpad, účinný od 1. 
novembra 2004. Fiškálna decentralizácia a ukončenie etapy prechodu výkonu kompetencií štátnej správy na 
obce v značnej miere ovplyvnili príjmy obce zo štátneho rozpočtu a to nepriaznivým smerom: nominálna výška 
príjmov sa zvýšila, ale vzhľadom na nutnosť zabezpečovať prenesený výkon štátu obcou sa reálne príjmy na 
obyvateľa znížili . 
 
Je vidieť, že daňové príjmy obce majú stúpajúcu tendenciu oproti roku 2013, kedy počet obyvateľov v obci bol 
495 a priemerná daňová vyťaženosť na jedného obyvateľa činila 240,00 eur. 
Obecný rozpočet v roku 2014 je tvorený príjmami vo výške 437 275,00 eur a výdavkami vo výške 394 636,00 eur. 
 
Štruktúru príjmov v roku 2014 tvoria: daňové príjmy z pozemkov (3 587,00 eur) a stavieb (953,00 eur), dane za 
odvoz odpadu (2 908,00 eur), psa (182,00 eur), za užívanie verejného priestranstva (3 516,00 eur), výnos dane z 
príjmov fyzickej osoby (124 152,00 eur). 
 
Z uvedených príjmov sa v roku 2014 financovali bežné výdavky verejnej správy. Sem patrilo financovanie miezd 
zamestnancov obce vrátane poistných príspevkov (36 450,00 eur), tovarov a služieb (35 072,00 eur), miezd 
zamestnancov materskej školy (28 071,00 eur), tovarov a služieb materskej školy (6 528,00 eur). 
 
Nedaňové príjmy obce v roku 2014 tvorili sumu 9 323,00 eur a dotácie sumu 157 366,00 eur. Dotácie boli 
poskytnuté okresným úradom v Košiciach pre ZŠ (79 392,00 eur) a materskú školu (922,00 eur). Na ZŠ boli 
dotácie vynaložené na bežné prevádzkové výdavky a výdavky pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného 
prostredia (školské potreby, školské aktivity, kultúrne podujatia a iné). MŠ vynaložila dotáciu na tovary a služby. 
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Nedaňové príjmy obce boli tvorené aj dotáciami z príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len 
UPSVR SR), ktoré sa vynaložili na stravu sociálne znevýhodnených detí v MŠ (1386,00 eur), v ZŠ (5 206,00 eur). 
ÚPSVR SR poskytol dotáciu aj na školské potreby pre sociálne znevýhodnených žiakov ZŠ (1178,00 eur) a sociálne 
znevýhodnených detí z materskej školy (166,00 eur). Nedaňové príjmy v obci tvorili aj rodinné prídavky pre 
rodiny v hmotnej núdzi, ktorých deti navštevovali školské zariadenia (2 396,00 eur). 
 
Obec Bačkovík v roku 2014 vynaložila kapitálové finančné prostriedky na projekt Regenerácia sídla obce Bačkovík 
- infraštruktúra B1 (voda, kanál, cesta do rómskej osady,... v sume 92 416,00 eur), bežné výdavky (stavebný 
dozor stavebných aktivít projektu ... v sume 12 207,00 eur). Na projekt Zvýšenie uplatnenia príslušníkov MRK na 
trhu práce obec vynaložila 38 514 eur na bežné výdavky. Na aktivačné práce (12 ľudí) a koordináciu aktivačnej 
práce (2 ľudia) obec vynaložila finančné prostriedky v sume 4 066,00 eur . V roku 2014 obyvatelia obce mohli 
pracovať v obci Bačkovík aj v rámci menších obecných služieb (45 ľudí), kde ľudia v hmotnej núdzi získali finančný 
príspevok od ÚPSVR SR 60,00 eur. Príspevok bol poskytnutý ÚPSVR SR priamo ľuďom zapojeným do menších 
obecných služieb. V rámci projektu realizovaného Metodickým centrom v Prešove, získala obec financie na mzdu 
asistentky v materskej škole (8 489,00 eur). 
 
Prenesený výkon štátnej správy (transfery) v obci predstavovali financie potrebné k uskutočneniu volieb 
prezidenta (1704,00 eur), volieb starostu (588,00 eur), volieb poslancov do Európskeho parlamentu (917,00 eur), 
k evidencii obyvateľov (161,00 eur), na životné prostredie (40,00 eur), cestnú infraštruktúru (21,00 eur). 
 
Rozpočet obce bol v roku 2014 navýšený o pôžičky v rámci projektu Regenerácia sídla obce Bačkovík – 
infraštruktúra B 1. Tvoril ho úver vo výške 85 000,00 eur, ktorý bol splatený v novembri 2014. V rámci projektu 
Zvýšenie uplatnenia príslušníkov MRK na trhu práce v roku 2014 bola prijatá pôžička vo výške 30 054,00 eur, 
ktorá bola splatená v marci v roku 2015. 
 
Obec Bačkovík mala k 1.1.2015 dlh 30 054,00 eur. K 31.3.2015 obec nemá žiadne dlhy. Majetok obce k 1.1.2015 
činí 1 766 523,00 eur a tvoria ho hlavne: budova kultúrno-správna (55 500,00 eur), budova základnej školy (20 
585,00 eur), budova požiarnej zbrojnice (2 360,00 eur), stroje, prístroje a zariadenia (v celkovej hodnote 8 990,00 
eur), verejné osvetlenie (6 921,00 eur), rozhlas (602,00 eur), pozemky (126 752,00 eur), obecná kanalizácia (679 
899,00 eur), obecný vodovod (346 352,00 eur), technologická časť ČOV (109 117,00 eur), autobusová zastávka (5 
496,00 eur), miestne komunikácie (349 796,00 eur). 
 
Tabuľka 13 Ekonomická výkonnosť obce 
 
Obec Bačkovík 
Daňové príjmy 2012: 98 083,00 eur 
Daňové príjmy 2013: 118 939,00 eur 
Daňové príjmy 2014: 135 299,00 eur 
Rozpočet príjmov 2014: 437 275,00 eur 
Daňová zaťaženosť na 1 obyvateľa 2014: 270,00 eur 
 
Zdroj: Obec Bačkovík, 2015 
 
Návrh rozpočtu obce Bačkovík na rok 2015, ktorý schválilo obecné zastupiteľstvo tvoria: celkové príjmy 272 
060,00 eur, celkové výdavky 251 013,00 eur. Z toho daňové príjmy sú 131 095,00 eur, nedaňové príjmy 7 051,00 
eur, granty a transfery (dotácie) 133 914,00 eur. Bežné výdavky na obec predstavujú sumu 52 480,00 eur (mzdy, 
príspevky do poisťovní, tovary a služby), bežné výdavky na MŠ tvoria sumu 33 915,00 eur (mzdy, tovary a služby 
a príspevky do poisťovní), bežné výdavky z transferov na základnú školu tvoria 62 034,00 eur (mzdy, tovary 
služby, príspevky do poisťovní), výdavky z transferov na hmotnú núdzu (MŠ, ZŠ - školské potreby, strava, rodinné 
prídavky) tvoria sumu 10 100,00 eur. 
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2.4.2 Štruktúra ekonomických subjektov 
 
V obci Bačkovík sa nachádzajú 3 podnikateľské subjekty, ktoré vykazujú aktívnu ekonomickú činnosť (tabuľka 
14). Medzi podnikateľské subjekty patria podnikatelia – fyzické osoby, samostatne hospodáriaci roľníci a 
spoločnosť s ručením obmedzeným. Podnikateľské subjekty sú zamerané na služby poľnohospodárske a 
nevýrobné. 
 
V poľnohospodárskej oblasti pôsobí spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej sídlo prevádzky je v obci Svinica. 
Podnikateľský subjekt sa zaoberá obrábaním poľnohospodárskej pôdy a pestovaním poľnohospodárskych plodín. 
 
Nevýrobné živnosti tvoria služby občianskej vybavenosti - maloobchod, uspokojujúce priame potreby 
obyvateľstva obce (podrobnejšie v kapitole občianskej vybavenosti). Koncentrácia týchto služieb je v porovnaní s 
väčšími mestami zastúpená v menšej miere, čo je spôsobené nízkou kúpyschopnosťou obyvateľstva. Pestrejšiu 
ponuku služieb rôzneho charakteru ponúkajú väčšie centrá. 
 
Služby výrobného charakteru predovšetkým drobné remeselnícke práce (stolárske, murárske, tesárske, 
maliarske, sklenárske práce, práca s drevom) sa síce v obci vykonávajú, ale prevádzky živnostníkov nie sú 
zaregistrované v obci Bačkovík. 
 
V obci má sídlo firma Gobako s.r.o., ktorej prevádzka sa nachádza v meste Košice. Činnosť prevádzky je 
zameraná na požičiavanie a predaj produktov týkajúcich sa zváracej technológie. 
 
Služby presahujúce regionálny charakter v obci nie sú. 
 
Tabuľka 14 Typy podnikateľských subjektov 
 
Podnikatelia – fyzické osoby: 1 (40%) 
Samostatne hospodáriaci roľníci: 1 (40%) 
Spoločnosti s ruč. obmedz.: 1 (20%) 
Akciové spoločnosti: - 
Družstevné organizácie: - 
Príspevkové organizácie: - 
Zahraničné osoby: - 
Štátne organizácie: - 
Neziskové organizácie: - 
 
Zdroj: Obec Bačkovík, 2015 
 
Tabuľka 15 ukazuje rozvrstvenie ekonomických subjektov podľa kategórie počtu zamestnancov, ktorí sú schopní 
stabilne prispievať k zvýšeniu zamestnanosti v obci. Najväčší podiel ekonomických subjektov tvoria podnikatelia 
fyzické osoby, samostatne hospodáriaci roľníci a spoločnosť s ručením obmedzeným. Z uvedených subjektov iba 
firma Gobako vytvára pracovné miesta aj pre obyvateľov obce. Najväčším zamestnávateľom v obci je Obecný 
úrad Bačkovík, ktorý zamestnáva 17 % obyvateľov obce a prostredníctvom aktivačnej činnosti vytvára 
podmienky na zaktivizovanie marginalizovaných skupín obyvateľstva (zamestnanci základnej školy, materskej 
školy, koordinátori aktivačnej činnosti, menších obecných služieb, pracovníčky obecného úradu). 
 
