
Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín  

Városi hivatal, Fő utca 37,  931 01 Somorja  
 

 

Materiál na rokovanie 

29. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Šamorín 

V Šamoríne, dňa 10.02.2022 

  

Návrh                                                                                                     

na schválenie Vstupnej správy pre spracovanie strategického 

dokumentu PHRSR mesta Šamorín 

 

Predkladá: Csaba Orosz, primátor 

Spravodajca: Ing. Imrich Tóth, predseda komisie finančnej a správy majetku mesta 

Vypracoval: Kolektív pracovníkov MsÚ  

Prerokovali: Komisia finančná a správy majetku v Šamoríne dňa 31.01.2022  

Dôvodová správa: 

Vstupná správa pre spracovanie strategického dokumentu Programu hospodárskeho rozvoja a 

sociálneho rozvoja mesta Šamorín do roku 2030 (ďalej len Vstupná správa PHRSR MŠ) bola 

spracovaná v súlade s Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií 

schválenej Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 197/2017 zo dňa 26. apríla 2017 a 

Metodikou tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja pre 

programové obdobie po roku 2020. 

Dôvodom pre vypracovanie Vstupnej správy PHRSR MŠ je nevyhnutnosť spracovania PHRSR 

MŠ ako základného strategického rozvojového dokumentu mesta na obdobie do r. 2030, ktorá 

vychádza zo zákona č. 309/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o podpore regionálneho 

rozvoja č. 539/2008 Z.z. 

 

Návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 10.02.2022 po prerokovaní 

predloženého návrhu 

 

A/ Schvaľuje 

Vstupnú správu pre spracovanie strategického dokumentu PHRSR mesta Šamorín 

na roky 2022-2030 
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Vstupná správa pre spracovanie/aktualizáciu strategického dokumentu PHRSR 

v súlade s Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií schválnej 

uznesením vlády Slovenskej republiky č. 197/2017 zo dňa 26. apríla 2017 

VÚC/skupina obcí/mesto/obec Mesto Šamorín 

Zadávateľ tvorby stratégie Mestský úrad Šamorín 

Identifikácia územnej 

samosprávy, pre ktorý sa 

dokument spracováva 

Mesto Šamorín 

Plánovacie obdobie 2022 - 2030 

Navrhovaný/menovaný gestor 

spracovania PHRSR a jeho 

kontaktné údaje 

Tomáš Szerda 

tomas.szerda@samorin.sk 

Navrhovaný/menovaný 

koordinátor prípravných prác 

spracovania PHRSR a jeho 

kontaktné údaje 

Lea Fašangová 

lea.fasangova@samorin.sk 

Členovia prípravného 

tímu/spracovatelia vstupnej 

správy 

Csaba Orosz, primator@samorin.sk 

Gábor Veres, viceprimator@samorin.sk 

Ervin Sármány, prednosta@samorin.sk 

Michal Paško, michal.pasko@samorin.sk 

Arnold Kocsis arnold.kocsis@samori 

László Tóth, laszlo.toth@samorin.sk 

Miroslava Hargašová miroslava.hargasova@samorin.sk 

Kristína Mikócziová, kristina.mikocziova@samorin.sk 

Valéria Kličková, szomolai@foruminst.sk  

Lajos Tuba, tuba@foruminst.sk 

 

A. Základné údaje o PHRSR 

 

1. Hlavné ciele, výzvy, problémy a impulzy, na ktoré PHRSR bude reagovať 

1.1.Hlavné impulzy pre spracovanie dokumentu 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Šamorín 2022 – 2030 sa spracováva 

v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon“) a Metodiky a inštitucionálneho rámca tvorby verejných 

stratégií, ktorá bola schválená Uznesením vlády SR č. 197/2017 z 26. apríla 2017.  

Hlavným impulzom pre spracovanie dokumentu PHRSR je potreba reagovať na spoločenské 

výzvy a príležitosti v oblasti zvyšovania kvality života a podnikateľského prostredia v období 

prebiehajúcich globalizačných zmien svetovej ekonomiky, klimatických zmien a tiež v období 
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citeľných hospodárskych a spoločenských dopadov pandémie COVID-19. Zároveň je potrebné 

reagovať aj na mnohé medzinárodné dohody, ako aj na potrebu programovania rozvoja 

územia vzhľadom na nové programové obdobie 2021 – 2027. Je potrebné určiť rámec pre 

implementáciu inovatívnych prístupov a manažmentu rozvoja Mesta Šamorín, ktoré umožnia 

cielenejšie usmernenie sociálneho, ekonomického a environmentálneho rozvoja územia. 

