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Váení èitatelia,

Trvalo udrate¾ný rozvoj a Miestna Agenda 21 sú pojmy, s ktorými sa
v ostatných rokoch stretávate èoraz èastejie. Trvalo udrate¾ný rozvoj je rozvoj, ktorý je chápaný ako ekonomický a sociálny pri zoh¾adnení ochrany ivotného prostredia.
Slovenská republika súhlasila s pristúpením k Agende 21, ktorá je základným dokumentom trvalo udrate¾ného rozvoja u v roku 1993. Odvtedy prebieha na Slovensku mnoho aktivít a procesov podporujúcich uplatòovanie
princípov trvalo udrate¾ného rozvoja v praxi.
Do rúk sa Vám dostáva publikácia zameraná na vysvetlenie uplatòovania
trvalo udrate¾ného rozvoja na miestnej úrovni, napr. prostredníctvom Miestnej Agendy 21, Plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja a iných komunitných iniciatív.
Cie¾om plánov trvalo udrate¾ného rozvoja je vytýèi základné smerovanie
obce na najbliie roky tak, aby bolo zmysluplné, úèelné, realistické a aby
zabezpeèovalo zlepenie kvality ivota obèanov a to jednak v materiálnej sfére
(vyí ivotný tandard, zlepená vybavenos obce, zlepenie ekonomického
prostredia a zamestnanosti) ako aj vo sfére duchovných potrieb a vo oblasti
ivotného prostredia (plní ivot, zmysluplná práca, zachovalá príroda a kultúrne dedièstvo).
Plán trvalo udrate¾ného rozvoja by mal obsahova analýzu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce, hlavné smery rozvoja, stanovenie prvoradých priorít
a cie¾ov. Ich príprava je proces, ktorý sa uskutoèòuje tie na základe princípu
partnerstva a teda jeho dôleitou súèasou je aj zapojenie verejnosti a ïalích
hlavných zúèastnených skupín do prípravy. Zapojenie sa èo najirej verejnosti
do prípravy plánov na prvý poh¾ad komplikuje situáciu pri ich príprave, ale vo
svojej podstate minimalizuje riziká ich odmietnutia, nepochopenia a neuskutoènite¾nosti.
Verím, e táto publikácia bude inpiráciu a návodom pre obce a mikroregióny ako si pripravi plány trvalo udrate¾ného rozvoja, pretoe vyváený rozvoj ekonomiky, sociálnej sféry a ochrana ivotného prostredia na miestnej
úrovni za úèasti vetkých zainteresovaných a obèanov je jednou z ciest, ako
uchova kvalitu ivota a prostredie aj pre nasledujúce generácie.
prof. RNDr. László Miklós DrSc.
minister ivotného prostredia SR
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Úvod
Koncom roka 2002 vydalo Regionálne environmentálne centrum Slovensko
publikáciu "Miestna Agenda 21 - udrate¾ný rozvoj obcí a mikroregiónov na
Slovensku". Jej rozsah síce nebol ve¾ký, ale ohlas bol pomerne znaèný. Publikácia vyla v náklade 2500 kusov, ktorý je v súèasnosti u takmer celý rozobratý. Oboznamovala èitate¾ov so irími súvislosami udrate¾ného rozvoja na
miestnej a regionálnej úrovni na Slovensku, ako aj v medzinárodnom kontexte, uviedla desa prípadových túdií aktivít podporujúcich udrate¾ný rozvoj na
miestnej úrovni a v závere naèrtla východiská a odporúèania na realizáciu procesu Miestnej Agendy 21 (MA 21) na Slovensku. Súèasou publikácie bol aj
adresár domácich grantových programov a organizácií podporujúcich tento
proces.
Autori publikácie cítili, e je potrebné v zaèatej práci pokraèova a aj preto
vznikla táto broúrka. Mono ju chápa ako "vo¾né pokraèovanie" vyie uvedenej publikácie - mala by slúi ako rámcový návod, metodika pre vetkých
tých, ktorí pracujú v problematike rozvoja obcí a mikroregiónov (najmä starostovia obcí, poslanci obecných a mestských zastupite¾stiev, èlenovia komisií,
odborníci v problematike miestneho a regionálneho rozvoja, ale aj zástupcovia mimovládnych organizácií a obèania, ktorým záleí na rozvoji ich komunity) a cítia, e tradièné metódy zaloené na direktívnych postupoch a administratíve u v dnenej dynamickej dobe nestaèia.
Publikácia je koncipovaná tak, aby oboznámila èitate¾a a potenciálneho
uívate¾a v logickom slede s celým procesom MA 21 a poskytla mu rámcový
návod, metodiku na jeho realizáciu. Po struènom uvedení do problematiky
nasleduje pecifikácia úloh hlavných skupín vstupujúcich do procesu MA 21
a podie¾ajúcich sa na jeho priebehu a výsledkoch. Jadro publikácie je zamerané na pecifikáciu samotného procesu MA 21 - jeho iniciaènú, plánovaciu
a realizaènú fázu. Popísané sú aktivity a struèný odporúèaný postup prác
v jednotlivých fázach procesu. V ïalej kapitole sa uvádza pecifikácia kontroly a monitoringu priebehu procesu a dosiahnutých výsledkov so zameraním
na indikátory udrate¾ného rozvoja.
Bohatá je aj prílohová èas publikácie - obsahuje es prípadových túdií
Miestnej Agendy 21, ktoré sa realizovali na Slovensku v r. 2003 v rámci projektu "Regióny 21 - Podpora trvalo udrate¾ného rozvoja na miestnej úrovni",
návrh indikátorov monitorujúcich proces MA 21, vzory dotazníkov pouívaných na prieskum názorov verejnosti a samohodnotenie miestnej samosprávy,
ako aj informácie o monostiach financovania procesu MA 21 v súèasných
podmienkach na Slovensku.
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Veríme, e publikácia "Miestna Agenda 21 - Metodická príruèka" sa stane
uitoènou pomôckou pre iroký okruh pouívate¾ov a zaplní tak èiastoène
medzeru v zdrojoch informácií o problematike miestneho rozvoja.
Autori
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1. Trvalo udrate¾ný rozvoj a Miestna
Agenda 21 - úvod do problematiky
Trvalo udrate¾ný rozvoj (TUR)
Tento pojem sa pouíva vo svete pribline od 70. rokov 20. storoèia. TUR je
rozvojová koncepcia, ktorá síce bola spoèiatku chápaná najmä v zmysle zachovania kvalitného ivotného prostredia, v súèasnosti sa vak poníma komplexne ako prienik sociálneho, ekonomického, environmentálneho a intitucionálneho h¾adiska rozvoja spoloènosti.
Za základnú sa povauje definícia z publikácie OSN "Naa spoloèná budúcnos"1: "Trvalo udrate¾ný rozvoj je taký rozvoj, ktorý umoòuje uspokojova
potreby súèasnej generácie bez toho, aby ohrozil monosti budúcich generácií uspokojova ich potreby."
Na Slovensku je pojem TUR právne zakotvený v zákone o ivotnom prostredí v znení neskorích predpisov (§ 6 zákona è. 17/1992 Zb.) nasledovne:
"Trvalo udrate¾ný rozvoj je taký rozvoj, ktorý súèasným i budúcim generáciám
zachováva monos uspokojova ich základné ivotné potreby a pritom nezniuje rozmanitos prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov".
Slovenská republika má od roku 2001 vládou a od roku 2002 NR SR schválený základný dokument TUR na národnej úrovni - "Národnú stratégiu trvalo
udrate¾ného rozvoja SR"2 . Uvádza sa v nej: "Výzvou pre Slovensko, jeho predstavite¾ov, dôleité skupiny spoloènosti a vetkých obèanov je pochopi a osvoji si problematiku TUR ako celkový sociálny a kultúrny rozvoj, ekonomickú
prosperitu v harmonickom vzahu s prírodou a ivotným prostredím".
Jednoducho povedané, "trvalo udrate¾ný rozvoj neznamená, e sme zdedili Zem od naich rodièov, ale znamená, e sme si ju poièali od naich detí"
(základné motto projektu Podpora trvalo udrate¾ného rozvoja v SR, ktorý sa
v SR realizoval s podporou Rozvojového programu OSN v rokoch 1999-2001).
Viac o trvalo udrate¾nom rozvoji sa môete dozvedie v spomínanej
"Národnej stratégii TUR SR", v publikácii "Trvalo udrate¾ný rozvoj - výzva pre
Slovensko"3 alebo na internetovej stránke www.tur.sk,4 kde sú okrem týchto
Brundtlandová a kol.: Our common future, 1987.
Národná stratégia trvalo udrate¾ného rozvoja pre SR. (2001). Bratislava, REC Slovensko, MP SR, UNDP.
3 Mederly, P. (ed.) a kol. (2001). Trvalo udrate¾ný rozvoj - výzva pre Slovensko, Bratislava REC Slovensko.
4 Okrem stránky www.tur.sk môete nájs dokumenty a materiály k problematike udra¾ného rozvoja
v slovenskom jazyku napr. aj na stránkach Ministerstva ivotného prostredia SR (www.enviro.gov.sk),
Slovenskej agentúry ivotného prostredia (www.sazp.sk) a Spoloènosti pre trvalo udrate¾ný ivot v SR
(www.changenet.sk/stuz).
1
2
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dokumentov v elektronickej podobe dostupné aj mnohé ïalie materiály
a zaujímavosti o problematike trvalo udrate¾ného rozvoja vo svete a na Slovensku.

Miestna Agenda 21 (MA 21)
Tento pojem úzko súvisí s trvalo udrate¾ným rozvojom na miestnej úrovni.
Zaviedol sa na Konferencii OSN o ivotnom prostredí a rozvoji v Rio de Janeiro 1992, keï sa v kapitole 28 známeho dokumentu Agenda 215 píe: "...Vetky miestne orgány by mali vstúpi do dialógu s obèanmi, miestnymi organizáciami a súkromnými podnikate¾mi a prija "Miestnu Agendu 21". Na základe
konzultácií a vytváraní konsenzu by sa mali miestne orgány od miestnych,
obèianskych, komunálnych, obchodných a priemyselných organizácií uèi a získava informácie, potrebné pre prípravu najlepích stratégií...".
Agenda 21 znamená zjednoduene "rozvojový program pre 21. storoèie".
Vypracova a uplatòova by sa mal na viacerých úrovniach - medzinárodnej,
národnej, regionálnej a miestnej. Miestna Agenda 21 je urèená pre miestnu
úroveò - v naom prostredí sú to obce (mestá a dediny) a mikroregióny.
Viac o problematike Miestnej Agendy 21 a jej doterajom uplatòovaní vo
svete a na Slovensku hovorí publikácia "Miestna Agenda 21 - udrate¾ný rozvoj
obcí a mikroregiónov na Slovensku"6. Pod¾a tejto publikácie "MA 21 je program trvalo udrate¾ného rozvoja (TUR) pre 21. storoèie, ktorý predstavuje súbor vzájomne sa podporujúcich komunitných aktivít pre obec alebo
mikroregión".
Z doterajích skúseností je jasné, e Miestna Agenda 21 (ïalej len MA 21)
nie je len dokument, ale je to dlhodobý tvorivý proces, v ktorom samosprávy
obcí, miest a mikoregiónov spolupracujú v partnerskom vzahu s ostatnými
hlavnými skupinami spoloènosti. Jedným z cie¾ov je vytvori akèný plán uplatòovania TUR na miestnej úrovni. MA 21 je efektívnym nástrojom na dosiahnutie TUR, pretoe je zaloená na reálnej práci a dobrej znalosti miestnych
pomerov. Dlhodobým cie¾om MA 21 by malo by dosiahnutie TUR obce alebo
mikroregiónu a pochopenie globálneho významu miestnych rozhodnutí. Pri
uplatòovaní MA 21 sa vychádza zo zásad robi viac, avak postupnými krokmi, pouíva viac zruènosti ako zdroje, by menej nároèný na spotrebu materiálu a pritom nároènejí na lepie ivotné prostredie a kvalitu ivota. MA 21
Klinda, J. (ed.). (2001). Agenda 21 a trvalo udrate¾ný rozvoj, Bratislava, Ministerstvo ivotného prostredia SR.
6 Mederly, P. (ed.) a kol. (2002) Miestna Agenda 21 - udrate¾ný rozvoj obcí a mikroregiónov na Slovensku. Bratislava, REC Slovensko.
5
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riei to, èo môe ovplyvni a zmeni v rámci kompetencií miestnej komunity
(úradu, obèana, miestnych organizácií a záujmových zdruení, podnikate¾ov).
MA 21 uznáva k¾úèovú úlohu miestnej samosprávy v trvalo udrate¾nom rozvoji na miestnej úrovni.
Na Svetovom summite OSN o udrate¾nom rozvoji (WSSD - Johannesburg,
2002) sa zaviedol nový pojem "Miestna Akcia 21". Je chápaná ako akèný plán
pre realizáciu MA 21, vo¾nejie ako kadá akcia napomáhajúca realizáciu programov TUR na miestnej úrovni. Zdôrazòuje sa, e najmä na miestnej úrovni je
potrebné prejs "od agendy k akcii", preto sa zrejme bude èím ïalej tým viac
pouíva aj tento pojem.
Rámèek 1 Miestna Agenda 21 a Johannesburg

