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SkúsenostiSkúsenosti

►►1988 1988 –– 2001 2001 –– Ekonomická fakulta UMB, Ekonomická fakulta UMB, 
Inštitút rozvoja obcí, miest a regiónov Inštitút rozvoja obcí, miest a regiónov (do (do 
r. 2005 externe)r. 2005 externe)

►►1997 1997 –– doteraz doteraz –– konzultantka a školiteľkakonzultantka a školiteľka

►►40 PHSR a stratégií, väčšinou pre miestne 40 PHSR a stratégií, väčšinou pre miestne 

samosprávysamosprávy

►►ppublikácia Strategické plánovanie ublikácia Strategické plánovanie 

samosprávy, december 2012samosprávy, december 2012

VVýznam PHSR pre samosprávuýznam PHSR pre samosprávu

►►Nástroj Nástroj 

municipálnej municipálnej 

politikypolitiky

►►Priority Priority 

a nástroje a nástroje 

na rozvoj na rozvoj 

územia a jeho ľudíúzemia a jeho ľudí

VVýznam PHSR pre samosprávuýznam PHSR pre samosprávu

►► Partnerstvo, Partnerstvo, 
spolupráca spolupráca 

s inštitúciamis inštitúciami

v mestev meste

►► Zhoda Zhoda 

o prioritácho prioritách

►► Spoločné Spoločné 

projekty projekty 
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VVýznam PHSR pre samosprávuýznam PHSR pre samosprávu

►►Komunikácia s Komunikácia s 
občanmiobčanmi

►►o prioritácho prioritách

►►o problémocho problémoch

►►o stratégiácho stratégiách

►►o programeo programe

►►o samospráve o samospráve 

VVýznam PHSR pre samosprávuýznam PHSR pre samosprávu

►►Podklad pre Podklad pre 
projekty EÚprojekty EÚ

►►Zákon o Zákon o 
regionálnom regionálnom 
rozvojirozvoji

VVýznam PHSR pre samosprávuýznam PHSR pre samosprávu

►►od operatívy ku koncepciiod operatívy ku koncepcii

►►od „úradovania“ k riadeniu rozvojaod „úradovania“ k riadeniu rozvoja

Ako to robímeAko to robíme

►►Pracovné skupiny Pracovné skupiny 

►►TémyTémy

►►Verejné a súkromné inštitúcieVerejné a súkromné inštitúcie

►►Zapájanie občanovZapájanie občanov

►►Pripomienkovanie výstupovPripomienkovanie výstupov

►►AnalýzyAnalýzy

►►Prieskumy verejnej mienkyPrieskumy verejnej mienky



18. 11. 2013

3

AnalýzyAnalýzy

►►Štatistiky, fakty o území, inštitúciách, Štatistiky, fakty o území, inštitúciách, 
procesoch procesoch –– analýza situácie a vývojaanalýza situácie a vývoja

►►Prieskumy Prieskumy –– občania, podnikatelia a podnikyobčania, podnikatelia a podniky

►►Analýza SWOTAnalýza SWOT

►►Analýza problémovAnalýza problémov

StratégiaStratégia

►►Ciele Ciele –– kvantifikovateľné kvantifikovateľné -- SMARTSMART

►►Priority, opatreniaPriority, opatrenia

►►AktivityAktivity

►►Akčný plán na 3 rokyAkčný plán na 3 roky

►►Súlad s programovým rozpočtomSúlad s programovým rozpočtom

►►Súlad s vyššími programovými dokumentmi Súlad s vyššími programovými dokumentmi 
–– VÚC, SR, EÚVÚC, SR, EÚ

Komunikácia s občanmiKomunikácia s občanmi

►►Informovať Informovať –– web, tlačovinyweb, tlačoviny

►►Pýtať sa Pýtať sa –– prieskumy, web, verejné prieskumy, web, verejné 
stretnutiastretnutia

►►Dať vybrať Dať vybrať –– participácia na rozhodovaní o participácia na rozhodovaní o 
prioritách, aktivitáchprioritách, aktivitách

►►InformovaťInformovať

Procesy pri tvorbe PHSR Procesy pri tvorbe PHSR 

►►AnalýzaAnalýza

►►Prieskum verejnej mienkyPrieskum verejnej mienky

►►FacilitovanieFacilitovanie

►►Komunikácia s médiamiKomunikácia s médiami

►►Komunikácia s verejnosťouKomunikácia s verejnosťou

►►Zapájanie občanovZapájanie občanov

►►Organizovanie verejných stretnutíOrganizovanie verejných stretnutí

►►Koordinácia Koordinácia 
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Kto to celé urobíKto to celé urobí

►►Vedenie samosprávy?Vedenie samosprávy?

►►Úrad?Úrad?

►►Poslanci?Poslanci?

►►Odbor rozvoja?Odbor rozvoja?

►►Spracovateľ?Spracovateľ?

►►Študent?Študent?

Realizácia PHSRRealizácia PHSR

►►Minimálna skúsenosť v SRMinimálna skúsenosť v SR

►►Zodpovednosť: samosprávaZodpovednosť: samospráva

►►Externí spracovatelia, verejný a súkromný Externí spracovatelia, verejný a súkromný 
sektor, občania zostávajú mimo „hru“sektor, občania zostávajú mimo „hru“

►►Výsledok: zníženie dôvery v užitočnosť Výsledok: zníženie dôvery v užitočnosť 
PHSR aj v samosprávachPHSR aj v samosprávach

Podmienky realizácie strategických Podmienky realizácie strategických 
plánovplánov

►►Merateľné ukazovateleMerateľné ukazovatele

►►GarantiGaranti

►►Zapracovanie do systému práce a Zapracovanie do systému práce a 
hodnoteniahodnotenia

 plány práce, pracovné náplne, hodnotenie plány práce, pracovné náplne, hodnotenie 
zamestnancov, téma porád ...zamestnancov, téma porád ...

►►Monitorovanie a vyhodnocovanieMonitorovanie a vyhodnocovanie

►►Aktualizácia každý rokAktualizácia každý rok

Čo prináša životČo prináša život

►►Paralelná existencia PHSR a Rozvojového Paralelná existencia PHSR a Rozvojového 
programu v B. Bystriciprogramu v B. Bystrici

►►PHSR            11 stratégií             PHSR PHSR            11 stratégií             PHSR 
(Zvolen)(Zvolen)

►►Spracovanie nového PHSR v čase Spracovanie nového PHSR v čase 
pôsobnosti pôvodného pôsobnosti pôvodného –– Nová BaňaNová Baňa

►►„Copy and Paste“ „Copy and Paste“ –– 8 zo 708 zo 70
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Čo prináša životČo prináša život

►►Po voľbách personálne zmenyPo voľbách personálne zmeny

nikto nepozná PHSRnikto nepozná PHSR

►►PHSR sa vyhodnocuje, ale nerealizujePHSR sa vyhodnocuje, ale nerealizuje

►►Vyhodnotenie 1x ročne je záťažVyhodnotenie 1x ročne je záťaž

Teším sa na diskusiu.Teším sa na diskusiu.

Ing. Magdaléna Bernátová, PhD.Ing. Magdaléna Bernátová, PhD.

M.B.ConsultingM.B.Consulting

Švermova 59, Švermova 59, 

974 04 Banská Bystrica974 04 Banská Bystrica

bernatovamagdabernatovamagda@@gmail.comgmail.com