P H R S R  Mesta Šamorín 2022 - 2030 reaguje na skúsenosti s hodnotením napĺňania PHSR 

Mesta Šamorín 2016 – 2022, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva 

11.2.2016. 

P H R S R  Mesta Šamorín 2022 – 2030 chce pokračovať v kontinuálnom rozvoji nastavenom 

v predchádzajúcom období a s prihliadnutím na nové impulzy rozvoja reflektujúc 

identifikované potenciály a výzvy. 

1.2.Hlavné výzvy a problémy, na ktoré dokument reaguje 

Dokument „ Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Šamorín 2022-2030 

(PHRSR) je strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja mesta stanovuje strategické ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom na 

určenie a napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja mesta. Programom hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja Mesta Šamorín sa uskutočňuje podpora rozvoja na úrovni miestnej 

samosprávy s dôrazom na sociálnu, ekonomickú a kultúrnu sféru. Je to program cielených 

opatrení navrhnutý pre oživenie sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja Mesta 

Šamorín. Na základe výsledkov hodnotenia bude program priebežne aktualizovaný a 

dopĺňaný. 

Navrhovaná stratégia vychádza zo strategických prístupov v rámci regionálneho rozvoja, ktoré 

sú postavené na: 

– aktivizácii nedostatočne využívaného potenciálu a podpore rozvoja mesta, 

– rozšírení a zvýšení podielu aktivít na úrovní partnerstva, 

– aktivizácii nástrojov riadenia verejných výdavkov za účelom ich zníženia. 

 

Súbežne je však potrebné venovať pozornosť aj rozvíjaniu ľudských zdrojov. Hlavným 

zámerom stratégie v tejto oblasti je zapojenie viacerých subjektov a postup riešenia danej 

problematiky v rámci partnerstva. Stratégia v oblasti životného prostredia je zameraná na 

zlepšenie situácie zavádzaním nových ekologických metód výroby energie, novým prístupom 

občanov k ochrane životného prostredia. Stratégia je založená na eliminácii kľúčových 

disparít, ktoré sú bariérou rozvoja a na využití pozitívnych výhod, ktoré poskytujú príležitosti 

pre dlhodobý rast. To je možné uskutočniť len na úrovni partnerstva – spoluprácou 

verejného a súkromného sektora a integrovaným prístupom k riešeniu ekonomických, 

sociálnych a environmentálnych aspektov. Na dosiahnutie strategického cieľa budú slúžiť 

globálne ciele podľa jednotlivých kľúčových odvetví. Uvedené ciele plne korešpondujú s 

hlavnými cieľmi definovanými v PHRSR Trnavského samosprávneho kraja a podporujú 

jeho naplnenie. 

1.3.Hlavné  ciele PHRSR vrátane predbežnej vízie 

Vízia: Šamorín je moderné mesto, ktoré pre svojich obyvateľov poskytuje dobré podmienky 

vo všetkých oblastiach hospodárskeho a spoločenského života a stará sa o ochranu životného 

prostredia. 

Globálny cieľ: Zlepšiť podmienok života v meste 

Hierarchia strategických cieľov: 
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Prioritná oblasť 1: Hospodárstvo 

Špecifický cieľ 1 Podpora rozvoja hospodárstva 

 

Prioritná oblasť 2: Ochrana životného prostredia 

Špecifický cieľ2 Rozvoj infraštruktúry a zvýšenie občianskej participácie 

Špecifický cieľ 3: Zníženie produkcie skleníkových plynov 

 

Prioritná oblasť3: Sociálna 

Špecifický cieľ 4: Rozvoj vzdelávacieho systému 

Špecifický cieľ5. Zlepšenie starostlivosti o kultúru 

Špecifický cieľ 6 Zabezpečenie kultúrneho využívania voľného času 

Špecifický cieľ 7 Rozvoj sociálnych služieb 

Špecifický cieľ 8: Zlepšenie podmienok bývania 

Špecifický cieľ 9: Zlepšenie stavu verejnej infraštruktúry 

Špecifický cieľ 10 Rozvoj cezhraničnej spolupráce 

Vyššie uvedené priority sú prienikom výsledkov analýz vybraných oblastí v rámci mesta a 
cieľov kohéznej politiky EÚ v novom programovom období 2021 – 2027). 

