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Dôvodová správa 

 

Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja skupiny obcí na území 

udržateľného mestského rozvoja Zvolen na obdobie 2022 – 2027 s výhľadom do roku 2030 (ďalej 

len „PHRSR UMR Zvolen“) je kľúčovým strednodobým strategickým dokumentom, na základe 

ktorého sa mesto Zvolen, mesto Sliač, obec Kováčová, obec Budča a obec Lieskovec pri výkone 

svojej činnosti budú starať o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. Bol 

vypracovaný na obdobie 6 rokov s výhľadom na 9 rokov. Dokument má povahu programu 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja skupiny obcí. Ide o otvorený multisektorový 

dokument, ktorý bude pravidelne monitorovaný, hodnotený a aktualizovaný vzhľadom na 

prebiehajúce zmeny. Spracovanie PHRSR UMR Zvolen zabezpečoval Odbor rozvoja Mestského 

úradu vo Zvolene v spolupráci so samosprávami, sociálno-ekonomickými partnermi a externými 

konzultantmi. Dokument bol spracovaný podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho 

rozvoja a odporúčaní Metodiky PHRSR. Dokument vychádza zo schválenej Vstupnej správy IÚS 

UMR Zvolen. Dokument PHRSR UMR Zvolen sa tvoril súčasne s tvorbou strategických 

dokumentov na národnej a regionálnej úrovni a v tejto verzii odráža súčasný stav prípravy 

dokumentov. Proces spracovania PHRSR bol ovplyvnený aj zmenou metodiky tvorby PHRSR a 

aktuálnou bezpečnostnou situáciou (pandémia COVID-19, vojna na Ukrajine). PHRSR UMR 

Zvolen vychádza z programov rozvoja miest a obcí na území UMR Zvolen, zohľadňuje výzvy, 

strategické ciele a rozvojové zámery jednotlivých obcí. PHRSR UMR Zvolen nahradí programy 

rozvoja jednotlivých obcí. Spracovanie PHRSR UMR Zvolen bolo motivované potrebou 

koncepčného cieľavedomého a transparentného riadenia a rozhodovania samosprávnych orgánov v 

snahe čo najefektívnejšie riešiť problémy a výzvy rozvoja územia. Existencia PHRSR je 

podmienkou pre získanie zdrojov zo štátneho rozpočtu a doplnkových zdrojov pre rozvojové 

projekty samospráv. V dokumente je stanovená dlhodobá vízia rozvoja územia UMR Zvolen, 5 

priorít a štruktúra cieľov, ktorá zahŕňa hlavný cieľ, 5 strategických cieľov a 25 špecifických cieľov. 

Na základe zhrnutia analýz bola zvolená stratégia založená na posilnení silných stránok územia 

UMR Zvolen a využití príležitostí. Hlavnými princípmi rozvoja územia je udržateľný územný 

rozvoj založený na ochrane, efektívnom a ekologickom využívaní zdrojov územia, uplatňovanie 

smart konceptu, participácia a súdržnosť. Súčasťou stratégie je aj horizontálny prístup k inklúzii 

marginalizovaných skupín. Na účely implementácie stratégie bol spracovaný plán implementácie, 

indikatívny akčný a finančný plán, plán monitorovania a hodnotenia a plán riadenia rizík. Vo 

vzťahu k prioritám a cieľom boli definované merateľné ukazovatele, ktoré umožnia sledovanie 
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plnenia cieľov, napĺňanie vízie a hlavného cieľa. K jednotlivým ukazovateľom boli stanovené 

východiskové a cieľové hodnoty, periodicita monitorovania a zdroje údajov. Proces monitorovania 

a hodnotenia sa bude vykonávať systematicky a priebežne počas celého trvania PHRSR UMR 

Zvolen až po samotné ukončenie platnosti dokumentu. 5 Opatrenia navrhnuté v posudzovanom 

strategickom dokumente majú investičný alebo neinvestičný charakter. PHRSR UMR Zvolen 

predpokladá realizáciu rôznorodých aktivít a projektov z rôznych oblastí. Mestá a obce územia 

UMR Zvolen zostavili zásobník aktivít na zabezpečenie realizácie PHRSR UMR Zvolen, ktorý 

zahŕňa aktivity samospráv a jej partnerov z verejnej správy, podnikateľského a občianskeho sektora. 

Aktivity boli zoradené do 20 tematických oblastí. Zásobník aktivít je otvorený a bude priebežne 

aktualizovaný a dopĺňaný podľa potreby počas celého obdobia platnosti PHRSR UMR Zvolen.  