Tabuľka 15 Počet zamestnancov v ekonomických subjektoch obce 
 
Spolu: 4 (100%) 
Subjekt bez zamestnancov: 2 (83%) 
Subjekt 1 až 5 zamestnancov: 1 (-) 
Subjekt 6 až 9 zamestnancov: - (17%) 
Subjekt 10 až 24 zamestnancov: 1 (-) 
Subjekt 25 až 49 zamestnancov: - 
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Subjekt 50 až 99 zamestnancov: - 
Subjekt 100 až 199 zamestnancov: - 
 
Zdroj: Obec Bačkovík, 2015 
 
Tabuľka 16 Odvetvová štruktúra ekonomických subjektov 
 
Celkom: 3 (100%) 
Poľnohospodárstvo a lesníctvo: 1 (60%) 
Priemysel: - 
Stavebníctvo: - 
Maloobchod, veľkoobchod: 2 (40%) 
Služby občianskej vybavenosti: - 
Ostatné služby: - 
Pozemná doprava: - 
Predaj a údržba motorových vozidiel: - 
Spoločenská, záujmová, športová, rekreačná činnosť: - 
 
Zdroj: Obec Bačkovík, 2015 
 
Tabuľka 16 popisuje odvetvovú štruktúru ekonomických subjektov. Podnikateľské subjekty pôsobia vo väčšej 
miere v oblastiach maloobchodu. Tvoria ju drobní podnikatelia a spoločnosť s ručením obmedzeným. 
 

2.4.3 Poľnohospodárstvo 
 
Poľnohospodárstvo prešlo v posledných rokoch náročným a zložitým procesom transformácie a privatizácie, 
ktorého cieľom bolo predovšetkým vyrovnanie majetkovoprávnych vzťahov a postupný prechod na trhovú 
ekonomiku. V súčasnej dobe v obci pôsobí súkromná poľnohospodárska firma Dubrava Group s.r.o., so sídlom vo 
Svinici, ktorá si prenajíma poľnohospodársku pôdu od obyvateľov obce Bačkovík. Produkcia tejto spoločnosti je 
zameraná na rastlinnú výrobu, kde v prevažnej miere sú zastúpené obilniny (pšenica, jačmeň, ovos), krmoviny 
(ďatelina, kukurica, jarné strukovinovo-obilninové miešanky) a slnečnice. V poľnohospodárskej oblasti podniká aj 
1 samostatne hospodáriaci roľník z obce Bačkovík, ktorí sa zaoberá obrábaním poľnohospodárskej pôdy a 
pestovaním poľnohospodárskych plodín. 
 

2.4.4 Lesníctvo 
 
Celková výmera lesnatosti obce - 0,407 %, ktorá je určená na funkciu lesa, sa nachádza v majetku Združeného 
pozemkového a lesného spoločenstva obce Bačkovík, ktoré združuje vlastníkov lesných pozemkov a pasienkov a 
súčasne zabezpečuje starostlivosť o tieto pozemky a lesné porasty. Vlastníkmi pozemkov v obci sú v menšej 
miere aj Obec Bačkovík a Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania so sídlom v Rankovciach. 
Nepôsobí tu lesná správa. Jednotliví vlastníci súkromných lesov v obci Bačkovík prenajímajú pozemky 
Poľovníckemu zboru Veterník, so sídlom Vyšná Kamenica. V lesoch prevláda srnčia a diviačia zver. 
 

2.4.5 Priemysel a stavebníctvo 
 
Priemyselná základňa nemá v obci tradíciu ani hlboké korene. So svojím zameraním na poľnohospodárstvo a 
chov nevytvorila možnosti pre výraznejší rozvoj priemyselnej výroby. V obci nie sú a ani neboli v minulosti 
priemyselné podniky. Obyvatelia, vzdelaní v službách aj technických profesiách dochádzali a dochádzajú za 
prácou v priemysle do okolitých väčších miest. Iná výroba a skladové hospodárstvo v katastri obce nie sú 
prevádzkované. 
 
V obci sa nachádzajú ložiská nerastných surovín. Svedčí o tom prítomnosť uhlíka v studniach. 
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2.5 Trh práce 
 
V súvislosti s prechodom slovenského ekonomického systému na trhové hospodárstvo sa následne prejavili 
zmeny na trhu práce. Nezamestnanosť sa zaradila medzi hlavné negatívne rysy spoločnosti v celom regióne. 
Dlhodobá nezamestnanosť sa pritom stala ekonomickým, psychologickým, sociálnym a kultúrnym problémom. 
 

2.5.1 Základná charakteristika vývoja nezamestnanosti v obci Bačkovík 
 
Územie obce Bačkovík patrí podľa územnosprávneho členenia do pôsobnosti Úradu práce, sociálnych vecí a 
rodiny v Košiciach, ktorý sa zaoberá aktívnou politikou zamestnanosti. Je miestom vyhodnocovania trhu práce, 
evidencie nezamestnaných, sprostredkováva zamestnanie, poskytuje poradenské služby a rekvalifikácie. 
 
Účinné znižovanie nezamestnanosti je možné prostredníctvom rozvoja podnikania, pomocou vytvorenia 
pracovných miest financovaných z verejného rozpočtu (aktivačná činnosť, absolventská prax, miesta v 
chránených dielňach a pracoviskách) a pomocou rekvalifikačných kurzov. 
 
V súčasnej dobe sú v obci dlhodobo nezamestnaní prevažne mladí ľudia vo veku 20 – 35 rokov, ktorí sú prevažne 
v hmotnej núdzi. Od januára do apríla 2014 nezamestnanosť v obci bola na zvýšenej úrovni, z toho v priemere 
viac žien ako mužov. Od apríla do júla 2014 nezamestnanosť v obci mierne klesala z dôvodu možnosti sezónnych 
prác v stavebníctve a v poľnohospodárstve, z toho bolo nezamestnaných viac žien ako mužov. Na základe 
štatistických údajov sa dá predpokladať zvýšená nezamestnanosť v zime z dôvodu ukončenia sezónnych prác. 
 
Matky (otcovia) po materskej dovolenke tvoria 25 % z celkového počtu nezamestnaných. Ďalšiu marginalizovanú 
skupinu tvoria ľudia pred dôchodkom. Dôchodcovia sú len príležitostne ekonomicky aktívny. 
 
Z dlhodobého hľadiska v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi je možné sledovať mierny nárast miery 
nezamestnanosti v obci, ako aj uplatnenie sa osôb na trhu práce, čo vyplýva zo slabej ekonomiky a nedostatku 
pracovných príležitostí v tomto regióne. 
 
Najväčším zamestnávateľom v obci je Obecný úrad Bačkovík, ktorý v súčasnej dobe zamestnáva 5 obyvateľov 
obce Bačkovík a 5 obyvateľov okolitých obcí na stály pracovný pomer, 2 ľudí na koordináciu aktivačnej činnosti a 
12 ľudí na aktivačnú činnosť. Ostatní obyvatelia obce musia dochádzať za prácou do iných obcí, okresných miest 
a zahraničia (Česká republika, Anglicko, Rakúsko a Slovinsko). Občania, ktorí pracujú mimo obce pracujú v 
rôznych nezistených a často meniacich sa odvetviach, najviac v oblasti stavebníctva, v reštauračných a 
hotelierskych službách. 
 
Z ekonomicky aktívnych obyvateľov obce najviac zastúpených pracujúcich je vo sfére veľkoobchodu a 
maloobchodu.. 
 

2.6 Dopravná a technická infraštruktúra 
 

2.6.1 Dopravná infraštruktúra 
 
Cez obec Bačkovík vedie cesta III. triedy, ktorá spája obec Bačkovík s okresným mestom Košice a Prešov. Povrch 
vozovky má miestne a plošné výmole, záplaty a povrchové nerovnosti. Komunikácia je občas preťažovaná ťažkou 
dopravou, potrebuje dopravné značenie, lepšiu údržbu a častejšiu obnovu. Správu a údržbu cesty vykonáva 
Správa a údržba ciest Košického samosprávneho kraja. Vlastníkom cesty, ktorá vedie cez obec je VÚC Košice. 
Vlastníkom pozemkov, na ktorých je cesta je VÚC Košice. 
 



39 
 

V obci Bačkovík je v súčasnosti zvýšené nebezpečenstvo dopravnej nehodovosti z dôvodu vysokej rýchlosti 
cestnej premávky cez obec. V obci chýbajú chodníky popri hlavnej ceste z dôvodu stiesnených priestorových 
pomerov obce a z finančného hľadiska. Premávka motorových vozidiel nie je hustá avšak doprava čiastočne 
ovplyvňuje nepriaznivo kvalitu a čistotu ovzdušia v obci a jej okolí. 
 

2.6.2 Dopravná obslužnosť 
 
Obec Bačkovík je prechodovou obcou. Dopravná obslužnosť v obci je zabezpečená celoplošne autobusovou 
dopravou, ktorú zabezpečuje spoločnosť Eurobus, a. s. Frekvencia spojenia v priebehu pracovného týždňa a v 
dňoch pracovného pokoja do okresného mesta Košice a späť je dostačujúca. V priebehu pracovného týždňa je 
zabezpečená autobusová doprava 9 x denne jedným smerom, v dňoch pracovného pokoja (sobotu a nedeľu) 
autobusová doprava premáva iba 3 x denne. Priame autobusové spojenie je iba do okresného mesta Košice. 
Spoje v ranných hodinách sú dostačujúce, ale vo večerných hodinách sú slabo zabezpečené. Vzhľadom na nízke 
príjmy obyvateľov je pre občanov obce Bačkovík doprava drahá. Zachádzky autobusov do okolitých obcí 
spôsobujú meškanie dopravy, ktorá nadväzuje na ďalšie dopravné spojenie. Vzhľadom na súčasnú ekonomickú 
situáciu, stratovosť na linkách dopravnej obslužnosti, nízkej dotácie štátu obec Bačkovík nemá finančné zdroje, 
aby prispievala na stratovosť na linkách dopravnej obslužnosti pre spoločnosť Eurobus, a.s. 
 
Cez obec Bačkovík ani v mikroregióne nie je osobná ani nákladná železničná doprava. Najbližšia osobná 
železničná doprava je v Košiciach a v Prešove. 
 

2.6.3 Technická infraštruktúra 
 
Obec Bačkovík nie je plynofikovaná, napojená na rozvody STL. V obci je vybudovaný vodovod. Do roku 2015 
občania využívali zásobovanie pitnou vodou prostredníctvom lokálnych studní a vybudovanej artézskej studne, z 
ktorej pritekala voda gravitačným samospádom do požiarnej nádrže. 
 
Systém likvidácie odpadových vôd v obci Bačkovík je vyhovujúci. Obec má vybudovanú kanalizáciu a centrálnu 
čističku odpadových vôd v intraviláne obce, ktorá je vybudovaná prostredníctvom predvstupových fondov 
PHARE. Stavebníkom bola obec Kecerovce. Obec Bačkovík zrealizovali prístavbu technickej časti ČOV a 
kanalizáciu prostredníctvom SORO. Vyprodukované odpadové vody na území obce Bačkovík sú ešte u niektorých 
obyvateľov obce odvádzané do žúmp, ktoré svojim zlým technickým stavom spôsobujú vytekanie do 
podzemných vôd a znečisťovanie potoka. Vyprázdňovanie žúmp a odvoz splaškov sa zabezpečuje vozidlami z 
okolitých obcí, čo je po stránke organizačnej a nákladovej značne náročné, keďže obec nemá na tento účel 
cisternové vozidlo. Likvidácia vyvážaných splaškov je možná na čistiarni odpadových vôd v obci Bidovce. Splašky 
sú vyvážané aj zo základnej školy v obci. 
 
