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Jednotný metodický rámec pre prípravu 

 integrovaných územných stratégií a investícií 

 v SR v programovom období 2021 – 2027 

 

1. Príloha. Návrh štruktúry Vstupnej správy – strategického rámca 

Pre zefektívnenie práce na tvorbe Vstupnej správy PHRSR obsahujúcich základné údaje o IUS, 

IUI a stratégiách UMR sa odporúča využiť nasledujúci Návrh štruktúry Vstupnej správy 

(obdobne sa odporúča upraviť obsah PHRSR). 

 

 

Návrh štruktúry Vstupnej správy pre spracovanie PHRSR/IUS VUC (obdobne  pre UMR) 

 

VÚC:  

Zadávateľ tvorby stratégie:  

Identifikácia územných samospráv, pre 

ktoré sa dokument spracováva: 

 

Plánovacie obdobie: 2021-2027  s výhľadom do roku 2030 

Gestor prípravných prác a jeho kontaktné 

údaje: 

 

Koordinátor prípravných prác:  

Členovia prípravného tímu/spracovatelia 

vstupnej správy: 

 

Členovia Rady partnerstva:  

Členovia Koordinačných rád UMR resp. SPR  

 

A. Základné údaje 

 

1. Potenciály, výzvy, problémy, impulzy a hlavné ciele PHRSR 

1.1 Hlavné impulzy pre spracovanie dokumentu 
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1.2 Potenciály, hlavné výzvy a problémy, na ktoré PHRSR reaguje (zhrnutie výstupov inventarizácie a analýz)  

Potenciály, problémy a výzvy pre VÚC ako celok: 
 
Špecifické  potenciály, problémy a výzvy pre jednotlivé identifikované strategicko-plánovacie regióny: 
 
Špecifické  potenciály, problémy a výzvy pre UMR: 
 

1.3 Strategický prístup vrátane vízie, hlavného cieľa a priorít  

Základný strategický prístup VÚC v kontexte identifikovaných potenciálov, problémov a výziev: 
 
Vízia rozvoja do roku 2030: 
 
Hlavný cieľ: 
 
Priority:  
Priorita 1 
Priorita 2 
.... 

1.4 Strategické, špecifické ciele a kľúčové nástroje implementácie PHRSR priradené k jednotlivým prioritám 
(K jednotlivým cieľom budú definované aj ukazovatele v polohe kompozitných ukazovateľov merateľnej 
zmeny ako základ pre definovanie výstupových ukazovateľov na úrovni projektov) 

Strategické ciele pre celé územie VÚC: 
Priorita 1.  
Strategický cieľ 1. 1.: 
... 
Strategické ciele špecifické pre strategicko-plánovací región 1: 
Priorita 1 
Strategický cieľ SPR 1.1.  
.... 
Strategické ciele špecifické pre UMR 1: 
Priorita 1 
Strategický cieľ UMR 1.1.  
... 
 

1.5 Integrované investičné balíčky pre implementáciu PHRSR VÚC 

Strategický investičný balíček 1: 
1.5.1 Kľúčové - nosné projekty: 

1.5.1.1 Na úrovni VÚC: 
1.5.1.2 Na úrovni jednotlivých SPR: 
1.5.1.3. Na úrovni UMR: 
 

1.5.2 Balíčky doplnkových operácií ku kľúčovým projektom: 
1.5.2.1 Na úrovni VÚC: 
1.5.2.2 Na úrovni jednotlivých SPR: 
1.5.2.3 Na úrovni UMR 

... 
 

1.6. Kľúčové projekty a balíčky komplementárnych operácií/projektov zaradené do IUI (financovateľných 

z prostriedkov EU) 

Strategický investičný balíček 1: 
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1.6.1. Kľúčové - nosné projekty financovateľné z prostriedkov EU: 
1.6.1.1 Na úrovni VÚC: 
1.6.1.2 Na úrovni jednotlivých SPR: 
1.6.1.3. Na úrovni UMR: 
 

1.6.2 Balíčky doplnkových operácií ku kľúčovým projektom financovateľné z prostriedkov EU: 
1.6.2.1 Na úrovni VÚC: 
1.6.2.2 Na úrovni jednotlivých SPR: 
1.6.2.3 Na úrovni UMR: 
 

2. Predpokladaný obsah PHRSR 

2.1. Charakter dokumentu 

Strategický dokument má povahu nového dokumentu/aktualizovaného dokumentu - PHRSR ... 

2.2. Body obsahu PHRSR (podrobnejšie viď Metodika tvorby PHRSR, UPVII 2020) 

1. Úvod: PHRSR samosprávneho kraja a IÚS samosprávneho kraja ako jeho súčasť. 
2. Analytické východiská 
3. Rozvojová stratégia 
4. Implementačný plán a plán monitorovania 
5. Riziká implementácie a ich prevencia 
6. Riadenie implementácie samosprávneho kraja 
7. Využité informačné zdroje 
8. Prílohy  

2.3.  Vymedzenie územia a územné členenie stratégie/definované strategicko-plánovacie regióny vrátane území 

pre stratégiu UMR. 