Úlohu MA 21 potvrdil aj Svetový summit OSN o udrate¾nom rozvoji (WSSD), ktorý sa konal v r. 2002 v Johannesburgu7. Implementaèný plán prijatý na WSSD vyzýva k vypracovávaniu programov pre rozvoj miestnych komunít a k podpore miestnych rozvojových plánov napr. v bode 149 sa uvádza: "...posilòova úlohy a schopnosti miestnych orgánov ako aj zainteresovaných strán pri realizácii Agendy 21
a výsledkov summitu a posilòovanie trvalej podpory pre miestne programy Agendy 21 a súvisiacich iniciatív a partnerstiev..."
Predstavitelia miestnych samospráv sa zili v rámci WSSD na tzv.
Summite miestnych samospráv (Local Governement Session) pod heslom "Miestne akcie hýbu svetom". Základnou otázkou pod¾a nich je,
ako prejs "od agendy k akcii". V dokumente "Výzva z Johannesburgu"
a v "Realizaènom rámci MA 21 pre desaroèie 2002-2012"8 sa zdôrazòuje úloha "Miestnych Akcií 21" ako realizaèného rámca MA 21 pre
nasledujúce desaroèie.

7 Podrobnejie informácie o Svetovom summite OSN o udrate¾nom rozvoji sú na stránke
www.johannesburgsummit.org. V slovenskom jazyku sú niektoré dokumenty z tohto summitu
aj na stránke www.tur.sk.
8 ICLEI, Toronto, Kanada - informácie na stránke www.iclei.org
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Obrázok 1 - Model udrate¾ného rozvoja (vo¾ne pod¾a WHO, 2000)9

Obrázok 2 Miestna Agenda 21 - hlavné fázy a etapy

WHO. (2000). Plánování zdraví a udritelného rozvoje mìst (preklad z anglického originálu). Kanceláø
Brno - Zdravé mìsto Magistrátu mìsta Brna, 112 pp.
9
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2. Podporné procesy MA 21
na Slovensku
Intitucionálny a legislatívny rámec podporujúci MA 21
Opatrenia podporujúce uplatòovanie MA 21 na Slovensku sa postupne
zaèali prijíma najmä po roku 1992, keï bývalá ÈSFR a následne na to od
r. 1993 Slovensko súhlasilo s pristúpením k deklarácii prijatej v Rio de Janeiro
(tzv. Rio deklarácia). Ich struèná chronológia je uvedená v rámèeku 2.
Rámèek 2 Struèná chronológia významných aktivít
vlády Slovenskej republiky a Národnej rady Slovenskej
republiky podporujúcich miestnu a regionálnu Agendu 21

10

1991 Uznesenie vlády ÈSFR o Programe obnovy dediny. Realizácia pilotných projektov vo vybratých obciach
1992 Bývala ÈSFR a od r. 1993 SR súhlasila s pristúpením v Rio deklarácii a Agende 21
1996 SR sa stala èlenom Komisie OSN pre trvalo udrate¾ný rozvoj
1996 Vláda a NR SR schválili Národný environmentálny akèný program
SR (I.)
1997 Vláda schválila aktualizáciu, orgány a organizácie poverené prípravou Programu obnovy dediny, èím sa vytvoril nový priestor na
jeho realizáciu
1997 Vláda schválila Koncepciu uplatòovania Agendy 21 a ukazovate¾ov
trvalo udrate¾ného rozvoja. Koncepcia stanovila zodpovednos
ústredných orgánov tátu za uplatòovanie jednotlivých kapitol
a ukazovate¾ov TUR. Za kapitolu 28 Agendy 21 "Iniciatívy samosprávnych orgánov na podporu TUR" sú gestorom krajské úrady.
1999 Vytvorila sa Rada vlády SR pre trvalo udrate¾ný rozvoj
1999 Vláda a NR SR schválili Národný environmentálny akèný program
SR (II.)
2000 Úèinnos nadobudol zákon è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Ïalie informácie o schválených dokumentoch môete nájs na stránke vlády Slovenskej republiky
(www.vlada.gov.sk) alebo na stránkach jednotlivých ministerstiev.

10
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2001 Vláda SR prijala Národnú stratégiu trvalo udrate¾ného rozvoja
v SR (10/2001), prednostom krajských úradov a prednostom
okresných úradov vláda SR uloila rozpracova zámery, priority
a ciele tohto dokumentu v rámci regionálnych a Miestnych
Agend 21, Akèných plánov trvalo udrate¾ného rozvoja a v aktualizovaných regionálnych operaèných plánoch
2002 NR SR prijala Národnú stratégiu trvalo udrate¾ného rozvoja v SR
(04/ 2002)
2002 Predstavitelia vlády SR sa zúèastnili na svetovom Summite o trvalo
udrate¾nom rozvoji, ktorý sa uskutoènil v Johannesburgu a podpísali závereèné dokumenty summitu
2003 Vláda SR schválila Národný rozvojový plán (vrátane operaèných
programov) a predloila ho EK
2003 Vytvorenie integrovanej siete 24 regionálnych rozvojových agentúr v rámci Slovenska
Z analýz súèasného stavu vyplynulo, e u aj na Slovensku dochádza k postupnému zapájaniu miestnych samospráv do programu MA 21. Pre efektívnejie
napredovanie vak stále chýba úèinná podpora MA 21 zo strany vlády a kontruktívna spolupráca medzi sektormi na vetkých úrovniach. Väèina uznesení
a plánovaných úloh, ktoré mali podpori proces MA 21, zostala iba "na papieri"
a ich samotná implementácia je zabezpeèovaná nevyhovujúco. Aj finanèná
a organizaèná podpora zo strany vlády SR je v porovnaní s inými európskymi
krajinami (napr. aj s Èeskou republikou) ve¾mi slabá, tátne dotácie poskytuje
prakticky iba MP SR (príkladmi môu by najmä Program obnovy dediny a Zelený projekt). Zároveò odborná organizácia MP SR - Slovenská agentúra ivotného prostredia v rámci svojej tatutárnej èinnosti sleduje uplatòovanie princípov
TUR cez metodicko-odbornú pomoc a poradenstvo pri integrácii problematiky
TUR do rozvojových dokumentov, praktické spracovanie a manaérstvo procesu
Agendy 21 pre regióny, mikroregióny a obce, a po výchovno-vzdelávacie aktivity a vyhodnocovanie indikátorov TUR. Dôleitú úlohu pri podpore miestneho
rozvoja môu zohra regionálne rozvojové agentúry, vytvorené Ministerstvom
výstavby a regionálneho rozvoja SR11, ktoré zabezpeèujú napr. aj poradenskú
slubu obciam, podnikate¾om a mimovládnym organizáciám pri získavaní
finanèných prostriedkov zo trukturálnych fondov.
Zoznam a kontaktné adresy regionálnych rozvojových agentúr nájdete na stránke Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR - www.build.gov.sk.

11
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Súèasnú nepriaznivú situáciu intitucionálneho zabezpeèenia, nekoordinovanú
prácu jednotlivých rezortov ako aj pretrvávajúci rezortizmus by mohli pozitívne
ovplyvni posilnené kompetencie samosprávy na miestnej a regionálnej úrovni,
zlepujúce sa podmienky na prístup k informáciám, participácia verejnosti a úèinnejia implementácia prijatej Národnej stratégie trvalo udrate¾ného rozvoja SR.
Pre podporu rozvoja miestnych aktivít je osobitne dôleité urýchlenie postupu
reformy verejnej správy. Vláda SR svojim uznesením è. 370 schválila dòa 14.mája 2003
Projekt ïalej decentralizácie verejnej správy na roky 2003-200612. Projekt urèuje
ïalí postup presunu pôsobností na obecnú samosprávu a samosprávu vyích
územných celkov, zruenie okresných úradov a krajských úradov a zaèiatok èinnosti
novej truktúry miestnej tátnej správy k 1.1.2004. K tomuto termínu teda má prís
k zániku integrovaných úradov miestnej tátnej správy a k zaèatiu èinnosti úradov
pecializovanej tátnej správy, z ktorých sú pre proces MA 21 dôleité najmä úrady
ivotného prostredia, pozemkové úrady, lesné úrady a stavebné úrady.
Z h¾adiska podpory programov MA 21 na miestnej úrovni je osobitne potrebné vzdelávanie pracovníkov a volených zástupcov samosprávy. ZMOS u v r.
1994 zaloilo na úèely vzdelávania Nadáciu vzdelávania samosprávy SR, avak
k 31.12.2002 bola jej èinnos oficiálne ukonèená. Táto intitúcia poèas svojej existencie spolupracovala so sieou 11 regionálnych vzdelávacích centier (RVC), ktoré
svojou pôsobnosou pokrývali celé Slovensko (od 1.1.2003 pôsobí 12 RVC).

Plánovanie ako podpora procesu MA 21
V SR existuje v súèasnosti plánovanie na viacerých úrovniach - územnej resp.
priestorovej (územné plánovanie, krajinné plánovanie), sociálno-ekonomickej
(regionálne rozvojové plány a programy) a rezortnej (rezortné / sektorové
stratégie, koncepcie, programy). Takéto poòatie zapríèiòuje èasto prekrývanie
rozvojových dokumentov na jednej strane a ich vzájomný nesúlad na strane
druhej. Rozvojové dokumenty sú spracovávané rôznymi rezortmi, v rôznej
truktúre, håbke a kvalite. Tieto dokumenty sú väèinou strednodobého charakteru (na 5-10 rokov, v prípade územných plánov na 15-20 rokov).
Plánovanie a spracovanie rozvojových dokumentov sa u nás dostáva do
popredia aj v súvislosti so vstupom SR do Európskej únie a s monosou èerpania podporných a trukturálnych fondov - takto vznikli napr. Národný plán
regionálneho rozvoja SR13, Plán rozvoja po¾nohospodárstva a vidieka SR14
Tento projekt môete nájs na stránke www.vlada.gov.sk v poloke "dokumenty".
Dokument v úplnom znení nájdete na stránke Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR www.build.gov.sk
14 Dokument v úplnom znení nájdete na stránke Ministerstva pôdohospodárstva SR - www.mpsr.sk
12

13
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a ich rozpracovanie na úrovni regiónov. Ïalími sú sektorové operaèné programy jednotlivých rezortov, ktoré majú charakter akèných plánov na konkrétne obdobie s vyèíslením zdrojov a plánovanie na miestnej úrovni (hospodársky
a sociálny rozvoj).

Základné dlhodobé smerovanie spoloènosti
na dlhie èasové obdobie (dlhodobú víziu) obsahujú dokumenty "Národná
stratégia trvalo udrate¾ného rozvoja SR"15 a dva súbene spracované dokumenty "Vízia vývoja Slovenskej republiky do roku 2020" (Prognostický ústav
SAV a Intitút pre verejné otázky, 2002). Kým prvý dokument bol schválený vládou SR a NR SR a uznesenie NR SR è. 1989/2002 ukladá vláde SR predklada
kadoroène NR SR správu o plnení úloh NSTUR pod¾a jednotlivých rezortov,
ïalie dve spomínané vízie nemajú zatia¾ podobné zakotvenie a neboli ani vzájomne zosúladené.
V kontexte dlhodobého smerovania Slovenska je dôleité, e vláda SR sa
v svojom programovom vyhlásení z novembra 2002 zaväzuje k uplatòova
princípy trvalo udrate¾ného rozvoja prostredníctvom rozvojovej politiky
s dôrazom na jej vyváený ekonomický, sociálny a environmentálny
rozmer a za prioritu povauje premietnutie NSTUR SR do rozhodujúcich
rozvojových koncepcií SR.