V obci Bačkovík nie sú žiadne výrobné zdroje elektrickej energie. Dodávka a rozvod elektrickej energie je 
zabezpečovaná Východoslovenskou energetikou a.s., rozvodného závodu Košice. Kapacita tejto rozvodne je 
dostačujúca, v prípade požiadaviek je technicky realizovateľné jej navýšenie, ale je potrebné rozšírenie nízko 
nákladových rozvodov v jednotlivých častiach obce. 
 
Na území obce existuje pevná telefónna sieť spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Orange a.s., O2, a.s. a pokrytie 
signálom GSM operátorov Orange, a.s. , O2, a.s. a Slovak Telecom, a.s. 
 
Verejné osvetlenie bolo v obci zrekonštruované v roku 1997, je potrebná jeho ďalšia rekonštrukcia z hľadiska 
úspory energie. Obec nemá vybudované všetky chodníky popri štátnej ceste, ani vo vnútri obce. Nie sú tu 
vybudované žiadne plochy pre odstavovanie motorových vozidiel na verejných priestranstvách. Garážovanie 
osobných áut je zabezpečené v rámci jednotlivých parciel rodinných domov. Verejné priestranstvo pred 
viacúčelovou budovou nie je dostatočne upravené. 
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V obci funguje miestny rozhlas s ústredňou v budove Obecného úradu. Rozvody sú vedené do všetkých častí 
obce. Vedenie je z vodičov FeZn na oceľových stĺpoch, na ktorých sú upevnené aj reproduktory. Rozmiestnenie 
reproduktorov je vyhovujúce, nie sú vzájomné zázneje. Počuteľnosť v každej časti obce je dobrá. 
 
Vysielanie Slovenského rozhlasu je v obci dobre počuteľné v každom rozsahu a na všetkých frekvenciách. Možný 
je príjem aj komerčných rádií a zahraničných vysielaní. 
 
Signály Slovenskej televízie a ostatných TV sú sprístupnené vykrývačom na Dubníku. Obec nemá káblový rozvod 
TV signálov. Príjem TV programov sa zabezpečuje individuálne anténami každého koncesionára. Pribúdajú aj 
antény digitálneho príjmu. Vyskytujú sa aj parabolické antény na príjem satelitných TV vysielačov. 
 

2.7 Životné prostredie 
 

2.7.1 Ochrana ovzdušia 
 
Kvalita ovzdušia je na sledovanom území na relatívne dobrej úrovni, čo je dané absenciou priemyselného 
znečisťovateľa. V dôsledku zvyšovania cien zemného plynu občania nemajú záujem o plynofikáciu a ešte stále 
využívajú spaľovanie menej hodnotných druhov palív, vplyvom ktorého dochádza k zhoršeniu kvality ovzdušia 
prevažne v zimnom období, ale tie však nespôsobujú znečistenie ovzdušia nad limity povolené zákonom. Medzi 
znečisťovateľov ovzdušia patria aj niektorí občania, ktorí spaľujú biologický odpad. 
 
V obci sa v súčasnej dobe nepoužívajú ekologické technológie. U obyvateľov obce začína výraznejší záujem a 
dopyt o využívanie ľahšie dostupných domácich, ekologicky čistých a pritom aj lacnejších palív a energií, ako sú 
obnoviteľné a alternatívne zdroje energie. Najvhodnejšou zložkou obnoviteľných zdrojov v obci sa javí biomasa, 
predovšetkým palivové drevo a drevný odpad. Záujem je aj o alternatívne zdroje energie (slnečná energia, 
veterná energia, tepelné čerpadlá, bioplyn a. i.), hoci v budúcnosti budú mať iba charakter doplňujúceho spektra 
klasických palív a energie. 
 
Obec Bačkovík je v súčasnosti prechodovou obcou, čo do určitej miery ovplyvňuje kvalitu a čistotu ovzdušia v 
obci a jej okolí. Intenzita dopravy je nízka, doprava spôsobuje prašnosť len okolo hlavnej cesty v obci, pretože 
obec je zložená s množstva malých uličiek. 
 

2.7.2 Vodné plochy 
 
Územie obce Bačkovík patrí do povodia rieky Hornád. Najvýznamnejším vodným tokom, ktorý preteká okolo 
obce Bačkovík je rieka Olšava s neupraveným tokom. Cez obec preteká Rankovský potok s prirodzeným aj s 
upraveným tokom, ktorý sa vlieva do rieky Olšava. Okrem týchto potokov sa tu nenachádzajú iné miestne 
drobné vodné toky. Obec Bačkovík a ani povodie riek Hornádu nemá dostatok finančných prostriedkov na 
zabezpečenie bezpečného prietoku Rankovského potoka, a preto niekedy dochádza k vylievaniu potoka z jeho 
koryta. 
 
V prípade povodní na vodných tokoch odstraňovanie škôd počas povodní a po povodni vykonáva správca toku – 
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. závod Povodie Hornádu v spolupráci s obcou Bačkovík. 
 
Prechod cez rieku Olšava nie je v uspokojivom stave, je potrebné zabezpečiť funkčný prechod slúžiaci tak 
osobnej i nákladnej doprave, ako aj cyklistom a peším turistom. 
 

2.7.3 Ochrana vôd 
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Na území obce pretrváva deficit pitnej vody. Obyvatelia obce nie sú napojený na vodovodnú sieť. Vo vode v 
lokálnych studniach je veľký výskyt C, Mn, Fe Kvalitu pitnej vody si zabezpečujú individuálni správcovia 
vodovodov na vlastné náklady. Z uvedených dôvodov je potrebné krytie potreby pitnej vody zabezpečovať zo 
zdrojov, ktoré sa nachádzajú mimo územia obce. 
 
Na území obce Bačkovík nie je väčší priemyselný znečisťovateľ povrchových ani podzemných vôd. K zdrojom 
znečistenia povrchovej vody v obci patria ojedinelé domácnosti. Keďže v obci nie je kanalizácia 100 % 
odpadových vôd je zachytávaných v technicky nevyhovujúcich septikoch, ktoré nezodpovedajú príslušným 
normám na vodotesnosť. Táto skutočnosť je dôsledkom svojpomocného riešenia vypúšťania odpadových a 
splaškových vôd v minulosti. Odpadové vody sú odvádzané aj bez prečistenia do miestnych vodných tokov a na 
vyčlenené poľnohospodárske pozemky. Je tu ohrozenie podzemných vôd dusičnanmi, mikrobiologickou a 
biologickou kontamináciou. 
 
Otázka likvidácie odpadových vôd patrí medzi prvoradé úlohy ochrany životného prostredia v obci, a to 
urýchleným vybudovaním kanalizácie a vhodného typu čističky odpadových vôd podľa charakteru obce. 
 
Na území obce Bačkovík nevyviera žiadny minerálny prameň, ktorý by bol priemyselne využitý. Rieka Olšava, ako 
prírodný koridor a hlavne vodárenský tok, je so svojím okolím chránená pásmami hygienickej ochrany. Olšava 
spadá pod PHO 2 - vonkajšia časť a platia naň osobitné technické opatrenia. V rozpore s tým obec nie je 
vybavená kanalizáciou. 
 
Rankovský potok je zaradený medzi územia kategórie „C“ prírodných hodnôt a územnej ochrany. 
 
Hlavným vodným tokom, ktorý preteká okolo obce Bačkovík je rieka Olšava. Nakoľko rieka Olšava zmenila svoj 
tok, následkom toho sú v ohrození parcely občanov, ktoré sú umiestnené v jej blízkosti. V budúcnosti bude nutné 
upraviť tok rieky Olšava kvôli záchrane týchto parciel. 
 

2.7.4 Odpadové hospodárstvo 
 
Obec nemá významného pôvodcu komunálneho odpadu a nepôsobí tu žiadny spolok pre hospodárenie s 
odpadmi. Triedený zber papiera, skla, plastov do špeciálnych nádob zabezpečuje obec 1 krát za 2 týždne. 
Nebezpečné a problémové zložky komunálneho odpadu sú odstraňované iba zberom akumulátorov (1 krát za 2 
mesiace). Všeobecný odvoz komunálneho a tuhého odpadu a zároveň jeho uskladnenie zabezpečuje firma AVE 
SK., a.s. Slovensko. V extraviláne obce sa nenachádzajú ekologicky zaťažujúce skládky, ktoré sú určené ku 
rekultivácii. 
 

2.7.5 Zvlášť chránené územie 
 
Podľa „Nitrátovej direktívy“ (Nariadenie vlády SR zo dňa 26. 6. 2003), ktorá je súborom opatrení smerujúcich k 
zníženiu možností znečistenia vodných zdrojov (povrchové aj podzemné) dusičnanmi, ktoré môžu pochádzať z 
minerálnych hnojív a z hospodárskych hnojív (maštaľný hnoj, hnojovica, močovka), a to v tom prípade ak sú 
aplikované v nadmerných dávkach, v nesprávnom čase alebo sú zle uskladňované, patrí územie obce Bačkovík 
medzi zraniteľné oblasti z hľadiska ochrany vodných zdrojov. Poľnohospodárske subjekty hospodáriace na týchto 
územiach sú povinné rešpektovať osobitné zásady hospodárenia podľa kategórie typu A (produkčné bloky s 
najnižším stupňom obmedzenia hospodárenia). 
 

2.7.6 Cestovný ruch 
 
Obec Bačkovík disponuje veľkým prírodným potenciálom pre rozvoj cestovného ruchu. Poloha obce umožňuje 
skombinovať návštevu Slanských vrchov a Rankovských skál s možnosťou využitia turistických trás, ktoré sú 
vhodné na rodinné výlety, spoznávanie krás okolitej prírody počas celého roka. Okolie obce poskytuje možnosti 
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pre rozvoj zimnej rekreácie a športov, letnej horskej a náučnej turistiky a cykloturistiky, ako aj možnosti zbierania 
húb a poľovníctva. 
 
Sprievodné služby cestovného ruchu, ako sú stravovacie možnosti, ubytovacie kapacity, zmenárenské služby, 
požičovňa športových potrieb, alebo služby sprievodcov a horských vodcov v obci nie sú. Propagácia obce a jej 
pamiatok a krás vo vzťahu k návštevníkom je veľmi slabá. Obec nemá dostatok vlastných finančných zdrojov na 
zabezpečenie rozvoja cestovného ruchu. 
 
Cyklotrasy v súčasnej dobe cez obec nevedú. Obec plánuje vybudovať cez obec cyklotrasy a na území lúky 
Rosošan utvoriť oddychovú zónu. 
 