2. Predpokladaný obsah strategického dokumentu 

2.1.Charakter dokumentu 

Vzhľadom na to, že vízia, hlavný cieľ, priority a strategické ciele ostali nezmenené, ide 

o aktualizáciu PHRSR Mesta Šamorín.  

2.2.Body obsahu PHRSR 

Obsah PHRSR zodpovedá doporučenej schéme Metodiky tvorby PHRSR 2020 verzia 1.03 

časť Schéma obsahu PHRSR. 

1. Úvod 

1.1. Inštitucionálne a legislatívne východiská (legislatíva, kompetencie, partneri a 

inštitucionalizované štruktúry partnerstiev); 

1.2. Obsahové východiská a územný rámec štruktúry - výzvy, problémy a impulzy pre 

tvorbu PHRSR Mesta Šamorín,  

1.3. Vstupy z relevantných nadradených programových a strategických dokumentov; 

1.4. Informácia o procese tvorby PHRSR Mesta Šamorín. 

2. Analytické východiská /Analytická časť/ Súhrnné zhodnotenie stratégií, dokumentov, 

opatrení, aktivít, projektov, vrátane kritického zhodnotenia dopadov, efektov a efektívnosti; 
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2.1. Zhodnotenie stratégií, dokumentov, opatrení, aktivít a projektov realizovaných 

v minulosti mestom 

2.2. Kľúčové trendy vývoja, ak by sa stratégia PHRSR neimplementovala; 

2.3. Identifikácia vnútorných nevyužívaných zdrojov a ich potenciálov, výziev, limitov a 

problémov v štruktúre a nasledujúcom poradí: socio-ekonomické, územno-technické, 

prírodno- environmentálne, kultúrne, inštitucionálno-organizačné prvky; 

2.4. Identifikácia výziev, limitov a problémov z vonkajšieho prostredia vrátane analýzy 

inovačného potenciálu a konkurenčného prostredia pre Mesto Šamorín v štruktúre a 

nasledujúcom poradí: socio- ekonomické, územno-technické, prírodno-environmentálne, 

kultúrne, legislatívno- inštitucionálno-organizačné prvky; 

2.5. Strom výziev a problémov 

2.6. Výstupy SWOT analýzy pre voľbu typu stratégie; 

2.7. Identifikácia disparít a faktorov rozvoja; 

3. Rozvojová stratégia /Strategická časť/ 

3.1. Vízia rozvoja a hlavný cieľ; 

3.2. Štruktúra priorít a ich väzby; 

3.3. Systém cieľov, ich súvislostí, indikátorov a strom cieľov, popis strategických a 

špecifických (operatívnych) cieľov, ich súvislostí a strom cieľov; 

3.4. Strategický prístup pre dosiahnutie vízie a hlavného cieľa, priorít  a systému 

cieľov PHRSR Mesta Šamorín 

3.5. Partneri pre implementáciu PHRSR a stratégia ich zapojenia; 

3.6. Špecifické rozvojové stratégie Mesta Šamorín pre podporu rozvoja  

4. Implementačný plán a plán monitorovania / Programová a realizačná časť / 

4.1. Nástroje/opatrenia/aktivity na implementáciu  stratégie  

4.2. Podrobný plán implementácie stratégie PHRSR (rozdelenie úloh, činností a 

zodpovedností, časový harmonogram, implementačná štruktúra vrátane princípov, procesov) 

4.3. Systém monitorovania plnenia priorít a cieľov stratégie 

5. Plán využitia zdrojov vrátane finančného plánu /Finančná časť/ 

5.1. Plán využitia/aktivizácie zdrojov vrátane finančného plánu implementácie stratégie 

pre obdobie n+2 roky a výhľad (rozdelenie zdrojov vrátane finančných na programovacie 

obdobie, na priority, opatrenia, programy, projekty a aktivity, identifikácia predpokladaných 

finančných zdrojov pre implementáciu). 

