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ÚVOD 
 

Kvalitnejšie verejné služby pre obyvateľov môžu byť zabezpečované aj 

prostredníctvom realizácie konceptu „Smart City“, ktorý využíva optimalizáciu procesov, 

efektívnejšie nakladanie s prírodnými zdrojmi a verejnými fondami, ako aj rôzne inovačné 

prístupy. 

Aplikácia metódy SMART je prevzatá zo strategického plánovania, kde každé 

písmeno v slove predstavuje úvodné písmeno charakteristiky – aký by cieľ mal byť – specific 

(špecifický), measurable (merateľný), achievable (dosiahnuteľný), realistic (realistický), time 

oriented (časovo ohraničený) = smart. Príklad môžeme vidieť po zavedení konceptu 

programového rozpočtovania v miestnej územnej samospráve. Niektoré obce sa usilujú 

o rozčlenenie rozpočtu na jednotlivé programy, v rámci ktorých stanovujú ciele, merateľné 

ukazovatele a dosiahnuté výsledky. 

Plánovanie inteligentného mesta a inteligentnej obce musí obsahovať aspoň jednu zo 

šiestich charakteristík ako inteligentná správa, inteligentní ľudia, inteligentný život a bývanie, 

inteligentná mobilita, inteligentná ekonomika a inteligentné životné prostredie (Dovčiak, 

2019). 

Označenie inteligentné mestá (smart cities) sa v súčasnosti na Slovensku týka takých 

obcí a miest, ktoré hľadajú inovatívne riešenia v najrôznejších oblastiach s cieľom skvalitniť 

život svojich obyvateľov na základe aplikácie najnovších technológií a riešení. V súčasnosti 

sa dôraz kladie na inteligentné riešenie problémov dopravy, služieb, samosprávnych úradov, 

problematiku inteligentných (pasívnych) budov a dosiahnutie viditeľných výsledkov pre 

všetkých obyvateľov z hľadiska životného prostredia a zmierňovania dôsledkov klimatických 

zmien. Nositeľom označenia smart city je mesto, ktoré podporuje inteligentné (smart) 

riešenia 

Tabuľka Model spolupráce SMART 
 

Charakteristiky modelu Prejavy uplatňovania modelu v praxi 
Zapojenie regionálnych aktérov Cieľom je iniciovať spoluprácu medzi 

samosprávou, obyvateľmi a podnikmi, a ich 
účelom je dosiahnuť synergický efekt. 

Riadenie zo strany samosprávnych krajov Úlohou samosprávy je fungovať ako 
iniciátor a facilitátor spolupráce medzi 
všetkými aktérmi. Smart city má dlhodobú 
stratégiu rozvoja, kultivuje politické, 
spoločenské a priestorové prostredie mesta 
s cieľom zvýšiť kvalitu života a atraktivitu 
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 mesta, a obmedziť negatívne dopady na 
životné prostredie. 

Miera angažovania verejnosti a jej 
predstaviteľov 

Iniciátormi návrhov inteligentných riešení 
môžu     byť      obyvatelia,      samospráva 
a podnikateľské       subjekty,        nositeľmi 
a realizátormi konkrétnych inovatívnych 
návrhov a riešení sú spravidla malé a stredné 
podniky, združenia občanov a neziskové 
organizácie. 

Výstup aktivít v modeli Inovatívne a inteligentné riešenia problémov 
dopravy, služieb, samosprávnych úradov, 
problematiku inteligentných (pasívnych) 
budov a dosiahnutie viditeľných výsledkov 
pre všetkých obyvateľov z hľadiska 
životného prostredia a zmierňovania 
dôsledkov klimatických zmien. 

Formalizovaná platforma Vhodné informačno-komunikačné 
technológie umožňuje občanom zapojiť sa 
do rozvoja mesta a uplatniť svoje nápady 
a námety prostredníctvom občianskych a 
komunitných programov. 

Technické prostriedky Informačné a komunikačné technológie, 
inovatívne  riešenia,  platformy 
inteligentných a udržateľných riešení. 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

Iniciátormi   návrhov   inteligentných   riešení    môžu   byť    obyvatelia,   samospráva 

a podnikateľské   subjekty.   Nositeľmi   a realizátormi   konkrétnych   inovatívnych   návrhov 

a riešení sú spravidla malé a stredné podniky, združenia občanov a neziskové organizácie, 

fungujúce na území inteligentného mesta, ktoré svojimi projektmi reagujú na aktuálne 

a perspektívne potreby mesta a jeho obyvateľov. Zámerom projektových aktivít je iniciovať 

spoluprácu medzi samosprávou, obyvateľmi a podnikmi, a ich účelom je dosiahnuť 

synergický efekt. Úlohou samosprávy je fungovať ako iniciátor a facilitátor spolupráce medzi 

všetkými aktérmi – obyvateľmi a ich združeniami, podnikateľskými subjektmi a ďalšími 

inštitúciami. 

Aby však bolo možné vyhodnocovať úroveň efektívnosti vynakladaných finančných 

prostriedkov, je potrebné vyčleniť pre každý program resp. podprogram charakteristiky ako 

vízie, ciele, meradlá, či hybné sily. Tie, ak sú vhodne zvolené a správne vytvorené, slúžia na 

vyhodnocovanie efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov. Sú zrozumiteľné nielen 

odborníkom v oblasti verejnej správy, ale aj občanom, ktorí majú záujem o veci verejné. 

Spôsob, ako sú tieto očakávané výsledky zavedenia programového rozpočtovania do 

praxe formulované, vyznievajú ako výhradne pozitívne. Problémom však zostáva, že mnohé 
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samosprávy nesprávne stanovujú jednotlivé identifikátory, či nedostatočne často pristupujú k 

ich aktualizácii a efektívnemu vyhodnoteniu. 

V rámci územného vymedzenia realizácie celého Projektu sme sa zamerali na tri 

samosprávne kraje, a to Nitriansky, Trenčiansky a Trnavský ako aj vybrané obce, resp. 

mestá,a alokované v ich území. V každom samosprávnom kraji, obci a meste sme 

postupovali podľa Metodiky hodnotenia programového rozpočtovania, spracovanej ako 

čiastkový výstup tímom riešeného Projektu. V zmysle tejto metodiky sme posudzovali 

príslušné ukazovatele programového rozpočtovania, ktoré boli posudzované na základe 

aplikácie metódy   Delphi   a kritickej   analýzy   s využitím   štruktúrovaného   rozhovoru 

a dotazníkového prieskumu. Pri dotazníkovom prieskume a štruktúrovanom rozhovore boli 

oslovené útvary ekonomiky a plánovania rozpočtu príslušných územných celkov. Sumarizácia 

získaných výsledkov prebiehala opäť podľa vopred pripravenej Metodiky a s využitím 

kritickej analýzy aplikovanej expertmi nášho odborného tímu. 

 
Preto účelom tohto dokumentu je na podklade výstupov realizovaných prieskumov: 

a) vykonať komparatívnu analýzu súčasného stavu aplikácie prvkov strategického 

plánovania v rozpočtovom procese samosprávnych územných celkov (miest/obcí ako 

aj samosprávnych krajov), 

b) navrhnúť opatrenia pre správnu aplikáciu prvkov SMART pri tvorbe, monitorovaní 

a využívaní finančných dokumentov samosprávnych územných celkov. 
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1 PREHĽAD SÚČASNÉHO STAVU RIEŠENEJ 

PROBLEMATIKY 

 
Pojem samospráva poukazuje na vlastnú správu vecí verejných uskutočňovanú 

občanmi v administratívne vymedzenom území (územná samospráva) alebo na základe 

združovania   občanov,   ktorí    majú   spoločné   záujmy   a ciele   (záujmová   samospráva). 

V samosprávnom systéme má územná samospráva rozhodujúce postavenie pri zabezpečovaní 

verejných služieb a statkov (Hamalová, 2014, s. 304). 

Územná samospráva predstavuje oprávnenie obcí (a miest) a regiónov 

(samosprávnych krajov) samostatne rozhodovať a uskutočňovať okruh záležitostí, ktoré sú 

vymedzené zákonom a sú priamo späté s potrebami a záujmami obyvateľov žijúcich v ich 

území (Belajová – Balážová, 2004, s. 39). 

Územnú samosprávu charakterizujú nasledovné znaky (Hamalová, 2014, s. 306): 

a) demokratický výkon moci (priamou účasťou obyvateľov obcí a regiónov na 

spravovaní vecí verejných alebo prostredníctvom volených zástupcov, účasťou na 

zhromaždeniach, referende, prácou v komisiách, spoluprácou pri zabezpečovaní 

rozvojových programov); 

b) územná autonómia výkonu moci (rozhodnutia sú platné len pre územie obce 

a regiónu a obyvateľov žijúcich v ňom); 

c) samosprávna zodpovednosť (uložená zákonom obciam a regiónom zabezpečiť 

kompetencie a ich výkon); 

d) kombinácia výkonu samosprávnych a štátoprávnych úloh (územné samosprávy 

zabezpečujú dva druhy úloh – úlohy vo vlastnom okruhu pôsobnosti a úlohy 

v prenesenom okruhu pôsobnosti zo štátnej správy). 

Postavenie územnej samosprávy je zakotvené v čl. 64 Ústavy Slovenskej republiky. 

Reálna forma    územnej samosprávy na Slovensku je daná zákonom č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení a zákonom č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obce. 

Prijatím zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov a zákona č. 

303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov vznikla v Slovenskej republike 

regionálna samospráva, ktorá od 1. januára 2002 začala pôsobnosť v ôsmich vyšších 

územných celkoch. Obce (mestá) a samosprávne kraje (VÚC) sú samostatné územné 
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a správne celky, ktoré na svojom území samosprávu uskutočňujú rovnoprávne, samostatne 

a nezávisle (Hamalová, 2007, s. 67). 

 
Úlohy samosprávnych krajov sú osobitne definované v Programoch hospodárskeho 

rozvoja a sociálneho rozvoja. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja je 

základný a kľúčový strednodobý programový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade so 

zákonom č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore 

regionálneho rozvoja, s cieľmi a prioritami národnej stratégie regionálneho rozvoja a 

s uplatňovaním princípu partnerstva. Nové programy boli spracované spravidla na obdobie 

2016-2022 na báze partnerstva rozhodujúcich subjektov regionálnej politiky, ktoré pôsobia na 

území samosprávnych krajov. 

Okrem strategických oblastí úrady samosprávnych krajov zodpovedajú za: 

- definovanie jednotlivých konkrétnych krokov pri tvorbe programu a časový 

harmonogram realizácie, 

- monitorovanie procesu prípravy plánu a dodržiavanie   časového harmonogramu 

u zhotoviteľa, 

- zabezpečenie monitorovacích a hodnotiacich správ, 

- koordinačnú činnosť pri spracovaní čiastkových monitorovacích správ, 

- informovanosť vedenia samosprávy. 
 
 

Programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávnych krajov 

pozostávajú z týchto častí: 

a) analytická   časť   (poloha   a vymedzenie samosprávneho   kraja, analýza zdrojov 

samosprávneho kraja), 

b) strategická časť (rozvoj samosprávneho kraja v kontexte koncepčných dokumentov 

rozvoja EÚ, SR), 

c) SWOT analýza potenciálu rozvoja kraja podľa kľúčových oblastí (hospodárstvo, 

dopravná a technická infraštruktúra, ľudské zdroje, životné prostredie), 

d) vízia a globálne ciele samosprávneho kraja, 

e) prioritné oblasti a strategické ciele rozvoja kraja (napr. formulované takto: I. 

Konkurencieschopná ekonomika, II. Kvalitné ľudské zdroje, III. Zdravé životné 

prostredie, IV. Komplexná technická infraštruktúra), 
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f) programová časť (opatrenia a aktivity a ich prepojenie k jednotlivým strategickým 

cieľom a k ich prioritným oblastiam, indikátory strategických a špecifických cieľov 

a opatrení programu pre prioritné oblasti), 

g) realizačná časť (systém implementácie, monitorovania a hodnotenia plnenia 

programu, organizačné a inštitucionálne zabezpečenie realizácie programu, 

monitorovacie a hodnotiace indikátory, akčný plán) 

h) finančná časť (finančný plán implementácie programu). 

Cieľom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja je sformulovať takú predstavu 

o smerovaní samosprávneho kraja, ktorá vyjadruje ekonomické a sociálne záujmy jeho 

občanov a zároveň je v súlade s prijatými koncepciami štátu, vyššieho územného celku, 

rezortnými stratégiami,   záujmami   ochrany   životného   prostredia,   kultúrneho   dedičstva 

a podobne (Matúšová, 2019). Program je jedným z hlavných nástrojov, prostredníctvom 

ktorého kraj zabezpečuje regionálny rozvoj. Tvorba programov sleduje pravidlá strategického 

plánovania – od identifikácie strategických a projektových cieľov a ďalších komponentov 

a prvkov strategického plánovania, metodológiu strategického plánovania, finančnú alokáciu, 

životnosť a udržateľnosť projektov, identifikáciu projektových cieľov, implementácie, 

kontroly a hodnotenia projektov. 

Územná samospráva predstavuje oprávnenie obcí a regiónov (samosprávnych krajov) 

samostatne rozhodovať a uskutočňovať okruh záležitostí, ktoré sú vymedzené zákonom a sú 

priamo späté s potrebami a záujmami obyvateľov žijúcich v ich území (Belajová – Balážová, 

2004, s. 39). 

Samosprávny kraj predstavuje samostatný územný samosprávny a správny celok 

Slovenskej republiky. Svoju činnosť vykonáva len na území s presne určenými 

administratívnymi hranicami. Samosprávny kraj je právnická osoba, ktorá za podmienok 

stanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, 

zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov. Obyvateľ samosprávneho kraja je 

osoba, ktorá má trvalý pobyt v obci nachádzajúcej sa na území samosprávneho kraja. Do 

procesu plánovania verejných politík v samosprávnych krajoch SR zasahujú ďalšie úrovne, 

z ktorých sa za najvýznamnejšiu považuje celoštátna úroveň (ústava, ústavné zákony a zákony 

parlamentu a rozhodnutia vlády), regionálna úroveň (regionálne samosprávy, štátna správa na 

úrovni regiónov), supralokálna (mikroregióny, združenia a partnerstvá obcí), lokálna (obce, 

mestá) a sublokálna úroveň (v rámci lokálneho priestoru napr. areály podnikov, 

pôdohospodárskych družstiev a pod.). 
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Obec ako základná jednotka spoločnosti plní mnohé kompetencie a úlohy, ktoré môžu 

byť posunuté na vyššiu úroveň vplyvom modernizácie a inovácií. Uspokojovanie potrieb 

občanov by malo ísť ruka v ruke s novými trendmi v iných odvetviach (Kováč – Matúšová, 

2020). 

1.1 Rozpočtový proces v územnej samospráve v SR 
 

Územná samospráva na úrovni regiónu a obce (mesta) má svoje nezastupiteľné miesto 

v štruktúre verejnej správy na Slovensku. Má vymedzené špecifické originálne kompetencie, 

ale realizuje aj kompetencie, pochádzajúce z orgánov štátnej správy, tzv. prenesené. Medzi 

množstvom úloh, ktoré rieši, má svoje nezastupiteľné miesto zaistenia efektívneho a 

udržateľného financovania aktivít bežnej prevádzky a rozvoja územia. 