2.7.7 Pamiatky zapísané v zozname pamiatok v obci Bačkovík 
 

 Evanjelicky kostol 
 
Zdroj: Obec Bidovce 
 

3 SWOT ANALÝZA 
 
SWOT analýza predstavuje nástroj k hodnoteniu územia a aktivít v ňom prebiehajúcich. Je tvorená formuláciou 4 
častí – silné stránky, slabé stránky, príležitosti a ohrozenia územia obce. Silné a slabé stránky sú spravidla 
vnútorné aspekty územia obce. Príležitosti a ohrozenia sú faktory vonkajšie, ktoré nepodliehajú priamemu 
vplyvu obce. Plán rozvoja obce bude riešiť problémy obsiahnuté v slabých stránkach, za využitia silných stránok 
(predností) s ohľadom na príležitosti a ohrozenia rozvoja obce. SWOT analýzu chápeme ako završujúcu analýzu 
hlavných tendencií súčasného hospodárskeho a sociálneho vývoja obce, tvoriaceho východisko pre formulovanie 
stratégie obce. Tvrdenia v jednotlivých oblastiach SWOT analýzy sú formulované na základe záverov situačnej 
analýzy. Ich námety boli zobrané od starostu obce, zástupcov obce a verejnosti. Na základe SWOT analýzy je v 
ďalšej časti dokumentu formulovaná vízia, problémové oblasti, ciele, opatrenia a aktivity plánu hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja. 
 
SILNÉ STRÁNKY 

 Silné zastúpenie obyvateľov v strednom a produktívnom veku 
 Lacná pracovná sila 
 Flexibilita obyvateľstva spôsobená dlhodobou dochádzkou za prácou do okolitých obcí a miest 
 Dostatočné množstvo ľudí so zručnosťami v rôznych profesiách 
 Dostatok mládeže a detí 
 Blízkosť dvoch okresných miest 
 Zachovalá príroda vhodná pre individuálnu rekreáciu 
 Vhodná poloha obce, blízkosť centier 

 
SLABÉ STRÁNKY 

 Nedostatok pracovných príležitostí 
 Nevyužívanie ľudského potenciálu 
 Nedostatok finančných prostriedkov v obecnom rozpočte na investície a rozvojové aktivity 
 Nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj bývania 
 Nedostatočná ponuka sociálnej starostlivosti obzvlášť o seniorov 
 Nedostatočne riešené odpadové hospodárstvo 
 Nedostatočne riešená úspora energií 
 Nevybudovaná vnútorná infraštruktúra v obci – cesty už sú, chodníky chýbajú 
 Nížšia informovanosť obyvateľov 
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 Nedostatočná ponuka sebarealizácie obyvateľov 
 Nízka podpora podnikania a začínajúceho podnikania 
 Pasivita a nezáujem obyvateľov, obzvlášť mladých ľudí 
 Chýba informačný servis pre návštevníkov obce 
 Malá propagácia obce 
 Nedostatočne využívané možnosti ponúk v aktívnom cestovnom ruchu pre návštevníkov obce 
 Nedostatok ubytovacích kapacít 
 Nedostatok kultúrnych a športových podujatí pre mládež a dospelých 
 Plynofikácia obce 
 Nízka úroveň vzdelanosti 
 Nízke platy 

 
PRÍLEŽITOSTI 

 Zapojenie obyvateľov do verejného života obce 
 Rekvalifikácia ľudí 
 Príprava priestoru pre podnikanie – rozvoj služieb, rozvoj podnikania 
 Zlepšenie dopravného napojenia obce 
 Propagácia obce – zvýšenie možnosti podnikania v cestovnom ruchu 
 Rozvoj individuálnej výstavby domov a bytov 
 Zvýšenie informovanosti obyvateľov 
 Zvýšenie atraktívnosti verejných priestranstiev v obci 
 Zlepšenie koordinácie a spolupráce obce s podnikateľmi a s občanmi 
 Zlepšenie životného prostredia v obci 
 Rozvoj cykloturistiky 
 Rozvoj agroturistiky 
 Expanzia malého a stredného podnikania 
 Koncepcia využitia krajiny obce 
 Väčšie využitie potenciálu miestnej ekonomiky 
 Príjem finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie 
 Využívanie alternatívnych zdrojov energie 
 Oživenie ekonomiky v obci (podpora investora) 

 
OHROZENIA 

 Migrácia obyvateľov za prácou 
 Nezáujem a neschopnosť rekvalifikácie nezamestnaných občanov 
 úbytok služieb, zníženie daňových príjmov obce 
 Zníženie citových väzieb na obec 
 Nezáujem a apatia občanov 
 Rastúci podiel sociálne znevýhodnených obyvateľov 
 Odchod miestnych detí do škôl mimo obce 
 Ohrozenie drobných služieb vplyvom „odfiltrovania“ kúpyschopnosti obyvateľstva do väčších nákupných 

centier v okolitých mestách 
 Nedostatok finančných prostriedkov obce na realizáciu rozvojových zámerov 
 Administratívne zaťažovanie obce 
 Malá istota v odbyte poľnohospodárskych produktov 
 Nevysporiadané vlastnícke vzťahy k pozemkom, následne premietnuté v Katastri nehnuteľností 
 Malý záujem obyvateľov o podnikanie v službách 
 Zdražovanie plynu – zhoršenie kvality ovzdušia 
 Nedostatočné protipovodňové opatrenia 
 Zánik spolkov a záujmových organizácií – vplyvom ich nedostatočného zázemia 
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STRATEGICKÁ ČASŤ 
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4 ŠTRUKTÚRA STRATEGICKEJ ČASTI 
 
Obrázok 10 Štruktúra Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bačkovík 
 
1. Vízia obce 
 
- Ľudské zdroje 
- Technická infraštruktúra a životné prostredie 
- Ekonomický rozvoj 
 
2. Ciele 
3. Opatrenia (aktivity) 
 
Vízia obce 
 
Formulácia rozvojovej vízie je úvodným krokom pri tvorbe strategickej časti dokumentu. K naplneniu tejto vízie 
by malo smerovať spracovanie samotnej stratégie a z nej vyplývajúcej realizácie konkrétnych rozvojových 
projektov. Vízia je definovaná na základe záverov vyplývajúcich z analytickej časti. 
 
Priority, ciele 
 
Riešené problémy obce boli podľa príslušnosti rozdelené do troch problémových oblastí, v ktorých boli 
identifikované prioritné smery rozvoja obce, tzv. priority. Každá priorita je vymedzená cieľmi, ktoré majú byť 
realizáciou stratégie dosiahnuté. 
 
Opatrenia, aktivity 
 
Naplnenie cieľov je špecifikované opatreniami, ktoré vedú k ich naplneniu. Každé opatrenie je konkretizované 
aktivitami, od ktorých sa odvíjajú projekty naplňujúce stratégiu. 
 

4.1 Vízia obce 
 
Obec Bačkovík v roku 2020 má kvalitnú technickú infraštruktúru a miestne komunikácie, vybudované 
podnikateľské prostredie, fungujúce školské a predškolské zariadenia, kvalitnú sieť potrebných služieb, nádherné 
životné prostredie s prekrásnymi domami, predzáhradkami a okolím. Je to obec spokojných a usmievavých ľudí s 
množstvom mladých ľudí, obklopená krásnymi lesmi a obrobenými poliami, hojne navštevovaná turistami a 
návštevníkmi. 
 
 

• harmonické medziľudské vzťahy bez sociálneho napätia  

• perspektívy zamestnanosti a stability životnej úrovne (ekonomický rozmer) 

• pekná obec (životné prostredie) 
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4.2 Problémové oblasti, priority, ciele, opatrenia a aktivity 
 

4.2.1 Problémová oblasť ĽUDSKÉ ZDROJE 
 
Priorita 1 Stabilizácia obce 
 
Najvýraznejším problémom v obci je nepomer medzi ekonomicky aktívnym obyvateľstvom, ktorí pracujú v obci a 
v jej okolí a tými, ktorí v pravidelných turnusoch odchádzajú za prácou do vzdialených regiónov a do zahraničia s 
lepšími možnosťami zamestnať sa. V budúcnosti môže byť obec ohrozená úbytkom obyvateľstva a starnutím 
obce vzhľadom na migráciu obyvateľov za prácou a lepšími životnými podmienkami. Môže to mať za následok 
nižšiu daňovú výťažnosť, ohrozenie škôl v obci, ohrozenie služieb v obci. Ku stabilizácii populácie prispeje 
možnosť uplatnenia sa obyvateľov v obci a jej okolí, ľahší prístup k bývaniu, dobrá informačná a dopravná 
infraštruktúra riešená v ostatných častiach stratégie. 
 
Cieľ 1.1 Zvýšiť mieru zamestnanosti a príjmy obyvateľov obce 
 
Opatrenie 1.1.1 
 
Rozvoj aktívnej politiky trhu práce, posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitosti na trhu práce 
 
Aktivity: 
 

 Realizovanie systémov vzdelávania, prepájajúce teoretickú, praktickú a tréningovú prípravu 
 Podporovanie a vytváranie akčných plánov zamestnanosti na všetkých úrovniach a podporovanie 

nepretržitého rozvoja partnerských štruktúr na miestnej úrovni 
 Organizovanie školení, tréningov a rekvalifikačných kurzov pre nezamestnaných a ohrozených 

nezamestnanosťou 
 Podporovanie výmenných vzdelávacích, rekvalifikačných a pracovných pobytov v zahraničí 
 Zavádzanie aktivít a inovatívnych prístupov zacielených na tých, ktorí vstupujú po prvý krát na trh práce 
 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov s dôrazom na marginalizované skupiny obyvateľstva 
 Podporovanie uplatnenia marginalizovaných skupín na trhu práce 
 Podporovanie aktivít zamerané na odstránenie prekážok rovnosti príležitosti mužov a žien na trhu práce 
 Podporovanie vypracovania, alebo vypracovanie komplexnej koncepcie vzdelávania v obci 
 Poradenstvo a osveta o aktívnej politike zamestnanosti 
 Informovanie o stave trhu práce 
 Podporovanie využívania a využívanie aktivačnej činnosti, absolventskej praxe 
 Podporovanie aktivizovania obyvateľov pri realizácii miestnych projektov 
 Podporovanie mobility pracovnej sily 
 Podporovanie pracovnej motivácie pracovnej sily s nižším vzdelaním 

 
Opatrenie 1.1. 2 
 
Zvýšenie kvalifikácie pracovnej sily vstupujúcej na trh práce 
 
Aktivity: 
 