Územné plánovanie
V SR je právne zakotvené v tzv. stavebnom zákone (Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku è. 56/1976 v znení neskorích predpisov).
Pod¾a § 1 tohto zákona sa územným plánovaním sústavne a komplexne riei
priestorové usporiadanie a funkèné vyuívanie územia, urèujú sa jeho zásady,
navrhuje sa vecná a èasová koordinácia èinností ovplyvòujúcich ivotné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrnohistorické hodnoty územia, územný rozvoj
a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udrate¾ného rozvoja. Územné
plánovanie vytvára predpoklady na trvalý súlad vetkých èinností v území s osobitným zrete¾om na starostlivos o ivotné prostredie, dosiahnutie ekologickej
rovnováhy a zabezpeèenie trvalo udrate¾ného rozvoja, na etrné vyuívanie prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných, civilizaèných a kultúrnych hodnôt.
Nástrojmi územného plánovania sú územnoplánovacia dokumentácia, územnoDokument v úplnom znení nájdete na stránke www.tur.sk alebo na stránke Ministerstva ivotného
prostredia SR - www.enviro.gov.sk
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plánovacie podklady a územné rozhodnutie. Územnoplánovacia dokumentácia
sa spracúva pre stupeò celotátny, regionálny, pre obce a èasti obce.
Koncepcia územného rozvoja Slovenska riei priestorové usporiadanie
a funkèné vyuívanie územia SR a ustanovuje rámec sociálnych, ekonomických, environmentálnych a kultúrnych poiadaviek tátu na územný rozvoj,
starostlivos o ivotné prostredie a tvorbu krajiny SR a jej regiónov. Územné
plány regiónov ustanovujú najmä zásady a regulatívy truktúry osídlenia,
priestorového usporiadania a funkèného vyuívania územia z h¾adiska jeho
trvalo udrate¾ného rozvoja, ochrany prírody a krajiny, ako aj rozvoja jednotlivých ¾udských aktivít na danom území. Územné plány obce majú obdobný
obsah, avak v podrobnejej mierke pre územie obce.
Kadá územnoplánovacia dokumentácia má záväznú èas a smernú èas.
V záväznej èasti sa schva¾ujú zásady a regulatívy (po predchádzajúcom prerokovaní v rámci dotknutých orgánov v zmysle zákona), na úrovni národnej sa
vyhlasujú nariadením vlády, na úrovni samosprávneho kraja a obce sa vyhlasujú veobecne záväzným nariadením. V rámci spracovania, ako aj prerokovania
a schva¾ovania územných plánov je procesne oetrené zabezpeèenie súladu
medzi jednotlivými územnými plánmi v horizontálnej aj vertikálnej rovine.
Od mája 2003 preli kompetencie v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku z Ministerstva ivotného prostredia SR do pôsobnosti
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Krajinné plánovanie
má v SR dlhodobú tradíciu, rozvíja sa najmä v rámci metodiky LANDEP (krajinnoekologické plánovanie) a ÚSES (územný systém ekologickej stability). Ako
súèas plánovacieho procesu je krajinné plánovanie zakotvené v rámci územného plánovania (krajinnoekologický plán je pod¾a § 19c stavebného zákona
súèasou územného plánu regiónu a obce v etape prieskumov a rozborov - jeho
cie¾om je optimálne priestorové a funkèné vyuívanie územia s prihliadnutím
na krajinnoekologické, kultúrnohistorické a sociálnoekonomické podmienky),
ochrany prírody a krajiny (dokumenty ÚSES sú súèasou dokumentácií ochrany prírody pod¾a § 54 zákona o ochrane prírody a krajiny - prièom dokument
miestneho ÚSES sa chápe ako dokument urèený na ochranu rozmanitosti podmienok a foriem ivota na miestnej úrovni), procesu pozemkových úprav (projekt MÚSES je súèasou komplexného projektu pozemkových úprav pod¾a § 12
Zákona è. 330/1991 Z.z. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových
spoloèenstvách v znení neskorích predpisov).
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Dokumentácie regionálneho ÚSES sú spracované pre vetky okresy SR, na
miestnej úrovni boli spracovávané do r. 2000 v rámci ÚPN miest a obcí. Krajinnoekologické plány sa spracúvajú na miestnej úrovni ako súèas územných
plánov od r. 2000. Proces spracovania projektov pozemkových úprav je ete
len v zaèiatkoch (pozri ïalej). Na spracovanie týchto dokumentácií existujú
metodické pokyny schválené na úrovni rezortu ivotného prostredia.
Momentálne Ministerstvo ivotného prostredia SR pripravuje zákon o krajinnom plánovaní, ktorý by mal zastrei celú problematiku dokumentov
ochrany a tvorby krajiny. Krajinný plán by mal poskytnú pre územný plán podklad (odborný dokument) formou ponuky ekologicky optimálneho priestorového usporiadania a funkèného vyuívania krajiny.

Regionálny rozvoj
Je v SR právne ukotvený Zákonom è. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho
rozvoja. Základnými dokumentmi pod¾a § 5 zákona sú Národný plán regionálneho rozvoja SR, regionálny operaèný program, sektorový operaèný program,
program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja
a program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce. Ako sme u vyie
uviedli, na podporu regionálneho rozvoja vznikla v tomto roku v rámci jednotlivých krajov integrovaná sie 24 regionálnych rozvojových agentúr.
Národný plán regionálneho rozvoja SR (NPRR) je základný strednodobý
strategicko-plánovací dokument o rozvoji regiónov vypracovaný spravidla na 57 rokov. Obsahuje analýzu hospodárskej a sociálnej situácie v regiónoch a potenciálu potrebného na ich rozvoj, urèenie rozvojových cie¾ov a prvoradých úloh
potrebných na dosiahnutie týchto cie¾ov vrátane stratégie, plánovaných èinností a vplyvu na ivotné prostredie. Národný plán obsahuje tie rámcový návrh
finanèného a administratívneho zabezpeèenia podpory regionálneho rozvoja.
NPRR bol aktualizovaný do podoby Národného rozvojového plánu (NRP),
ktorý je základným dokumentom pre regionálnu politiku SR a podkladom na
realizáciu regionálnej politiky EÚ na Slovensku. Vláda SR v marci 2003 (uznesenie è. 166/2003) rozhodla o návrhu Národného rozvojového plánu a tým
splnila základnú podmienku na získanie finanèných prostriedkov zo trukturálnych fondov a kohézneho fondu po vstupe SR do Európskej únie.
Regionálny operaèný program (ROP) je strednodobý dokument, ktorý
obsahuje analýzu hospodárskej a sociálnej situácie regiónu (tatistické jednotky NUTS II. stupòa), ciele a prvoradé potreby v rozvoji regiónu, súhrnný popis
opatrení plánovaných na dosiahnutie cie¾ov, rámcový finanèný plán a ustanovenia na jeho zabezpeèenie.
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Sektorový operaèný program (SOP) je strednodobý dokument vypracovaný
pre vopred urèené sektory; obsahuje ciele a prvoradé potreby sektoru, súhrnný
popis opatrení plánovaných na dosiahnutie cie¾ov a prvoradých potrieb, rámcový
finanèný plán a ustanovenia na jeho zabezpeèenie. Poèet a zameranie sektorových
operaèných programov urèuje vláda. V súèasnosti sú vypracované tri sektorové
operaèné programy, a to: Priemysel a sluby, ¼udské zdroje, Po¾nohospodárstvo
a rozvoj vidieka a operaèný program Základná infratruktúra.
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho
kraja je strednodobý programový dokument, ktorý obsahuje najmä analýzu hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja, hlavné smery jeho vývoja
a urèenie jeho cie¾ov a prvoradých potrieb, urèenie okresov a obcí, ktorých rozvoj
je potrebné podporova, úlohy a prvoradé potreby v rozvoji technickej infratruktúry, sociálnej infratruktúry, v starostlivosti o ivotné prostredie, vo vzdelávaní,
v kultúre a v ïalích oblastiach, návrh finanèného a administratívneho zabezpeèenia. Program je v súlade s cie¾mi a potrebami ustanovenými v národnom pláne
a s podkladom na vypracovanie prísluného regionálneho operaèného programu.
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce je zakotvený v § 10 zákona ako strednodobý programový dokument, ktorý má
obdobnú truktúru ako program pre samosprávny kraj.

Rezortné plánovanie
je zamerané na vypracúvanie rezortných rozvojových koncepcií a programov, ktoré stanovujú priority a rozvojové ciele daného rezortu (oblasti). Môu
sa rozpracúva na úrovni krajov, resp. inak vymedzených území (napr. povodia,
okresy...) ktoré zasa ïalej stanovujú priority pre jednotlivé èasti územia. Patria
sem napr. vodohospodárske plány, lesohospodárske plány, plány rozvoja bývania a iné. V súèasnosti sa rezortné plánovanie dopåòa vypracúvaním tzv. sektorových operaèných programov (pozri vyie).
V súvislosti s procesom MA 21 a trvalo udrate¾ného rozvoja veobecne je
dôleitý rozvoj po¾nohospodárstva a vidieka, ktorému je v rámci Európskej
únie venovaná mimoriadna pozornos. Rozvojové programy po¾nohospodárstva a vidieka sú právne zakotvené v Zákone è. 361/2000 o po¾nohospodárstve,
pecifikované sú Nariadením vlády SR è. 316/2001 Z.z. o rozvojových programoch po¾nohospodárstva a vidieka a doplnené Nariadeniami vlády SR è.
515/2002 a è. 717/2002. Zaradená je sem rozsiahla kála èinností v po¾nohospodárstve, v lesníctve a v súvisiacich odvetviach pôdohospodárstva.
Mimoriadne významným faktorom v súvislosti s priestorovým usporiadaním pôdy v SR je realizácia procesu pozemkových úprav, ktoré by mali riei
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dlhodobo zanedbanú situáciu vo vlastníckych a uívate¾ských vzahoch najmä
na po¾nohospodárskom pôdnom fonde. Nové usporiadanie pôdneho fondu
vrátane jeho vlastníctva a uívania bude rieené formou realizácie komplexných projektov pozemkových úprav pre ucelené katastrálne územia a bude
urèujúce pre ïalí rozvoj obcí a mikroregiónov na Slovensku. Túto problematiku upravuje Zákon NR SR è. 330/1991 Z.z. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a o pozemkových spoloèenstvách v znení neskorích predpisov.