Tabuľka Kľúčové originálne a prenesené kompetencie samosprávnych krajov v SR 
 

Originálne kompetencie Prenesené kompetencie na úsekoch 

a) tvorba a plnenie programu sociálneho, 
ekonomického a kultúrneho rozvoja; 

b) plánovacie činnosti vo vzťahu k územiu 
samosprávneho kraja (územné plány 
regiónov); 

c) účelné využívanie miestnych ľudských, 
prírodných a iných zdrojov; 

d) vlastná investičná a podnikateľská činnosť 
v záujme obyvateľov a rozvoja 
samosprávneho kraja; 

e) založenie, zriadenie, zrušenie a kontrola 
vlastných rozpočtových a príspevkových 
organizácií a iných právnických osôb podľa 
osobitných predpisov; 

f) tvorba a ochrana životného prostredia; 
g) tvorba predpokladov na optimálne 

usporiadanie vzájomných vzťahov sídelných 
útvarov a ostatných prvkov územia; 

h) program rozvoja a poskytovania sociálnych 
služieb, spolupráca s obcami, právnickými 
a fyzickými osobami pri výstavbe zariadení 
a bytov určených na poskytovanie 
sociálnych služieb; 

i) tvorba podmienok na rozvoj zdravotníctva; 
j) vytváranie podmienok na rozvoj výchovy 

a vzdelávania, najmä v stredných školách, 
a na rozvoj ďalšieho vzdelávania; 

k) vytváranie podmienok na tvorbu, 
prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt 
a kultúrnych aktivít a ochrana pamiatkového 
fondu; 

l) tvorba a koordinácia rozvoja cestovného 
ruchu; 

m) koordinácia rozvoja telesnej kultúry a športu 
a starostlivosti o deti a mládež; 

n) spolupráca s obcami pri tvorbe programov 
sociálneho a ekonomického rozvoja obcí; 

a) pozemných komunikácií; 
b) dráh, 
c) cestnej dopravy, 
d) civilnej ochrany, 
e) sociálnej pomoci 
f) územného plánovania, 
g) školstva, telesnej kultúry, 
h) divadelnej činnosti, 
i) múzeí a galérií, 
j) osvetovej činností knižníc, 
k) zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie 

a zrušovanie regionálnych knižníc; 
l) zdravotníctva; 
m) humánnej farmácie; 
n) regionálneho rozvoja; 
o) cestovného ruchu. 
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o) riešenie problémov, ktoré sa týkajú 
viacerých obcí na území samosprávneho 
kraja; 

p) spolupráca s územnými celkami s orgánmi 
iných štátov; 

q) ďalšie pôsobnosti ustanovené osobitnými 
zákonmi. 

 

Zdroj: Hamalová, M. a kol., 2014, s. 326-327. 
 
 

Rozpočtový proces je podľa Beličkovej (2015) systém, ktorý má štandardný priebeh a 

je rozdelený na etapy, ktoré na seba logicky nadväzujú: Etapa návrhu, zostavovania; Etapa 

schvaľovania; Etapa realizácie, plnenia; Etapa kontroly; Etapa uzatvárania výsledkov 

rozpočtového hospodárenia. 

Rozpočet samosprávneho územného celku je jednoznačným prejavom samostatnosti 

jeho hospodárenia a predovšetkým prejavom jeho samostatnosti v rozhodovaní. Istým 

špecifikom rozpočtovania územnej samosprávy je najmä nutnosť zostavenia výhradne 

vyrovnaného resp. prebytkového rozpočtu. 

V roku 2004 bol na Slovensku zavedený systém programového rozpočtovania na 

úrovni ústrednej štátnej správy. V rámci neho jednotlivé rozpočtové kapitoly predkladali 

svoje rozpočty aj v programovej štruktúre s cieľom klásť dôraz na priority vlády a merateľné 

ciele. Tým bola zároveň zaistená prezentácia úspechu jednotlivých ministerstiev pri napĺňaní 

vládneho programu. Programové rozpočtovanie na úrovni územných samospráv bolo 

implementované v plnom rozsahu od roku 2009. Zámer realizácie programového 

rozpočtovania na úrovni územných samospráv tak spočíva v rozpočtovaní orientovanom na 

ciele a výkonnosť. 

Beličková a kol. (2015) prirovnáva programové rozpočtovanie k systému, ktorý 

strednodobé priority výkonnej moci premieňa na konkrétne úlohy a aktivity a priraďuje k nim 

disponibilné zdroje prostredníctvom programov, pričom dbá na výsledky a efektívnosť 

vynakladaných disponibilných zdrojov. Programové rozpočtovanie má tiež za úlohu zvýšiť 

zodpovednosť správcov jednotlivých rozpočtových kapitol za vynakladanie výdavkov a 

zabezpečiť vyššiu účasť verejnosti na príprave rozpočtových programov. 

Uvedený prístup k programovému rozpočtovaniu je aj naplnením podstaty „New 

Public Management“, kde sa obec svojimi službami pre občanov približuje systému 

zákazníckej orientácie. Občan ako zákazník tak má iné, významnejšie postavenie. Vo vzťahu 

k rozpočtu, jeho tvorbe, napĺňaniu a kontrolovaniu, by preto občan mal byť informovaný 

podobne ako akcionár súkromného podniku. 
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2 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU APLIKÁCIE SMART 

PRVKOV V PROGRAMOVOM ROZPOČTOVANÍ 

ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY SLOVENSKA 

 
2.1 Analýza súčasného stavu aplikácie prvkov strategického plánovania 

v programovom rozpočtovaní samosprávy vyšších územných celkov 

Z hľadiska zabezpečenia cieľov rozvoja územných celkov majú významné postavenie 

a úlohu sektorové politiky štátu v oblasti infraštruktúrnej, environmentálnej, energetickej, 

hospodárskej, fiškálnej a daňovej, sociálnej a školskej. Na úrovni štátu sú definované 

v platných strategicko-plánovaných dokumentoch (stratégie, akčné plány) a premietnuté do 

integrovaných dokumentov strategického ekonomicko-sociálneho plánovania (napr. Národný 

plán regionálneho rozvoja, Národný strategický a referenčný rámec, Partnerská dohoda SR – 

EÚ 2014-2020), ako aj programov hospodársko-sociálneho rozvoja územia. 

Samosprávne orgány by tieto dokumenty mali zohľadňovať pri tvorbe vlastných 

rozvojových programov. Identifikujú ich vplyvy a dosahy, aké bude mať tvorba a 

implementácia verejných politík na život občanov a jednotlivých skupín obyvateľov žijúcich 

na príslušnom území. 

Prvá otázka je venovaná samotnej   programovej   štruktúre rozpočtu   a jej   súladu 

s metodikou Ministerstva financií SR. Keďže metodika nie je úplne záväzná, otázka hovorí 

predovšetkým o vhodnosti rozdelenia programových kapitol, ktoré by umožnili aj optimálnu 

porovnávaciu bázu pre ďalšie skúmanie a evidovanie. Proces hodnotenia je orientovaný na 

prácu    s dokumentáciou     samosprávy     a na     porovnávanie     jednotlivých     programov 

v Programovom rozpočte a v Záverečnom účte s Metodikou Ministerstva financií SR. 

Druhá otázka nadväzuje na prvú, avšak bližšie skúma zosúladenie prvkov dokumentov 

programového rozpočtovania so strategickými dokumentmi ako je Plán hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja kraja, či Regionálna integrovaná územná stratégia. Tento aspekt 
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vzájomného súladu je veľmi dôležitý z pohľadu zosúladenia dokumentácie a využívania, či 

prelínania dlhodobých strednodobých a krátkodobých plánov samosprávy v regióne. 

Tretia otázka sleduje prepojenosť programového rozpočtovania s organizačnou 

štruktúrou samosprávy, najmä s ohľadom na vecnú stránku jednotlivých rozpočtových 

položiek, ktoré by mali byť formulované príslušnými útvarmi samosprávy, ktoré sa okrem 

indikácie súčasného a očakávaného budúceho stavu budú spolupodieľať aj na tvorbe 

merateľných ukazovateľov a ich monitoringu. 

Nadväzujúca štvrtá otázka skúma logický rámec programov tak, ako ho definuje 

dokumentácia Metodiky Ministerstva financií SR v danej oblasti. Piata otázka skúma priamo 

mechanizmus tvorby a súladu cieľov jednotlivých programov a podprogramov so SMART 

kritériami strategického plánovania. SMART ciele musia byť špecifické, merateľné, 

dosiahnuteľné, realistické a časovo ohraničené. Pretože len takto stanovené ciele je možné 

porovnávať a efektívne monitorovať ich naplňovanie, na čo nadväzuje otázka číslo 6. 

Otázka číslo 7 je špecificky zameraná na realizáciu princípu „hodnota za peniaze“ 

v súlade s efektívnym programovým rozpočtovaním. Otázka 8 mapuje postavenie 

investičných projektov v programovej štruktúre. Ďalšie doplnkové otázky sa zameriavajú na 

podporu prípravy, realizácie a kontroly programového rozpočtovania v existujúcej 

dokumentácii samosprávy, a naopak na možnosti praktického využitia detailnej štruktúry 

programového rozpočtu. 

 
Komparatívne hodnotenia samospráv vyšších územných celkov obsahujú ukazovatele 

za Nitriansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj a Trenčiansky samosprávny kraj 

z hľadiska programovej štruktúry, súladu so strategickými dokumentmi, súladu s Metodikou 

Ministerstva financií SR, vzťahov merateľných ukazovateľov a cieľov a postavenia 

investičných projektov v programovom rozpočte. 

 
1 Programová štruktúra 

 
 

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) 

Programová štruktúra NSK (Schválený rozpočet NSK na roky 2019-2021 v programovej 

štruktúre) kopíruje vzorovú štruktúru MF SR. Jediný program, ktorý NSK nezaradil do 

programovej štruktúry, je program 4 Služby občanom. Programy sú prepojené s 

organizačnou štruktúrou, zodpovedné osoby sú stanovené na všetkých úrovniach programovej 

štruktúry, t.j. zodpovedná osoba za program, podprogram, prvok/projekt a sú uvedené 
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menovite priamo v programovej štruktúre. Ku všetkým prvkom/projektom sú uvedené 

komentáre, ktoré vysvetľujú zameranie daného prvku a účel, na ktorý sú rozpočtované 

finančné prostriedky. V štruktúre sú pomerne dobre formulované zámery programov. 

 
 

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) 

Programová štruktúra rozpočtu kopíruje kompetencie VÚC TT a je zhodná so vzorovou 

štruktúrou MF SR, Program: Služby občanom sú nahradené Programom: Cestovný ruch a 

propagácia, čo vyplýva z prioritných oblastí definovaných v PHSR TTSK a potenciálu kraja. 

https://www.trnava-vuc.sk/data/att/11036.pdf. Tento dokument je z hľadiska rozpočtovej 

politiky jeden z východiskových dokumentov pre tvorbu rozpočtu. https://www.trnava- 

vuc.sk/10687-sk/2019-2021/ 

Jednotlivé rozpočtové programy sú prepojené aj s organizačnou štruktúrou VÚC, čím je 

zabezpečená zodpovednosť za plnenie jednotlivých cieľov. https://www.trnava-vuc.sk/12025- 

sk/organizacny-poriadok-zamestnancov-ttsk/ 

 
Trenčiansky samosprávny kraj (TNSK) 

Programová štruktúra rozpočtu VÚC TN pozostáva zo 11 programov, ktoré sú logicky 

členené. Nie sú úplne v súlade so vzorom (ktorý však ani nie je záväzný). Odlišnosti sú 

nasledovné: chýba samostatný program Služby občanom; Šport. Navyše je vytvorený 

program Rozvoj kraja. Program Doprava a Komunikácia sú zlúčené do jedného. V štruktúre 

však chýba program „Služby občanom“ a navyše obsahuje program „Cestovný ruch a 

propagácia“. (zdroj: Programový rozpočet VÚC TN – strana 79 a Praktický a konkrétny 

manuál: - strana 21: 

https://www.finance.gov.sk/sk/financie/verejne-financie/regulacny-komplex-pravnych- 

noriem-metodickych-postupov-z-oblasti-rozpoctoveho-procesu/programove-rozpoctovanie- 

uzemnej-samospravy/ 

 
2 Súlad so strategickými dokumentmi 

 
 

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) 

Programová štruktúra NSK kopíruje vzorovú štruktúru MF SR aj napriek tomu, že NSK má 

veľmi dobre spracované strategické dokumenty, konkrétne PHSR 2016-2022 (Program 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja NSK 2016-2022, Strategická, programová, realizačná a 
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finančná časť) – PHSR II. V PHSR sú zadefinované 4 prioritné oblasti: 1. Hospodárstvo, 2. 

Ľudské zdroje, 3. Životné prostredie, 4. Doprava a technická infraštruktúra. Každá prioritná 

oblasť má strategický cieľ a k nemu priradený indikátor dopadu. Každý strategický cieľ je 

rozpracovaný do 3-4 špecifických cieľov v danej oblasti a ku každému cieľu je priradený 

výsledkový indikátor. K špecifickým cieľom sú priradené opatrenia a rámcové aktivity na ich 

realizáciu. K aktivitám sú definované indikátory výstupu. Prehľad programovej časti PHSR je 

v tabuľke 5a-c) Synergia opatrení a rámcových aktivít, str. 17-19 PHSR II, a v tabuľke 6 a-d) 

Indikátory strategických a špecifických cieľov a opatrení pre prioritné oblasti, str. 30-34 

PHSR II. 

Súčasťou PHSR je Akčný plán PHSR, ktorý prepája špecifické ciele, opatrenia a rámcové 

aktivity s programovým rozpočtom 2016-2022. Tabuľka 9) približuje indikátory strategických 

a špecifických cieľov a opatrení pre prioritné oblasti, str. 30-34 v PHSR II. 

Akčný plán slúži na realizáciu PHSR a aktualizuje sa na nové rozpočtové obdobie. Akčný 

plán 2019-2021 je samostatný dokument a obsahuje aktualizované opatrenia a rámcové 

aktivity k špecifickým cieľom PHSR a taktiež aktualizované indikátory k rámcovým 

aktivitám. K indikátorom sú stanovené cieľové hodnoty na 3 roky, frekvencia monitorovania, 

zodpovedný odbor, rozpočet na úrovni rámcových aktivít (jedna aktivita môže mať viac 

indikátorov). Akčný plán obsahuje prepojenie rámcovej aktivity na programovú štruktúru do 

úrovne prvku (je to uvedené len pre aktivity, na ktoré je alokovaný rozpočet) – Príloha 

Akčného plánu 2019-2021: Monitorovanie a hodnotenie akčného plánu, str. 57-65. 

Akčný plán je prepojený s programami nasledovne (uvedené je percento prekrytia 

programovej štruktúry uvedených programov s Akčným plánom): 

1. Hospodárstvo – P1, P2, P8, P10 (cca 65 %) 

2. Ľudské zdroje - P8, P9, P10, P11, P13 (cca 70 %) 

3. Životné prostredie – P1, P12 (cca 65 %) 

4. Doprava – P1, P6, P7 (cca 55 %). 

Všetky aktivity Akčného plánu financované z rozpočtu NSK sú premietnuté/prepojené s 

prvkami programovej štruktúry vo vecne zameraných programoch. Okrem toho štruktúra 

obsahuje ďalšie časti týchto programov, ktoré nie sú priamo premietnuté v Akčnom pláne a 

taktiež programy, kde prepojenie nie je vôbec (program 3 Interné služby, program 5 

Bezpečnosť a program 14 Administratíva, je to však logické, nakoľko ide o podporné 

programy). Program 5 Bezpečnosť (rozpočet 2,200 EUR) je možné včleniť do programu 3. 