IUS sa vypracúva ako PHRSR VÚC pre administratívne územie samosprávneho kraja a bude obsahovať špecifické 
územné rozvojové stratégie pre nasledujúce strategicko-plánovacie regióny: 
SPR 1 
... 
a pre územia UMR: 
UMR1 
...  

3. Uvažované/požadované variantné riešenia zohľadňujúce impulzy, potenciály, výzvy, problémy, ciele 

a geografický rozmer PHRSR 

V návrhu PHRSR sa neuvažuje (uvažuje) s variantným riešením. 

4. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania PHRSR  a zodpovednosti za jednotlivé kroky 

(podrobnejšie viď fázy a kroky prípravy podľa: Metodika tvorby PHRSR, UPVII 2020) 

Fáza/ Krok Obsah Začiatok 

fázy/ 

kroku 

Koniec 

fázy/ 

kroku 

Zodpovedná 

osoba/partner 

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

   

Fáza 2 Prípravné práce, spracovanie a schválenie 
Vstupnej správy 

   

Fáza 3 Inventarizačná, analytická a prognostická fáza 
spracovania PHRSR VÚC  
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Fáza 4 Stanovenie strategického smerovania, priorít a 
strategických cieľov PHRSR VÚC  

   

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

   

Fáza 6 Nastavenie implementácie, financovania, 
monitorovania a vyhodnocovania PHRSR VÚC  

   

Fáza 7 Prerokovanie a schvaľovanie návrhu PHRSR VÚC     

5. Vzťah PHRSR k iným strategickým dokumentom  

5.1. Nadradené dokumenty (názov, obstarávateľ dokumentu, časové zameranie, relevantnosť k 

spracovávanému PHRSR) 

 

5.2. Ostatné dokumenty (názov, obstarávateľ dokumentu, časové zameranie, relevantnosť k spracovávanému 

PHRSR) napr. schválené stratégie VUC: 

 

6. Orgán kompetentný na prijatie PHRSR 

 

 

B. Základné údaje o predpokladaných vstupoch a vplyvoch implementácie PHRSR  

 

1. Predpokladané požiadavky na vstupy/zdroje celkom a na jednotlivé integrované investičné balíčky, 

kľúčové projekty a tematické balíčky  

Celkom PHRSR: Identifikácia zdroja a objemu 

mimo podpory EU 

Identifikácia zdroja a objemu 

očakávanej podpory EU (IUI) 

Finančné zdroje   

Ľudské zdroje  

Materiálne zdroje  

Integrovaný investičný balíček 1  

Finančné zdroje   

Ľudské zdroje  

Materiálne zdroje  

Kľúčový projekt 1.1.  

Finančné zdroje   

Ľudské zdroje  

Materiálne zdroje  

Tematický balíček doplnkových projektov 

1.1. 

 

Finančné zdroje   

Ľudské zdroje  
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Materiálne zdroje  

....  

2. Údaje o predpokladaných výstupoch/efektoch 

 Merateľné ukazovatele a ich hodnoty 

Integrovaný investičný balíček 1  

Kľúčový projekt 1.1.  

Tematický balíček doplnkových projektov 1.1.  

....  

3. Možné riziká súvisiace s tvorbou a implementáciou PHRSR samosprávneho kraja  

Kľúčovými rizikami súvisiacimi s tvorbou a implementáciu PHRSR sú: 

 

K ďalším rizikám patria: 

 

C. Dotknuté subjekty 

 

1. Vymedzenie kľúčových partnerov (hlavných aktérov rozvoja, dotknutej verejnosti vrátane jej združení 

a osobitne sociálno-ekonomických partnerov) 

1.1.  Definovanie hlavných aktérov rozvoja VÚC 

 

1.2. Definovanie dotknutej verejnosti 

 

1.3. Definovanie sociálno-ekonomických partnerov 

Identifikácia partnera Hlavná 

motivácia 

partnera pre 

spoluprácu 

Kapacita pre 

zapojenie do 

tvorby PHRSR 

VÚC  

Návrh inštitucionalizácie 

partnerstva, resp. 

využitia existujúcej 

Návrh kľúčových 

fáz zapojenia 

partnera 

     

     

     

1.3.1. Návrh koordinačnej štruktúry procesu spracovania PHRSR 

Gestor tvorby PHRSR  

Koordinátor tvorby PHRSR  

Tím pre koordináciu tvorby a implementácie PHRSR  

Pracovné skupiny zodpovedné za jednotlivé úlohy - 

územné (SPR, UMR) a tematické pracovné skupiny  
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2. Zoznam dotknutých subjektov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a doplnení niektorých zákonov 

Dotknuté obce: 
 
Dotknuté VÚC: 
 
Susediace VÚC :  
 
Regionálne orgány štátnej správy: 
 
Orgány špecializovanej štátnej správy: 
 

3. Dotknuté susedné štáty 

 

 

2. Príloha. Zásady a postup definovania UMR 

Východiskom pre definovanie UMR je odporúčanie definovať pre územie SR 17 + 1 UMR ktoré 

vychádza z: 

 Definície územia UMR ako územia intenzívnych interakcií jadrového mesta a obcí jeho 

zázemia, v ktorom možnosť a efektívnosť využitia rozvojového potenciálu, riešenia 

problémov a výziev je podmienená medzi-komunálnou spoluprácou a implementáciou 

spoločnej stratégie (napr. v oblasti dopravnej obsluhy, zásobovania vodou, odpadového 

hospodárstva, služieb obyvateľstva, školstva, protipovodňovej ochrany, rekreácie a pod.). 