Sumarizácia miestnych aktivít súvisiacich s MA 21
Aj napriek doterajej slabej podpore zo strany vlády existujú na Slovensku
poèetné aktivity a iniciatívy samosprávy, miestnej tátnej správy, organizácií
tretieho sektora, vedeckých, univerzitných a odborných pracovísk, ktoré v spolupráci so zahraniènými organizáciami a expertmi úèinne podporujú trvalo
udrate¾ný rozvoj na miestnej úrovni. Získali sa praktické skúsenosti s MA 21,
vytvárajú sa komunitné nadácie, organizujú sa kolenia a semináre a sú u
k dispozícii pozitívne príklady MA 21 na regionálnej a miestnej úrovni. Vzorová regionálna Agenda 21 sa v r. 1999 a 2000 vypracovala pre oblas stredného Pohronia (okresy: Banská Bystrica, Zvolen, Detva, iar nad Hronom, Banská
tiavnica, arnovica, Brezno a Krupina) v rámci projektu "Podpora trvalo udrate¾ného rozvoja v SR", ktorého koordinátorom bolo Regionálne environmentálne centrum Slovensko, garantom projektu MP SR a donátorom projektu
Rozvojový program OSN. Regionálne Agendy 21 majú okrem regiónu stredného Pohronia vypracované napr. okresy Levoèa a Sabinov, Vranovský región
a región Biele Karpaty. Dokumenty zamerané na trvalo udrate¾ný rozvoj boli
v r. 1996-1998 v rámci projektu GEF "Ochrana biodiverzity" vypracované pre tri
benefièné územia, a to nivu Moravy, Východné Karpaty a Vysoké Tatry. Slovenská agentúra ivotného prostredia spracúva v súèasnosti "Regionálnu stratégiu trvalo udrate¾ného rozvoja regiónov SR" pre vetky kraje SR.
Program obnovy dediny (POD)16 , ktorého cie¾om je podpora miestneho
rozvoja na Slovensku a pouíva metódy blízke procesu MA 21, sa zaèal systematicky uplatòova od r. 1998. Hlavnými úèastníkmi POD sú MP SR (ako gestorský orgán) a MP SR, Slovenská agentúra ivotného prostredia (SAP) ako
výkonný orgán, Agentúra pre rozvoj vidieka, Zdruenie miest a obcí Slovenska
a predovetkým obce. V rámci POD sa plánujú a realizujú aktivity, ktoré pris16 Viac informácií k Programu obnovy dediny je na stránke Slovenskej agentúry ivotného prostredia www.sazp.sk.
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pievajú k zlepeniu a skráleniu ivotného prostredia s cie¾om trvalého zvýenia tandardu ivota na vidieku, vrátane zachovania identity sídel, krajiny
a kultúry vidieka.
Za 6 rokov fungovania POD èinil súhrn podpory tátu len 89 mil. Sk, prièom
poiadavky boli v hodnote 1120 mil. Sk. Hovorí to o nedostatoènej podpore
tátu tomuto procesu, ktorý tak stagnuje napriek ve¾kému záujmu zo strany
obcí a mikroregiónov. Obce kadoroène podávajú 1200 projektov a doteraz do
POD bolo zapojených 65 % vetkých dedín Slovenska.
Dôleitou iniciatívou, ktorá podporuje proces MA 21 v mestách, je projekt
Zdravé mestá17. Do národnej siete Zdravých miest je v SR zapojených 13
miest, a to: Koice, Banská Bystrica, Bratislava, Liptovský Mikulá, Martin,
Nitra, Preov, Stará ¼ubovòa, Trenèín, Trnava, Turèianske Teplice, Zvolen, Vranov
nad Top¾ou. Okrem toho je vytvorená Asociácia Zdravých miest ako dobrovo¾né, záujmové a neziskové zdruenie samospráv SR, ktorého cie¾om je podpora zdravia obyvate¾ov miest a obcí. Tri slovenské mestá, a to Banská Bystrica,
Koice a Poprad podpísali Aalborgskú chartu18. Mesto Rajec bolo ocenené
ako Brundtlandské mesto. Organizácia ETP Slovensko realizuje od r. 1997
program: Trvalo udrate¾né mestá, regióny na Slovensku, do ktorého sa u
zapojilo 14 miest a regiónov19. Program trvalo udrate¾ného rozvoja miest si
rozpracovali mestá Spiská Nová Ves a Púchov. V súèasnosti projekt pokraèuje
pod heslom: Ako zapoji verejnos do trvalo udrate¾ného rozvoja miest. Do
tohto pokraèujúceho projektu je zapojených es miest: Zvolen, Stará ¼ubovòa,
Kemarok, Humenné, Detva a Kremnica. Na ïalích projektoch ETP podporujúcich trvalo udrate¾ný rozvoj sa zúèastòujú aj ïalie východoslovenské
mestá, a to Preov, Lipany, Levoèa, Sabinov.
V r. 1999 a 2000 bol pre obce, mestá a mikroregióny vytvorený v rámci
projektu "Podpora trvalo udrate¾ného rozvoja v SR" Program malých grantov.
Koordinátorom programu bolo Regionálne environmentálne centrum Slovensko
(REC Slovensko). Prioritami programu boli aktivity podporujúce trvalo udrate¾ný rozvoj na miestnej úrovni, a to ochrana ivotného prostredia, sociálny
a komunitný rozvoj, budovanie partnerstva medzi mimovládnymi organizáciami, samosprávami, tátnou správou, súkromným sektorom a ostatnými skupinami spoloènosti. Celkovo bolo v rámci programu podporených 28 návrhov,
ktoré predloili mimovládne organizácie a samosprávy obcí. Granty získali
návrhy podporujúce MA 21 v nasledujúcich mestách, obciach alebo (mikro)

17
18
19

Viac informácií k projektu Zdravé mestá je na stránke www.changenet.sk/azms.
Text Aalborgskej charty v slovenèine môete nájs na stránke www.sustainable-cities.org/sub2.html.
Maèáková, S. (2001). Trvalo udrate¾né mestá / regióny na Slovensku, In. ivotné prostredie, 1, 5-8.
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regiónoch: Podtatranský región, Bratislava, Bratislava - mestské èasti Petralka
a Rusovce, Bratislava - mestská èas Ruinov, Bratislava - mestská èas Staré
mesto, obec Liptovský Peter, obec Dunajská Luná, mesto Modra, povodie
toku Parná, obec Torysa, obec Dolný tál, mesto Zvolen, amorín - Malý itný
ostrov, mesto Trenèín, okresy Sabinov a Levoèa, Záluice (Zemplínska írava),
mesto Kemarok a spádové územie Severného Spia, obec Dolné Obdokovce Kolíòanský vrch. Ïalie návrhy, ktoré získali granty, boli zamerané na aktivity
podporujúce trvalo udrate¾ný rozvoj s vyuitím pre celé Slovensko.
Miestne stratégie na mikroregionálnej úrovni odborne podporuje Agentúra
pre rozvoj vidieka (ARVI) prostredníctvom vlastného rozpoètu alebo z grantových zdrojov. ARVI uplatòuje princípy MA 21 od svojho vzniku v roku 1995.
Aktivity korepondujúce s MA 21 v rokoch 2001-02 podporil aj Fond rozvoja
vidieka. V r. 2002-03 sa realizoval "Projekt regionálneho rozvoja v SR" (s podporou Ministerstva pre medzinárodný rozvoj vlády Ve¾kej Británie), prostredníctvom ktorého sa pripravili a realizovali dve stratégie na úrovni mikroregiónov typu
LEADER (blízke MA 21).
REC Slovensko v spolupráci s MP SR, za finanènej podpory Rozvojového
programu Organizácie spojených národov (UNDP) a Britského ministerstva pre
zahranièný rozvoj (DFID), v rokoch 2002 a 2003 realizuje projekt Regióny 21:
Podpora trvalo udrate¾ného rozvoja na miestnej úrovni20. Hlavným cie¾om
je posilnenie kapacít miestnych samospráv vo vybratých regiónoch ako rozhodujúceho subjektu pri zavádzaní princípov trvalo udrate¾ného rozvoja do
miestnych plánovacích politík.
Súèasou projektu je aj podpora realizácie MA 21 v regióne Stredného Pohronia a Dolného Zemplína. Modelové MA 21 realizujú na Strednom Pohroní
Zdruenie Miestna Agenda 21 v Podpo¾aní, Zdruenie obcí mikroregiónu Pod
Panským dielom a Obèianske zdruenie mikroregión Juné Sitno, na Dolnom
Zemplíne samospráva mesta Trebiov, obec Vinné a Zdruenie priate¾ov Medzibodroia.
V r. 2003 realizoval REC Slovensko "Pilotný projekt zapojenia mimovládnych organizácií a slovenských samospráv do celoeurópskych aktivít trvalo
udrate¾ného rozvoja miest", ktorého hlavným cie¾om je vyhodnotenie desiatich tzv. spoloèných európskych indikátorov trvalo udrate¾ného rozvoja miest
v troch modelových mestách - Púchov, Rimavská Sobota a a¾a21. Výsledky
projektu by mali v ïalích rokoch slúi ako metodický návod pre ïalie mestá,
z ktorých cca 30 prejavilo záujem sa na projekte zúèastni.
20
21

Viac podrobností je na stránke Trvalo udrate¾ný rozvoj - www.tur.sk.
Viac podrobností - www.tur.sk
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Program MA 21 by mal by postavený ako súbor vzájomne sa podporujúcich komunitných (obecných, mikroregionálnych príp. a regionálnych)
aktivít, ktorý dokáe oslovi predstavite¾ov vetkých záujmových skupín.
Práve preto je potrebné venova u úplne na zaèiatku osobitnú pozornos identifikácii a zapájaniu rôznych partnerov. Oslovenie zástupcov jednotlivých záujmových skupín na spoluprácu v programe MA 21, získanie ich predstavy
o vhodnej forme zapojenia, prediskutovanie a h¾adanie vhodnej formy / motivácie
ich zapojenia - to sú úlohy, ktoré sú pre úspech celého procesu MA 21 k¾úèové.

Skupiny zainteresované na procese MA 21
Zainteresované skupiny a jednotlivci (angl. stakeholders) sú vetky skupiny a osoby, ktoré môu ovplyvni, alebo ktoré môu by ovplyvnené (pozitívne alebo negatívne) výsledkom rozhodnutia, plánu, programu alebo aj procesom, ktorý k tomuto výsledku vedie22.
Uvádzame preh¾ad zainteresovaných skupín pripadajúcich do úvahy pri rieení MA 21 v naich podmienkach - takýto zoznam vak môe by odliný
v jednotlivých obciach a bude závisie od konkrétnych podmienok kadej
obce / mikroregiónu.
K záujmovým skupinám MA 21 na úrovni obce / mikroregiónu patria:
 miestna samospráva - reprezentovaná starostom (primátorom), poslancami
obecného (mestského) zastupite¾stva, pracovníkmi obecného (mestského)
úradu a odborných komisií, prípadne orgánmi mikroregiónu,
 regionálna samospráva a miestna tátna správa - pracovníci rôznych odborov prísluného úradu samosprávneho kraja, krajského a okresného úradu
(v budúcnosti aj pecializovanej tátnej správy - na úrovni krajov a obvodov),
 verejný sektor - zástupcovia organizácií tzv. verejných sluieb (kolstvo, kultúra, zdravotníctvo, cirkvi, sociálne sluby, polícia, armáda...),
 miestne a regionálne podniky a podnikatelia - zamestnávatelia, zástupcovia
miestnych podnikov, ivnostníci, remeselníci, malí a strední podnikatelia,
prevádzkovatelia sluieb - vrátane infratruktúry (doprava, rozvody vody,
elektrickej energie, plynu...), niekedy aj zástupcovia finanèného sektora
(banky, poisovne),
Reitschmiedová A. a kol. (2003). Metodika pro místní Agendu 21 v Èeské republice, Èeský ekologický
ústav, MP ÈR. Úplny text metodiky je na stránke www.ceu.cz/EDU/ma21/ma21.htm.
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 mimovládne organizácie - záujmové a spoloèenské organizácie, obèianske
zdruenia v rôznych oblastiach. Pôsobenie MVO u nás je irokospektrálne
(existujú napr. sociálne a charitatívne, environmentálne, vzdelávacie, rozvojové, záujmové MVO, komunitné centrá, informaèné centrá, mikroregionálne /regionálne zruenia, euroregióny a pod.),
 zástupcovia vybratých skupín spoloènosti (neformálne skupiny, ich kluby
a spolky) - deti a mláde, dôchodcovia, eny, nezamestnaní, národnostné
meniny a etnické skupiny, znevýhodnené skupiny...,
 jednotlivci nezaèlenení do formálnych skupín a verejnos - mienkotvorné
osobnosti v obci / mikroregióne, miestni aktivisti, v urèitých prípadoch aj iroká verejnos (ankety, dotazníky, mítingy),
 externí partneri - predstavitelia univerzít, vedeckých a odborných organizácií, celoslovenských a medzinárodných mimovládnych organizácií, významné mienkotvorné osobnosti, iní experti.
Hoci vyie uvedený "zoznam" zainteresovaných skupín je pomerne iroký
a na procese MA 21 sa spravidla zúèastòuje prostredníctvom svojich zástupcov
väèina týchto skupín, ich úlohy sú rôzne. K¾úèovú úlohu (koordinácia a riadenie, vykonávanie prác) zohrávajú väèinou len niektoré z nich, ostatné sú
doplòujúce (vstupujú len do niektorých krokov, resp. plnia iné funkcie a úlohy).
V rámèeku 3 sú ako príklad uvedení tyria najdôleitejí partneri v rozvoji
vidieka - samospráva, tátna správa, súkromný sektor a mimovládne organizácie.
Pod¾a výsledkov projektu LASALA23 hodnotiaceho proces MA 21 v európskych
krajinách je jednoznaène najdôleitejou skupinou vstupujúcou do procesu
MA 21 miestna samospráva. Je to pochopite¾né vzh¾adom na to, e samospráva nesie zodpovednos za fungovanie celej obce a komunity, ktorá v nej
ije. Ïalou k¾úèovou skupinou sú mimovládne organizácie s environmentálnym zameraním, nasleduje súkromný sektor (podniky a podnikatelia), verejný
sektor (tátna správa a organizácie verejných sluieb) a sociálne zamerané
MVO. Vyzdvihnutá bola úloha expertov (konzultanti, vedecké a výskumné pracoviská). Zastúpenie verejnosti je rôzne, väèinou vak v rámci záujmových
organizácií - obèania ako jednotlivci sa do rozhodovania zapájajú ve¾mi málo.
Nedostatoèné je aj zapojenie rôznych neformálnych záujmových skupín obèanov (starí ¾udia, enské organizácie, znevýhodnené skupiny, národnostné
meniny, nezamestnaní...) s výnimkou detí a mládee, ktorí sú oznaèovaní za
ve¾mi dôleitú a perspektívnu skupinu v procese tvorby a uplatòovania MA 21.
23