Pokiaľ ide o indikátory, v niektorých prípadoch je zhoda v indikátore v Akčnom pláne a v 

programovej štruktúre. Snaha o zachovanie pôvodných indikátorov v programovej štruktúre 
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môže súvisieť s potrebou sledovať plnenie cieľových hodnôt indikátorov v časovom rade. Aj 

napriek tomu existuje priestor doplniť do programovej štruktúry aj indikátory z Akčného 

plánu. 

Programová štruktúra je pomerne rozdrobená, obsahuje aj programy/podprogramy s nízkou 

rozpočtovou alokáciou (napr. 1000 EUR, či dokonca 20 EUR) Existuje priestor na 

konsolidáciu programovej štruktúry do menšieho počtu programov, resp. konsolidáciu ich 

vnútornej štruktúry na menší počet podprogramov a prvkov, s cieľom mať prehľadnejšiu 

programovú štruktúru a lepšie využiteľnú pre riadenie rozpočtu a dosahovanie cieľov. 

 
Trnavský samosprávny kraj (TTSK) 

V rámci podrobného hodnotenia bola zaznamenaná zhoda medzi údajmi v programovom 

rozpočte a PHSR, a to väčšia ako 2/3 https://www.trnava-vuc.sk/5590-sk/strategicke- 

dokumenty/, https://www.trnava-vuc.sk/5584-sk/zaverecny-ucet/ PHSR – strana 228 – 239. 

Prekryv sme zistili v oblasti cestovného ruchu, dopravy, komunikácie, vzdelávanie, sociálne 

služby, zdravotníctvo, kultúra, životné prostredie 

 
Trenčiansky samosprávny kraj (TNSK) 

Zhoda s PHSR je nižšia – PHSR má len 7 programov, a to: Konkurencieschopnosť; 

Infraštruktúra; Ľudské zdroje; Kvalita verejných služieb; Životné prostredie; Rozvoj vidieka; 

Nadnárodná a cezhraničná spolupráca. PHSR je spracovaný kvalitne na vysokej vedeckej 

úrovni, avšak škoda, že nie je väčší prekryv s programovou štruktúrou rozpočtu (hoci 

jednotlivé ciele a merateľné ukazovatele sú prepojené – napríklad Kultúra je súčasťou PO4 – 

Kvalita verejných služieb – rovnako tak aj Zdravotníctvo. – strana 225. 

https://www.tsk.sk/buxus/docs/PHSR%20FINAL.pdf 

RIUS - https://www.tsk.sk/buxus/docs/RIUSTKschvalena%20verzia%20MPRV.pdf 

Jednotlivé podoblasti tu môžeme vidieť v širšom kontexte, previazanosť s cieľmi v rámci 

programov je však nižšia. Úplne napríklad absentuje oblasť bezpečnosti okrem cestnej, 

naopak rozsiahla pozornosť je venovaná oblasti kultúry. Hoci podľa počtu programov a 

podprogramov je zhoda nižšia, ich prekryv v jednotlivých údajoch existuje a je prepojený. 

 
3 Súlad s metodikou Ministerstva financií SR 

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) 
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Ciele sú stanovené na úrovni prvkov a projektov a sú previazané so zámermi podprogramov. 

Ciele spĺňajú charakteristiky kritérií SMART. Ciele sú špecifické a merateľné 

prostredníctvom indikátorov. V niektorých prípadoch je priestor na zlepšenie formulácie 

cieľov, keďže niektoré ciele sú kumuláciou viacerých cieľov alebo obsahujú popis aktivít, 

prípadne sú príliš dlhé a ťažko zrozumiteľné. 

 
 
 
 

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) 

Viac než 2/3 cieľov v programovom rozpočte majú charakteristické znaky SMART – 

vychádzajú zo strategických dokumentov VÚC, zohľadňujú potreby a potenciál daného 

regiónu, čim sú špecifické. Vzhľadom na hospodárenie kraja, ktorý je prebytkový, stanovené 

ciele sú realistické. Ukazovatele jednotlivých cieľov sú merateľné a časovo ohraničené. 

https://www.trnava-vuc.sk/5584-sk/zaverecny-ucet/ 

 
Trenčiansky samosprávny kraj (TNSK) 

Viac než 2/3 cieľov v programovom rozpočte majú charakteristické znaky SMART – 

vychádzajú zo strategických dokumentov VÚC, zohľadňujú potreby a potenciál daného 

regiónu, čim sú špecifické. https://www.tsk.sk/buxus/docs/PHSR%20FINAL.pdf, 170-180. 

Vzhľadom na hospodárenie kraja, ktorý má vyrovnaný rozpočet, ciele sú realisticky 

stanovené. https://www.tsk.sk/buxus/docs/zaverecny_ucet_2018.pdf, str. 4. Ukazovatele 

jednotlivých cieľov sú merateľné a časovo ohraničené. 

 
4 Merateľné ukazovatele vo vzťahu k cieľom 

 
 

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) 

Všetky ciele sú podporené merateľnými ukazovateľmi s cieľovými hodnotami stanovenými 

na tri roky. Indikátory sú väčšinou na úrovni vstupov, čo poskytuje dobrý priestor pre účely 

riadenia. Len niekoľko málo indikátorov má logickú cieľovú hodnotu – áno/nie, niektoré 

indikátory sú orientované na vstupy. Boli doplnené návrhy ďalších, resp. alternatívnych 

ukazovateľov. V niektorých prípadoch sa indikátory prelínajú s indikátormi v Akčnom pláne 

PHSR 2016-2021. Ostatné indikátory z Akčného plánu by bolo vhodné do programovej 

štruktúry doplniť. Tabuľka č. 3 Zoznam a popis indikátorov Akčného plánu PHSR NSK 

2019-2021 obsahuje popis jednotlivých indikátorov, ich monitorovanie a zdroj dát. Súčasťou 
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predkladaného rozpočtu je aj Hodnotiaca správa NSK za rok 2018 (hodnotenie plnenia 

programov NSK za rok 2018), ktorá obsahuje stručný popis plnenia cieľa. Výročná správa 

NSK za rok 2018 obsahuje v kapitole 3, str. 14-35 popis dosiahnutých výsledkov v roku 2018 

v jednotlivých vecných oblastiach, ktoré sa na 80 % prekrývajú s programovou štruktúrou, ale 

nie sú prezentované vo výročnej správe podľa programov. Existuje priestor na zlepšenie 

prezentácie výsledkov vo forme prehľadného textu, tabuliek, grafov. Toto hodnotenie plnenia 

programov je uvedené aj v záverečnom účte (Záverečný účet NSK za rok 2018), str. 6-26. V 

časti čerpanie rozpočtu bežných výdavkov sú od str. 56-139 uvedené tabuľky čerpania 

bežných výdavkov podľa programov (na úrovni prvkov/projektov) a v textovej časti aj s 

uvedením účelu, na ktorý boli vynaložené. V časti 2.2.2 od str. 124-140 je popis čerpania 

kapitálových výdavkov podľa programov. Na str. 318-334 je čerpanie kapitálových výdavkov 

podľa programov v tabuľkách. 

 
Trnavský samosprávny kraj (TTSK) 

Viac než 2/3 ukazovateľov v programovom rozpočte je priamo prepojená s príslušnými 

cieľmi. https://www.trnava-vuc.sk/data/att/15857.pdf Tieto majú výpovednú hodnotu o tom, 

ako sú jednotlivé ciele naplnené. Ukazovatele majú určenú cieľovú hodnotou a následne 

hodnotu plnenia k určenému časovému obdobiu. Programový rozpočet TTSK predstavuje len 

tabuľkovú časť bez bližšieho popisu, obsahuje ciele, rozpočtové položky a zámery v rámci 

jednotlivých programoch, bez bližšieho členenia na podprogramy či na čiastkové merateľné 

ukazovatele. 

Tieto údaje sú uvedené výhradne iba v Záverečnom účte - https://www.trnava- 

vuc.sk/data/att/15857.pdf 

Ciele v týchto dokumentoch – programová štruktúra rozpočtu a záverečný účet pritom nie sú 

úplne zhodné. 

 
Trenčiansky samosprávny kraj (TNSK) 

Viac než 2/3 ukazovateľov v programovom rozpočte je priamo prepojená s príslušnými 

cieľmi. https://www.tsk.sk/buxus/docs/rozpocet%20tsk%202019-2021.pdf, str. 81-239. Majú 

výpovednú hodnotu o tom, ako sú jednotlivé ciele naplnené. Ukazovatele majú určený plán 

plnenia a následne skutočnú hodnotou plnenia k určenému časovému obdobiu, čo je jeden 

rok. 

 
5 Postavenie investičných projektov v programovom rozpočte 
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Nitriansky samosprávny kraj (NSK) 

Investičné akcie sú súčasťou programovej štruktúry rozpočtu. Programový rozpočet obsahuje 

kapitálové výdavky na roky 2019-2021 rozpočtované na úrovni prvkov/projektov, pričom 

popis investičných akcií je uvedený len veľmi všeobecne a stručne (1 veta). V samostatnej 

tabuľkovej časti Príloha č. 4 Schválený rozpočet KV na rok 2019 v členení na investičné 

akcie sú uvedené zdroje financovania investičných akcií v členení na daňové príjmy, transfery 

z EU a ŠR, príjmy z predaja majetku, nedaňové príjmy, rezervný fond, iné príjmy. Investičné 

akcie sú v tejto tabuľke uvedené podľa programov a organizačných útvarov NSK, školských 

zariadení, zariadení sociálnych služieb, atď.   V záverečnom účte NSK(Záverečný účet NSK 

za rok 2018) je uvedené čerpanie kapitálových výdavkov aj podľa programov. V časti 5.1., 

str. 155-158 je uvedený popis projektov, vrátane investičných akcií, financovaných zo 

štrukturálnych fondov. V časti 2.2.2 od str. 124-140 je popis čerpania kapitálových výdavkov 

podľa programov. Na str. 318-334 je čerpanie kapitálových výdavkov podľa programov v 

tabuľkách. 

 
Trnavský samosprávny kraj (TTSK) 

Investičné projekty sú súčasťou programovej štruktúry rozpočtu o čom svedčia kapitálové 

výdavky vynakladané na plnenie jednotlivých cieľov https://www.trnava- 

vuc.sk/data/att/15860.pdf 

Investičné projekty nie sú riešené v programovom rozpočte, ktorý je tvorený len tabuľkovou 

časťou bez bližšieho popisu, investičné projekty sú riešené len mimo programovej štruktúry 

tu: https://www.trnava-vuc.sk/data/att/10952.pdf strana 26 

 
 

Trenčiansky samosprávny kraj (TNSK) 

Investičné projekty sú súčasťou programovej štruktúry rozpočtu o čom svedčia kapitálové 

výdavky vynakladané na plnenie jednotlivých Podprogramov a Prvkov 

https://www.tsk.sk/buxus/docs/rozpocet%20tsk%202019-2021.pdf, 

https://www.tsk.sk/buxus/docs/rozpocet%20tsk%202019-2021.pdf, Príloha 2-8, str. 59-69. 
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2.2 Výsledky komparatívneho hodnotenia vybraných samospráv vyšších 

územných celkov 

Graf Sumár scorecard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Ako naznačuje uvedený Graf, výsledné hodnotenie zaraďuje Nitriansky a Trenčiansky 

kraj medzi samosprávy s pokročilým riadením programového rozpočtovania, ktoré môžu 

slúžiť dokonca ako vzor pre iné samosprávy. V konkrétnom hodnotení môžeme nachádzať 

určité individuálne rozdiely, ktoré sú predmetom konkrétneho vyhodnotenia. 

Jedna zo skúmaných samospráv sa len veľmi málo odlišuje, avšak vzhľadom na nastavený 

matrix hodnotiacej matice patrí do kategórie samospráv so zvládnutým systémom 

programového rozpočtovania, avšak existujú rezervy v jeho súčasnom nastavení, ktoré možno 

realizáciou vhodných opatrení eliminovať. 
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Tabuľka Matica výsledkov hodnotenia 
 

 Trnavský kraj Trenčiansky kraj Nitriansky kraj 

 Exp SH Exp SH Exp SH 

1 2  2  2  

2 1  2  1  

3  2  2  2 

4  2  2  2 

5 1  2  2  

6 2  2  2  

7  2  2  2 

8 0  2  1  

9  2  2  2 

10  2  2  2 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 
 

Graf Celkový výsledok hodnotenia vybraných ukazovateľov 
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Zdroj: vlastné spracovanie 
 
 
 
 
 
 
 

Graf poskytuje porovnanie hodnotenia aktuálneho stavu programového rozpočtovania 

v príslušných čiastkových ukazovateľoch expertného hodnotenia. 

Jedná sa o vyhodnotenie nasledovných ukazovateľov: 

1. Štruktúra programového rozpočtovania 

2. Súlad dokumentácie programového rozpočtovania (Rozpočet; Záverečný účet) so 

Strategickými dokumentmi územia (RIÚS; PHSR) 

3. Súlad cieľov programového rozpočtovania so SMART kritériami (špecifické, 

merateľné, dosiahnuteľné, realistické, časovo ohraničené) 

4. Monitoring priebežného hodnotenia plnenia ukazovateľov programového 

rozpočtovania 

5. Investičné projekty ako súčasť programového rozpočtovania 
 
 

Z výsledkov hodnotenia vyplýva, že zo skúmaných regiónov majú všetky na vysokej 

úrovni zvládnutý súlad štruktúry programového rozpočtu s Metodikou Ministerstvom financií 

Slovenskej republiky. 

V rámci    hodnotenia     súladu     dokumentácie     programového     rozpočtovania 

a dokumentácie strategického   plánovania   územia   bol   pokročilý   stupeň   dosiahnutý 

v Trenčianskom samosprávnom kraji. Strednú úroveň tohto ukazovateľa dosiahol Trnavský 

kraj a Nitriansky kraj. Samostatné hodnotenie ukazovateľov podľa krajov v nasledovných 

podkapitolách poskytuje konkrétne zhodnotenie tohto ukazovateľa spolu s návrhom opatrení 

na zlepšenie súčasného stavu. 

Tretí hodnotený ukazovateľ sa zaoberal plnením SMART kritérií v dokumentácii 

programového rozpočtovania. Nitriansky kraj a Trenčiansky kraj vykazujú vysokú úroveň 

pokročilosti v plnení týchto kritérií. V prípade Trnavského kraja boli vyhodnotené určité 

možnosti na zlepšenie, ktoré sú v samostatnej kapitole špecifikované a sú predmetom 

konkrétnejších rozhovorov so samosprávou. 

Priebežný monitoring implementácie a plnenia programového rozpočtovania majú 

všetky hodnotené samosprávne územné celky realizované na pokročilej úrovni. 
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Investičné projekty majú aktuálne v programovom rozpočtovaní riešené len dva 

z hodnotených samosprávnych územných celkov. Na najvyššej úrovni bol tento ukazovateľ 

vyhodnotený v Trenčianskom samosprávnom kraji. V podrobnom hodnotení a návrhovej časti 

tohto dokumentu sú spracované možnosti zlepšenie súčasného stavu s ohľadom na 

efektívnejšie plnenie cieľov programového rozpočtovania. 

 
 

2.3 Analýza súčasného stavu aplikácie prvkov strategického plánovania 

v programovom rozpočtovaní samosprávy obcí a miest Slovenska 

V rámci územného vymedzenia realizácie celého Projektu, sme sa zamerali na vybrané 

kombinácie miest a obcí alokovaných v nasledovných krajoch: Nitriansky, Trenčiansky 

a Trnavský. Postupovali sme podľa Metodiky hodnotenia programového rozpočtovania, 

spracovanej ako čiastkový výstup tímom riešeného Projektu. V zmysle tejto metodiky sme 

posudzovali jednotlivé ukazovateľov programového rozpočtovania, ktoré boli hodnotené na 

základe expertného prístupu. 