 Identifikovaných centier mestských regiónov v zmysle KURS1. 

 Výberu centier mestských regiónov (okrem Bratislavy v špecifickom postavení) pre 

definovanie UMR v spolupráci s ÚMS, opierajúceho sa o: 

o rešpektovanie princípov regionalizácie (nodálny región, administratívne centrum, 

centrum potenciálneho strategicko-plánovacieho regiónu a pod.), 

o ekonomická integrita spádových oblastí centier, 

o infraštruktúrne vybavenie územia, 

o etnické, historické a konfesionálne faktory, 

o doterajší vývoj členenia (identifikácia regiónov a pod.), 

o osídlenie a urbanizácia, dostupnosť okrajových sídiel, 

o prírodné pomery (prírodné bariéry, gravitácia k centrám osídlenia a pod.), 

                                                        

1 Viď Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2014, MDV SR, a Územné a správne usporiadanie, ÚMS 

2019. 
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o perspektívu vývoja v kontextoch spádovej oblasti, 

o početnosť obyvateľov a rozumný počet kooperujúcich partnerov. 

 Potreby ponechať voľnosť pre definovanie hraníc UMR ako území kooperácie v rámci 

stratégie UMR. Vlastný proces definovania UMR totiž musí zohľadňovať aj existenciu 

záujmu a kapacít pre spoluprácu. Definovanie UMR a ich územia je tak výsledkom 

negociačného procesu kľúčových sociálno-ekonomických partnerov.  

 Identifikácia dostredivosti spádových centier pri dodržaní ich minimálnej veľkosti 

40 tisíc obyvateľov v jadrovom urbanizovanom území UMR. 

 Identifikácia dostupnosti UMR zo spádového územia ako predpokladu radiačného efektu 

rozvoja UMR. 

 Možnosti mechanizmu uplatňovania Miestneho rozvoja vedeného komunitou2 a ďalších 

prístupov kooperácie. 

 Rešpektovania administratívnych hraníc VÚC avšak zároveň vytvárania predpokladov 

pre synergie naprieč hranicami VÚC. Definovanie vzťažného územia ako územia v rámci 

VÚC má svoju pragmatickosť a nevylučuje definovanie projektov zasahujúcich mimo 

územia VÚC a dokonca aj územia SR po dohode s partnermi v týchto územiach. 

 

Na základe vyššie uvedených kritérií sa odporúča definovanie nasledujúcich jadrových sídiel 

UMR: 

Bratislava 6. Trenčín 12. Humenné 

1. 1. Košice 7. Banská Bystrica – Zvolen 13. Lučenec 

2. 2. Prešov 8. Trnava 14. Rimavská Sobota 

3. Nitra 9. Ružomberok –Liptovský Mikuláš 15. Levice 

1. 4. Žilina 10. Michalovce 16. Nové Zámky 

2. 5. Martin 11. Poprad – Svit –Kežmarok 17. Prievidza - Nováky 

 

Postup pri definovaní území UMR 

 

Proces definovania územia UMR ako strategicko-plánovacieho regiónu bude vedený spravidla 

primátorom jadrového mesta mestského regiónu. IÚS UMR spracovávané ako PHRSR skupiny 

obcí gestoruje jadrové mesto UMR a jej spracovanie vrátane vzniku kooperačných štruktúr 

iniciuje VÚC. 

 

                                                        

2 CLLD z anglického výrazu Community Led Local Development. 
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MIRRI v spolupráci s Úniou miest Slovenska, VÚC a ZMOS osloví primátorov vyššie uvedených 

jadrových sídiel s požiadavkou dohodnúť sa so socioekonomickými partnermi na definovaní 

územia UMR.  

Termín: 07.8.  2020 

 

Primátori jadrových miest, ktorí majú záujem o vytvorenie UMR oznámia MIRRI návrh území 

UMR. Tieto územia musia spĺňať tieto základné podmienky: 

 minimálny počet obyvateľov s trvalým bydliskom na území UMR je 40 tisíc. 

 územie je tvorené minimálne územím jadrového mesta a priamo susediacich obcí.  

Termín: 31.8.2020 

 

Primátori jadrových miest následne iniciujú vznik kooperačných štruktúr v týchto územiach a ich 

inštitucionalizáciu tak, aby bolo možné spracovať IÚS UMR a identifikovať projekty IUI pre 

UMR. Spolupráca v rámci území UMR bude inštitucionalizovaná dohodou medzi partnerskými 

samosprávami s využitím vzorovej dohody pripravenej MIRRI. 

Termín: 30.9.2020 
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Schéma č.1 
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Schéma č.2 
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Schéma č.3 
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