ICLEI. (2001). Projekt LASALA, Viac informácií o projekte LASALA je na stránke www.iclei.org.
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Motto: Sila stola
Tak ako stôl má tyri nohy, tak aj rozvoj vidieka závisí od tyroch partnerov.
Sila stola závisí od rovnomernosti a pevnosti jeho nôh.
Rozvoj vidieka sa nezaobíde bez prítomnosti intitúcií, ktoré patria do tyroch hlavných skupín partnerov - samospráva, tátna správa, tretí sektor a súkromný sektor. Ani jednu z týchto skupín nemono vylúèi, kadá
toti zasahuje do iných oblastí politického, ekonomického a spoloèenského ivota a vynechanie èo len jednej z nich by znamenalo oslabenie
rozvojového procesu. Pritom kadý partner musí cíti, e je plnohodnotným èlenom partnerstva a nikto nesmie dominova ostatným alebo ich
vedome oslabova.

Úlohy zainteresovaných skupín
Kadá skupina zúèastòujúca sa na procese tvorby a realizácie MA 21 na
úrovni obce / mikroregiónu zohráva svoju úlohu, ktorá vyplýva z charakteru
a potrieb danej skupiny, ako aj objektívneho východiskového stavu danej
obce. Pokúsime sa naèrtnú význam a úlohy jednotlivých skupín v celom procese, ich prínosy, ale aj riziká vyplývajúce z precenenia významu, resp. dominancie niektorej skupiny v procese MA 21.
Miestna samospráva je zodpovedná za správu a riadenie obce. Sústreïuje
sa tu výkonný aparát, kompetencie v oblasti verejnej správy. Je k¾úèová v celom procese MA 21 vo vetkých jeho fázach - bez aktívnej práce a podpory
miestnej samosprávy je predpoklad úspenosti procesu MA 21 minimálny.
Práve miestna samospráva je v európskych krajinách najèastejím lídrom celého procesu MA 21. Hlavným prínosom býva autorita orgánov u miestnych
obèanov, znalos miestnych podmienok a problémov, kompetencie na prijímanie rozhodnutí, disponovanie s rozpoètom obce, existencia odborných
komisií. Rizikom je nedostatoèná kapacita a niekedy aj odbornos orgánov
samosprávy (najmä v meních obciach), obmedzený èas volebného obdobia
zvádzajúci ku krátkodobým rozhodnutiam, nízky rozpoèet miest a obcí, politiARVI, Enterplan, VOKA. (2002). Príruèka pre mikroregióny a obce na prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
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kárèenie, sústredenos len na ve¾ké a infratruktúrne projekty, neochota
meni/prispôsobova obecný rozpoèet novým prioritám.
Regionálna samospráva a miestna tátna správa má delegované kompetencie a právomoci v niektorých oblastiach riadenia a správy. Jej pracovníci
sú spravidla odborníkmi vo svojich oblastiach, majú preh¾ad o dianí na regionálnej a národnej úrovni, preto môu prispie cennými poznatkami najmä
v iniciaènej a programovacej fáze procesu MA 21 - pri stanovení priorít a cie¾ov, ale aj pri h¾adaní zdrojov financovania. V európskom procese MA 21
zohrávajú dôleitú úlohu, málokedy vak sú k¾úèovou skupinou - rizikom
je, e èasto nie sú celkom zorientovaní v miestnej problematike, v slovenských
podmienkach je to aj nedostatok finanèných prostriedkov týchto intitúcií
a malý záujem o prácu "mimo úradných hodín".
Verejný sektor zohráva v miestnom rozvoji významnú úlohu. Jeho organizácie zabezpeèujú mnostvo dôleitých sluieb obèanom (kolstvo, zdravotníctvo, kultúra, cirkvi, sociálne sluby, polícia, armáda...), sú preto povaované za
dôleité. V procese MA 21 najmä v meních obciach a marginálnych oblastiach
je ich úloha ve¾mi významná. Medzi hlavných aktivistov patria najmä miestni
uèitelia, vedúci kultúrnych zariadení a sociálni pracovníci. Doteraz sa vak verejný sektor v procese MA 21 v európskych krajinách uplatòuje pomerne málo. Na
druhej strane je rizikom, e pri dominancii niektorej problematiky budú iné
dôleité oblasti potlaèené, èo môe spôsobi nevyváenos procesu MA 21.
Miestne podniky a podnikatelia sú nosite¾om ekonomickej sily obce a regiónu. Vytvárajú ekonomické hodnoty, sú zdrojom financovania miestnych
aktivít, zamestnávajú miestnych obyvate¾ov, v niektorých prípadoch podporujú
a rozvíjajú tradièné miestne remeslá, vyuívajú miestne zdroje na rozvoj miestneho cestovného ruchu a agroturistiky, prípadne zabezpeèujú aj infratruktúru obce / mikroregiónu. Preto je ich úloha v procese MA 21 nezastupite¾ná.
Zapojenie do procesu je vak èasto problematické a závisí od vzahov s miestnou
samosprávou, ekonomickej sily konkrétnych podnikov a podnikate¾ov a najmä
od ich osobného rozhodnutia - preto je tu k¾úèová aj otázka motivácie. Pri tvorbe vízie, stratégie, cie¾ov MA 21 je nevyhnutné zoh¾adni zámery a predstavy
tejto skupiny, vyui jej monosti a prípadnú aktivitu. Podniky a podnikatelia
sú jedným z najvýznamnejích zdrojov financovania rozvojových projektov ich úloha je významná aj v realizaènej fáze, tu by mala by dokonca k¾úèová.
Rizikom "aktívneho" zapojenia podnikov a podnikate¾ov do procesu je najmä
monos presadzovania osobných a skupinových záujmov, ktoré sú èasto
v rozpore zo záujmami komunity. Kontrola a spätná väzba je preto nevyhnutná. Ak ostanú miestni podnikatelia mimo procesu MA 21, môe to znamena
ekonomickú stagnáciu obce, nedostatok pracovných miest a málo rozvojových
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projektov, prípadne podnikate¾ské projekty, ktoré nebudú v súlade s prioritami
a cie¾mi MA 21.
Mimovládne organizácie sú v európskych krajinách zatia¾ najvýznamejím
partnerom miestnej samosprávy v procese MA 21. Sú formálnymi zástupcami
obèanov obce / mikroregiónu. Úlohou "klasických" environmentálnych a sociálnych
MVO je väèinou napomáha rozvoj komunity, obce, mikroregiónu, sústreïujú
sa v nich ¾udia s dobrými znalosami v príslunej oblasti a èasto aj s kvalitnou víziou a stratégiou rozvoja. Významnú úlohu zohrávajú aj MVO orientované na
podporu zachovania miestnych kultúrnych tradícií a remesiel. V marginálnych
oblastiach zohrávajú dôleitú úlohu MVO zamerané na sociálnu a zdravotnú
pomoc a poradenské sluby. Èlenovia MVO mávajú aj irí rozh¾ad o rozvojovej
problematike, dobré znalosti o monostiach financovania projektov, kontakty na
obdobné organizácie nielen v SR, ale aj v zahranièí. MVO a záujmové zdruenia
sú èasto aj realizátormi projektov - preto sa uplatòujú v celom procese MA 21.
Niektoré zdruenia a organizácie vak vznikajú úèelovo na presadzovanie skupinových záujmov, èo nemusí by v súlade s cie¾mi MA 21 a je to zároveò rizikom
ich zapojenia do rieenia úloh komunitného rozvoja. Pre efektívne a úèinné
zapojenie MVO do procesu MA 21 je preto ve¾mi dôleité, aby bola samospráva
èo najlepie informovaná o vetkých aktivitách a projektoch, ktoré na území ich
obce / mikroregiónu MVO realizujú. Predstavitelia samosprávy by si mali plne
uvedomi význam práce MVO pre obèanov ich obcí / mikroregiónov a vytvára
na ich èinnos priaznivé motivujúce podmienky. Odporúèa sa, aby boli v tomto
smere iniciatívne aj MVO a pri rieení projektov podporujúcich komunitný rozvoj
podpísali hneï na zaèiatku dohodu so starostom, v ktorej bude jasne stanovené, èo projekt prinesie obci / mikroregiónu, ako sa bude vykonáva a aký bude
vklad (finanèný aj materiálny) zo strany miestnej samosprávy. Takýto postup
pomôe upevni partnerský vzah medzi samosprávou a MVO.
Zástupcovia vybratých skupín spoloènosti sú neformálnymi reprezentantmi
typických skupín miestnej komunity a mali by by teda aj nosite¾mi ich potrieb, predstáv a cie¾ov. Vo veobecnosti je v Európe ich zastúpenie v procese MA 21 nedostatoèné a ich motivácia patrí k najväèím problémom z h¾adiska vytvorenia plnohodnotného partnerstva MA 21. Výnimkou sú deti a mláde, ktorých motivácia býva
úspená a zapojenie do práce je vysoké. Predstavitelia hlavných skupín spoloènosti
v danej obci / mikroregióne (deti a mláde, dôchodcovia, eny, nezamestnaní,
národnostné meniny a etnické skupiny, znevýhodnené skupiny...) by mali hra
významnú úlohu pri formulovaní priorít a cie¾ov MA 21, ale mali by by aj adresátmi projektov a spolupracova pri ich realizácii. Rizikom je opä presadzovanie
skupinových záujmov na úkor iných, nedostatoène zastúpených skupín komunity
a subjektívne chápanie problémov èasto bez znalosti objektívnych skutoèností.
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Jednotlivci nezaèlenení do formálnych skupín a verejnos sú asi najpoèetnejou skupinou procesu MA 21. Niektorí z nich sú známe a vplyvné osobnosti, ktoré môu proces významne ovplyvni (mienkotvorné osobnosti v obci
/ mikroregióne, miestni aktivisti) a ich zapojenie býva dôleité a efektívne, väèinou vak ide o irokú verejnos, ktorá sa bez výraznej motivácie do procesu
zapája len ve¾mi obmedzene a nedostatoène. Úroveò zapojenia závisí najmä
od miery obèianskej participácie v danej obci / mikroregióne, od vzahov
miestnej samosprávy k obèanom a opaène. Veobecne v európskych krajinách
sa povauje miera zapojenia verejnosti a obèanov do procesu MA 21 za nedostatoènú. Pritom práve úloha verejnosti je ve¾mi dôleitá a nezastupite¾ná
v programovacej a realizaènej fáze MA 21, pretoe obèania sú hlavnými
adresátmi procesu MA 21 a realizátormi konkrétnych projektov. Pre úspech
celého procesu je preto nevyhnutná informovanos a participácia verejnosti,
ktoré sa najèastejie realizujú osvedèenými postupmi a technikami (ankety,
dotazníky, mítingy). Riziká zapojenia jednotlivcov a verejnosti sú rovnaké ako
v prípade predchádzajúcej skupiny.
Externí partneri - zohrávajú v procese MA 21 v európskych krajinách významnú úlohu, nie sú vak k¾úèovými aktérmi procesu. Ich najväèím prínosom sú iroký rozh¾ad, rozsiahle vedomosti a skúsenosti z rôznych oblastí MA 21, ktorými
zvyujú odbornos a kvalitu celého procesu. Tým, e nie sú priamo z obce / mikroregiónu, sú nezaujatí a majú nadh¾ad nad miestnymi (èasto len krátkodobými
a nepodstatnými) problémami. Externí spolupracovníci majú preto významnú
úlohu ako konzultanti a poradcovia. Uplatòujú sa v iniciaènej, ale najmä v programovacej fáze. Nemali by vak priamo zasahova do spôsobu identifikácie
prioritných cie¾ov alebo iných dôleitých miestnych pecifických hodnotení, ktoré
pripravujú miestni aktivisti. Rizikom ve¾kého zastúpenia externých expertov v procese MA 21 je akademickos a malá "akènos" výstupov programovacej fázy, ako
aj nedostatoèné zoh¾adnenie objektívnych potrieb komunity.
V procese MA 21 je potrebné zdôrazni zásadný význam partnerstva a participácie zúèastnených skupín (viacej v kapitole o iniciaènej fáze MA 21). Aj keï
úloha jednotlivých skupín v procese bude rôzna, ve¾mi dôleité je partnerstvo
vetkých skupín, prijatie princípu spoloèného prijímania rozhodnutí a spoluzodpovednosti za priebeh a výsledky celého procesu MA 21. Osvedèeným spôsobom
je fungovanie tzv. miestneho fóra MA 21, ktoré zdruuje zástupcov vetkých
hlavných skupín - pod¾a výsledkov projektu LASALA a dve tretiny respondentov
uviedli aktívnu èinnos miestneho fóra v procese MA 21. Fórum môe ma samozrejme iný názov - napr. koordinaèná skupina, miestne partnerstvo a i..
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4. Procesná stránka MA 21
Postupnos procesu MA 21
V tejto kapitole sa podáva úvodný popis postupu spracovania a uplatòovania MA 21 v podmienkach obcí a mikroregiónov na Slovensku a jeho hlavných
fáz. Vychádzame pritom z doterajích skúseností u nás25, zhromadených v priebehu realizácie projektu Regióny 21, ale aj v práci viacerých obcí, mikroregiónov
alebo zdruení a snaíme sa zapracova aj výsledky a skúsenosti zo zahranièia
(napr. v ÈR bola zaèiatkom r. 2003 publikovaná "Metodika pro místní Agendy
21 v Èeské republice"26).
Formulovanie konkrétnych postupov a metód tvorby a uplatòovania MA 21
na Slovensku sme sa rozhodli popísa osobitne pre tri hlavné fázy procesu
MA 21- iniciaènú, programovaciu (plánovaciu) a realizaènú.
Iniciaèná fáza MA 21 - Komunitné iniciatívy a miestne partnerstvá
Úlohou je "natartovanie" celého procesu - identifikácia a zdruenie partnerov procesu (zaloenie tzv. miestneho fóra resp. koordinaènej skupiny),
definovanie spoloèných cie¾ov (vízia a ciele TUR obce/mikroregiónu), zistenie
predpokladov realizácie MA 21 (vnútorných a vonkajích) a priechodnosti uplatòovania cie¾ov, ako aj vypracovanie rámcového èasového a finanèného plánu
(harmonogramu) procesu MA 21. Táto fáza môe trva rôznu dobu - v kadom
prípade vak vyaduje existenciu aktívneho a informovaného iniciátora procesu, ktorý je spravidla "hnacím motorom" iniciaènej (èasto aj programovacej)
fázy procesu v obci/mikroregióne. V ideálnom prípade môe táto fáza trva
napr. 1-2 mesiace, pravdepodobne vak bude záleitosou viacerých mesiacov,
v niektorých prípadoch mono aj rokov.
Programovacia (plánovacia) fáza MA 21 - Miestny rozvojový program (plán)
Úlohou tohto programu je vypracovanie základných dokumentov, pod¾a
ktorých sa rozvoj obce /mikroregiónu bude realizova. Patrí sem analýza súèasného stavu - vyhodnotenie predpokladov a moností rozvoja, upresnenie stratégie
(vízie) TUR, stanovenie priorít, definovanie cie¾ov a opatrení na ich dosiahnutie
a napokon vypracovanie akèného plánu ako východiska pre konkrétne projekty.
Akèný plán by mal obsahova program financovania projektov, ako aj monitorovania a kontroly realizácie cie¾ov MA 21. Môe by spracovaný jeden základný dokument obsahujúci uvedené body (napr. pod názvom Miestna Agenda
25
26