 
Analýza aplikácie SMART prvkov strategického plánovania na úrovni územnej 

samosprávy miest a obcí na príklade obce Košeca 

 
Programová štruktúra rozpočtu obce Košeca 

Programová štruktúra obce Košeca nie je spracovaná v úplnej korelácii so vzorovou 

štruktúrou danou Ministerstvom financií SR. Odlišuje sa minimálne o 25 %. Po vecnej 

stránke sú jednotlivé vzorové programy skonsolidované do menšieho počtu programov, 

konkrétne 9, avšak jeden z nich je koncipovaný ako „Investičné projekty“, ktoré sú i tak 

súčasťou iných podprogramov, celá štruktúra tak má len 8 funkčných prvkov. 

Vo vzťahu k tvorbe a prelínaniu sa merateľných ukazovateľov a formulovaní cieľov, je veľmi 

dôležité, aby tieto boli špecifikované na každej jednotlivej úrovni a dostatočne konkrétne. 

Ciele v skúmanej obci sú formulované maximálne na úrovni podprogramu, prvky tak 

v niektorých prípadoch úplne absentujú . 

Za pozitívne považujeme skutočnosť, že programová štruktúra je prepojená s 

organizačnou štruktúrou. Pri každom podprograme/prvku je uvedená zodpovedná osoba. 

Problém tak predstavuje predovšetkým vecná náplň programovej štruktúry v súlade so 
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strategickým dokumentom obce. Napríklad v programe 3 „Ochrana obyvateľstva“ by mohli 

byť sústredené opatrenie A.6. 

Z expertného hodnotenia vyplynulo, že Zaradenie aktivít z PHSR do PŠ by zvýšilo 

informačnú hodnotu rozpočtu pre občanov, posilnilo väzbu PHSR a rozpočtu, bola by jasná 

finančná alokácia na realizáciu aktivít PHSR a možnosť monitorovať ich plnenie. 

 
 
 
 

Ciele a meradlá rozpočtu a ich súlad s PHSR 

Z celkového počtu 15 opatrení PHSR obce Košeca do roku 2023, je 9 opatrení 

prepojených s programovou štruktúrou prostredníctvom približne 22 aktivít, pričom len asi 12 

je priamo reflektovaných v PŠ cez ciele a MU podprogramov alebo prvkov. 

PHSR je aktualizovaný, čo je zrejmé z farebne vyznačených aktivít, ktoré boli doplnené. 

Napríklad Vybudovanie cyklochodníkov a detského ihriska je uvedené v komentári programu 

č. 9 Investičná činnosť, ale nie sú explicitne zahrnuté do programu ako projekty. 

 
Z uvedeného vyplýva, že zhoda medzi PŠ a PHSR je menšia než 1/3. 

Existuje priestor na lepšie prepojenie PŠ a PHSR - doplnenie prvkov/projektov do PŠ, ktoré 

by obsahovali aktivity PHSR resp. doplniť niektoré aktivity do PŠ cez formuláciu cieľov a 

MU. 

 
Súlad s pravidlami Strategického plánovania a SMART 

Ciele sú stanovené na úrovni podprogramov a sú previazané so zámermi 

podprogramov, pričom spĺňajú charakteristiky SMART. Ciele sú špecifické a merateľné 

prostredníctvom indikátorov. V niektorých prípadoch je priestor pre zlepšenie formulácie 

cieľov alebo rozdelenie kumulovaných cieľov do dvoch samostatných cieľov. Ciele sú 

formulované na úrovni podprogramov, a to aj prípade, že podprogram sa ďalej člení na prvky. 

Jedná sa napríklad o podprogramy 2.1 Zadlženosť obce, 4.1 Základná škola s MŠ a 6.1 

Nakladanie s komunálnym odpadom. Tieto ciele sú buď duplicitné s cieľmi, ktoré sú 

formulované na úrovni prvkov alebo ak sú iné, dajú sa vecne zaradiť do príslušného prvku. 

 
Tvorba a využívanie merateľných ukazovateľov 

Všetky ciele sú podporené merateľnými ukazovateľmi s cieľovými hodnotami 

stanovenými na tri roky. V programovej štruktúre je pri merateľnom ukazovateli uvedené, že 
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ide o výstup/výsledok, ale nie je to konkretizované pre daný ukazovateľ. Bolo by vhodné 

rozlišovať medzi ukazovateľmi výstupu, výsledku, efektívnosti a uviesť to v programovej 

štruktúre. 

Niektoré indikátory sú orientované na vstupy. Boli doplnené návrhy ďalších, resp. 

alternatívnych ukazovateľov. V PHSR sú uvedené len globálne indikátory (str. 62 PHSR) 

zamerané na meranie pokroku pri plnení globálneho cieľa rozvoja obce, z ktorých 3 sú 

zahrnuté aj v programovej štruktúre – počet detí navštevujúcich predškolské zariadenia, 

školské zariadenia a počet kultúrnych a športových akcií v obci. 

Niektoré merateľné ukazovatele nie sú priamo previazané so stanovenými cieľmi – 

ako napríklad počet porád ako ukazovateľ efektivity riadenia obce v rámci podprogramu 1.1 

Administratíva. 

 
Investičné projekty a ich súlad s programovou štruktúrou rozpočtu 

Investičná činnosť obce predstavuje samostatný program č. 9, ktorý by podľa 

komentára mal obsahovať investičné projekty na rozvoj obce, napr. výstavbu chodníkov, 

dobudovanie detských ihrísk, odborných učební. Tieto však nie sú explicitne uvedené v 

programovej štruktúre, pričom sú uvedené v PHSR ako samostatné aktivity a sú v PHSR 

špecifikované ako projektové zámery s finančnou alokáciou. V program č. 9 je uvedený 

všeobecný cieľ „účelná rekonštrukcia nehnuteľností v majetku obce“, ktorý aj podľa finančnej 

alokácie zahŕňa viacero investičných projektov. 

 
Analýza aplikácie SMART prvkov strategického plánovania na úrovni územnej 

samosprávy miest a obcí na príklade mesta Nové Zámky 

 
Programová štruktúra rozpočtu mesta Nové Zámky 

Otázka ohľadne programovej štruktúry rozpočtu poskytuje informáciu o tom, či je táto 

v súlade s Návrhom vzorovej programovej štruktúry prezentovaným v dokumente „Praktický 

a konkrétny manuál pre tvorbu programových štruktúr na úrovni miestnej a regionálnej 

územnej samosprávy“, ktorý spracovalo Ministerstvo financií SR pre potreby regulácie a 

zosúladenia programového rozpočtovania na úrovni samosprávy. 

Programová štruktúra mesta Nové Zámky má 14 programov. V porovnaní so vzorovou 

štruktúrou MF SR mesto zachovalo takmer všetky programy. Od vzorovej štruktúry MF SR 

sa odlišuje len v tom, že namiesto programu 14 Administratíva má mesto program Bývanie. 
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Programová štruktúra je pomerne rozdrobená, má zadefinované podprogramy (PP) aj s 

nízkym rozpočtom, napr. 8.3. a 14.5 s rozpočtom 2,000 EUR. Niektoré podprogramy majú 

zadefinované zámery, ale nemajú ciele a merateľné ukazovatele (v niektorých prípadoch nie 

je formulovaný ani zámer PP). Týka sa to aj podprogramov s veľkým rozpočtom, napr. v 

programe 9 - Vzdelávanie, s rozpočtom vyše 10 mil. EUR na rok 2019. Tento program má 

zadefinovaných 12 PP, pričom len 5 má reálnu rozpočtovú alokáciu, ani v týchto nie sú 

definované ciele a MU. Komentáre k PP takisto nie sú vyplnené. Podobne je to aj v programe 

7 Komunikácie - ani jeden cieľ a MU, pričom rozpočet programu je 3 216 tis. EUR. alebo 

program 12 Prostredie pre život - rozpočet programu vyše 1 mil. EUR. 

Najviac cieľov a MU je formulovaných v programe 1 Plánovanie, manažment a 

kontrola, (hoci aj tú sú PP s vysokým rozpočtom a bez cieľov a MU, (napr. PP 1.8 a 1.10), P3 

Interné služby a v programe 14 Sociálne služby. 

V štruktúre sú uvedené aj podprogramy, ktoré majú na dané obdobie nulovú alokáciu. 

Rozdrobenosť PŠ poskytuje priestor na jej konsolidáciu do menšieho počtu podprogramov, čo 

by možno vytvorilo lepší priestor na formuláciu relevantných cieľov a ukazovateľov, napr. v 

programe 1 Plánovanie, manažment a kontrola je možné zlúčiť niektoré PP (audit a rating s 

PP účtovníctvo), resp. definovať jeden podprogram zameraný na finančný manažment. 

Konsolidovať možno aj program 4 Služby občanom, program 7 Komunikácie, P9 

Vzdelávanie, P12 Prostredie pre život, P14 Sociálne služby. 

 
V programovej štruktúre je stanovená zodpovednosť jednotlivých útvarov/pozícií za 

programy, podprogramy a prvky. Priestor na komentár často nie je využitý, preto napríklad 

pri PP 9.11 s názvom "Ostatné" nie je jasné, na čo je alokovaných 85 895 EUR. 

 
 

Ciele a meradlá rozpočtu a ich súlad s PHSR 
 
 

Mesto Nové Zámky má vypracovaný PHSR na roky 2014-2020 s výhľadom do roku 

2025. Mesto má definovanú víziu, globálne ciele (3) v oblasti hospodárskej, sociálnej a 

environmentálnej. Za každú oblasť sú definované špecifické ciele a opatrenia, 

prostredníctvom ktorých sa budú dosahovať. Tieto sú v programovej časti rozpracované na 

úroveň konkrétnych projektov a aktivít, ktorých realizácia napomôže k dosiahnutiu 

strategických cieľov. Projektové zámery sa aktualizujú a dopĺňajú každý rok pri aktualizácii 

PHSR. V časti 3.1 PHSR (str. 51-63) sú projektové zámery podrobnejšie rozpísané - uvedený 
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je garant zámeru, predpokladaný termín realizácie, predpokladané náklady a zdroj 

financovania a stručný popis projektu. 

K projektovým zámerom neboli vo fáze prípravy PHSR zadefinované indikátory 

monitorovania (výstupu, výsledku a dopadu). Súhrnný prehľad projektových zámerov aj s 

popisom cieľového stavu je v prílohe č. 1 k PHSR - P3 Súhrnný prehľad projektových 

zámerov. Navyše je tu uvedený aj stav pred realizáciou projektu, cieľ projektu, termíny 

realizácie a partneri garanta. 

 
Prílohe 2 k PHSR - F2 Finančný rámec pre realizáciu PHSR obsahuje pre jednotlivé projekty 

- ukazovateľ výsledku alebo dopadu, termín začatia a ukončenia realizácie a rozpočet 

nákladov v členení podľa zdrojov verejné (EŠIF a národné) a úverové zdroje. Niektoré 

ukazovatele sú skôr na úrovni výstupu - počet dokumentov, počet aktivít, klientov, dĺžka 

vybudovaných cyklo-chodníkov, atď. 

 
Prepojenie PHSR a programovej štruktúry: 

Existuje priestor na premietnutie opatrení a aktivít PHSR do programovej štruktúry, 

napr. v PP 2.1 Propagácia a prezentácia mesta by mohli byť zahrnuté projektové zámery z 

Akčného plánu PHSR 1.3.A Zvýšenie atraktivity mesta NZ a 1.3.B Územná spolupráca s 

okolitými sídlami. Program P5 Bezpečnosť by mal byť prepojený na opatrenie 1.1.E a v rámci 

toho projekty Ochrana a bezpečnosť. Dá sa predpokladať, že ciele a MU formulované v PP5.1 

Mestská polícia prispievajú k plneniu opatrenia 1.1.E a jeho MU výsledku - počet 

kriminálnych činov. V P6 Odpadové hospodárstvo sú definované ciele, ktoré by mohli byť 

prepojené na opatrenie 3.1.A Rozvoj odpadového hospodárstva. Podobne program 9 

Vzdelávanie s opatrením 2.2.A a 2.2.B., P12 Prostredie pre život s opatrením 3.2.A.program 

14 sociálne služby s opatrením 2.1.A Rozvoj sociálnych inovácií a komunitnej sociálnej 

starostlivosti. 

Súlad s pravidlami Strategického plánovania a SMART 

Nie všetky časti (podprogramy, prvky) majú zadefinované ciele a merateľné 

ukazovatele. V tých častiach štruktúry, v ktorých sú definované ciele a MU, tieto sú 

definované v súlade s metodikou SMART cieľov a MU sú relevantné k daným cieľom. Boli 

doplnené návrhy na úpravy formulácií, resp. návrhy na doplnenie ďalších MU. 

 
V PŠ je formulovaných viac logických indikátorov s cieľovou hodnotou áno/nie, je možné ich 

preformulovať na MU výstupu. Problematická je formulácia merateľných ukazovateľov v 
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programe 6 Odpadové hospodárstvo, kde sa vo formulácii MU nachádza aj cieľová hodnota. 
 
 

Tvorba a využívanie merateľných ukazovateľov 

Uvedená hodnotená oblasť sa zaoberá súladom cieľov programového rozpočtu na 

úrovni územnej samosprávy s voľbou príslušných ukazovateľov pre meranie, kontrolu ich 

dosiahnutia. Hodnotiteľ musí posúdiť, či je merateľný ukazovateľ (meradlo) priamo súvisiaci 

s príslušnými stanovenými cieľmi. 

Ciele formulované v programovej štruktúre sú podporené relevantnými ukazovateľmi. 

Niektoré MU sú formulované ako logické MU s odpoveďou áno/nie a dali by sa 

preformulovať na MU výstupu. Bolo doplnených niekoľko návrhov na zlepšenie, resp. 

doplnenie MU. 

V P6 Odpadové hospodárstvo MU pravdepodobne obsahujú cieľovú hodnotu, resp. 

definícia MU nie je jasná. Cieľové hodnoty MU v tabuľke v jednotlivých rokoch taktiež nie 

sú zrozumiteľné. 

Príloha č. 1 Záverečného účtu: Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca 

správa k plneniu programového rozpočtu (str. 67 -117) obsahuje čerpanie výdavkov rozpočtu 

s komentárom k účelu výdavkov (je podrobnejší než v návrhu rozpočtu). 

V podprogramoch, ktoré mali zadefinované ciele a MU je uvedené aj plnenie 

cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov bez popisu plnenia alebo zdôvodnenia neplnenia 

týchto cieľových hodnôt. 

 
Investičné projekty a ich súlad s programovou štruktúrou rozpočtu 

Táto hodnotená oblasť sa zaoberá obsahom programového rozpočtu na úrovni 

územnej samosprávy vyššieho územného celku. Odpoveď poskytuje informáciu o tom, či sú 

investičné projekty súčasťou programovej štruktúry rozpočtu, alebo sú naopak vyňaté mimo 

tejto štruktúry. 