6. Riziká implementácie a ich prevencia 

6.1 Identifikácia a zhodnotenie rizík implementácie stratégie PHSR a opatrenia na zníženie 

rizík (opatrenia, zodpovednosti za ich realizáciu, monitorovanie a hodnotenie) 

7. Riadenie implementácie 
7.1. Zabezpečenie súladu programového rozpočtu územnej samosprávy s podrobným plánom 

implementácie stratégie 

7.2. Systém transparentného hodnotenia plnenia priorít a cieľov stratégie 

7.3 Systém identifikácie potreby aktualizácie alebo tvorby novej PHRSR 

8. Opatrenia a požiadavky vyplývajúce zo spracovania PHRSR  

8.1. Odporúčania a požiadavky vyplývajúce zo spracovania PHRSR pre nadradené a 

nižšie úrovne strategického riadenia; 

8.2. Odporúčania a požiadavky pre partnerské a spolupracujúce subjekty. 

9. Využité informačné zdroje 

Prílohy 

2.3. Vymedzenie územia a územné členenie stratégie/definované strategicko-

plánovacie regióny (pri Vstupnej správe PHRSR VÚC a PHRSR skupiny obcí) 
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neaktuálne 

3. Uvažované/požadované variantné riešenia zohľadňujúce impulzy, výzvy, 

problémy, ciele a geografický rozmer PHRSR 

neaktuálne  

4. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania PHRSR a zodpovednosti 

za jednotlivé kroky  

Fáza/ 

Krok 

Obsah Začiatok 

fázy 

Koniec 

fázy 

Zodpovedná 

osoba/partne

r 

Fáza 1 Identifikácia potreby a impulzov 

vypracovania PHRSR Mesta Šamorín 

a rozhodnutie o začatí prípravných 

prác 

9/2021 9/2021 gestor 

Fáza 2 Prípravné práce, spracovanie a 

schválenie Vstupnej správy 

10/2021 01/2022 gestor 

Krok Schválenie vstupnej správy – 

rozhodnutie o aktualizácii, resp. 

spracovaní PHRSR  

01/2022  gestor 

Fáza 3 Inventarizačná, analytická a 

prognostická fáza spracovania 

PHRSR  

01/2022 03/2022 gestor 

Fáza 4 Stanovenie strategického smerovania, 

priorít a strategických cieľov 

PHRSR  

04/2022 04/2022 gestor 

Krok Participatívny proces pre overenie 

vízie, priorít a strategických cieľov 

04/2022  gestor 

Krok Vyhodnotenie návrhu vízie, priorít a 

cieľov v kontexte výstupov 

inventarizačnej, analytickej a 

prognostickej fázy a v kontexte 

výstupov participatívneho procesu 

04/2022  gestor 

Fáza 5 Návrh vlastnej stratégie – 

strategického prístupu, postupu a 

nástrojov na dosiahnutie vízie a 

cieľov 

05/2022 05/2022 gestor 

Fáza 6 Nastavenie implementácie, 

financovania, monitorovania a 

vyhodnocovania PHRSR  

06/2022 08/2022 gestor 

Fáza 7 Prerokovanie a schvaľovanie návrhu 

PHRSR 
08/2022 10/2022 gestor 

Krok Prerokovanie návrhu PHRSR s 

kľúčovými sociálno-ekonomickými 

partnermi 

08/2022  gestor 

Krok Spracovanie správy o hodnotení 

strategického dokumentu 

08/2022  gestor 
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Krok Zverejnenie návrhu PHRSR a Správy o 
hodnotení 

08/2022  gestor 

Krok Dopracovanie návrhu PHRSR v 

zmysle Správy o hodnotení a 

predloženie na schválenie 

09/2022  gestor 

Krok Záverečná správa - záverečné  

zhodnotenie procesu tvorby materiálu 

09/2022  gestor 

Krok Proces prerokovania a schválenia 
návrhu PHRSR v Zastupiteľstve Mesta 
Šamorín 

10/2022  gestor 

     

5. Vzťah PHRSR k iným strategických dokumentom  

PHRSR vychádza z nasledovných dokumentov: 

Národné priority implementácie Agendy 2030 (MIRRI SR) Implementácia Agendy 2030 

pre udržateľný rozvoj je možná prostredníctvom jej integrácie do všetkých verejných politík. 