Zhrnutých najmä v publikácii Mederly, P. (ed.) a kol. (2002).
Reitschmiedová, A. a kol. (2003). Metodika pro místní Agendu 21 v Èeské republice.
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21, ale aj Rozvojový plán obce a pod.), alebo sa spracúva viac dokumentov etapovito, avak musia na seba nadväzova. Rozvojový dokument by mal by odsúhlasený a schválený vetkými partnermi procesu a mal by by záväzný (schválený
obecným zastupite¾stvom, resp. orgánom mikroregiónu). Kvalitne spracovaný
dokument MA 21 vyaduje mnostvo práce - závisí to vak od konkrétnych podmienok príslunej obce/mikroregiónu. V prípade existencie dostatku podkladových materiálov a aktívnej práce vetkých zainteresovaných partnerov je moné
zostavi takýto dokument za pol roka, èastejie vak sa asi potrebná doba na jeho
spracovanie bude pohybova v rozmedzí 1-2 rokov. Rozvojový dokument stanovuje aj èasové horizonty cie¾ov a opatrení pre rozvoj obce/regiónu.
Realizaèná fáza MA 21 - Miestne akcie
Úlohou je vypracovanie a realizácia konkrétnych projektov vychádzajúcich
z výsledkov programovacej fázy procesu MA 21. Na vypracovaní a implementácii
projektov sa budú podie¾a rôzne subjekty spravidla z príslunej obce/mikroregiónu. Dokument MA 21 musí obsahova dostatoène jasné východiská - definované priority, ciele, opatrenia, nástroje uplatòovania, ktoré by mali by
záväzné pre realizáciu jednotlivých projektov. Existencia miestneho fóra (koordinaènej skupiny) je významná aj v tejto fáze - malo by fungova ako riadiaci
a kontrolný orgán pre vetky projekty od ich schva¾ovania cez monitorovanie
a kontrolu plnenia a po prípadné sankcie a nápravné opatrenia. V tejto etape
zohrávajú ve¾mi dôleitú úlohu volení predstavitelia samosprávy (schva¾ujú
zásadné rozvojové dokumenty obce, rozpoèet ako aj finanèné prostriedky na
jednotlivé projekty a akcie), miestni podnikatelia, sponzori, miestni aktivisti
a externí poradcovia, ktorí pomáhajú obci získava potrebné finanèné prostriedky.
Súèasou realizaènej fázy je aj celková kontrola (monitorovanie) plnenia cie¾ov
a opatrení rozvojového dokumentu, v prípade potreby aj ich revízia a aktualizácia. Trvanie tejto fázy závisí od jednotlivých cie¾ov rozvojového dokumentu
obce/mikroregiónu - môu by projekty krátkodobé (realizovate¾né za nieko¾ko
týdòov a mesiacov), ale aj strednodobé, ktorých realizácia je priebená alebo
trvá viacej rokov. V kadom prípade musí existova mechanizmus kontroly
plnenia cie¾ov v stanovených èasových horizontoch.

Iniciaèná fáza MA 21 - Komunitné iniciatívy a miestne partnerstvá
Iniciaèná èas je prvým a tým k¾úèovým krokom na ceste k napåòaniu programu MA 21. Ako zaèa a èo je nevyhnutne potrebné uskutoèni u v iniciaènej
èasti vo ve¾kej miere záleí od toho, aké sú východiskové podmienky (vnútorné
a vonkajie predpoklady) v konkrétnej obci / mikroregióne, z akých skúseností
samosprávy a obèianskych aktivít je moné vychádza ale predovetkým aká je
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motivácia zaèa s programom MA 21.
Aj napriek tomu, e iniciaèná èas je vdy neopakovate¾ná a pre kadú obec /
mikroregión originálna, je moné v rámci nej identifikova tieto základné kroky:
 vytvorenie iniciaènej skupiny (hlavní iniciátori, aktéri, t.j. skupina aktivistov, ktorá pripravuje "natartovanie" programu MA 21 v obci / meste / mikroregióne),
 rozírenie iniciaènej skupiny o ïalích partnerov a zaloenie "miestneho
fóra" (miestnej pracovnej skupiny),
 h¾adanie základných hodnôt, prioritných oblastí a spoloènej vízie o podobe obce / mesta / mikroregiónu v horizonte 10 - 20 rokov, vyuitie
miestnych odborníkov a získanie potrebnej podpory v miestnej samospráve,
 zabezpeèenie riadenia programu MA 21 (výkonný manament a koordinátor MA 21, ktorí zabezpeèujú riadenie a prepojenie miestnych aktivít,
zapájanie ïalích subjektov a úèas verejnosti),
 zmapovanie podporných zdrojov (finanèných, materiálnych, ale najmä
¾udských zdrojov),
 vypracovanie èasového a finanèného plánu a príprava na programovaciu fázu.