Kapitálové projekty/investičné projekty sú v PHSR súčasťou zoznamu projektových 

zámerov. Investičné projekty sú v programovej štruktúre zahrnuté do PP 1.11 Rekonštrukcie a 

modernizácie (bez bližšieho popisu), okrem toho sú kapitálové výdavky rozpočtované aj v 

ďalších PP, napr. 1.8 Správa a údržba majetku obce, P3 Interné služby, P5 Bezpečnosť, P6 

Odpadové hospodárstvo, P7 Komunikácie (pomerne veľká alokácia na výstavbu pozemných 

komunikácií), P8 Doprava, P11 Kultúra (Amfiteáter), P13 Bývanie (výstavba nájomných 

bytov), P14 (dobudovanie prístrešia pre odkázaných občanov). V Záverečnom účte je 

špecifikované čerpanie kapitálových výdavkov (str. 20-22) na projekty (v tab. Rozvojové 
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programy na str. 22 sú priradené aj do podprogramov programovej štruktúry rozpočtu, PP 

13.2., 7.1 a 8.3). Bližšie informácie k investičných projektom nie sú v programovom rozpočte 

uvedené. 

 

Analýza aplikácie SMART prvkov strategického plánovania na úrovni územnej 

samosprávy miest a obcí na príklade mesta Zlaté Moravce 

 
Programová štruktúra rozpočtu mesta Zlaté Moravce 

Programová štruktúra mesta Zlaté Moravce (ZM) má 11 programov, z ktorých 9 sa 

zhoduje so vzorovou štruktúrou MF SR. Program 7 Komunikácie a 8 Doprava zo vzorovej 

štruktúry sú v meste ZM zlúčené do 1 programu – 7 Komunikácie a doprava, to isté platí pre 

programy 10 Šport a 11 Kultúra, ktoré sú v meste ZM zlúčené do jedného programu – 8 

Kultúra a šport. Odpadové hospodárstvo a Prostredie pre život sú takisto zlúčené do jedného 

programu – 6 Životné prostredie. Namiesto programu 4 Služby občanom má mesto ZM 

program Bývanie. Mesto má ešte samostatný program 11 Ľudské zdroje. Z uvedeného 

vyplýva, že mest Zlaté Moravce vynaložilo snahu skonsolidovať vzorovú štruktúru do 

menšieho počtu programov, resp. inak zameraných programov podľa potrieb a priorít mesta. 

Programová štruktúra mesta Zlaté Moravce sa odlišuje od vzorovej štruktúry o viac ako 25 %. 

Programový rozpočet je súčasťou dokumentu Rozpočet mesta Zlaté Moravce narok 2020 

vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2021 a 2022 (Hodnotenie cieľov a 

MU programovej štruktúry vychádza z návrhu rozpočtu, nakoľko schválený rozpočet bol 

zverejnený až vo februári 2020). 

Programová klasifikácia sa javí v dokumente ako primárna a vysvetleniu programovej 

štruktúry sa rozpočtový dokument venuje v úvode na str. 3. V kapitole 2.1 Výdavky bežného 

rozpočtu (str. 18-37) sú podrobne špecifikované výdavkové položky, ktoré sa financujú z 

daného programu. V tabuľke na str. 39 rozpočtu mesta je prehľad bežných a kapitálových 

výdavkov podľa programov – skutočnosť 2017-2019 a rozpočet 2020 – 2022. Na str. 40-59 je 

skutočnosť a rozpočet v podrobnejšom členení aj na podprogramy a prvky, a výdavky sú 

uvedené aj podľa ekonomickej klasifikácie. 

Programový rozpočet tvorí základ rozpočtového dokumentu Rozpočet mesta Zlaté Moravce 

na rok 2020 vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2021 a 2022 (str. 63- 

98). Obsahuje zámer programu, podprogramu, komentár k programom, podprogramom a 

prvkom, v ktorom je bližšie popísaný účel použitia rozpočtových výdavkov. 
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Programová štruktúra je prepojená s organizačnou štruktúrou mestského úradu. Programy a 

niektoré podprogramy majú v textovej časti určený zodpovedný útvar(y) za monitorovanie. 

Zodpovednosť je konkretizovaná v tabuľkovej časti programovej štruktúry. 

Tabuľková časť programového rozpočtu na najnižšej úrovni programov, t.j. podprogramov 

(ak sa nedelí ďalej na prvky) alebo prvkov obsahuje: zodpovedný útvar, cieľ alebo viacero 

cieľov, merateľný ukazovateľ alebo viac merateľných ukazovateľov (vrátane uvedenia typu 

MU – všetky sú výstupové), skutočné hodnoty MU od roku 2017 a plánované hodnoty MU do 

roku 2022. Mesto by mohlo zvážiť uvedenie informácie o rozpočte na program a jeho časti v 

tabuľkovej časti programového rozpočtu, aby bolo možné vidieť rozpočet alokovaný na 

dosahovanie konkrétnych cieľov. 

Programy majú väčšinou dobre a zrozumiteľne formulované zámery. Programová štruktúra je 

pomerne dobre konsolidovaná, nie všetky podprogramy sú členené na prvky. Aj z hľadiska 

veľkosti programov je štruktúra dobre vybalansovaná, jedine program 11 – Ľudské zdroje má 

nízku rozpočtovú alokáciu, cca 0,41 % rozpočtu, súvisí to však s jeho zameraním na 

administráciu projektov EU a aktivačné práce – možno zvážiť jeho včlenenie do iného 

programu podľa zamerania projektov. Toto odporúčanie podporuje aj fakt, že v programe 11 

nie sú správne formulované ciele a chýbajú formulácie merateľných ukazovateľov. 

 
Niektoré podprogramy a prvky majú zadefinovaných viacero cieľov s merateľnými 

ukazovateľmi, resp. k jednému cieľu je niekedy priradených viac merateľných ukazovateľov, 

čo poskytuje vyššiu informačnú hodnotu pre občanov a podporuje manažment podprogramov 

(napr. prvok „Činnosť primátora mesta v programe 1 Manažment a kontrola má 4 ciele a 9 

MU; prvok „Knižnica“ v programe 8 Kultúra a šport má formulovaných 5 cieľov a 11 MU ). 

Všetky merateľné ukazovatele sú výstupové, čo umožňuje efektívne riadenie rozpočtu. V 

podprograme 9.3 Základné školy sú veľmi dobre formulované MU, ktoré okrem počtu žiakov 

merajú aj prospech a prijatie na stredné školy. MU % prijatých žiakov na stredné školy by sa 

mohol zaradiť aj medzi MU výsledku. 

 
Programový rozpočet je prehľadný, zrozumiteľný s dobre formulovanými cieľmi a kvalitnými 

merateľnými ukazovateľmi. Je tu snaha vyjadriť rôzne parametre dosahovania cieľa (napr. 

počet príslušníkov mestských hliadok v podprograme 5.1 je doplnený o MU počet hodín 

príslušníkov v hliadkovej službe za rok; alebo v prvku 6.5.2 sa starostlivosť o zóny pre deti 

meria tromi MU – počtom ihrísk, ich plochou a počtom hodín ich údržby, kvalita výchovno- 
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vzdelávacieho procesu v podprograme 9.3 Základné školy sa meria počtom žiakov, ich 

prospechom a prijatím na stredné školy). Programový rozpočet má, okrem iných, dobre 

definovaný aj program 1 zameraný na Manažment a kontrolu s dobrou vnútornou štruktúrou, 

ktorá odráža činnosť a ciele práce primátora, viceprimátora a poslancov. Programová 

štruktúra môže slúžiť ako príklad dobre zostaveného programového rozpočtu. 

 
Ciele a meradlá rozpočtu a ich súlad s PHSR 

 
 

Mesto Zlaté Moravce má vypracovaný PHSR na roky 2015 až 2025. Mesto má 

definovanú víziu a tri globálne ciele v 3 prioritných oblastiach – hospodárskej, sociálnej a 

environmentálnej. Tieto ciele sa dosahujú prostredníctvom špecifických cieľov definovaných 

pre prioritné oblasti. Špecifické ciele sa dosahujú realizáciou opatrení a aktivít/projektov, 

ktoré sú v rámci nich plánované. Uvedené je aj prepojenie aktivít na prioritné oblasti PHSR 

Nitrianskeho samosprávneho kraja. Za účelom monitorovania a hodnotenia PHSR sú 

stanovené merateľné ukazovatele. Slúžia na sledovanie plnenia jednotlivých opatrení 

prostredníctvom vykonania aktivít. Hodnoty MU sa zbierajú na ročnej báze. Tabuľka 39 

Rozpis výstupov, výsledkov a dopadov na od str. 118 obsahuje zoznam merateľných 

ukazovateľov výsledkov a dopadov, ktoré sú definované na úrovni aktivít/projektov v 

prioritných oblastiach PHSR. K MU je uvedený informačný zdroj, merná jednotka, 

východisková hodnota (baseline) a cieľová hodnota pravdepodobne na začiatku obdobia 

PHSR a na jeho konci (nie je možné identifikovať roky kvôli zlému formátovaniu tabuľky v 

pdf dokumente, ktoré sťažuje jeho čitateľnosť). Výsledkové ukazovatele sú formulované skôr 

ako výstupové (MJ je počet, dĺžka km chodníkov, komunikácií, atď.). Ukazovateľ dopadu 

väčšinou formulovaný ako % podiel spokojnosti obyvateľov, prípadne % podiel zvýšenia 

bezpečnosti, počet zachovaných CHD, rozsah úspor energie v %, počet detí navštevujúcich 

školu). V mnohých prípadoch chýba východisková hodnota a cieľová hodnota MU dopadu aj 

výsledku na začiatku a na konci obdobia PHSR. 

 
Väzba PHSR a programového rozpočtu: 

Súčasťou hlavného dokumentu PHSR je akčný plán na roky 2015-2016 (zostavuje sa v 

dvojročnom cykle), ktorý obsahuje časový harmonogram realizácie jednotlivých aktivít podľa 

prioritných oblastí (od str. 138). PHSR, ani programový rozpočet neobsahujú priamy odkaz na 

aktivity/projekty alebo merateľné ukazovatele z PHSR zaradené do rozpočtu. Nie je možné 

analyzovať prepojenie PHSR na rozpočet vzhľadom k nedostatočnej čitateľnosti PHSR a 
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taktiež preto, že akčný plán na rok 2020 nie je k dispozícii. Možno iba predpokladať, že 

niektoré ukazovatele môžu byť premietnuté aj v programovej štruktúre. 

S cieľom posilniť a jasne vyjadriť, ako programový rozpočet podporuje realizáciu PHSR by 

bolo vhodné zostaviť logický rámec programov, v ktorom by bolo vidieť nadväznosť 

prvkov/cieľov na opatrenia/aktivity PHSR a ako jednotlivé MU výstupov definované v 

programovom rozpočte podporujú dosahovanie MU výsledkov a dopadu uvedené v PHSR. 

Tieto informácie - väzby by bolo vhodné doplniť do akčného plánu PHSR, resp. do 

programového rozpočtu. Tento krok by mohol prispieť aj k efektívnemu monitorovaniu 

plnenia PHSR a jeho hodnoteniu. 

 
 
 
 

Súlad s pravidlami Strategického plánovania a SMART 
 
 

Väčšina cieľov v programovom rozpočte spĺňa charakteristiky SMART. Sú 

formulované na úrovni podprogramov alebo prvkov a to tak, aby vyjadrovali spôsob, akým 

prispievajú k plneniu zámerov programov. Zámery sú vo väčšine prípadov formulované 

zrozumiteľne, stručne a s dlhodobým výhľadom budúceho stavu.   V niektorých prípadoch sú 

v hodnotení uvedené návrhy na úpravu cieľov, ktoré sa väčšinou týkajú ich zrozumiteľnejšej 

formulácie. Ku kvalite programového rozpočtu prispieva skutočnosť, že mesto využilo 

možnosť formulovať viacero cieľov k jednému podprogramu alebo prvku. . 

 
Tvorba a využívanie merateľných ukazovateľov 

 
 

Väčšina merateľných ukazovateľov podporuje plnenie cieľov. MU sú v rozpočte 

definované na úrovni výstupov. MU majú stanovené cieľové hodnoty na tri roky. Mesto 

využilo možnosť formulovať viac MU k jednému cieľu. SMART ciele sú formulované aj 

programe 1 Manažment a kontrola. Mesto sa maximálne vyhlo formulovaniu logických MU 

(áno/nie) a minimalizovalo MU orientované na vstupy (dobrým príkladom tejto snahy je PP 

1.2 Členstvo v organizáciách a združeniach, kde sa cieľ a MU neorientujú na platenie 

členských poplatkov, ale zabezpečovanie prospešných vzťahov pre mesto v záujmových 

združeniach (MU: počet). V niektorých prípadoch sú MU zamerané na aspekty, ktoré 

nemožno ovplyvniť činnosťou úradu, napr. v programe 2 Administratíva, MU predpokladaný 

počet žiadostí v zmysle stavebného zákona alebo predpokladaný počet realizovaných 
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evidenčných úkonov. Bolo by vhodné doplniť/nahradiť MU, ktorý by vyjadril percentu 

úkonov/žiadostí vybavených v stanovenej lehote, čím by sa zachytila kvalita práce úradu. 

Možno zvážiť aj MU spokojnosti občanov so službami úradu. Rovnako aj v prípade MU v 

podprograme 2.5 Dlhová služba (MU sú zamerané viac na vstupy/procesy) by bolo vhodné 

merať % pôžičiek splatených v stanovenej lehote, % splátok po lehote splatnosti, mieru 

zadlženosti mesta, atď. V hodnotení sú doplnené návrhy na ďalšie ukazovatele alebo úpravu 

existujúcich ukazovateľov. 

 
Mesto má rozdelené zodpovednosti za zber údajov k monitorovacej správe podľa 

jednotlivých útvarov Mestkého úradu, ktoré majú pridelené podprogramy a prvky. Na webe 

bola dostupná len monitorovacia správa za rok 2017 – Správa o plnení rozpočtu mesta Zlaté 

Moravce a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2017 (plnenie programového 

rozpočtu uvedené na str. 40-72). Obsahuje tabuľkovú časť programového rozpočtu spolu s 

komentármi k podprogramom a prvkom a plnenie hodnoty merateľného ukazovateľa k 

30.6.2017. 

Záverečný účet mesta ZM za rok 2018 v kapitole 13 obsahuje Hodnotenie plnenia 

programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu (str. 71). Uvedený je 

prehľad výdavkov podľa programov (sumárne za program) v členení na bežný a kapitálový 

rozpočet a rozpočet spolu (schválený rozpočet, upravený a čerpanie rozpočtu v EUR). V 

podrobnej tabuľke je plnenie rozpočtu uvedené až do úrovne prvkov a ekonomickej 

klasifikácie v rámci prvkov. Záverečný účet obsahuje Hodnotiacu správu k plneniu 

programového rozpočtu mesta Zlaté Moravce k 31.12.2018. V rámci komentárov k 

podprogramom a prvkom je uvedené plnenie cieľov a merateľných ukazovateľov a v 

tabuľkovej časti je uvedená skutočná hodnota MU za rok 2018. 

 
Investičné projekty a ich súlad s programovou štruktúrou rozpočtu 

 
 

Kapitálové výdavky na rok 2020 sú rozpočtované v programoch 3 – Interné služby 

občanom, 5 – Bezpečnosť, 6 – Životné prostredie a 9 – Vzdelávanie. Bližšie sú špecifikované 

v kapitole 2.2 rozpočtového dokumentu Rozpočet mesta Zlaté Moravce narok 2020 vrátane 

programov a podprogramov s výhľadom na roky 2021 a 2022, kde je uvedený zdroj 

financovania kapitálových výdavkov a účel, na ktorý sa rozpočtujú (názov projektu, prípadne 

špecifikácia investičnej akcie). V programovom rozpočte chýbajú ciele a MU pre investičné 

projekty, napr. v podprograme 3.2 Správa majetku mesta sú rozpočtované KV vo výške 1 036 
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560 EUR, pričom ide o projekty, ktoré sa vecne týkajú rôznych oblastí – športu, kultúry, 

vzdelávania, životného prostredia. V podprograme 3.2. nie je ani jeden cieľ alebo MU, ktorý 

by sa týkal investičného projektu. 