13. júna 2018 vládou bolo určených 6 národných priorít:  

- Vzdelanie a dôstojný život; 

- Smerovanie k znalostnej a environmentálne udržateľnej ekonomike pri demografických 

zmenách a meniacom sa globálnom prostredí 

- Znižovanie chudoby a sociálna inklúzia; 

- Udržateľné sídla, regióny a krajín v kontexte zmeny klímy; 

- Právny štát, demokracia a bezpečnosť; 

- Dobré zdravie. 

 

Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 (Slovensko 2030) (MIRRI SR) 

Je nástrojom implementácie šiestich národných priorít Agendy 2030, pričom zároveň plní 

funkciu Národnej stratégie regionálneho a územného rozvoja 

 

Partnerská dohoda SR 2021-2027 (MIRRI SR) 

Základný dokument na implementáciu kohéznej politiky EÚ na Slovensku a na využívanie 

európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ na Slovensku v novom programovom 

období. 

 

Stratégia nízko-uhlíkového rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 

Cieľom stratégie je identifikácia existujúcich a návrh nových dodatočných opatrení v rámci 

SR pre dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050. 

 

Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 

2030 (ďalej len „Envirostratégia 2030“) 

 Základnou víziou Envirostratégie 2030 je dosiahnuť lepšiu kvalitu životného prostredia a 

udržateľné obehové hospodárstvo, založené na dôslednej ochrane zložiek životného prostredia 

a využívajúce čo najmenej neobnoviteľných prírodných zdrojov a nebezpečných látok.  

 

Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025 

Zohľadňuje aktuálny vývoj v EÚ v oblasti uplatňovania obehového hospodárstva (Circular 

Economy). Princípom je prechod z lineárneho modelu hospodárskeho rastu („vyťaž – vyrob 

– distribuuj - použi - zahoď“) na model komplexný, dynamický a uzavretý (z väčšej časti), 

a teda zameraný na rozvoj efektívneho využívania zdrojov a udržateľný rast. 
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Stratégia adaptácie SR na zmenu klímy 

Hlavným cieľom aktualizácie Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy (2018) je zlepšiť 

pripravenosť Slovenska čeliť nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy, priniesť čo najširšiu 

informáciu o súčasných adaptačných procesoch na Slovensku.  

 

Národný program znižovania emisií 

Je jedným z kľúčových dokumentov pripravovanej komplexnej Stratégie ochrany ovzdušia 

Slovenskej republiky do roku 2030 

 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šamorín na roky 2021-2025 

Vytvára podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych 

služieb. 

 

6. Orgán kompetentný na priatie PHRSR 

Mestské zastupiteľstvo mesta Šamorín 

 

B. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch implementácie PHRSR 

 

1. Predpokladané požiadavky na vstupy/zdroje 

Finančné zdroje 90 miliónov € 

Ľudské zdroje Odborné kapacity Mesta Šamorín v súčinnosti so 

sociálno- ekonomickými partnermi 

Materiálne zdroje Dopravné prostriedky za účelom pracovných stretnutí 

a  technicko-materiálne vybavenie pracovísk Mesta 

Šamorín 

2. Údaje o predpokladaných výstupoch/efektoch 

1. Silná inovatívne orientovaná SMART regionálna ekonomika, ktorá naplno využíva 

potenciál územia na báze spolupráce verejného sektora, podnikateľského sektora a občianskej 

spoločnosti 

1.1. Sformované ekonomické celky uzatvárajúce produkčné a spotrebné cykly v rámci 

mesta a širšieho regiónu; 

1.2. Vybudovaná obehová ekonomika; 

 

2. Znížená závislosť mesta na dovoze energií 

2.1 Zvýšené využívanie obnoviteľných zdrojov; 

2.2 Zvýšená energetická účinnosť budov. 

 

3. Znížené emisie skleníkových plynov v meste adaptovaného na zmenu klímy 

3.1. Dekarbonizované ekonomické a neekonomické aktivity v území mesta; 

3.2. Eliminované negatívne dopady zmeny klímy (povodne, sucho, efekt tepelných 

ostrovov). 

 

4. Vybudovaná zelená a modrá infraštruktúra, ktorá chráni a rozvíja prírodné zdroje územia 

mesta 
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4.1 Zachované porasty lesy, zastavenie záberov pôdy, zadržané vodné zdroje v krajine; 

4.2. Zachovaná a posilnená biodiverzita v území; 

4.3. Sanované, rekultivovné a odstránené environmentálne záťaže; 

4.4. Zvýšený záujem občanov o životné prostredie (aj prostredníctvom informovanosti 

a environmentálneho vzdelávania). 