Motivácia zaèa s programom MA 21
Silnou motiváciou zapoji sa do procesu MA 21 sú najèastejie konkrétne
naliehavé problémy (environmentálne, sociálne, ekonomické a pod.) súvisiace
napr. s nepriaznivým rozvojom obce / mikroregiónu, s kvalitou ivota a ivotného prostredia a vysokou mierou nezamestnanosti. Motiváciou môe by
napr. aj ponuka miestnej samospráve obce, mikroregiónu alebo obèianskemu
zdrueniu zapoji sa do konkrétneho projektu podporujúceho MA 21 s cie¾om
získa nové skúsenosti a finanèné prostriedky na rozvoj obce/mikroregiónu.
Motiváciou uplatni MA 21 môe by tie podrobnejie oboznámenie sa
s pozitívnymi príkladmi, skúsenosami a dosiahnutými výsledkami z iných obcí
a mikroregiónov v oblasti strategického plánovania a vypracovania akèného plánu
(napr. na koleniach, seminároch). Inpiráciu a podnet na zapojenie do programu
MA 21 môu do obce / mikroregiónu prinies nielen predstavitelia miestnej samosprávy, miestnej tátnej správy, miestni aktivisti, ale aj externí experti a poradcovia prípadne èlenovia aktívnych mimovládnych organizácií z iných regiónov.
Ide èasto o krátke a spontánne obdobie, keï sa miestna samospráva alebo
miestni aktivisti rozhodnú pusti sa do prípravy programu MA 21, èi u z dôvodu
rieenia naliehavých miestnych problémov, z dôvodov zlepenia súèasného sociálno-ekonomického rozvoja a environmentálneho stavu územia, posilnenia medziobecnej spolupráce alebo dosiahnutia lepieho partnerstva s verejnosou.
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Iniciátor (iniciátori) programu MA 21 a iniciaèná skupina
Hlavným iniciátorom MA 21 je najèastejie miestna samospráva (prípadne miestna tátna správa) alebo skupina miestnych aktivistov. Iniciátorom vak
môe by aj skupina externých odborníkov (poradcov). Úlohou iniciatívnej skupiny je zastrei a v prvej etape aj riadi prípravné kroky programu MA 21.
Iniciátorom vak môe by kadý obyvate¾ obce / mikroregiónu, ale aj
externý iniciátor. V meste sú to obyèajne miestne intitúcie, zastupite¾stvo, mimovládna alebo odborná organizácia. V obci to môe by naozaj kadý obèan,
ktorý chce "aby sa nieèo zmenilo", aby sa u zaèalo nieèo robi, prípadne chce
vyriei nejaký konkrétny problém.
Dôleité je, aby iniciátor pri predkladaní svojich podnetov nebol u v zaèiatkoch odradený od svojej iniciatívy, aby naiel podporné prostredie v samospráve ako aj v celej komunite, obci, regióne.
Iniciátor nemusí by vdy aj lídrom (t.j. vedúcim), prípadne manaérom (riadiaci pracovník alebo koordinátor) toho, èo inicioval. Pokia¾ na to
nemá potrebné zruènosti, iniciátor sa po èase stáva úèastníkom procesu MA 21,
jeho priaznivcom a podporovate¾om, alebo môe po urèitom èase pod¾a
záujmu a schopností pomáha pri realizácii nápadov iných aktivistov.
Iniciátori by mali by presvedèení, e príprava programu MA 21 podporuje
smerovanie obce / mikroregiónu k udrate¾nosti, to znamená, e pomáha zlepi kvalitu ivota, ivotného prostredia a jeho zloiek, dosiahnu vyí stupeò
sociálnej spravodlivosti, lepie vyui ¾udský potenciál a posilni hospodársky
rozvoj územia. Iniciátori by mali ma jasnú predstavu, preèo chcú program MA
21 zaèa realizova. Treba si dobre prediskutova, èo od procesu MA 21 oèakávajú jeho jednotliví aktivisti - iniciátori, èi sú pripravení, e bude napr. potrebné
prehodnoti aj doterajie rozvojové dokumenty obce / mikroregiónu a integrova
do nich princípy udrate¾ného rozvoja a èi sú si vedomí toho, e konkrétne výsledky si vyiadajú urèitý èas.
Ideálne je, ak je iniciaèná skupina (t.j. prvý neformálny výkonný manament programu MA 21) u od zaèiatku zloená zo zástupcov miestnej
samosprávy (prípadne aj miestnej tátnej správy), miestnych aktivistov a má vo
svojich radoch aj externých konzultantov - poradcov. Takéto prierezové zloenie dáva ve¾mi dobrý základ na efektívne fungovanie budúceho partnerstva.
Ve¾mi dobrým vstupom je u sformulované a fungujúce partnerstvo na
miestnej úrovni. Partnerstvo medzi úèastníkmi MA 21 znamená, e sú rovnocennými partnermi a majú spoloènú zodpovednos za dosiahnuté výsledky
a za ich realizáciu. Dôleité je, aby bolo partnerstvo (partnerské vzahy) repektované a uznávané vetkými zapojenými úèastníkmi MA 21. V prípade fungu-
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júceho partnerstva je moné u od zaèiatku lepie rozdeli úlohy spojené s prípravou programu MA 21, rýchlejie dosiahnu zapojenie èo najirieho okruhu
záujmových skupín a miestnych obyvate¾ov a sformulovanie komplexného
poh¾adu na postup tvorby a schva¾ovanie dokumentov potrebných pre MA 21.
V reálnej praxi, najmä ak s komunitnými aktivitami obec / mikroregión iba
zaèína, sa môe sta, e iniciaènú skupinu tvoria zástupcovia iba jednej
záujmovej skupiny (môu to by napr. predstavitelia miestnej samosprávy
alebo je tím zloený iba z miestnych aktivistov, môe to by aj tím externých
odborníkov). Krátkodobo môe tento postup prináa aj urèité "výhody" a èlenom iniciaènej skupiny sa zdá, e proces MA 21 pekne napreduje. Krátkodobé
"úspechy" takéhoto rieenia môu by:
 ak ide o iniciaènú skupinu zloenú iba z predstavite¾ov miestnej samosprávy (analogicky to platí aj pre iniciaènú skupinu zloenú iba z miestnych aktivistov), táto má dobré znalosti o rieenom území a dokáe sa v krátkom
èase vzájomne dohodnú a pripravi potrebné vstupné podklady (priority
rieenia, ciele, víziu a pod.) zo svojho poh¾adu, zo svojich miestnych skúseností a na základe svojich predstáv (t.j. predstáv jednej záujmovej skupiny),
 ak ide o iniciaènú skupinu zloenú iba z externých odborníkov, táto na základe svojich doterajích odborných skúseností z iných obcí a mikroregiónov
dokáe pripravi na základe pomerne krátkeho prieskumu rámcové zhodnotenie silných a slabých stránok rieeného územia, príleitostí a rizík a vypracova návrh stratégie udrate¾ného rozvoja a akèného plánu zo svojho
h¾adiska a zo skúseností získaných z iných území / obcí / mikroregiónov.
V obidvoch prípadoch sa môe zda, e vetko ide hladko, rýchlo a MA 21
napreduje, príprava prebieha èasto prakticky bez konfliktov. Ani jedna z týchto alternatív vak nie je perspektívnym, prijate¾ným a udrate¾ným rieením.
Bez irokého partnerstva vetkých zainteresovaných skupín, bez podpory
obèanov, obèianskych zdruení a podnikate¾ov skonèia takto vypracované
dokumenty (aj keby sa ich zostavovate¾om zdali akoko¾vek dokonalé) najèastejie iba na stole ich tvorcov. Do prípravy je potrebné zapoji èo najviac
záujmových (zainteresovaných) skupín, ktoré musia ma od zaèiatku prípravy
programu MA 21 istotu, e ich názory a návrhy budú v programe repektované
(bliie pozri kapitolu "Úlohy hlavných skupín v procese MA 21").

Identifikácia a zapájanie ïalích partnerov vrátane irokej
verejnosti a vytváranie pracovných skupín
Dôleitou úlohou iniciátora MA 21 (iniciaènej skupiny) je vytvorenie partnerstva hlavných skupín. Na zaèiatku je dôleité oslovi predstavite¾ov hlavných
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záujmových skupín. Odporúèa sa oslovi miestne osobnosti a mienkotvorných
¾udí a poiada ich o pomoc pri tomto nároènom kroku.
Hneï pri vytvorení partnerstva je potrebné zisti oèakávania jednotlivých
partnerov. Treba vytvori takú atmosféru, aby vetci zainteresovaní mohli prís
so svojou vlastnou predstavou a v partnerstve tieto predstavy skonfrontova
a zladi. Je to postupný proces, vyadujúci si trpezlivé vysvet¾ovanie kadého
kroku, toleranciu voèi iným názorom, znalos rieenia konfliktných situácií
a pod. Neustále by sa mali úèinne vyuíva metódy motivácie partnerov na
spoluprácu, a zdôrazòovanie toho, èo môe mikroregión, obec, komunita,
záujmová skupina, kadá rodina a kadý jednotlivec zapojením do MA 21 získa. Je potrebné h¾ada vetky spôsoby na budovanie dôvery a spolupráce
medzi samosprávou, záujmovými skupinami a miestnymi obyvate¾mi. Treba
ma na zreteli, e nikdy sa nám nepodarí rovnako zapoji vetkých, aj v tom
najideálnejom prípade bude dochádza k rôznym názorovým stretom. MA 21
vak nie je rieením jedného krátkodobého problému alebo projektu.
V prípade, e sa tím zapojených aktivistov a predstavite¾ov záujmových skupín a zainteresovaných skupín a jednotlivcov u v iniciaènej fáze rozíril, je vhodné uvaova aj o vytváraní pracovných skupín27. Vytvárajú sa pre prioritné
oblasti (viac pozri v ïalej podkapitole) a mali by by zloené zo zástupcov rôznych záujmových skupín. Ve¾mi sa osvedèilo prizva na zasadnutie týchto skupín
okrem domácich (miestnych) aj externých odborníkov. Týka sa to najmä väèích
obcí alebo miest, kde môeme u v iniciaènej fáze získa väèí poèet záujemcov
o spoluprácu. Kadá skupina by mala ma svojho vedúceho, ktorý by mal by
spravidla aj èlenom komplexnejej (prierezovej) miestnej skupiny aktivistov, ak sa
u takáto skupina vytvorila. Èasto sa takáto prierezová pracovná skupina volá
"miestne fórum". "Miestne fórum" by malo zastreova a vzájomne prepája
vetky miestne aktivity resp. malo by ma preh¾ad o hlavných aktivitách pracovných skupín a malo by na základe ich podkladov a návrhov pripravova komplexné a vzájomne skoordinované návrhy rieenia. Ideálne je, ak sa u v iniciaènej fáze
pripraví aspoò základ na vytvoreniu "miestneho fóra".
Èím viac partnerov bude do MA 21 zapojených, tým je väèia anca
predchádza do budúcnosti konfliktom, nepochopeniu a nedorozumeniu.
Treba da ancu kadému, kto prejaví záujem, aby mohol od zaèiatku ovplyvni
prípravu programu MA 21. iroký kolektív síce ove¾a aie dosahuje konsenzus,
musí viac èasu venova diskusiám a vzájomným vyjednávaniam, na druhej strane sa tým zvyuje jeho tvorivos, rozirujú sa nové nápady a prináajú neocenite¾né osobné skúsenosti a ¾udia sa tak lepie spoznajú.
27
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Rámèek 4 Prínos partnerstva v MA 21 k udrate¾nosti obèianskych aktivít.