Ak by sa investičné projekty rozpočtovali v programe, ktorého sa vecne týkajú, 

umožnilo by to lepšie definovať ciele a MU na úrovni investičných projektov a tým zahrnúť 

tieto projekty do procesu monitorovania a taktiež zabezpečiť, že sa do rozpočtu príslušného 

programu zahrnú všetky prevádzkové náklady súvisiace s investíciou po jej dokončení (tzv. 

recurrent costs). Pri hodnotení by bolo možné objektívne posúdiť efektívnosť programu 

(celkové výdavky na výstupy a výsledky). Je možné, že by sa posilnilo aj prepojenie na 

PHSR, v ktorom sú formulované projekty (často ide aj o kapitálové projekty)/aktivity na 

plnenie opatrení jednotlivých prioritných oblastí. 

 
Analýza aplikácie SMART prvkov strategického plánovania na úrovni územnej 

samosprávy miest a obcí na príklade mesta Partizánske 

 
Programová štruktúra rozpočtu mesta Partizánske 

Programov štruktúra má 11 programov, z toho 9 je totožných so vzorovou štruktúrou 

MF SR. Tri programy zo vzorovej štruktúry sú včlenené do iných programov, konkrétne 

program 2 propagácia a marketing je súčasťou programu 1, program šport je súčasťou 

programu vzdelávanie a program administratíva je včlenený do prvého programu – správa 

mesta. Namiesto programu 3 má mesto program územné plánovanie a výstavba a namiesto 

programu 4 má program verejné osvetlenie. 

Programová štruktúra je súčasťou dokumentu „Schválený rozpočet mesta Partizánske na roky 

2019-2021“. Vysvetleniu programového rozpočtu sa venuje aj dôvodová správa k rozpočtu a 

programový rozpočet sa prezentuje ako hlavný nástroj finančného hospodárenia mesta. 

Schválený rozpočet mesta na r. 2019-2021 Schválený rozpočet mesta Partizánske na roky 

2019-2021“ obsahuje prehľadnú programovú štruktúru (str. 12-13), výdavky v programovej 

štruktúre (v členení na bežné a kapitálové výdavky) v tabuľkovej forme (roky 2016-2021) na 

str. 14-18. Samotný programový rozpočet tvorí základ obsahu celého dokumentu. 

Programový rozpočet začína víziou mesta. Programy majú väčšinou veľmi dobre a 

zrozumiteľne formulované zámery. Programová štruktúra je pomerne dobre konsolidovaná, 

nie je rozdrobená, len štyri podprogramy z 38 sú ďalej členené na prvky. V dvoch prípadoch 

sa ukazuje priestor na zlúčenie podprogramov, vzhľadom na ich nízku rozpočtovú alokáciu – 
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v programe 2 Bezpečnosť a poriadok a v programe 8 Odpadové hospodárstvo (alokácie od 

700 do 4,000 EUR na podprogram). 

 
Niektoré podprogramy a prvky majú zadefinovaných viacero cieľov s merateľnými 

ukazovateľmi, resp. k jednému cieľu je niekedy priradených viac merateľných ukazovateľov, 

čo poskytuje vyššiu informačnú hodnotu pre občanov a podporuje manažment podprogramov 

(napr. podprogram 2.1 Mestská polícia má 9 cieľov a 13 MU). Väčšinou ide o MU výstupu, 

čo umožňuje efektívne riadenie rozpočtu. Programová štruktúra je prepojená s organizačnou 

štruktúrou úradu. Každý prvok alebo podprogram má priradené zodpovedné osoby, zvlášť za 

rozpočtovú požiadavku a zvlášť za merateľný ukazovateľ. 

 
Programový rozpočet na roky 2019-2021 obsahuje okrem celkového rozpočtu na program, 

podprogram aj členenie výdavkov podprogramu a prvku na bežné, kapitálové výdavky a 

finančné operácie. Ku každému podprogramu a prvku je komentár, ktorý vysvetľuje účel 

použitia rozpočtovaných prostriedkov. Programový rozpočet je prehľadný, zrozumiteľný s 

dobre formulovanými cieľmi a kvalitnými merateľnými ukazovateľmi (napr. kvalita 

vzdelávacieho procesu v školách sa nemeria len počtom žiako ako je to v iných 

programových rozpočtoch, ale meria sa výsledkami testovania; prvok školské jedálne nemá 

za cieľ poskytnúť stravovanie s MU počet stravníkov, ale cieľom je zabezpečiť formovanie 

zdravých stravovacích návykov a MU je počet aktivít pre stravníkov na podporu zdravého 

životného štýlu ). Programová štruktúra môže slúžiť ako príklad dobre zostaveného 

programového rozpočtu pre iné mestá. 

 
Ciele a meradlá rozpočtu a ich súlad s PHSR 

 
 

Mesto Partizánske má vypracovaný PHSR na roky 2016-2022 . Mesto má definovanú 

víziu a strategický cieľ, ktorý sa dosahuje prostredníctvom špecifických cieľov definovaných 

pre tri prioritné oblasti: hospodársku, sociálnu a environmentálnu. Špecifické ciele sa 

dosahujú realizáciou opatrení a aktivít, ktoré sú v rámci nich plánované. Pre každé opatrenie 

sú definované monitorovacie merateľné ukazovatele výsledku a dopadu. Je definovaná merná 

jednotka, zdroj informácií, východisková hodnota (baseline) a cieľová hodnota na rok 2019. a 

rok 2022 (míľniky, kedy sa uskutoční strednodobé hodnotenie výsledkov a záverečné 

hodnotenie PHSR na úrovni dopadu). Celkový počet MU je 37, z toho 7 je ukazovateľov 

dopadu. Otázne je, či sú správne zadefinované, napr. návštevnosť vybudovaného 
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informačného portálu je zaradená k MU dopadu v opatrení 1.2 cestovný ruch. Je tu priestor 

zvážiť, či merať dopad skôr cez vyššiu turistickú návštevnosť mesta a návštevnosť portálu 

zaradiť k MU výsledku. 

 
Väzba PHSR a programového rozpočtu: 

Súčasťou hlavného dokumentu PHSR https://www.partizanske.sk/program-hospodarskeho-a- 

socialneho-rozvoja-mesta-partizanske.phtml?id3=116693 je akčný plán na roky 2016-2017 

(tabuľka 46, str. 97-101), ktorý obsahuje opatrenia a aktivity, ktoré majú byť premietnuté do 

programového rozpočtu. Aktivity/projekty s plánovaným začiatkom v roku 2016 sú zahrnuté 

v podprograme 3.2 Investičné akcie mesta v rozpočte na roky 2016-2018 

https://www.partizanske.sk/dokumenty-k-rozpoctu-mesta-partizanske-za-rok- 

2016.phtml?id3=111871. V rozpočte r. 2018 https://www.partizanske.sk/dokumenty-k- 

rozpoctu-mesta-partizanske-za-rok-2018.phtml?id3=132261  a  na  rok 2019 

https://www.partizanske.sk/dokumenty-k-rozpoctu-mesta-partizanske-za-rok- 

2019.phtml?id3=142834 sú zaradené nové projekty plánované na dané rozpočtové obdobie. 

V PHSR sú uvedené aj kritériá stanovovania priorít aktivít/projektov, na ktoré sa alokujú 

rozpočtové prostriedky. Celý Akčný plán na roky 2016-2022 je v prílohe č. 6 PHSR: Akčný 

plán mesta Partizánske na roky 2016-2022, str. 119-126 https://www.partizanske.sk/program- 

hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja-mesta-partizanske.phtml?id3=116693. 

PHSR, ani programový rozpočet neobsahujú priamy odkaz na aktivity/projekty alebo 

merateľné ukazovatele z PHSR zaradené do rozpočtu. Toto prepojenie sa dá zistiť len 

porovnávaním/analýzou, z ktorej vyplýva, že vo všetkých programoch, okrem programu 5 

Doprava sú prvky a ich ciele vecne prepojené na opatrenia PHSR. V niekoľkých prípadoch je 

aj zhoda v merateľnom ukazovateli, ale vzhľadom k tomu, že programový rozpočet má 

definované MU výstupu a PHSR obsahuje MU výsledku a dopadu, týchto prípadov je málo. 

Dá sa predpokladať, že MU výstupu prispievajú k dosahovaniu MU výsledkov a dopadu. S 

cieľom posilniť a jasne vyjadriť, ako programový rozpočet podporuje realizáciu PHSR by 

bolo vhodné zostaviť logický rámec programov, v ktorom by bolo vidieť nadväznosť 

prvkov/cieľov na opatrenia/aktivity PHSR a ako jednotlivé MU výstupov podporujú 

dosahovanie MU výsledkov a dopadu. Tieto informácie - väzby by bolo vhodné doplniť do 

akčného plánu PHSR, resp. do programového rozpočtu. Tento krok by mohol prispieť aj k 

efektívnemu monitorovaniu plnenia PHSR a jeho hodnoteniu. 

 
Súlad s pravidlami Strategického plánovania a SMART 
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Väčšina cieľov v programovom rozpočte spĺňa charakteristiky SMART. Sú formulované na 

úrovni podprogramov alebo prvkov a to tak, aby vyjadrovali spôsob, akým prispievajú k 

plneniu zámerov programov, ktoré sú vo väčšine prípadov formulované zrozumiteľne, stručne 

a s dlhodobým výhľadom budúceho stavu.   V niektorých prípadoch (najmä v programe 9 a 

11) sú v hodnotení uvedené návrhy na úpravu cieľov, ktoré sa väčšinou týkajú ich skrátenia, 

resp. preformulovania v prípadoch, že cieľ je dlhý, opisný a obsahuje kumuláciu viacerých 

cieľov alebo opis aktivít. 

 
Tvorba a využívanie merateľných ukazovateľov 

Väčšina merateľných ukazovateľov podporuje plnenie cieľov. MU sú v rozpočte 

definované na úrovni výstupov. MU majú stanovené cieľové hodnoty na tri roky. Mesto 

využilo možnosť formulovať viac MU k jednému cieľu, napr. v podprograme 2.1 Mestská 

polícia, ale aj v iných podprogramoch. Veľmi dobre formulované ciele a ukazovatele sú aj v 

programe 10 Vzdelávanie a šport. V niektorých prípadoch sú doplnené návrhy na ďalšie 

ukazovatele. V monitorovacích správach k plneniu rozpočtu je venovaný dostatočný priestor 

vyhodnoteniu plnenia merateľných ukazovateľov a zdôvodneniu odchýlok. Cieľové hodnoty 

MU sa sledujú v absolútnom vyjadrení a ako % plnenia oproti plánovanej hodnote MU. 

Uvedená je aj informácia o zdrojoch financovania podprogramov a prvkov. V záverečnom 

účte sú taktiež uvedené informácie o plnení výdavkov, cieľov a MU podľa programovej 

štruktúry, vrátane informácie o zdrojoch financovania. 

 
Investičné projekty a ich súlad s programovou štruktúrou rozpočtu 

Investičné projekty sú súčasťou podprogramu 3.2 Investičné akcie mesta (692 585,17 

kapitálové výdavky), ktorý je zaradený do programu 3 Územné plánovanie a výstavba. 

Obsahuje informácie o celkových bežných a kapitálových výdavkoch na podprogram a 

špecifikuje ich alokáciu na projektovú dokumentáciu, nákup pozemkov, na jednotlivé 

investičné projekty a ostatné výdavky (bežné výdavky na údržbu budov, konkurzy a súťaže, 

spolufinancovanie, externý manažment). Kapitálové výdavky sú okrem toho rozpočtované aj 

v iných programoch – podprogram 1.1 (14,000 EUR) na drobné investície úradu; podprogram 

3.1 (5,000 EUR) bež špecifikácie účelu; podprogram 4.1 (2,000) bez špecifikácie, 

podprogram 4.2 (93,000) na rozvoj verejného osvetlenia, podprogram 6.1 (8,000) bez 

špecifikácie, podprogram 8.1 (5,000) vybudovanie spevnených plôch na zberné nádoby. 

Kritériá pre zaradenie investičných projektov do podprogramu 3.2 alebo do iných častí 

programovej štruktúry nie sú jasné, napr. projekty detských ihrísk sú v rozpočte na rok 2018 
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rozpočtované v podprograme 3.2, aj v podprograme 7.3. Zodpovednosť za investičné akcie v 

rámci podprogramu 3.2 je rozdelená medzi vecne príslušné odbory. V podprograme existuje 

priestor na stanovenie cieľov a ukazovateľov aj na úrovni individuálnych projektov (najmä 

dlhodobého charakteru), napr. dokončenie 1.etapy výstavby a pod. (MU podprogramu je 

sumárny - % realizovaných investičných akcií zo všetkých plánovaných). Ak by sa investičné 

projekty rozpočtovali v programe, ktorého sa vecne týkajú, umožnilo by to pri hodnotení 

objektívne posúdiť efektívnosť programu (celkové výdavky na výstupy a výsledky) a tiež 

zabezpečiť, že sa do rozpočtu príslušného programu zahrnú všetky prevádzkové náklady 

súvisiace s investíciou po jej dokončení (tzv. recurrent costs). 

 
 

2.4 Výsledky komparatívneho hodnotenia vybraných samospráv vyšších 

územných celkov 

Skúmané obecné samosprávy venujú významnú pozornosť potrebám svojich občanov, 

čo deklarujú aj na svojich web stránkach prostredníctvom mnohých informácií a podkladov. 

Avšak komunikácia s občanmi týkajúca sa správy verejných financií je často málo 

interaktívna. V mnohých prípadoch sa jedná o odborné texty, ktoré nie sú prioritne určené 

laickej verejnosti, na druhej strane ich poskytnutie hoci len v skrátenej podobe napomáha k 

zvýšeniu participácie a občanov a nepriamo aj transparentnosti správy verejných financií. 

Jednotlivé dokumenty samé o sebe sú spracované často na vysokej úrovni odbornosti ako 

napríklad Viacročný rozpočet; Záverečný účet, či Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja. 

Avšak tieto dokumenty sú medzi sebou prepojené len čiastočne, nevyužíva sa celý ich 

existujúci potenciál, čo je veľká škoda. Pre zvýšenie prepojenia správy verejných financií s 

očakávaniami a potrebami samotných občanov by sme okrem jednoduchšieho zverejnenia 

dokumentácie na web stránke navrhovali aj spracovanie Občianskeho rozpočtu. Ten by mohol 

napomôcť k dôvere zo strany občanov v rozpočtových proces, ale predovšetkým pritiahnuť 

ich pozornosť a záujem, ale aj pochopenie pre náročné úlohy, ktoré predstavitelia municipalít 

musia riešiť pre zabezpečenie vyrovnaného rozpočtového hospodárenia. 

Vyjadrujeme presvedčenie, že vhodnými opatreniami je možné zlepšiť tento daný stav. Tieto 

opatrenia je možné následne aj zovšeobecniť – uvádzame ich ako návrhy pre celkové 

zlepšenie súčasného stavu. Taktiež boli identifikované návrhy pre zlepšenie prístupnosti 

a prehľadnosti dokumentov týkajúcich sa programového rozpočtovania. 
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Mestá a obci tak venujú problematike programového rozpočtovania náležitú pozornosť 

v zmysle Metodiky Ministerstva financií SR. Avšak pri bližšom pohľade a skúmaní súvislostí 

s ďalšími plánovacími dokumentmi na samosprávnej úrovni je evidentný nesúlad, resp. 

nedostatočne prepojenie informácií a podkladov. 