 

Dokument PHRSR UMR Zvolen obsahuje analytickú časť (analýza územia), strategickú časť 

(stratégia, vízia, priority, hlavný cieľ, špecifický cieľ), implementačnú časť (programová časť – 

opatrenia a aktivity; realizačná časť – zabezpečenie realizácie, monitorovanie, hodnotenie a akčný 

plán) a finančnú časť (finančný plán). Dokument má 3 prílohy: Analýzy a zoznamy, Zásobník 

aktivít, Merateľné ukazovatele. Medzi najdôležitejšie nadradené programové a strategické 

dokumenty vo vzťahu k PHRSR UMR Zvolen patria Agenda 2030, Slovensko 2030, Partnerská 

dohoda SR, Plán obnovy a odolnosti SR a PHRSR BBSK. Pre participatívnu tvorbu a 

implementáciu PHRSR UMR Zvolen bola vytvorená kooperačná štruktúra (Kooperačná rada, 

Prípravný tím, Riadiaci výbor, Pracovné skupiny, tím pre koordináciu a logistickú podporu). Pri 

spracovaní dokumentu PHRSR UMR Zvolen bol použitý partnerský prístup. Základnými 

dokumentmi, ktoré inštitucionalizovali partnerstvá pre tvorbu a implementáciu PHRSR, boli: 

Memorandum o spolupráci na príprave IÚS UMR Zvolen, Menovací dekrét Kooperačnej rady 

UMR, Štatút a rokovací poriadok Kooperačnej rady UMR. V každej etape sa spracovania 

dokumentu zúčastnila široká skupina sociálno-ekonomických partnerov. Proces tvorby 

strategického dokumentu bol v jednotlivých fázach spracovania konzultovaný so zástupcami 

gestora zodpovedného za regionálnu politiku Slovenska (MIRRI) a koordinátormi spracovania 

PHRSR BBSK. Proces prípravy a spracovania PHRSR bol rozdelený do siedmich fáz – od 

rozhodnutia o začatí prác cez prípravné práce, spracovanie analýz, stanovenie strategického rámca, 

návrh stratégie, nastavenie implementácie až po schválenie dokumentu. Súčasne so spracovaním 

dokumentu PHRSR UMR Zvolen sa realizoval aj proces posudzovania vplyvov strategického 

dokumentu na životné prostredie (SEA) podľa zákona č. 26/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol ukončený záverečným 

stanoviskom Okresného úradu Zvolen s odporúčaním schváliť strategický dokument. Stanoviská a  

pripomienky, ktoré boli vyhodnotené v Správe o hodnotení a Záverečnom stanovisku, nevyžadovali 

zmeny zásadného charakteru v strategickom dokumente, navrhované úpravy boli akceptované. 

Opatrenia a odporúčania, ktoré boli uvedené v Záverečnom stanovisku v časti VI Závery, boli 

akceptované, počas obdobia implementácie strategického dokumentu sa vezmú do úvahy a budú 

primerane dodržiavané. Dokument PHRSR UMR Zvolen bol doplnený na základe Správy o 

hodnotení, Záverečného stanoviska a vyhodnotených pripomienok z prerokovania v orgánoch 

samosprávy. Schválením 6 PHRSR UMR Zvolen mestskými a obecnými zastupiteľstvami na území 

UMR Zvolen sa dokument stáva základným nástrojom strategického riadenia rozvoja skupiny obcí 
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a začína jeho implementačná fáza. Súbežne s PHRSR UMR Zvolen bol spracovaný dokument 

Integrovaná územná stratégia územia udržateľného mestského rozvoja Zvolen. PHRSR a IÚS majú 

spoločnú analytickú a strategickú časť. Implementačná a finančná časť PHRSR a IÚS je spracovaná 

rozdielne a osobitne. Schvaľovanie IÚS UMR Zvolen je upravené rozdielne a osobitne, IÚS 

schvaľuje Kooperačná rada UMR. V procese prípravy a spracovania dokumentu boli identifikované 

viaceré riziká, ktoré môžu ovplyvniť implementáciu PHRSR UMR Zvolen a taktiež boli načrtnuté 

viaceré systémové zmeny potrebné pre úspešné naplnenie cieľov rozvoja územia UMR Zvolen. Zo 

spracovania PHRSR vyplynuli aj odporúčania a požiadavky pre nadradené a nižšie úrovne 

strategického riadenia a pre partnerské a spolupracujúce subjekty. V procese prípravy a spracovania 

PHRSR UMR Zvolen sa uskutočnilo 41 pracovných stretnutí prezenčnou a online formou, ktorých 

sa zúčastnilo 90 osôb z verejného, súkromného a neziskového sektora. Spracovateľský tím tvorili 2 

interní zamestnanci a 5 externých expertov. Proces prípravy a spracovania PHRSR trval 2 roky a 2 

mesiace (august 2020 – september 2022). Predpokladaný termín schválenia dokumentu PHRSR 

UMR Zvolen mestskými a obecnými zastupiteľstvami je najneskôr po schválení dokumentu 

Kooperačnou radou, najneskôr do 28.2.2023. K časovému posunu oproti plánovanému 

harmonogramu uvedenému vo vstupnej správe (február 2022) došlo z dôvodu zabezpečenia súladu 

strategického dokumentu so strategickými, programovými a metodickými dokumentmi na 

regionálnej a národnej úrovni. 

 

 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači  

 

 s c h v a ľ u j e  

 

strategický dokument „Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja skupiny obcí 

na území udržateľného mestského rozvoja Zvolen na obdobie 2022 – 2027 s výhľadom do roku 

2030“ ako strednodobý strategický dokument mesta Zvolen, mesta Sliač, obce Budča, obce 

Kováčová a obce Lieskovec 