 Analýza potrieb podnikateľských subjektov 
 Zosúladenie ponuky a dopytu na trhu práce (prispôsobenie sa siete škôl potrebám) 
 Podporovanie spolupráce škôl s potenciálnymi zamestnávateľmi 
 Podporovanie realizácie ďalšieho vzdelávania 
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 Propagácia a koordinácia činností vzdelávacích inštitúcii v oblasti celoživotného vzdelávania 
 Vzdelávanie v oblasti jazykov a informačných technológií 
 Spolupráca zamestnávateľov, Úradov sociálnych vecí a rodiny so vzdelávacími inštitúciami pri profilácii 

študijných a učebných odborov 
 Podporovanie odborného vzdelávania v oblasti manažérskych a podnikateľských zručností 
 Podporovanie odborného vzdelávania pre ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia 

 
Indikátory: 
 

 Počet nezamestnaných – podiel nezamestnaných evidovaných na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny 
a celkového počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov obce 

 Počet dlhodobo nezamestnaných – podiel dlhodobo nezamestnaných evidovaných na úradoch práce 
a celkového počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov obce 

 Počet malých a stredných podnikateľov a samostatne zárobkovo činných osôb z radu nezamestnaných, ktorí 
získajú podporu Úradu práce pri začatí podnikania 
 
Cieľ 1.2 Udržať mladých ľudí v obci, vytvoriť podmienky pre imigráciu obyvateľov do obce 
 
Opatrenie 1.2.1 
 
Zvýšenie dostupnosti bývania v obci 
 
Aktivity: 
 

 Príprava pozemkov na bytovú výstavbu 
 Príprava projektovej dokumentácie na bytovú výstavbu 
 Vypracovanie investičných zámerov pre bytovú výstavbu 
 Podporovanie individuálnej bytovej výstavby 
 Podporovanie obnovy bytového fondu 
 Vytvorenie registra bývania v obci (voľné byty, domy, stavebné pozemky) 
 Podporovanie výstavby bytov pre sociálne odkázané skupiny 
 Výstavba bytových domov za využitia združených finančných prostriedkov (prostriedky obce, záujemcov o 

bývanie, dotačných prostriedkov, súkromných investičných prostriedkov) 
 
Indikátory: 
 

 Počet pripravených pozemkov pre bytovú výstavbu 
 Počet vybudovaných bytových jednotiek 
 Počet postavených bytových domov 
 Pomer počtu obyvateľov, ktorí sa natrvalo z obce odsťahovali k počtu obyvateľov, ktorí sa do obce natrvalo 

prisťahovali 
 
Priorita 2 Zlepšenie občianskej vybavenosti 
 
Občianska vybavenosť výrazne prispieva k celkovému komfortu života v obci. Kvalitná občianska vybavenosť je 
vplyvom úbytku narodených detí a presúvaním aktivít obyvateľov do okolitých miest a väčších obcí ohrozená. 
Zlepšenie občianskej vybavenosti obce je riešené v ohniskách problému: nedostatočné sociálne zázemie pre 
starších obyvateľov obce, ohrozenie siete škôl úbytkom detí vplyvom nedostatočnej modernizácie školy a jej 
vybavenia a nedostatočného rozvoja vybavenia záujmovej činnosti v obci. 
 
Cieľ 2.1 Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry a služieb 
 
Opatrenie 2.1.1 
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Budovanie sociálneho zázemia v obci 
 
Aktivity: 
 

 Zlepšovanie kvality sociálnych a zdravotníckych služieb pre starších ľudí, odkázaných na celodennú 
starostlivosť, rozvedených, týraných a pre národnostné menšiny v súlade s reálnymi potrebami poskytovania 
komplexných služieb 

 Poskytovanie preventívnych opatrení vzhľadom na drogové závislosti, kriminalitu a na nepriaznivý 
demografický vývoj 

 Podporovanie sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva 
 Podporovanie inštitucionálneho rozvoja neziskových organizácií na oblasti sociálneho zázemia 
 Systém terénnej opatrovateľskej služby pre seniorov 
 Zvýšenie informovanosti obyvateľov o sociálnych službách 

 
Opatrenie 2.1.2 
 
Modernizácia a budovanie základnej infraštruktúry a služieb 
 
Aktivity: 
 

 Budovanie a rozvoj školskej, zdravotníckej, sociálnej a kultúrnej infraštruktúry 
 Vybudovanie domu smútku 
 Budovanie športových areálov a relaxačno-oddychových zón pre deti a mládež 
 Znižovanie energetickej náročnosti prevádzky budov 
 Podporovanie modernizácie budov 
 Podporovanie rozvoja služieb slúžiacich občanom 

 
Indikátory: 
 

 Počet vzniknutých neziskových organizácií v oblasti sociálneho zázemia 
 Počet obyvateľov využívajúcich služby starostlivosti o seniorov 
 Počet podnikateľských subjektov trvalo poskytujúcich služby občanom 

 
Cieľ 2.2 Stabilizácia siete škôl v obci 
 
Opatrenie 2.2.1 
 
Zvyšovanie dôvery obyvateľov ku školám v obci 
 
Aktivity: 
 

 Podporovanie vytváranie združení priaznivcov škôl so samostatnou právnou subjektivitou k prijímaniu 
grantových prostriedkov 

 Podporovanie aktivít dní otvorených dverí na školách 
 Osveta o prednostiach škôl v obci 
 Prezentácia kvality a výsledkov škôl 
 Podporovanie vydávania pravidelného printového média (publikácie o školách) 
 Podporovanie propagácie školy na webových stránkach 

 
Opatrenie 2.2.2 
 
Zlepšovanie vybavenosti a podporovanie využiteľnosti škôl, zavádzanie progresívnych foriem výučby a 
praktických zručností 
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Aktivity: 
 

 Rozširovanie vybavenosti škôl 
 Podporovanie zavádzania internetu na školách 
 Podporovanie individuálneho vzdelávania žiakov mimoriadne talentovaných a nadaných 
 Podporovanie zavádzania tried so špeciálnym pedagógom 
 Podporovanie individuálneho vzdelávania v rámci integrácie žiakov so zdravotným postihnutím 
 Podporovanie psychologického poradenstva pre žiakov 
 Podporovanie poradenstva pre žiakov školy pri výbere povolania 
 Podporovanie alternatívnych metód vyučovania 
 Výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich zariadení, podporujúcich telesnú výchovu a zdravý životný štýl 
 Podporovanie podnikania škôl (využitie priestorov školy, poradenstvo, doučovanie, celoživotné vzdelávanie) 
 Podporovanie zvyšovania kvalifikácie učiteľov 
 Podporovanie zavádzania a využívania e-learningu 
 Podporovanie výmenných vzdelávacích pobytov žiakov a učiteľov na Slovensku a v zahraničí 

 
Opatrenie 2.2.3 
 
Zlepšovanie mimoškolskej záujmovej činnosti a spolupráca škôl 
 
Aktivity: 
 

 Podporovanie obyvateľov obce k záujmovej činnosti na školách 
 Podporovanie vytvárania neziskových organizácií zaoberajúcich sa voľno časovými aktivitami 
 Podporovanie klubovej a krúžkovej činnosti v mimovyučovacom čase 
 Podporovanie organizovania pravidelných športových, záujmových a vedomostných súťaží 

 
Indikátory: 
 

 Počet žiakov navštevujúcich základnú a materskú školu 
 Počet interných učiteľov absolvujúcich ďalšie vzdelávanie 
 Počet neziskových organizácií podporujúcich aktivity na školách 
 Počet žiakov navštevujúcich záujmové krúžky 

 
Priorita 3 Podpora občianskych aktivít obyvateľov 
 
Občianske aktivity sú zdrojom bohatého verejného života, ktorý prispieva k posilňovaniu sociálnych väzieb v obci 
a významnou mierou posilňuje vzťah obyvateľov k obci a k mikroregiónu. Je potrebné ho posilniť kvalitným 
systémom informovania, zvýšením podielu občanov na rozhodovaní a podporou spolkových a záujmových 
organizácií, ktoré sú prostredníkom účasti na verejnom živote. 
 
Cieľ 3.1 Zvýšiť záujem obyvateľov obce o veci verejné 
 
Opatrenie 3.1.1 
 
Zlepšenie informovanosti a aktivity obyvateľov 
 
Aktivity: 
 

 Budovanie informačných stredísk obce 
 Podporovanie prístupu obyvateľov k výpočtovej technike a internetu, k informáciám 
 Podporovanie služieb napomáhajúcich lepší prístup k informáciám 
 Zlepšovanie a zefektívnenie využitia informačných nástrojov obce 
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 Zmodernizovanie rádiokomunikačnej siete v obci na multifunkčné využitie v rámci sprístupňovania aktuálnych 
informácií 

 Podporovanie nových foriem informovania a využitie podnetov verejnosti 
 Podporovanie základných verejných informačných služieb pre občanov a ekonomické subjekty 
 Zvyšovanie povedomia o informačnej spoločnosti 

 
Opatrenie 3.1.2 
 
Podpora voľno časových aktivít obyvateľov 
 
Aktivity: 
 

 Podporovanie spolkovej a klubovej činnosti detí, mládeže, dospelých a seniorov 
 Podporovanie športových akcií pre deti, mládež a dospelých 
 Podporovanie tvorivých umeleckých a vzdelávacích aktivít obyvateľov 
 Podporovanie prezentácie záujmových činností obyvateľov 
 Podporovanie vydávania médií o záujmovej činnosti obyvateľov 
 Podporovanie výmenných stretnutí členov záujmových klubov a ich vzájomnej prezentácie doma aj v zahraničí 

 
Indikátory: 
 

 Počet multimediálnych nástrojov informovanosti v obci 
 Počet funkčných spolkov a klubov v obci 
 Počet aktívnych prezentácií záujmovej a klubovej činnosti 

 

4.2.2 Problémová oblasť TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA A ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE 
 
Priorita 4 Zlepšovanie dopravnej a technickej infraštruktúry 
 
Kvalita cestnej siete nie je uspokojivá. Dopravná obslužnosť zaťažuje obecný rozpočet a nekorešponduje s 
náväznosťami verejnej dopravy v okolitých obciach. Priorita je zameraná na kvalitné prepojenie s vonkajším 
prostredím obce ako z hľadiska dobudovania a údržby cestnej siete, tak z hľadiska kvalitného prepojenia obce 
verejnou dopravou. Oblasť technickej infraštruktúry je cielená na riešenie najpálčivejších problémov 
vybudovania, rekonštrukcie a modernizácie inžinierskych sietí 
 
Cieľ 4.1 Zlepšovanie dopravnej infraštruktúry obce 
 
Opatrenie 4.1.1 
 
Modernizácia dopravnej infraštruktúry 
 
Aktivity: 
 

 Výstavba, oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, mostov a lávok 
 Výstavba parkovacích a odstavných plôch 
 Budovanie, rekonštrukcia a modernizácia prístreškov pri zastávkach verejnej dopravy 
 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia 
 Odstránenie bariér pre imobilných a starších občanov 
 Regulácia rýchlosti prechádzajúcich motorových vozidiel 
 Zníženie hlučnosti a prašnosti v určitých lokalitách – najmä v okolí hlavných komunikácií 
 Budovanie bezpečnostných bariér na elimináciu nebezpečných úsekov 
 Budovanie cyklistických ciest 
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Opatrenie 4.1.2 
 