Pôvodný predpoklad prepojený aj s analýzou súčasného stavu riešenej problematiky sa tu 

potvrdzuje. Týka sa poddimenzovania oblasti aplikácie SMART prvkov pri plánovaní 

rozpočtu. Jednotlivé ciele tak síce splňujú základné požiadavky kladené na aplikáciu 

programového rozpočtovania, avšak nie sú dostatočne konkrétne vo vzťahu k ich 

merateľnosti, previazanosti s inými plánovacími dokumentmi. Uvedené nedostatky môžu 

následne viesť k neplneniu stanovených ukazovateľov, či k nesprávnej interpretácii cieľov vo 

vzťahu k reálnym ukazovateľom vnímaným samotnými občanmi. 

 
 

Výsledky komparatívneho hodnotenia 
 
 

Graf s tabuľkou nižšie približujú a vzájomne porovnávajú výsledky hodnotenia 

Programového rozpočtovania v 5 základných ukazovateľoch. V tvorbe Programového 

rozpočtu a súvisiaceho Záverečného účtu obce za príslušný rok je evidentná orientácia na 

jednotlivé aspekty v zmysle Metodiky Ministerstva financií pre tvorbu programov vrátane ich 

prepojenia s organizačnou štruktúrou a formulácie merateľných ukazovateľov. Práve SMART 

aspekt, teda formulácia cieľov, ktoré sú nielen dostatočne konkrétne, ale aj merateľné 

a previazané, predstavuje najvyššie hodnotenie spomedzi všetkých posudzovaných oblastí. 

Naopak najnižší súlad predstavuje porovnanie programovej štruktúry rozpočtu so 

strategickým dokumentom – Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja. 
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3 ZHRNUTIE A ODPORÚČANIA 
 

3.1 Návrh využívania ukazovateľov SMART v programovom 

rozpočtovaní 

V súlade so zameraním a cieľmi tohto dokumentu, ktorým je metodika tvorby 

SMART cieľov na úrovni samosprávy v oblasti programového rozpočtovania, budeme v tejto 

časti prezentovať viaceré príklady ukazovateľov SMART. Je však nevyhnutné konštatovať, že 

ukazovatele SMART v programovom rozpočtovaní nie sú jednoznačne určené, nemajú zatiaľ 

ustálenú formu a v podmienkach Slovenskej republiky nie sú všeobecne aplikované. 

Vychádzame z našich analýz, ktoré sme uskutočnili na úrovni miestnej a regionálnej 

samosprávy. 
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Po analýze dokumentov programového rozpočtovania v sledovaných obciach, mestách 

a krajoch sme ako jeden zo záverov formulovali požiadavku oboznámiť čo najväčší počet 

zamestnancov obecných   úradov,   mestských   úradov   a úradov   samosprávnych   krajov 

s postupom využívania SMART ukazovateľov v procese programového rozpočtovania. 

Ukázalo sa totiž, že úroveň spracovania dokumentov programového rozpočtovania uvedených 

úradov významne závisí od odborných kapacít spracovateľov. Preto považujeme nevyhnutné 

posilňovať ich vedomosti a zručnosti v oblasti poznania princípov programového 

rozpočtovania a aplikácie SMART ukazovateľov v tomto procese. 

 
Ako na úrovni centrálnej vlády, tak aj pri plánovaní a implementácii SMART cieľov na 

úrovni samospráv hrá dôležitú úlohu efektivita. K tomu je však potrebné vytvoriť štandardný 

systém merania efektívnosti skladajúci sa z niekoľkých komponentov. Ukazovatele 

rozpracované v tomto dokumente sú jeden z nich a tvoria ďalší krok pri tomto smerovaní, t.j. 

v snahe vytvoriť efektívny systém merania výkonnosti na úrovni samospráv. 

Vo všeobecnosti vybrané ukazovatele musia umožniť hodnotenie úspešnosti programu 

zameraného na rozvoj regiónu/mesta. 

Kvantifikácia (hodnotenie) výkonnosti závisí od výberu ukazovateľov. Vybrané ukazovatele 

by mali čo najtesnejšie odzrkadľovať vzťah s vytýčenými SMART cieľmi na jednej strane 

a medzi ukazovateľmi samotnými na strane druhej. Keďže sa jedná o desiatky rôznych 

ukazovateľov, je potrebné najprv vytvoriť štruktúru/hierarchiu, v rámci ktorej ich budeme 

hodnotiť. 

 
Takto vytvorená štruktúra ukazovateľov podporuje samosprávy v zdokonaľovaní 

strategického plánovania v rámci programového rozpočtovania. Ukazuje teda primárne na 

meranie efektívnosti cez prepojenie medzi cieľmi a ukazovateľmi. Toto logické prepojenie 

ukazovateľov medzi sebou a potom celej štruktúry ukazovateľov so stanovanými cieľmi bude: 

1) porovnávať situáciu pred a po, t.j. porovnanie očakávaného výstupu s referenčnou 

situáciou. Ako také môžu slúžiť porovnávacie projekty. Je potrebné poznamenať, že 

kompletný projekt hodnotenia zahŕňa rozsiahly opis kontextu projektu, aktivity a 

technológie v projekte, financovaní a obchodnom modeli procesu implementácie. 

2) Sledovať pokrok mesta ako celku smerom k cieľom inteligentného mesta. Čas je 

dôležitým prvkom „vývoj v priebehu rokov“. Ukazovatele môžu byť použité na 

preukázanie, do akej miery boli dosiahnuté celkové ciele regionálnej politiky, alebo v 

akom dosahu. 
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3) Umožní posúdiť, ako projekt prispel k dosiahnutiu cieľov na úrovni mesta. To si 

vyžaduje prepojenie výsledkov hodnotenia projektu s príslušnými ukazovateľmi 

mesta. 

 
Pri návrhu zoznamu/štruktúry ukazovateľov je potrebné začať s definovaním takých 

ukazovateľov, ktoré možno použiť pri hodnotení cieľov stanovených na úrovni kategórií 

a pod-kategórií. 

 
SMART ukazovatele sú kvantifikovateľné metriky (hodnoty, ktoré možno merať) vyjadrujúce 

efektívnosť vynaložených prostriedkov pri dosahovaní svojich cieľov. Tvorba ukazovateľov 

pomáha územným samosprávam implementovať strategické plány rozvoja regiónu 

prepojením rôznych úrovní riadenia. 

 
Z hľadiska obsahu sú rozhodujúce dve kritéria, ktoré musia spĺňať. Možno ich vyjadriť 

prostredníctvom týchto dvoch otázok: 

• Robíme správne veci? Alebo ako efektívna je samospráva pri dosahovaní cieľov, 

pričom ukazovatele odrážajú mieru, do akej inteligentné mestské projekty vyhovujú 

požiadavkám a očakávaniam; 

• Robíme veci správne? Alebo, aká efektívna je samospráva, pričom ukazovatele 

odrážajú mieru, do akej projekty inteligentných miest prinášajú očakávané výsledky 

pri minimálnych nákladoch. 

 
Pri hodnotení projektov inteligentného mesta nás zaujíma, do akej miery tieto projekty 

prispeli k dosiahnutiu cieľov mesta/regiónu (spoločenské ciele - „robiť správne veci“) s 

ohľadom na splnenie podmienky udržateľného rozvoja. To znamená, že primárny dôraz sa 

kladie na ukazovatele výsledku (viď tabuľka). Ukazovatele výsledku tiež ponechávajú 

priestor mestám, aby si našli vlastné riešenia na dosiahnutie určitej efektívnosti, teda 

nepredpisujú spôsob alebo opatrenia, prostredníctvom ktorých by ju mali dosiahnuť. Prípadné 

doporučenia k prijatiu nejakých opatrení nesie riziko, že sa zníži prirodzená inovatívnosť 

samospráv pri dosahovaní cieľov. 

 
Jednoduché vstupné alebo výstupné ukazovatele sú často ľahšie definovateľné a merateľné 

ako komplexné ukazovatele výsledku. Je to jednoduchá otázka spočítania osôb, peňazí, 

aktivít, pripojenia, súborov atď. Pre výber takýchto kľúčových ukazovateľov nie je žiaduce 
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mať k dispozícii veľký zoznam ukazovateľov pre všetky druhy činností. Skôr sa hľadajú 

všeobecné definície, ktoré by boli schopné pokryť mnoho rôznych projektov. 

 
Pri vstupných alebo výstupných ukazovateľov existuje riziko ich normatívneho stanovenia. 

Okrem problémov so samotnou realizáciou toto riziko spočíva v tom, že mnohé inovatívne 

technologické riešenia sú súčasťou SMART CITY riešení, a tým sú už dopredu dané. I keď je 

otázne, či pomáhajú dosahovať environmentálne, sociálne a ekonomicky priaznivé výsledky. 

 
Výber ukazovateľov sa nemôže implicitne zameriavať izolovane iba na riešenia konkrétneho 

sektora. Výskyt dvojitých ukazovateľov je minimalizovaný (napríklad dvojité zahrnutie 

ukazovateľa konečná spotreba energie v každom sektore). 

 
Nevýhodou indikátorov výsledku je, že efekt je zrejmý až po ukončení projektu, čo môže 

trvať niekoľko rokov. Okrem toho, početné vonkajšie faktory môžu ovplyvniť dosiahnutie 

konečného cieľa. Výsledok je však jediný ukazovateľ, ktorý sa počíta pri dosahovaní 

politických cieľov. 

 
Výber SMART ukazovateľov by mal byť založený buď na predpokladaných výsledkoch 

plánovaných inteligentných projektov alebo na výsledkoch monitorovania dokončených 

projektov. 

 
 
 

Tabuľka Členenie ukazovateľov 
 

Ukazovatele vstupu Týkajú sa zdrojov potrebných na realizáciu činnosti alebo 

intervencie, merania množstva, kvality a vhodnosti zdrojov. 

Politiky, ľudské zdroje, materiály, finančné zdroje sú príkladmi 

vstupných ukazovateľov. 

Ukazovatele procesu Ukazovatele procesu sa vzťahujú na ukazovatele, ktoré merajú 

či sa plánované činnosti uskutočnili. Napr. organizovanie 

stretnutí, vedenie školení, kontrola distribúcie SMART 

ukazovateľov. 

Ukazovatele výstupu Indikátory výstupu poskytujú viac detailov vo vzťahu k 

produktu („výstupu“) z aktivít, napr. počet distribuovaných 
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 inteligentných meračov, izolovaná plocha strechy, počet 

elektrických autobusov v systéme. 

Ukazovatele výsledku Meranie medzi-výsledkov vytvorených vstupmi projektu. 

Ukazovatele výsledku sa týkajú konkrétnejšie cieľov 

intervencie, t.j. výsledku. Tieto ukazovatele sa odvolávajú na 

dôvod, pre ktorý bolo rozhodnuté o vykonaní určitých 

intervencií na prvom mieste. Sú výsledkom „kvantity“ 

(„koľko“) a kvality („ako dobre“) vykonávaných činností. 

Často sú to „ukazovatele pokrytia“, ktoré merajú, do akej miery 

projekt dosiahol cieľovú populáciu. Príklad: výsledkom 

programu tepelnej izolácie by mohol byť počet dobre 

izolovaných bytov z celkového počtu, na ktorý sa program 

vzťahuje. 

Ukazovatele vplyvu Meranie kvality a množstva dlhodobých výsledkov 

generovaných výstupmi programu (napr. 

merateľná zmena v kvalite života, znížená spotreba energie, 

zníženie emisií znečisťujúcich ovzdušie a (aj vzdialenejší 

vplyv) zlepšila kvalita ovzdušia). 

 
 

Načrtnutím výhod ukazovateľov vplyvu, trvalých vstupov, procesu, výstupu a výsledku sme 

ukázali akú majú úlohu v rámci štruktúry mestských ukazovateľov. Vytvárajú stupnicu úsilia 

potrebného pre dosiahnutie výsledku („správne veci“). 

 
Príklady vízie obce: 

• Obec v roku 2022 predstavuje bezpečné miesto, kde vysoká úroveň prevencie zaisťuje 

nízky výskyt porušení verejného poriadku a kriminality. 

• Obec je výborne pripravená zvládať prípadné mimoriadne udalosti, ktoré sa 

všemožne, v spolupráci s ďalšími orgánmi verejnej správy, snaží sa znížiť 

pravdepodobnosť ich výskytu a redukovať ich možné následky. 

• Obec je v roku 2022 významným a dynamicky sa rozvíjajúcim celkom, ktorý dbá 

o bezpečné prostredie pre svojich občanov. 
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• Je to mesto bezpečné, s nízkou úrovňou kriminality a protispoločenskej činnosti. Počet 

členov MsP je ustálený a plne pokrýva svojimi ľudskými, materiálnymi a technickými 

zdrojmi potreby občanov. 

 
Strategický cieľ a jeho ukazovatele: 

• Maximalizovať úroveň a efektívnosť poskytovania služieb bezpečnosti pre občanov. 
 

Ukazovatele vstupov: 

• Výška rozpočtu pre MsP; 

• Počet kamier aktívnych v aktuálnom roku – z toho statických / otočných – % pokrytia 

územia mesta; 

• Počet preventívnych činností – prednášky, besedy, dohovor/vysvetlenie; 

• Úroveň podpory z externých zdrojov pre MsP v meste (dotácie, spoluúčasť a pod.). 

Ukazovatele výstupov: 

• Počet priestupkov, blokových pokút, použitých hmatov a chvatov; 

• Úroveň uspokojovania potrieb občanov v oblasti bezpečnosti; 

• Charakter poskytovaných služieb a názor mesta na výsledky. 

Ukazovatele účinnosti: 

• Počet členov MsP na 1000 obyvateľov. 

Ukazovatele výkonnosti: 

• Počet sťažujúcich sa občanov nespokojných s prácou MsP (%). 
 

3.2 Návrh tvorby SMART ukazovateľov 
 

Z uvedených dôvodov pristupujeme k spracovaniu tejto časti ako k formulovaniu 

odporúčaní pre územnú samosprávu na úrovni obce a miest, a samosprávnych krajov pri 

aplikovaní SMART ukazovateľov. 

Budeme sledovať líniu aplikácie SMART ukazovateľov pri plánovaní rozvoja mesta a obce, 

ktoré musí obsahovať aspoň jednu zo šiestich charakteristík ako sú SMART (samo)správa, 

SMART ľudia (obyvatelia územia), SMART životný štýl a bývanie, SMART mobilita, 

ekonomika postavená na využívaní inteligentných ľudských zdrojoch a inteligentné životné 

prostredie.   Uvedieme    tie    ukazovatele,    ktoré    možno    v podmienkach    obce,    mesta 

a samosprávneho   kraja    aplikovať    v súlade    s príslušnými    kompetenciami    miestnej 

a regionálnej samosprávy. 
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Naším zámerom je poukázať na niektoré výberové ukazovatele, pokiaľ možno pre každú 

oblasť SMART ukazovateľov. Názov ukazovateľa vyjadruje existujúcu situáciu, opis 

ukazovateľa poukazuje na účel použitia ukazovateľa a na programový dokument, v ktorom 

majú byť uvedené. 

