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Čo je vlastne smart?



Základné východiská tvorby „smart“ PHRSR

• Integrácia

• Plánovanie 

• Participácia

• Partnerstvo

• Doplnkovosť



Navrhované fázy tvorby PHRSR
Fáza 1. – Identifikácia potreby a impulzov vypracovania PHRSR a 
rozhodnutie o začatí prípravných prác
Fáza 2. – Prípravné práce, spracovanie a schválenie vstupnej 
správy
Fáza 3. – Inventarizačná, analytická a prognostická fáza 
spracovania  PHRSR
Fáza 4. – Stanovenie strategického smerovania, priorít a  
strategických cieľov PHRSR 
Fáza 5. – Návrh vlastnej stratégie – strategického prístupu, 
postupu a nástrojov na dosiahnutie vízie a cieľov
Fáza 6. – Nastavenie implementácie, financovania, monitorovania a 
vyhodnocovania PHRSR
Fáza 7. – Prerokovanie a schvaľovanie návrhu PHRSR



Fáza 1 Identifikácia potreby a impulzov vypracovania 
PHRSR a rozhodnutie o začatí prípravných prác

Potreba aktualizácia  resp. nového PHRSR nielen na základe 
formálnych potrieb (zmena legislatívy, skončenie platnosti) ale i v 
kontexte:

! nových efektívnejších spôsobov riešenia výziev a problémov a využitia nových 
inovatívnych prístupov (napr. smart prístupy, techniky a technológie),

! zmeny vonkajších podmienok rozvoja (napr. nové právne, ekonomické a 
koncepčné rámce pre tvorbu a implementáciu stratégie ako napr. nová  
Národná stratégia regionálneho rozvoja alebo partnerská dohoda s Európskou 
úniou pre nové programové obdobie),

! výsledkov z monitoringu implementácie PHRSR a iných strategicko-
plánovacích dokumentov (napr. preskúmania územného plánu) a zistenie, že 
existujúce PHRSR, alebo iné strategicko-plánovacie dokumenty aktuálne 
výzvy a problémy neriešia adekvátne,

! potreba spoločnej reakcie na výzvy resp. problémy v rámci skupiny obcí.



Fáza 2 Prípravné práce, spracovanie a 
schválenie vstupnej správy

! V kontexte výziev, problémov a impulzov stanoviť vhodnú 
úroveň spracovania PHRSR
!  v rámci vlastných kompetencií (obec, VÚC);
! ako spoločného PHRSR obcí v spolupráci s inými obcami (par. 8a Zákona 

o podpore regionálneho rozvoja), kde sa odporúča uprednostniť 
spracovanie spoločného PHRSR skupiny obcí na úrovni strategicko-
plánovacích regiónov.

! Identifikácia kľúčových partnerov pre proces participácie 
pri spracovaní a implementácii PHRSR a ich polohy v 
participatívnom procese tvorby a implementácie PHRSR.

! Vstupná správa – ktorá spĺňa nielen funkciu zadávacieho 
dokumentu pre tvorbu PHRSR, ale zároveň je tvorená v 
štruktúre Oznámenia o strategickom dokumente podľa 
zákona č. 24/2006 Z. z.



Fáza 3 Inventarizačná, analytická a 
prognostická fáza spracovania  PHRSR

! Tvorba vlastného systému zberu, hodnotenia a 
monitoringu dát o území, nielen pre potreby tvorby 
stratégie, ale i pre rozhodovanie o území.

! Spolupráca/participácia s partnermi.
! Analytická a prognostická fáza vo väzbe na 

definované výzvy, problémy a impulzy. 
! Využívanie príkladov dobrej praxe.



Fáza 4 Stanovenie strategického smerovania, 
priorít a  strategických cieľov PHRSR

! Integrovaný prístup ku stratégií PHRSR = jedná 
stratégia pre územie.

! Participácia partnerov = spoločná vízia, ciele a 
priority.

! Logický systém cieľov v kontexte definovaných 
výziev, problémov a impulzov.

! PHRSR nie je len stratégia samosprávy, ale spoločná 
integrovaná stratégia rozvoja celej skupiny partnerov 
v území.



Fáza 5 Návrh vlastnej stratégie – strategického prístupu, 
postupu a nástrojov na dosiahnutie vízie a cieľov

! Inovačne orientované smart stratégie rozvoja – 
partnerstvo s kľúčovými partnermi – rozdelenie 
zodpovednosti za implementáciu a financovanie

! Nástroje – kľúčové prvky pre dosiahnutie zmeny/
inovácie a naplnenie stanovených cieľov

! Nejde o súbor plánovaných projektov samosprávy, 
ale o súbor nástrojov, ktoré partneri plánujú 
implementovať pre dosiahnutie spoločnej vízie, priorít 
a cieľov



Fáza 6 Nastavenie implementácie, financovania, 
monitorovania a vyhodnocovania PHRSR

! Väzba na programový rozpočet samospráv vrátane 
monitoringu a hodnotenia (Záverečný účet)

! Formulovanie odporúčaní a požiadaviek vyplývajúce 
zo spracovania PHRSRR pre nadradené a nižšie 
úrovne strategického riadenia, ako i spolupracujúcich 
partnerov (napr. susediace samosprávy), ktorí nie sú 
partnermi pri tvorbe a implementácií PHRSR.



Fáza 7 Prerokovanie a schvaľovanie návrhu PHRSR

! Prehĺbenie participácie – zapracovanie pripomienok z 
procesu SEA

! Po schválení je PHRSR základný nástroj 
strategického riadenia rozvoja obce, mesta resp. 
VÚC
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