 

5. Zlepšená kvalita života občanov žijúcich na území mesta 

5.1. Dobudovaná základná environmentálna infraštruktúra (vodovodná sieť, 

kanalizácie, odpadové hospodárstvo); 

5.2. Dostupné bývanie aj pre sociálne slabšie skupiny, vrátane nájomného bývania; 

5.2. Vybudovaný integrovaný SMART dopravný systém, ktorý obmedzuje dopady 

dopravy na životné prostredie a znižuje dopravnú nehodovosť 

5.3. Zriadené nízko-emisné zóny a dobudované systémy cyklotrás a cyklistickej 

dopravy; 

5.4. Vytvorený systém integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti o občanov, 

vrátane opatrení SPODaSK a deinštitucionalizácie sociálnej starostlivosti; 

5.8. Posilnený bezbariérový prístup vo všetkých verejných priestoroch; 

5.9. Obnovené a zachované kultúrne a prírodné dedičstvo vytvárajúce

 podmienky pre prosperujúci cestovný ruch; 

5.10 Skvalitnený výkon verejnej správy využívajúci SMART prístupy na všetkých úrovniach 

3. Možné riziká súvisiace s tvorbou a implementáciou PHRSR 

Medzi kľúčové riziká súvisiace s tvorbou a implementáciu PHRSR patrí najmä nedostatočná 

časová a kapacitná príprava na tvorbu strategického materiálu, ako aj vysoká miera 

neočakávaných udalostí (napr. pandémia choroby COVID-19), vystúpenie Veľkej Británie z EÚ 

a jej dôsledky a oneskorené zverejnenie podmienok na nové programové obdobie zo strany 

európskej únie a Slovenskej republiky. 

 

K ďalším rizikám patria: 

S charakterom udalostí: 

 Komunálne voľby (2022); 

 Politická nestabilita; 

 Ekonomická nestabilita na národnej úrovni; 

 Nové zistenia analýz; 

 Nedostatok kvalitných údajov a informácií; 

 Nedobudovaný systém spravovania a tvorby stratégií; 

 Byrokratickosť a administratívne brzdy; 

 Napätie medzi zdrojmi a potrebami; 

 Napätie medzi očakávaniami a reálnymi možnosťami, resp. politickou vôľou. 

Vzťahové: 

 Napätie v systéme samospráv; 

 Napätie v reakcii na rozličné udalosti a nárast extrémizmu v názoroch; 

 Nejasnosť v sektorových stratégiách. 

Systémové: 

 Nízka miera spolupráce sociálnych-ekonomických subjektov; 

 Strata konzistentnosti. 

 

C. Dotknuté subjekty 
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1. Vymedzenie kľúčových partnerov (hlavných aktérov rozvoja, dotknutej 

verejnosti vrátane jej združení a osobitne sociálno-ekonomických partnerov) 

1.1. Definovanie hlavných aktérov rozvoja obce/skupiny obcí/mesta/VÚC 

 Členovia pracovných skupín k tvorbe PHRSR  

 Záujmové združenia pôsobiace na území mesta, vrátane športových klubov a 

kultúrno-osvetových organizácií; 

 Školy pôsobiacich na území mesta 

 Subjekty pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja na území mesta  

 Oblastná organizácia cestovného ruchu pôsobiaca na území mesta 

1.2.Definovanie dotknutej verejnosti 

Implementáciou dokumentu budú dotknuté všetky skupiny verejnosti na území Mesta Šamorín 

zastúpené: 

 územnou samosprávou na úrovni mesta; 

 právnickými osobami zastupujúcimi podnikateľský sektor; 

 právnickými osobami neziskového sektora z oblasti kultúry, športu, sociálnej a 

zdravotnej starostlivosti, vzdelávania  

1.3.Definovanie partnerov verejného sektora – sociálno-ekonomických partnerov 

Identifikácia 

partnera 

Hlavná 

motivácia 

partnera pre 

spoluprácu 

Kapacita pre 

zapojenie do 

tvorby PHRSR 

Návrh 

inštitucionalizácie 

partnerstva resp. 