 
Ukazovateľ Kriminalita 

 
Popis Násilie je úmyselné použitie fyzickej sily alebo moci, alebo vyhrážanie 

sa inej osobe alebo skupine osôb/komunite. Takéto počínanie má 

vysokú pravdepodobnosť, že dôjde k poraneniu, úmrtiu, fyzickej a 

psychickej traume. Zločin sa vzťahuje na nezákonné konanie vo 

všeobecnosti (napr. krádež bicykla). Obťažovanie nemusí byť 

nevyhnutne nezákonné, ale môže spôsobiť zníženie kvality života 

(napr. smeti, neporiadok). 

Definícia Počet prípadov násilia, obťažovania a trestných činov na počet 

obyvateľov. 

Zdroj Obecný úrad a Obecná polícia, Mestský úrad a Mestská polícia 

Prístup Miera kriminality je verejná informácia. 

Výpočet Ukazovateľ sa vypočíta ako celkový počet všetkých oznámených 
trestných činov na počet obyvateľov obce (mesta). 

 
 
 
 
 
 

Ukazovateľ Kybernetická bezpečnosť 
 

Popis Kybernetická bezpečnosť naberá na význame kvôli zvýšenej 

digitalizácii a rozvoju Internetu vecí (IoT) ako aj narastajúcemu počtu 

kybernetických útokov (Symantec, 2014). Kybernetická bezpečnosť je 

dôležitá pre inteligentné mestá, pretože inteligentné mestá s 

informačnými a komunikačnými technológiami (ICT) predstavujú 

kľúčový nástroj generovania dát, komplexnosti ICT a hyper- 

konektivity, ktorá znamená zvýšenú zraniteľnosť, a to tak v prípade 

zámerných /škodlivých útokov, ako aj neúmyselných incidentov. 
Vytvorením   prepojených   mestských   systémov   s   ohľadom   na 
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 kybernetickú bezpečnosť a ochranu údajov bude samospráva miest 

schopná zabezpečiť kontinuitu služieb, bezpečnosť a pohodu 

občanov. Tento ukazovateľ analyzuje pripravenosť mesta na riziká 

„Cybersecurity“ (používanie vhodných bezpečnostných postupov) a jej 

schopnosť riadiť a zmierňovať možné narušenie (napr. kybernetické 

útoky). 

Definícia Úroveň kybernetickej bezpečnosti mestských informačných systémov. 
Zdroj IT oddelenie alebo oddelenie bezpečnosti miest a VÚC 

 
 

Ochrana osobných údajov 
 

Popis Obavy o súkromie existujú všade tam, kde sa nachádzajú citlivé 

informácie o konkrétnej osobe v digitálnej alebo inej forme. Pri 

osobných údajoch by mal byť známy účel ich zhromažďovania, aby 

tieto údaje nesmeli byť použité inak. Vlastník takýchto údajov ako 

administrátor by mal byť jasne určený. Jedným z kritických prvkov sú 

údaje o spravovaní uvedených údajov, a správcu, ktorý je oprávnený 

povoliť alebo zakázať prístup k určitým údajom a je zodpovedný za ich 

integritu, najmä pri osobne identifikovateľných informáciách (GDPR). 
Definícia Úroveň ochrany osobných údajov v obci, meste, úrade VÚC. 

 
 

Prístup obyvateľov územia k verejnej doprave 
 

Popis Kvalita, dostupnosť a spoľahlivosť dopravných služieb bude naberať 

na význame v nasledujúcich rokoch, okrem iného aj v dôsledku 

starnutia populácie. Chôdza a cyklistika sú alternatívne spôsoby 

dopravy na krátke vzdialenosti, verejná doprava bude potrebná na 

dlhšie trasy. Prístup k verejnej doprave je dôležitým prostriedkom 

podpory využívania. Tento ukazovateľ opisuje percento obyvateľstva s 

„ľahkým“ prístupom k verejnej doprave alebo spojeniu, vrátane 

všetkých druhov verejnej dopravy (vlak, autobus, obecná doprava, 

školský autobus). 

Definícia Podiel obyvateľstva s prístupom k zastávke verejnej dopravy do 500 

m. 
Zdroj Databáza obecných a mestských samospráv, úrady VÚC. 
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Prístup k občianskej vybavenosti 
 

Popis Verejná občianska vybavenosť sú služby a zariadenia, ktoré poskytuje 

obecná a mestská samospráva širokej verejnosti (za poplatok, znížené 

vstupné alebo zdarma). Pod verejnou vybavenosťou sa chápu 

spoločenské centrá, divadlá, múzeá, knižnice, centrá sociálneho 

zabezpečenia a pod. Prístup k občianskej vybavenosti je ukazovateľom, ktorý 

naznačuje, ako sú verejné služby dostupné z hľadiska bývania obyvateľov. 

Definícia Podiel obyvateľstva s prístupom aspoň k jednému typu zariadenia 

verejnej vybavenosti vzdialeného od bydliska napr. do 500m. 
Zdroj Web stránka obce a mesta, interná databáza a záznamy obce 

 
 

Prístup k verejnému bezplatnému pripojeniu na internet 
 

Popis Verejné Wi-Fi pokrytie sa ukázalo ako užitočné pri zlepšovaní 

obrazu obce   a   mesta.   Zlepšuje   atraktívnosť   obce   a   mesta 

u potenciálnych návštevníkov a uľahčuje základné internetové 

pripojenie pre tých obyvateľov, ktorí nemajú vlastné pripojenie, čím 

prispieva k zlepšeniu kvality života obyvateľov. 

Definícia Pokrytie verejného priestoru WI-Fi signálom. 

Zdroj Mapa verejných Wi-Fi uzlov (Wi-fi hot spot) vo verejnom priestore 
(námestie, parková zóna), na ktorej sa dá WiFi spojenie získať. 

 
 

Prístup k vzdelávaniu 
 

Popis Tento ukazovateľ analyzuje výsledky obce a mesta o zabezpečenie 

prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacím inštitúciám, ktoré majú v svojej 

zriaďovacej pôsobnosti. Obce a mestá: materské školy, základné 

školy, centrá voľného času, digitálny prístup k vzdelávaniu 

prostredníctvom e-learningu. Mestá a sídla úradov VÚC (ako 

zriaďovatelia): stredné školy, centrá voľného času, vzdelávanie 

dospelých. 

Definícia Rozsah, v ktorom obec alebo mesto poskytuje jednoduchý prístup 
k stupňom a typom vzdelania (v zmysle platnej legislatívy). 
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Zdroj Databáza obecnej štatistiky 
 
 

Digitálna gramotnosť 
 

Popis Digitálne kompetencie predstavujú prierezovú kľúčovú kompetenciu 

obyvateľov, ktorá umožňuje získať ďalšie kľúčové kompetencie 

potrebné pre život a ďalšie vzdelávanie. Štyri hlavné zložky 

digitálnej kompetencie sú prístup, dostupnosť, relevantnosť obsahu 

a dosiahnuté zručnosti používateľov. 

Definícia Dosiahnuté percento stanovené pre cieľovú skupinu obyvateľov 

(napr. v predproduktívnom, produktívnom a postproduktívnom veku, 

napr. seniori). 
Zdroj Štatistické databázy a výberové skúmanie 

 
 

Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu 
 

Popis Vhodne nastavený systém odvozu, likvidácie a spracovania 

komunálneho odpadu môže podporiť recykláciu, a tým poskytnúť 

alternatívne zdroje energie, ktoré pomáhajú znižovať spotrebu 

elektrickej energie vyrobenú z ropy. Tento ukazovateľ poskytuje 

meradlo, koľko odpadu mesto produkuje a úroveň služieb, ktoré sú 

poskytované na jeho likvidáciu 

Definícia Množstvo tuhého komunálneho odpadu na obyvateľa ročne. 
Zdroj Databáza obecnej štatistiky 

 
 

Účasť občanov na riadení samosprávy 
 

Popis Účasť verejnosti na riadení samosprávy (obce a mesta) zahŕňa 

participáciu občanov, mimovládnych organizácií, podnikov a iných 

subjekty, aby vyjadrili svoj názor k navrhovaným všeobecne 

záväzným nariadeniam a monitorovaniu ich uplatňovania. Rastúci 

význam občianskej účasti na trvalo udržateľnom rozvoji obce a mesta 

sa prejavuje účasťou obyvateľov na plánovaní a realizácii projektov 

financovaných z rozpočtu samosprávy, ako aj účasť obyvateľov pri 
príprave, schvaľovaní a čerpaní rozpočtu obce a mesta. 
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Definícia Tento indikátor uvádza počty občanov, ktorí sa zúčastňujú na 

rokovaniach obecného alebo mestského zastupiteľstva, počty 

diskutérov a počty občanmi navrhnutých projektov, ktoré boli 

realizované za aktívnej účasti občanov. 
Zdroj Databáza obecnej štatistiky a výberové zisťovanie 

 
 

Výdavky spojené s rozvojom modelu SMART v obci a meste 
 

Popis Tento ukazovateľ sa spája so zámerom a realizáciou dlhodobého 

rozvojového plánu vybudovať inteligentnú obec a inteligentné mesto. 

To si vyžaduje vybudovať koordinačné centrum, administratívne 

kapacity, integráciu sektorových prístupov a projektov, podporu 

spolupráce v mikroregióne a regióne, finančné prostriedky a ich 

manažovanie. 

Definícia Ročný rozpočet a výdavky obce a mesta viazané na prechod 

k uplatňovaniu modelu SMART. 
Zdroj Rozpočet municipality a výberové zisťovanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁVER 
 

Riadenie socio-ekonomického rozvoja na úrovni samosprávneho kraja je komplexnou 

problematikou. Zasahuje do sociálno-ekonomických, technicko-územných a prírodno- 

environmentálnych dimenzií rozvoja samosprávneho kraja. 

Medzi kvalitným manažovaním rozvoja územia samosprávneho kraja a systémom 

spravovania štátu existuje veľmi úzka súvislosť. Riadenie komplexného rozvoja 

samosprávneho kraja sleduje základný cieľ, a tým je rast kvality života obyvateľov územia 
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(obce, mesta, regiónu) a jej udržateľnosť. Rast kvality života obyvateľov vyžaduje (rovnako 

ako pri spravovaní štátu) zvyšovanie kvality životného prostredia, rast ekonomiky, rozvoj 

technickej a sociálnej infraštruktúry, rast konkurencieschopnosti voči iným regiónom aj 

z hľadiska zvyšovania kvality ľudských zdrojov v regióne, skvalitnenie imidžu a atraktivity 

regiónu, a s tým súvisiacu kvalitnú politiku územnej samosprávy a kvalitný manažment 

regiónu, vrátane zabezpečovania opatrení v prospech implementácie verejných politík. 

Verejné politiky a ich zabezpečenie na úrovni samosprávneho kraja sú ďalšou 

významnou úlohou z hľadiska profesijného zamerania a profesijnej kvalifikácie 

zamestnancov úradov samosprávnych krajov. Sektorové politiky štátu v oblasti 

infraštruktúrnej, environmentálnej, energetickej, hospodárskej, fiškálnej a daňovej, sociálnej 

a školskej (vzdelávacej)   majú   významné   postavenie   z hľadiska   vytyčovania   cieľov 

a zabezpečovania rozvoja území regiónov. Na úrovni štátu sú jednotlivé verejné politiky 

definované v ústave, platných ústavných zákonoch, zákonoch, rozhodnutiach vlády, 

strategicko-plánovacích dokumentoch (stratégie, akčné plány) a premietnuté napríklad do 

parciálnych, ale najmä do integrovaných dokumentov strategického ekonomicko-sociálneho 

plánovania na celom území SR, resp. v samosprávnych krajoch (napr. Národný plán 

regionálneho rozvoja, Národný strategický a referenčný rámec, Partnerská dohoda SR - EÚ na 

obdobie 2014-2020), ako aj programov hospodársko-sociálneho rozvoja regiónov. 

Samosprávny manažment   má pri riadení procesov územného rozvoja   vychádzať 

z týchto hlavných princípov: 

1. subsidiarita (všetky návrhy opatrení pre implementáciu verejných politík v území 

presadzujú riešenie problému na tej úrovni, kde problém vzniká, a musia byť 

realizované na takej úrovni, aby boli implementované čo najefektívnejšie); 

2. integrácia (všetky návrhy opatrení pre rôzne verejné politiky musia byť koordinované 

a zosúladené); 

3. partnerstvo (všetci aktéri na danej úrovni musia mať možnosť prispieť svojimi 

poznatkami a skúsenosťami); 

4. konkurencieschopnosť (návrhy opatrení a riešení problémov z hľadiska rozvoja 

územia musia posilňovať ekonomickú konkurencieschopnosť a inováciu); 

5. udržateľný rozvoj (návrhy opatrení a prijatých rozhodnutí musia byť preskúmané 

z hľadiska dlhodobých efektov na kultúrne a prírodné dedičstvo, prevencie 

drancovania a nadmerného využívania prírodných zdrojov a historického dedičstva 

územia regiónu). 
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Situácia pri zabezpečovaní definovaných úloh územnej samosprávy je veľmi 

rôznorodá v jednotlivých vyšších územných celkoch Slovenska. Závisí od veľkosti územia, 

počtu obyvateľov, sociálno-hospodárskeho vývoja regiónov, skúseností volených 

predstaviteľov, kvalifikačných predpokladov zamestnancov úradov a skúseností 

nadobudnutých pri výkone úloh územnej samosprávy (Matúšová, 2019). 

Nezanedbateľným predpokladom úspechu je zabezpečenie kvalifikovaného riadenia 

územnej samosprávy v súlade s legislatívou štátu a právnymi predpismi (všeobecnými 

záväznými nariadeniami) územnej samosprávy. 

Každý región predstavuje pomerne zložitý a vnútorne bohato štruktúrovaný celok, 

ktorý funguje ako zložité prepojenie politických, občianskych, sociálnych, kultúrnych, 

priemyselných, poľnohospodárskych, podnikateľských a ekologických premenných, 

odlišujúcich jednotlivé územia a spoločenstvá v nich žijúce. Tento celok funguje a rozvíja sa 

v určitom   prostredí,   ktorého   vývoj   je determinovaný   pôsobením   rôznych   vnútorných 

a vonkajších faktorov (Čajka, Rýsová, 2008, s. 26). Významnou okolnosťou je aj historická 

etapa, v ktorej regióny a ich administratívne štruktúry (samosprávne orgány) fungujú 

(Matúšová, 2018). 

 
Pokiaľ ide o model smart city (inteligentné mesto), predstavuje aktuálny model 

rozvoja miest a obcí. Smart city je také mesto, ktoré integrujúcim spôsobom riadi a 

implementuje svoju dlhodobú stratégiu rozvoja, pričom kultivuje politické, spoločenské 

a priestorové prostredie   mesta   s cieľom   zvýšiť   kvalitu   života   svojich   obyvateľov, 

v marketingu zdôrazňuje atraktivitu mesta, a k hlavným cieľom samosprávy patrí, aby sa 

obmedzili negatívne dopady na životné prostredie. Nasadením vhodných informačno- 

komunikačných technológií umožňuje takáto samospráva, aby sa aj občania zapojili sa do 

rozvoja mesta a uplatnili svoje nápady a námety prostredníctvom komunitných (občianskych) 

programov. 

Návrhy projektov a ich riešenia môžu prispieť k premene mesta na platformu podľa 

modelu Smart city na testovanie a zavádzanie inteligentných a udržateľných riešení rozvoja. 

Adresátom a odberateľom výsledkov inteligentných projektových aktivít a riešení sú všetky 

generácie obyvateľov žijúcich v inteligentnom meste. Takto smerované projekty majú dosah 

nielen na atraktivitu mesta, ale aj na celý región, prispievajú k zlepšeniu regionálnej 

ekonomiky a k zvýšeniu kvality života jeho obyvateľov. 
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