Rozvoj dopravnej obslužnosti 
 
Aktivity: 
 

 Prepojenie obce s mestami a obcami regiónu verejnou dopravou 
 Prieskum potrieb obyvateľov v oblasti náväznosti verejnej dopravy 
 Podporovanie služieb verejnej dopravy 
 Podporovanie drobných poskytovateľov verejnej dopravy 
 Podporovanie „alternatívnej dopravy“ 
 Podporovanie dopravy využívajúcej alternatívne pohonné látky 

 
Indikátory: 
 

 Dĺžka zrekonštruovaných miestnych komunikácií a chodníkov 
 Dĺžka cyklistických ciest 
 Počet dopravných spojov z obce do jednotlivých väčších centier 

 
Cieľ 4.2 Zlepšenie technickej infraštruktúry obce 
 
Opatrenie 4.2.1 
 
Výstavba, rozvoj a modernizácia technickej infraštruktúry 
 
Aktivity: 
 

 Výstavba a rekonštrukcia spoločného kanalizačného potrubia 
 Výstavba skupinových čističiek alebo obecnej čističky odpadových vôd 
 Rekonštrukcia a dostavba obecného vodovodného potrubia 
 Rekonštrukcia a dostavba plynového potrubia 
 Vysporiadanie pozemkov: vykonanie projektu pozemkových úprav – vytýčenie rozdeľovacieho plánu, 

vypracovanie geometrických plánov a premietnutie nových vlastníckych vzťahov do katastra nehnuteľností 
 Rekonštrukcia rozvodov elektrického vedenia 
 Príprava obce na modernizáciu a kapacitné rozširovanie rozvodu elektrickej energie 
 Podporovanie obce pri zavádzaní optických káblov a výstavbe televíznych a telekomunikačných prijímačov a 

rádiokomunikačných sietí 
 Podporovanie zabezpečenia ochrany údajov, vírusová a digitálne ochrana prevádzky sietí a služieb, bezpečnosť 

internetových transakcií, ako aj zabezpečenie bezpečnosti vybavenia pre konečných užívateľov 
 
Indikátory: 
 

 Dĺžka vybudovaného kanalizačného potrubia 
 Dĺžka vybudovaného vodovodného potrubia 
 Výmera vysporiadaných pozemkov 
 Percentuálna úspešnosť vysporiadania jednotlivých parciel 

 
Priorita 5 Starostlivosť o životné prostredie 
 
Starostlivosť o životné prostredie obce je vymedzená troma cieľmi. Znižovanie objemu komunálneho odpadu 
zvýši úspory finančných prostriedkov obce. Druhotné využitie odpadu (využitie kompostovaného bioodpadu) 
prispeje k udržovaniu kvality pôdneho fondu obce. Riešené musia byť aj staré ekologické záťaže. Znižovanie 
spotreby fosílnych palív je žiadúce vzhľadom k veľkému finančnému zaťaženiu obyvateľov obce spotrebou plynu 
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a podpory trendu znižovania veľkej energetickej náročnosti. Oblasť technickej infraštruktúry je cielená na 
riešenie najpálčivejších problémov – ochrany podzemných a povrchových vôd a nedostatočnej prevencii 
povodňových udalostí. 
 
Cieľ 5.1 Zníženie objemu komunálneho odpadu 
 
Opatrenie 5.1.1 
 
Podpora ekologického nakladania s odpadom 
 
Aktivity: 
 

 Osveta zameraná na ekologické hospodárenie s odpadom 
 Podporovanie kompostovania a využívania bioodpadu 
 Spoločné riešenie hospodárenia s odpadom – separovaný zber 
 Rekultivácia zaťažených, kontaminovaných plôch 
 Podporovanie aktivít v oblasti odpadového hospodárstva 

 
Indikátory: 
 

 Počet druhov triedeného odpadu 
 Počet akcií zameraných na osvetu ekologického nakladania s odpadom 

 
Cieľ 5.2 Zníženie spotreby fosílnych palív – neobnoviteľných zdrojov energie 
 
Opatrenie 5.2.1 
 
Podpora úsporného nakladania s energiami a využitie obnoviteľných zdrojov energie 
 
Aktivity: 
 

 Znižovanie spotreby energie v obecných objektoch a súkromných domoch 
 Osveta o možnostiach úspor energie a obnoviteľných zdrojoch energie vrátane zdrojov ich financovania 
 Podporovanie využitia technológií k úspore energie 
 Využívanie alternatívnych zdrojov energie, obzvlášť biomasy 

 
Indikátory: 
 

 Počet akcií zameraných na osvetu o možnostiach úspory energie 
 Počet zavedenia a využívania alternatívnych zdrojov energie 

 
Cieľ 5.3 Zlepšovanie vodného hospodárstva v obci 
 
Opatrenie 5.3.1 
 
Ochrana podzemných a povrchových vôd 
 
Aktivity: 
 

 Výstavba a modernizácia kanalizačných sietí a čistiarní odpadových vôd 
 Prevencia bodových zdrojov znečistenia 
 Kontrolovanie množstva chemických látok a stopových prvkov v podzemných a povrchových vodách 

 
Opatrenie 5.3.2 
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Zapojenie obce do riešenia protipovodňového opatrenia 
 
Aktivity: 
 

 Spolupráca obce so zodpovednými inštitúciami na vytváranie protipovodňových opatrení 
 Zapájanie obyvateľov do vytvárania povodňových plánov 
 Prevencia povodňových udalostí 
 Odstraňovanie následkov povodní 

 
Opatrenie 5.3.3 
 
Revitalizácia riečnych systémov v obci Bačkovík 
 
Aktivity: 
 

 Obnova prirodzenej funkcie tokov 
 Zvyšovanie retenčnej schopnosti krajiny 
 Spevňovanie brehov vodných tokov a podpora udržiavania rázu krajiny 
 Údržba riečnych korýt 

 
Indikátory: 
 

 Dĺžka vybudovaného kanalizačného potrubia 
 Stav výstavby čističky odpadových vôd 
 Dĺžka spevnených brehov vodných tokov 
 Dĺžka vybudovaného vodovodného potrubia 

 
Priorita 6 Obnova a tvorba krajiny, vzhľad obce 
 
Krajina je významným činiteľom, ktorý vytvára životné prostredie obyvateľov, značne prispieva k celkovému rázu 
obce. Je domovom miestnych obyvateľov a slúži k ich rekreácii. Priorita je zacielená na posilnenie nevýrobnej 
funkcie krajiny za pomoci obnovy siete poľných ciest a naväzujúcej zelene v krajine ako spojovacieho článku 
medzi obyvateľmi obce a krajinou. Neoddeliteľnou súčasťou je aj zlepšovanie vzhľadu obce. Ďalším cieľom je 
budovanie k prírode prívetivých proti eróznych opatrení riešiacich vodnú a veternú eróziu. V súvislosti s 
povodňovými udalosťami sa ako potrebnou javí revitalizácia riečnych systémov. 
 
Cieľ 6.1 Obnoviť a revitalizovať tradičné prírodné prvky v krajine 
 
Opatrenie 6.1.1 
 
Obnova a údržba poľných ciest a zelene v krajine 
 
Aktivity: 
 

 Spevňovanie poľných ciest 
 Obnova poľných ciest 
 Výsadba a údržba líniovej zelene pozdĺž ciest 
 Údržba trávnatých plôch a neobrábanej pôdy 

 
Opatrenie 6.1.2 
 
Budovanie prírodných proti eróznych opatrení 
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Aktivity: 
 

 Zatrávňovanie a zalesňovanie oblastí ohrozených eróziou 
 Obnova tradičných vetrolamov 
 Výsadba stromov v tradičných lokalitách 

 
Indikátory: 
 

 Počet vysadených stromov v tradičných lokalitách 
 Počet zatrávňovaných a zalesňovaných oblastí ohrozených eróziou 

 
Cieľ 6.2 Zlepšenie vzhľadu obce 
 
Opatrenie 6.2.1 
 
Zvyšovanie atraktivity verejných priestranstiev v obci 
 
Aktivity: 
 

 Výsadba a údržba zelene v obci (zväčšiť celkovú plochu zelene v obci) 
 Inštalácia a údržba prvkov obecných mobiliárov 
 Rekonštrukcia centra obce 
 Výstavba amfiteátra pre podujatia masového charakteru 
 Výstavba oddychových zón 
 Realizovanie inštalácie, rekonštrukcie a reštaurovanie oplotení, pouličných svietidiel a.i. 
 Ochrana, zveľaďovanie a reštaurovanie historických objektov 
 Inštalovanie informačných tabúľ v obci 
 Organizovanie súťaže vo vzhľade domov a dvorov 
 Podporovanie účasti obyvateľov na projektoch utvárania verejných priestranstiev 
 Rekonštrukcia a modernizácia objektov historického, kultúrneho a národného významu a ich okolia 

 
Indikátory: 
 

 Počet vymenených pouličných svietidiel 
 Počet osadených lavičiek v obci 
 Počet zrekonštruovaných obecných komunikácií 

 
Cieľ 6.3 Podpora miestnych kultúrnych, spoločenských a folklórnych tradícií 
 
Opatrenie 6.3.1 
 
Zlepšiť zázemie miestnych kultúrnych, spoločenských a folklórnych tradícií 
 
Aktivity: 
 

 Podpora folklórnych, spoločenských a kultúrnych podujatí a aktivít 
 Podpora tradičných folklórnych zoskupení 
 Podpora tradičnej remeselnej výroby 
 Podpora vydávania publikácii o obci a obecných novín, kalendárov 
 Podpora zberateľskej činnosti dobových artefaktov 
 Vytvorenie obecného múzea – typického sedliackeho domu s možnosťou organizovania typických tradičných 

obecných zvyklostí, alebo prezentácie historických artefaktov 
 
Indikátory: 
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 Počet usporiadaných kultúrnych podujatí v obci 
 Počet propagačných materiálov o obci 

 

4.2.3 Problémová oblasť EKONOMICKÝ ROZVOJ 
 
Priorita 7 Ekonomický rozvoj a využitím domácich zdrojov 
 
Podpora a využívanie vlastného podnikateľského zázemia, využívanie vlastných dostupných zdrojov na 
podnikanie a podpora a propagácia podnikateľov zamestnávajúcich obyvateľov obce a jej okolia je prvoradou 
prioritou záujmu obce. Okrem riešenia ponuky pracovných príležitostí zvyšuje to prílev finančných prostriedkov 
do rozpočtu obce a následne napomáha jej rozvoju. Nezanedbateľnou skutočnosťou je aj podpora sociálnych 
väzieb v rodine a vzťahu obyvateľov k obci. Obec v snahe naplniť tieto ciele je ústretová aj pre podnikateľov a ich 
zámery z iných regiónov a zo zahraničia. 
 