využitia existujúcej 

Návrh 

kľúčových 

fáz zapojenia 

partnera 

Fórum inštitút 

pre výskum 

menšín, 

Šamorín 

Zastupovať 

záujmy  

subjektov 

príslušnej 

oblasti 

sociálno- 

ekonomickýc

h partnerov 

 

Administratívne 

zdroje subjektu 

Spolupracujúci 
partner 

Analýza, 

programovani

e a nastavenie 

implementácie 

Regionálna 

rozvojová 

agentúra 

Šamorín 

Odborná 

spolupráca 

Administratívne 

zdroje subjektu 

Spolupracujúci 
partner 

Analýza, 

programovani

e a nastavenie 

implementácie 

Smart cities 
club 

Zastupovať 

záujmy  

subjektov v 

oblasti 

SMART 

prístupov 

 

Administratívne 

zdroje subjektu 

Spolupracujúci 
partner 

Analýza, 

programovani

e a nastavenie 

implementácie 
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Združenie 

obcí Horného 

Žitného 

ostrova v 

odpadovom 

hospodárstve  

 

Zefektívniť 

separovaný 

zber  

na území 

mesta 

Administratívne 

zdroje subjektu 

Spolupracujúci 
partner 

Programovani

e a nastavenie 

implementácie 

Csallóköz 

Natúrpark - 

Natúrpark 

Žitný ostrov 

Napomáhať 

rozvojovej 

spolupráce 

mesta s 

okolitým 

regiónom 

Administratívne 

zdroje subjektu 

Spolupracujúci 
partner 

Programovani

e a nastavenie 

implementácie 

 

1.3.1. Návrh koordinačnej štruktúry procesu spracovania PHRSR 

Gestor tvorby 

stratégie 

Tomáš Szerda, Odbor ekonomický,  správy majetku mesta a miestnych 

daní – vedúci, tomas.szerda@samorin.sk 

Koordinátor 

prípravných 

prác  

Lea Fašangová, Odbor ekonomický,  správy majetku mesta a miestnych 

daní, lea.fasangova@samorin.sk 

Koordinátor 

tvorby 

stratégie 

Lea Fašangová, Odbor ekonomický,  správy majetku mesta a miestnych 

daní, lea.fasangova@samorin.sk 

Členovia riad. 

výboru 

Zástupcovia z jednotlivých pracovných skupín 

Tím pre 

koordináciu 

tvorby a impl. 

Výkonnou zložkou pri koordinácii prác pracovných skupín bude Odbor 

ekonomický,  správy majetku mesta a miestnych daní 

Pracovné 

skupiny 

zodpovedné za 

jednotlivé 

úlohy: 

Pracovná skupina pre oblast podnikateľskej činnosti a cestovného ruchu 

Pracovná skupina pre oblasť sociálna, zdravotná a bytová 

Pracovná skupina pre oblasť výstavby, územnej správy a rozvoja mesta 

Pracovná skupina pre oblasť športu a mládeže 

Pracovná skupina pre oblasť ochrany životného prostredia 

Pracovná skupina pre oblasť školstva a výchovy 

Pracovná skupina pre životné prostredie a pôdohospodárstvo; 

Pracovná skupina pre oblasť kultúry 

Pracovná skupina pre oblasť dopravy, verejného poriadku a požiarnej 

ochrany 

2. Zoznam dotknutých subjektov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov 

Dotknuté mesto: Mesto Šamorín 

Susediace obce: Dobrohošť, Báč, Veľká Paka, Kvetoslavov, Dunajská Lužná, Hamuliakovo 

Regionálne orgány štátnej správy: Okresný úrad Dunajská Streda 

Regionálna samospráva: Trnavský samosprávny kraj 

mailto:tomas.szerda@samorin.sk
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Orgány ústrednej štátnej správy 

 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR; 

 Ministerstvo dopravy a výstavby SR; 

 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR; 

 Ministerstvo hospodárstva SR; 

 Ministerstvo vnútra SR; 

 Ministerstvo kultúry SR; 

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR; 

 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR; 

 Ministerstvo životného prostredia SR. 

3. Dotknuté susedné štáty 

Vzhľadom na obsah stratégie sa neočakáva negatívny vplyv na územie Maďarska. 
 

 


