METODIKA TVORBY PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
OBCE
Proces strategického plánovania predstavuje súbor nadväzujúcich činností, ktoré sú
riadené tak, aby viedli k naplneniu vopred stanovených a hierarchicky usporiadaných cieľov.
Strategické plánovanie podpory regionálneho rozvoja pozostáva z týchto troch hlavných
procesov: programovanie, finančné riadenie a monitorovanie a hodnotenie
V rámci programovania sa analyzuje východisková situácia, definujú sa strednodobé
ciele, určuje sa primeraná stratégia a vyberajú sa vhodné aktivity na jej realizáciu.
Prostredníctvom finančného riadenia sa zabezpečuje finančná podpora na realizáciu
podporených aktivít.
V procese monitorovania a hodnotenia sa zbierajú a analyzujú dáta o realizovaných
a plánovaných aktivitách vo väzbe na finančné zdroje a programovú štruktúru.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce podľa zákona č. 503/2001 Z. z. o
podpore regionálneho rozvoja obsahuje najmä:
a) analýzu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, hlavné smery jej vývoja,
stanovenie cieľov a prvoradých potrieb,
b) úlohy a prvoradé potreby v rozvoji technickej infraštruktúry, sociálnej infraštruktúry,
v starostlivosti o životné prostredie, vo vzdelávaní, v kultúre a v ďalších oblastiach podľa § 3
ods. 2,
c) návrh finančného a administratívneho zabezpečenia.
Z hľadiska jeho štruktúry pozostáva z troch častí a to z analytickej, strategickej a
implementačnej časti.
Analytická časť dokumentu obsahuje analýzu prírodných, kultúrnych, ľudských, materiálnych
a ekonomických zdrojov obce. Hlavným zdrojom údajov, ktoré sme použili pri analýze týchto
oblastí života obce bola samotná samospráva obce – jej predstavitelia, občania obce, literatúra a
taktiež internet. Občania sa do procesu zapojili hlavne vyplnením dotazníka v rámci prieskumu
verejnej mienky, ale tiež do tvorby vízie a SWOT analýzy.
Na základe týchto analýz sa prechádza na strategickú časť dokumentu. Tá obsahuje víziu,
SWOT analýzu obce, problémovú analýzu a definíciu strategických a špecifických cieľov a
opatrení. Vízia je predstava ľudí žijúcich v obci, ako by obec mala vyzerať o niekoľko rokov,
napríklad po realizácii PHSR. SWOT analýza pozostáva z definovania silných a slabých
stránok obce, ako aj príležitostí a ohrození. Problémovú analýzu tvoria tri najproblémovejšie
oblasti života obce, ktoré boli sformulované na základe vyjadrenia občanov v prieskume
verejnej mienky. Ku každej problémovej oblasti bol priradený cieľ, ktorý sa v tejto oblasti chce
dosiahnuť a návrhy riešení, ktoré by mali splneniu tohoto cieľa napomôcť.
Implementačná časť obsahuje akčný plán, návrh finančného a administratívneho zabezpečenia
programu.
Akčný plán pozostáva z aktivít, realizáciou ktorých by sa mali naplniť stanovené ciele. Ku
každej aktivite je priradený predpokladaný termín a osobná zodpovednosť za realizáciu, výška
nákladov a zdroje finančných prostriedkov, z ktorých sa bude čerpať pri ich samotnej realizácii.
Pri zostavovaní finančného rozpočtu sa vychádzalo z plánovaného odhadu nákladov na
jednotlivé aktivity obce (stanovené v súčinnosti s obcou) a individuálneho zaradenia obce do
inovačných alebo kohéznych pólov rastu, prípadne či leží v záujmovom území inovačných
pólov rastu alebo mimo neho.

Organizačné (administratívne) zabezpečenie predstavuje priradenie zodpovednosti
a pravidiel spolupráce medzi jednotlivými orgánmi. V rámci orgánov sa zodpovednosti
a pravidlá spolupráce priraďujú jednotlivým pracovným pozíciám.
Časový plán nie je spresnený z toho dôvodu, že nie je stanovený harmonogram financovania
z rôznych zdrojov. Súčasťou je harmonogram plánovaných výziev na rok 2008 (viď príloha).
To, či sa realizáciou aktivít naplnili stanovené ciele, sa zisťuje porovnaním plánovaných hodnôt
merateľných ukazovateľov a skutočného stavu. V tomto prípade to bude počet zrealizovaných
aktivit. Hotový PHSR schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
Celý tento proces by mal viesť jednak k zefektívneniu činnosti samosprávy a tiež k jej
sprehľadneniu a priblíženiu občanom obce.
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