Cieľ 7.1 Rozvoj v oblasti priemyslu a služieb 
 
Opatrenie 7.1.1 
 
Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb 
 
Aktivity: 
 

 Podporovanie nových podnikov a stabilizovanie existujúcich podnikov 
 Podporovanie novo vzniknutých podnikateľov a živnostníkov vo výrobnom sektore a službách 
 Zavádzanie nových technológií (hardvér, softvér) v podnikoch 
 Rekonštruovanie budov, prevádzkových priestorov, ktoré sú potrebné na zabezpečenie priemyselnej výroby a 

služieb priemyselnej povahy 
 Podporovanie poradenských služieb pre MaSP, ktoré budú súvisieť s implementáciou moderných systémov 

riadenia a progresívneho marketingu, poradenské služby (finančné a daňové) 
 Vytvorenie podmienok pre vstup domácich a zahraničných investorov 
 Podporovanie MaSP, ktorí využívajú domáce suroviny (drevo, nerudné suroviny, prírodné zdroje) 
 Rekonštrukcie a modernizácie predajných objektov a nákup technológií a zariadení pre doplnkovú výrobu a 

spracovanie tradičných materiálov a výrobkov 
 Podporovanie organizovania domácich a medzinárodných workshopov – vytváranie väzieb medzi malým a 

stredným podnikaním 
 
Opatrenie 7.1.2 
 
Budovanie a rekonštrukcia infraštruktúry a podpora inovácií a výskumu 
 
Aktivity: 
 

 Budovanie podnikateľských inkubátorov pre podnikateľov 
 Vybudovanie výskumno-vývojových centier 
 Budovanie priemyselných parkov (zelených a hnedých), výrobných hál 
 Budovanie technologických parkov zameraných na podporu podnikania 
 Zavádzanie nových výrobných postupov, inovácií a výskumu 
 Využívanie slnečnej, vodnej a veternej energie 
 Podporovanie projektov na získanie akreditácie a certifikácie doma a v zahraničí 

 
Indikátory: 
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 Počet vyučených obyvateľov obce 
 Počet aktivít smerujúcich k zlepšeniu ekonomických podmienok obyvateľstva obce 

 
Priorita 8 Podpora malého a stredného podnikania 
 
Malé a stredné podnikanie je „ekonomickým motorom“ obce. Prináša obci ekonomický prospech 
prostredníctvom nových pracovných miest, zvyšuje príjem verejného rozpočtu, rozširuje ponuku služieb. Jeho 
podpora je zameraná na väčšie využitie štátnej politiky, podpory malého a stredného podnikania a vytvorenie 
motivačného prostredia k rozvoju podnikateľských aktivít v obci. Súčasťou je stabilizácia podnikateľských aktivít v 
službách, ktoré sú ohrozené „odfiltrovaním“ kúpyschopného obyvateľstva do nákupných centier okolitých miest. 
 
Cieľ 8.1 Zvýšiť prístup podnikateľov k programom malého a stredného podnikania 
 
Opatrenie 8.1.1 
 
Zvyšovanie informovanosti a využívanie programov rozvoja malého a stredného podnikania 
 
Aktivity: 
 

 Podporovanie a realizovanie vzdelávacích programov pre podnikateľov 
 Informovanie o programoch rozvoja podnikania 
 Podporovanie prístupu podnikateľov k výpočtovej technike a internetu 
 Podporovanie a realizovanie poradenskej pomoci MaSP 
 Zavádzanie progresívnych informačných technológií pre MaSP 

 
Indikátory: 
 

 Počet aktivít napomáhajúcich zlepšeniu podnikateľského prostredia 
 
Cieľ 8.2 Vytvoriť prostredie uľahčujúce rozvoj nového podnikania 
 
Opatrenie 8.2.1 
 
Príprava priestoru pre podnikateľské aktivity 
 
Aktivity: 
 

 Identifikovanie areálov/objektov vhodných pre rozvoj podnikania v obciach 
 Vytvorenie prehľadu areálov/objektov k rozvoju podnikania 
 Prezentácia databázy areálu/objektu k podnikaniu 
 Budovanie technickej a prístupovej infraštruktúry k areálom/objektom 
 Prezentácia obce a podnikateľských príležitostí v obci 

 
Opatrenie 8.2.2 
 
Podpora rozvoja nových podnikateľských aktivít 
 
Aktivity: 
 

 Vytvoriť návodný materiál o založení nového podnikania 
 Metodická pomoc záujemcov o založenie nového podnikania 
 Podpora prilákania investora do obce 
 Podpora spolupráce na vytváraní naväzujúceho zázemia na území obce 
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Indikátory: 
 

 Počet aktivít smerujúcich k prilákaniu investorov do obce 
 
Cieľ 8.3 Stabilizácia drobného podnikania v službách 
 
Opatrenie 8.3.1 
 
Podpora drobného podnikania v službách 
 
Aktivity: 
 

 Zabezpečenie priestoru pre podnikanie v službách 
 Marketing drobných služieb v obci 

 
Indikátory: 
 

 Počet poskytnutých priestorov na podnikanie 
 Počet propagačných materiálov týkajúcich sa podnikateľských aktivít v obci 

 
Priorita 9 Rozvoj cestovného ruchu 
 
Cestovný ruch je významným nástrojom pre stabilizáciu ekonomiky obce. Obec je obklopená krásnou prírodou, 
vodnými zdrojmi a pahorkatinovými kopcami a lesmi, čo umožňuje nenáročnú turistiku a výlety do prírody. 
Rozvoj cestovného ruchu v obci je cielený aj na krátkodobé oddychové aktivity obyvateľov okolitých miest, na 
športové a spoločenské využitie a rozvoj cykloturistiky. Je tu dostatok historických a sakrálnych pamiatok, ktoré 
po renovácii zvýšia atraktivitu obce 
 
Cieľ 9.1 Zlepšenie kvality a rozsahu služieb v cestovnom ruchu 
 
Opatrenie 9.1.1 
 
Rozvoj medzinárodnej spolupráce a imidžu (atraktivity) obce 
 
Aktivity: 
 

 Podporovanie projektov medzinárodnej spolupráce 
 Rozvoj cezhraničnej spolupráce 
 Zúčastňovanie sa na medzinárodných veľtrhoch, obchodných misiách, odborných seminároch a konferenciách 
 Vytvorenie propagačných materiálov obce 
 Budovanie imidžu obce vypracovaním a implementáciou marketingovej a komunikačnej stratégie 
 Budovanie komunikačných a informačných väzieb v mikroregióne 
 Spracovanie štúdií o medzinárodnom trhu, cestovnom ruchu 
 Budovanie imidžu obce na základe histórie obce (pamiatková zóna), blízkosti hranice, prírodných zdrojov, 

chránených území 
 Spolupráca s obcami, mestami, mikroregiónu, Euroregiónu 
 Investovanie do prezentácie kultúrnych aktivít ( kultúrne podujatia, festivaly, prezentácie národného folklóru, 

zvykov a tradícií, kongresov a sympózií) 
 Podporovanie prezentácie príležitostí strávenia voľného času (propagácia cykloturistiky v spolupráci s okolitými 

obcami) 
 Mapovanie a prezentácia zaujímavostí, voľno časových a spoločenských aktivít 
 Budovanie pozitívneho mediálneho obrazu obce 

 
Opatrenie 9.1.2 
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Rekonštrukcia infraštruktúry cestovného ruchu 
 
Aktivity: 
 

 Výstavba a modernizácia zariadení cestovného ruchu (ubytovacie a stravovacie zariadenia, rekonštrukcia a 
modernizácia kultúrnych, historických a prírodných objektov, pamätníkov) 

 Výstavba športovo-rekreačných zariadení areálov a ich vybavenia (bazény, sauny, fitnes centrá, obchody 
športových potrieb) 

 Budovanie polyfunkčných objektov v cestovnom ruchu 
 Budovanie parkovísk, prístupových ciest a inžinierskych sietí 
 Výstavba hygienických zariadení 
 Zriadenie a obnova turistických a informačných kancelárií 
 Inštalácia medzinárodne uznávaných turistických značení atraktivít cestovného ruchu (kultúrne, technické, 

historické pamiatky a prírodné atraktivity) 
 Budovanie a údržba turistických chodníkov a cyklistických trás 
 Vybudovanie oddychových zón 
 Výstavba a rekonštrukcia remeselných dvorov 
 Podporovanie podnikania a vytvárania služieb v oblasti agroturistiky 

 
Opatrenie 9.1.3 
 
Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 
 
Aktivity: 
 

 Podporovanie doplnkových služieb v cestovnom ruchu 
 Podpora účasti podnikateľov na výstavách a veľtrhoch doma a v zahraničí 
 Prevádzkovanie malých predajných miest pre návštevníkov mesta, s cieľom predaja tradičných výrobkov 

(ľudovo-umelecké výrobky a i.) 
 Podporovanie výstavníckej činnosti 
 Podporovanie a organizovania tradičných jarmokov 
 Podpora investícií do služieb pre turistov 
 Zvyšovanie informovanosti o využívaní dotačných programov 
 Databáza zdrojov k financovaniu zámeru obce 
 Pravidelné vzdelávanie MaSP 
 Metodická a asistenčná podpora obce MaSP 

 
Indikátory: 
 

 Počet vybudovaných cyklotrás 
 Počet vybudovaných turistických chodníkov, odpočívadiel 

 
Priorita 10 Podpora poľnohospodárstva 
 
V obci je v poľnohospodárstve zamestnaná významná časť ekonomicky aktívneho obyvateľstva, zároveň sú 
poľnohospodárske subjekty užívateľom podstatnej časti krajiny. Podpora poľnohospodárstva je zameraná na 
stabilizáciu odbytu poľnohospodárskych produktov, ktoré sa dotýkajú obzvlášť drobných poľnohospodárov a 
zavádzania ekologických postupov v poľnohospodárskej výrobe a propagácii výroby ekologicky nezávadných 
potravín. 
 
Cieľ 10.1 Zachovanie poľnohospodárskej výroby v obci 
 
Opatrenie 10.1.1 
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Stabilizácia odbytu poľnohospodárskych výrobkov 
 
Aktivity: 
 

 Podpora vzniku kooperačných väzieb medzi poľnohospodármi 
 Podpora vzniku odbytových družstiev 
 Diverzifikácia poľnohospodárskej produkcie zaisťujúcej alternatívne zdroje príjmov 

 
Opatrenie 10.1.2 
 
Podpora ekologických postupov v poľnohospodárstve v obci 
 
Aktivity: 
 

 Podpora mimo produkčných funkcií poľnohospodárskej krajiny vrátane lesov obce 
 Modernizácia poľnohospodárskych výrobných technológií k lepšej ochrane životného prostredia 

 
Indikátory: 
 

 Počet vybudovaných premostení a lávok cez rieku Olšava a Ranskovský potok 
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5 ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE 
 

5.1 Manažment Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 
Bačkovík 
 
Manažment riadi realizáciu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej PHSR). Riadenie realizácie PHSR 
obce Bačkovík je založené na orgánoch obce. Ústrednú úlohu v riadení zaujíma obecné zastupiteľstvo a starosta 
obce. Tí sú doplnení pracovnými skupinami, ktorých prínosom bude kvalitnejšie rozhodovanie obecného 
zastupiteľstva a starostu obce. 
 
Zložky manažmentu PHSR: 
 
Obecné zastupiteľstvo – je najvyšším orgánom riadenia realizácie PHSR. Schvaľuje PHSR obce Bačkovík a 
aktualizáciu jeho častí. Vymedzuje činnosť pri operatívnom riadení PHSR a schvaľuje hodnotiacu správu realizácie 
PHSR. Menuje členov Pracovných skupín pre jednotlivé problémové oblasti. 
 
Starosta obce – je koordinátorom a manažérom realizácie PHSR. Navrhuje obecnému zastupiteľstvu na 
schválenie jednotlivé námety a podnety na realizáciu projektov. 
 
Pracovné skupiny - sú vytvorené k jednotlivým problémovým oblastiam PHSR - Ľudské zdroje, Technická 
infraštruktúra a životné prostredie a Ekonomický rozvoj. Plnia funkciu poradného a iniciatívneho orgánu 
obecného zastupiteľstva. Pripravujú k prejednaniu vymedzenie prioritných projektov, plán ich realizácie, využitie 
zdrojov financovania, plán dofinancovania projektu, hodnotenie realizácie a dopadu projektov a iné. Pracovné 
skupiny sú zložené z odborníkov na jednotlivé problémové oblasti. Členov pracovnej skupiny schvaľuje obecné 
zastupiteľstvo. 
 
Garant konkrétneho projektu – osoba či subjekt zodpovedný za realizáciu projektu. 
 
Pracovná skupina projektu – garant projektu môže stanoviť pracovnú skupinu projektu v prípade, že posúdi jej 
pozitívny prínos k realizácii projektu. 
 
Obrázok 11 Systém riadenia realizácie 
 

5.2 Realizácia a financovanie plánu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja 
 
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja bude realizovaný prostredníctvom projektov vychádzajúcich z opatrení 
Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a naplňujúci ich aktivity. Projektom sa rozumie realizovateľný zámer 
investičného, či neinvestičného charakteru. Sieťové väzby financovania sú znázornené na obrázku 12. 
 
Obrázok 12 Schéma financovania Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bačkovík 
 

5.3 Systémové zdroje financovania 
 

 Miestny rozpočet obce – je zdrojom individuálnych projektov obce. Aj miestne rozpočty môžu byť príjemcov 
účelovej dotácie na financovanie svojho projektu. 
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 Súkromný kapitál – podieľa sa na financovaní projektov vychádzajúcich z PHSR. Súkromný kapitál je žiadúce 
zapojiť do financovania projektov obce a mikroregiónu s prínosom pre súkromný sektor (podnikatelia, spolky a 
záujmové organizácie). 

 Dobrovoľná práca obyvateľov – predpokladáme, že u veľkého počtu aktivít bude využívaná dobrovoľná práca 
miestnych obyvateľov. Jedná sa o dobrovoľnú prácu, ktorá je v podmienkach slovenského vidieka už tradičná. 
Ide o prácu, ktorú vykonávajú napr. miestne spolky pri údržbe areálu alebo drobný podnikateľ pri starostlivosti o 
svoju prevádzku. Vyčíslenie tejto práce bude podstatné len v prípade uznania dobrovoľnej práce ako spolu podiel 
žiadateľa na dofinancovanie projektov financovaného z externých zdrojov. 
 
Dofinancovanie „dotovaných“ projektov obce 
Podmienkou projektov, na ktoré je žiadaná finančná podpora z dotačných programov, je pomerný podiel 
žiadateľa na celkových nákladoch. Podiel na nákladoch je finančným vyjadrením skutočnej potreby aktivít 
realizovaných projektom. 
 
Dofinancovanie projektov obce bude vyžadovať zvýšené nároky na rozpočet obce. Súčasťou prípravy každého 
„dotovaného“ príjemcu financií musí byť aj plán dofinancovania projektov podľa dopadov projektu, založený na 
financovaní z vyššie uvedených systémových zdrojov. 
 

5.4 Typové projekty naplňujúce Plán hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce Bačkovík 
 

 Individuálne projekty obce – sú založené na financovaní z miestneho rozpočtu obce, poprípade môžu byť 
doplnené súkromným miestnym kapitálom. Obec sa môže do prípravy projektov zapájať aj v partnerstve s 
neziskovými organizáciami a spolu s nimi ich aj financovať. Na väčšie investičné projekty obce môže žiadať aj 
financie zo štrukturálnych fondov. Príprava projektov musí byť schválená v obecnom zastupiteľstve. Na realizáciu 
projektov obecné zastupiteľstvo schváli ad hoc manažment projektu, ktorý bude výkonným orgánom pre 
jednotlivý projekt. Realizácia individuálnych projektov obce musí preukázateľne pozitívne ovplyvniť rozvoj a 
záujmy obce a jej obyvateľov. 

 Projekty iných subjektov (podnikateľské subjekty, spolky, záujmové organizácie a iné) - účasť iných subjektov 
môže priniesť efekt znásobenia miestnych zdrojov využiteľných na realizáciu Plánu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja. Tieto projekty sa môžu v prípade pozitívneho prínosu pre rozvoj obce finančne motivovať z miestneho 
rozpočtu obce formou partnerstva žiadateľa projektu a obce. Tieto projekty budú posudzované na zastupiteľstve 
obce. Výhodná sa javí podpora „súkromného“ sektora v získavaní účelovo viazaných dotácií. 
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6 HODNOTENIE A AKTUALIZÁCIA PHSR 
 

6.1 Hodnotenie realizácie PHSR 
 
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bačkovík nemôže byť chápaný ako nemenný, definitívny. 
Základom jeho úspešnej realizácie je aktualizácia a adaptácia PHSR na základe hodnotenia. Hodnotenie je 
priebežné a systematické sledovanie plnenia a vyhodnocovania. 
 
Hodnotenie je zamerané na realizáciu PHSR, na súlad výstupov a výsledkov realizácie s cieľom, opatreniami a 
aktivitami, vrátane reálnych dopadov realizácie na území obce. Výstupy, výsledky a dopady realizácie sú 
porovnávané so stanovenými aktivitami, opatreniami a cieľmi pomocou ukazovateľov. Indikátory (ukazovatele 
dopadu) sú kritéria hodnotenia, ktoré musia byť stanovené pre každý projekt pred jeho zahájením. Ukazovatele 
dopadu musia byť kvantitatívne hodnotiteľné kritéria a stanovujú sa tak, aby jasne vystihovali prínosy každého 
projektu. Spôsob hodnotenia je zakreslený na obrázku 13. 
 
Obrázok 13 Hodnotenie realizácie PHSR 
 
Výročná hodnotiaca správa 
 
K systematičnosti hodnotenia prispeje výročná hodnotiaca správa. Pripravuje ju starosta obce a schvaľuje ju 
obecné zastupiteľstvo. Hodnotiaca správa obsahuje hodnotenie realizovaných projektov ich výstupov, výsledkov 
a dopadu v súvislosti s cieľmi, opatreniami a aktivitami navrhnutými v PHSR. Súčasťou správy je doporučenie k 
ďalšej realizácii PHSR prípadne návrhy na aktualizáciu časti PHSR. 
 

6.2 Aktualizácia PHSR 
 
Cieľom aktualizácie je identifikovanie vývojových tendencií a udalostí v obci a ich využitie k aktualizácii tak, aby 
nedošlo k zásadnej zmene strategických priorít a postupov PHSR. Z dôvodu stability je doporučené prípadnú 
aktualizáciu prevádzať v určitých časových intervaloch. Aktualizácia sa bude prevádzať u cieľov, opatrení a 
aktivít, pri strategickej časti jedenkrát za 2 –3 roky. U akčného plánu obce a dotačných zdrojov financovania 
PHSR je aktualizácia nutná 1 x ročne. Návrh aktualizácie uskutočňuje riadiaca skupina. 
 

6.3 Hodnotenie trvalo udržateľného rozvoja obce 
 
Trvalo udržateľný rozvoj je taký spôsob rozvoja, ktorý uspokojuje potreby prítomnosti, bez toho aby oslaboval 
možnosti budúcich generácií naplňovať ich vlastné potreby. Znamená predovšetkým rovnováhu medzi troma 
základnými oblasťami nášho života (ekonomikou, sociálnymi aspektami a životným prostredím), taktiež 
rovnováhu medzi krajinami, rôznymi spoločenskými skupinami, dneškom a budúcnosťou a pod. 
 
Hodnotenie trvalo udržateľného rozvoja by malo obyvateľom poskytovať informácie o vývoji situácie na území 
nezávisle od obsahu a úsilia obce o realizácii PHSR. 
 
Bude zdrojom informácií o vývoji kvality života a dopadoch realizácie plánu rozvoja, ale i dopadoch vnútorných 
tendencií, ktoré nie sú v priamom vplyve obce. 
 

6.4 Prerokovanie PHSR s poslancami obecného zastupiteľstva 
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Spracovatelia PHSR počas celého procesu prípravy a spracovávania konzultovali zaradenie potrebných 
podkladov, informácií a ďalších údajov so starostom obce, riadiacou a pracovnou skupinou, poslancami a 
ostatnými občanmi obce, ktorí prejavili aktívny záujem pri jeho tvorbe. Všetky pripomienky, ktoré sa počas 
tvorby plánu vyskytli boli spracovateľmi zapracované. 
 
PHSR obce Bačkovík bol prerokovaný a schválený dňa ................na .......schôdzi poslancov obecného 
zastupiteľstva a zaznamenaný do zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva. 
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ZÁVER 
 
Schválený Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bačkovík je otvorený dokument, ktorý sa môže dopĺňať 
o nové aktivity a opatrenia, respektíve niektoré opatrenia a aktivity sa môžu rušiť. 
 
Vykonateľnosť jednotlivých opatrení a dosiahnutie stanovených cieľov bude závisieť od mnohých faktorov. 
Najkritickejším prvkom je finančná náročnosť jednotlivých priorít. Dôležitým faktorom sú aj komplikované 
vlastnícke vzťahy. Realizátorom PHSR obce Bačkovík nie je len samotná obec, ale aj štátna správa a 
podnikateľské subjekty, preto popri financovaní z rozpočtu obce sa pri jednotlivých opatreniach počíta s viac 
zdrojovým financovaním. 