Zapájanie ve¾kého poètu obyvate¾ov a rôznych záujmových skupín si vyaduje dostatok èasu, tolerantnos k názorom iných a pouitie vhodných
metód na získavanie reprezentatívnych názorov. Aktivity MA 21 musia by
v prípade záujmu vdy otvorené vetkým záujemcom. Vytvára sa tým
základ na motiváciu, vzájomnú súdrnos a dôveru, e aj hlas a názor jednotlivca môu v koneènom dôsledku významne ovplyvni spoloèné ciele.
Partnerstvo treba budova na vzájomnej dôvere, preto vetky kroky musia
by jasne formulované a vykonávané transparentne. Niè nie je dôleitejie
v procese MA 21 ako dosiahnutie takého stavu, aby kadý cítil svoj podiel
a svoju spoluzodpovednos za dosiahnutý výsledok. Toto je základ udrate¾nosti obèianskych aktivít.
Partneri si vdy na zaèiatku budovania partnerstva, èi pri zaèatí spolupráce musia poveda, aké sú ich oèakávania, èo si od svojej úèasti s¾ubujú.
Konflikty toti èasto vznikajú práve z toho, e ¾udia v skutoènosti neprezradia svoje pravé oèakávania. Najväèie rozbroje samozrejme vznikajú pre
peniaze. Pre niekoho je finanèná motivácia najsilnejia, pre iného sú dôleité iné prínosy. Pravda je taká, e do rozvojových procesov je potrebné
vloi ve¾a dobrovo¾níckej práce a väèinou na vetky èinnosti nie je dostatok peòazí. Preto si svoje oèakávania musia partneri vyjasni. Ak to neurobia, po èase zistia, e urobili chybu.
Na druhej strane niektorí ¾udia, ktorí budú do rozvojových procesov zapojení, budú za svoju prácu aj platení a niektorí na tom aj zarobia - najmä tí,
ktorí kadodenne prispievajú k zabezpeèeniu výsledkov (pozri ïalej èas
o výkonnom manamente). To je v poriadku, keï niekto získa peniaze - ale
nemôu to by vetci naraz. Keï budete realizova projekty a kroky naplánované v MA 21, budete ma viac platených ¾udí. Schopnosti a zruènosti
jednotlivých pracovníkov sa ve¾mi dobre dajú odpozorova, u keï zaènú
pracova dobrovo¾ne. Preto neberte iadnu dobrovo¾nú úlohu na ¾ahkú
váhu a nebojte sa pracova aj bez mzdy. Keï vai partneri uvidia, e ste
ikovní, zistia, na èo sa hodíte, urèite vám pomôu, aby ste aj vy nali
uplatnenie. Nehnevajte sa, keï to nebude hneï, mono ani v priebehu
roka, ale vá èas príde.
Podnikaví ¾udia vdy oèakávajú, e nieèo získajú. Majú na veci úplne iný uhol
poh¾adu. Zapamätajte si: TO JE V PORIADKU. Takých ¾udí potrebujete v snahe
pomôc svojim cie¾om - budú pomáha, aby boli dosiahnuté aj spoloèné
ciele. Je v poriadku, keï niekto pri dosahovaní spoloèného cie¾a dosiahne aj
ten svoj. Chcete sa vyhnú konfliktom? Definujte si oèakávania a svoje ciele.
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H¾adanie základných hodnôt, prioritných oblastí a spoloènej
vízie o podobe obce / mesta / mikroregiónu
H¾adanie základných hodnôt, spoloèných prioritných oblastí, vízie rozvoja,
základných hodnôt a hodnotových orientácií, ktoré oslovia miestnych obyvate¾ov, je úlohou, ktorá je k¾úèom k úspenému tartu celého programu MA 2128.
Základné hodnoty sú hodnoty, ktoré úèastníci, zapojení do programu MA
21, uznávajú a repektujú. Príklady základných hodnôt sú napr. rovnaké príleitosti pre vetkých, repektovanie potrieb obyvate¾ov, repektovanie
toho, èo sa u pre udrate¾ný rozvoj urobilo. Ich identifikácia je ve¾mi dôleitá, pretoe základné hodnoty urèujú základný smer spoloènej práce a pomôu pri formulácii spoloèných cie¾ov a spoloènej vízie.
Urèenie prioritných oblastí, ktorým sa treba venova, si vyaduje spracovanie zoznamu vetkých priorít, ktoré je potrebné riei. Na základe toho
úèastníci zapojení do MA 21 urèia / vyberú oblasti, ktorým sa treba predovetkým venova, resp. ktoré predstavujú pre vetkých prioritu. V iniciaènej fáze
by sa vdy mali h¾ada priority, ktoré vetkých spájajú, neodporúèa sa trieti
u v tejto etape sily na rôzne pecifické krátkodobé alebo skupinové ciele.
Aj keï sa v iniciaènej fáze iba zaèína s h¾adaním priorít, je ve¾mi dobré
dôkladne si prediskutova a objasni ich celkový zmysel. Program MA 21 je
spravidla postavený na plánovaní, konkrétnej realizácii a monitorovaní úspenosti jednotlivých projektov. Je preto vítané, ak sa u v iniciaènej fáze zaène
uvaova o tom, ako by sa mali princípy metód a postupov MA 21 postupne
premietnu do kadodenného chodu ivota obce a chodu samosprávy. V procese MA 21 je preto ve¾mi efektívne, ak sú v nej vhodne zapojené vetky komisie, ktoré pracujú pri obecnom / mestskom zastupite¾stve. Dobre fungujúce
komisie, ktoré majú zo zákona úlohu iniciatívneho, poradného a kontrolného
orgánu obecného zastupite¾stva a starostu majú mimoriadne dôleité postavenie. Ide toti nielen o partnerskú spoluprácu so samosprávou, ale komisie
majú delegované urèité monosti (právomoci) a môu zásadným spôsobom
ovplyvni rozhodovací proces. Dodriavanie týchto princípov sa neskôr odrazí
v kvalite realizácie projektov, ktorá bude plynulejia a jednoduchia.
Spoloèná vízia o podobe obce/mesta/mikroregiónu má vyjadrova nae
predstavy/sny / túby o budúcom ivote. Vízia predstavuje dlhodobý cie¾ programu MA 21, mala by vychádza z orientaènej analýzy územia a znalostí
miestnych pecifík. Jej dôsledné vypracovanie je mimoriadne dôleité, pretoe
napåòanie vízie je hlavnou náplòou programu MA 21.
28
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Program MA 21 prináa obciam nový poh¾ad vychádzajúci zo strategického plánovania, z komplexného spôsobu rieenia jednotlivých problémov
a pod. Je ve¾mi dôleité, aby sa zachoval v rámci poèiatoènej fázy v èo najväèom
rozsahu komplexný poh¾ad na rozvoj obce/mikroregiónu a miestni aktivisti sa
sústredili na dlhodobé spoloèné ciele. A po osvojení si dlhodobých spoloèných
cie¾ov je moné zaèa napåòa individuálne a skupinové ciele. Tento prístup môe
významnou mierou skvalitni prácu samosprávy, ktorá tým, e je blízko obèanom,
ve¾mi èasto uprednostòuje "rýchle", okamité rieenia, bez posúdenia irích
funkèných a priestorových súvislostí a dlhodobých úèinkov. Zameriava sa èasto na
ve¾ké finanèné nároèné akcie, zatia¾ èo jednoduché rieenia, ktoré je moné realizova s vyuitím miestnych zdrojov a skúseností miestnych odborníkov a ktoré by
rýchlo mohli skvalitni kadodenný ivot obyvate¾ov, zostávajú nepovimnuté.
Od zaèiatku by malo by vetkým zapojeným do MA 21 jasné, e MA
21 nie je "rozpty¾ovanie" skutoènej práce samosprávy obce. Práve strategickým plánovaním, ktoré tvorí základ MA 21, zaèína skutoèná partnerská
práca medzi samosprávou, tátnou správou, obèanmi a obèianskymi zdrueniami, miestnymi odborníkmi, podnikate¾mi a ïalími záujmovými skupinami.
Dôleité je èo najefektívnejie vyui miestny ¾udský potenciál a miestne zdroje
na princípoch dlhodobej udrate¾nosti, uprednostòova spoloèné záujmy a eliminova preferovanie záujmov úzkych skupín.

Spôsoby riadenia MA 21 (výkonný manament a koordinátor
MA 21)
Proces MA 21 nie je moné kvalitne napåòa bez dobrého riadenia celého
programu. Keïe ide o dlhodobý a èasovo nároèný program, je potrebné, aby
si iniciaèná skupina stanovila u na zaèiatku spôsob spolupráce a vytvorila riadiacu skupinu (napr. výkonný manament). Úlohu výkonného manamentu
môu plni napr. miestni aktivisti.
V obciach alebo mikroregiónoch, kde u aktívne pôsobia obèianske zdruenia alebo záujmové zdruenia, môe by výkonný manament, t.j. riadiaci tím
MA 21, zabezpeèujúci riadenie èinností MA 21, zloený zo zástupcov mimovládnych organizácií, samosprávy, podnikate¾ských subjektov, vzdelávacích
organizácií, externých organizácií a pod. Aj v tomto prípade je dôleité vopred
si dohodnú pravidlá vzájomnej spolupráce, jasne formulova vzájomné kompetencie, spôsob prípravy dokumentov, ich schva¾ovanie a spôsob prijímania
spoloèných rozhodnutí a transparentnos práce výkonného manamentu.
Najlepie je vak zveri kadodenné riadenie programu MA 21
pracovníkom plateného manamentu, ktorí majú urèenú pracovnú náplò
a rozsah právomocí.
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Úlohy výkonného manamentu môe v urèitých prípadoch plni aj samospráva - ak sa tak partneri dohodnú a samospráva má na to kapacitu. V prípade zmeny zloenia samosprávy a nezáujmu o podporu procesu je vhodné
výkonný manament od nej odèleni. Ak sa pracovníci osvedèili, mono ich
zamestna pod iným subjektom.
V obciach a mikroregiónoch, kde nie sú vytvorené obèianske zdruenia
a kde sa s komunitnými aktivitami iba zaèína, je moným rieením, ak si
iniciaèná skupina vytvorí neformálne zdruenie. Po vyjasnení poslania a definovaní spoloèných cie¾ov programu MA 21 bude moné toto zdruenie zaregistrova napr. ako komunitné obèianske zdruenie (alebo inú vhodnú
formu mimovládnej neziskovej organizácie).
V stanovách zdruenia si treba jasne definova pravidlá vzájomných vzahov,
na ktorých sa èlenovia (napr. miestni aktivisti a predstavitelia ïalích zainteresovaných skupín) dohodnú. Tým budú kadému jasné práva a povinnosti èlenov iniciaènej skupiny, rozhodovacie kompetencie vytvorených orgánov zdruenia a pod.
Vhodné intitucionálne zabezpeèenie fungovania výkonného manamentu
MA 21 v prípade zaloenia komunitného obèianskeho zdruenia súèasne umoòuje jeho èlenom a výkonným orgánom zdruenia vypracova si plán èinnosti na
kadý kalendárny rok, tento plán si vyhodnocova, získava finanèné prostriedky
z vlastnej èinnosti, z príspevkov svojich priaznivcov, doplòujúce prostriedky
mono získava napr. aj získavaním zdrojov z rôznych grantových schém.
V programe MA 21 by sa mali preferova partnerské formy riadenia a práce, transparentnos a vzájomná informovanos. Mali by sa vyui dobré skúsenosti a dosiahnuté výsledky miestnych aktívnych mimovládnych organizácií
a záujmových skupín. Obèianske zdruenia alebo záujmové organizácie, ktoré
u v obci / mikroregióne pracujú, môu reprezentova alebo zastreova napr.
urèité "pracovné skupiny" pre jednotlivé oblasti (napr. sociálna oblas, oblas
kultúry a vzdelávania, oblas práce s demi a mládeou, portové aktivity
a kluby, tvorba a ochrana ivotného prostredia a pod.). Ideálne je, ak tieto
obèianske zdruenia a záujmové organizácie majú svoje zastúpenie v komisiách, ktoré pracujú pri obecnom zastupite¾stve. Tým sa dosiahne operatívne
prepojenie aj na orgány samosprávy.
Dôleité je hneï od zaèiatku zabezpeèi èo najiriu informovanos a zapojenie verejnosti. Odporúèa sa preto:
- pracovné dokumenty, ktoré zabezpeèí výkonný manament, pripravova
transparentne a v prípade potreby ich predloi aj na verejnú diskusiu.
V iniciaènej fáze to môu by dokumenty ako sú napr. koncept vízie, koncept analýzy hlavných problémov obce / mikroregiónu a pod.,
- pod¾a potrieb a moností samosprávy (výkonného manamentu MA 21)
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uskutoèòova orientaèné prieskumy názorov verejnosti a ich výsledky premietnu do vetkých strategických dokumentov obce / mikroregiónu,
formou ankiet da obèanom monos priebene sa vyjadri najmä k ich
predstavám o lepom ivote v komunite.

Úloha koordinátora (lídra MA 21) a jeho postavenie
v procese MA 21
V procese MA 21 je potrebná èinnos koordinátora s dostatkom èasu a organizaèným zázemím, ktorú by väèina zainteresovaných úèastníkov procesu
MA 21 povaovala za nezávislú a nestrannú. Koordinátor by mal usmeròova
prácu výkonného manamentu. Mal by by "vodcom", lídrom, uznávanou
osobnosou v miestnej komunite. Zároveò by mal ma manaérske schopnosti, by komunikatívny, kreatívny, skúsený v práci s verejnosou a mal by ma
nezávislé postavenie. Dôleité je, aby postavenie koordinátora nebolo ohrozené komunálnymi vo¾bami. Vhodnejie je, ak je koordinátor napr. uznávaný
miestny aktivista alebo výkonný èlen uznávaného miestneho obèianskeho
zdruenia, prípadne aktívny poslanec. V prípade, e by bol koordinátorom MA
21 pracovník obecného úradu, je tu toti riziko zabezpeèi pokraèovanie/trvanie projektu, ak by novozvolená samospráva nepodporovala ïalej proces MA
21. Starosta by v iadnom prípade nemal túto úlohu vykonáva.
Koordinátor by mal podporova a spolu s výkonným manamentom
a ïalími aktivistami zabezpeèova prepájanie jednotlivých aktivít,
vzájomnú informovanos, tvorivú spoluprácu, iniciovanie zapájania ïalích
subjektov, motivovanie cie¾ových skupín na ich ïalom vzdelávaní, mal by
pomáha zabezpeèova kolenia, semináre, konferencie za úèasti verejnosti,
organizaène zabezpeèi stretnutia pracovných skupín, materiály pre ich prácu.
Koordinátor by mal by platený z miestnych zdrojov, aby sa nestratila ochota a motivácia hodnoti a kontrolova jeho prácu. Nie vdy je v obci/mikroregióne k dispozícii vhodný koordinátor, ktorý by túto prácu vykonával na celý,
prípadne èiastoèný úväzok, resp. nie vdy je monos vytvori pre takéhoto
èloveka pracovné miesto a zabezpeèi na to aj finanèné prostriedky. Aj tu treba
h¾ada vhodné rieenia. Niekedy je pre obec výhodné ma irí koordinaèný
tím (s urèením vedúceho a jeho úloh) zloený z dobrovo¾níkov - odborníkov
a aktivistov, ktorí sú schopní vzájomne sa zastúpi a práce si pod¾a potreby
rozdeli. Takto postavená odborná koordinácia je okrem toho menej zranite¾ná, ako koordinácia postavená výluène na jednom k¾úèovom koordinátorovi.
Keïe je vhodné vytvori alternatívu na prevzatie zodpovednosti novým
nástupcom, je potrebné dosiahnu, aby èo najviac aktivistov, prípadne pra-
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covníkov výkonného manamentu MA 21 bolo schopných kvalifikovane pripravova a riadi komunitné projekty. Koordinátor spolu s výkonným manamentom a ïalími aktivistami by mal ma k dispozícii resp. mal by pripravi na
prácu v programe MA 21 èo najviac vykolených ¾udí. Tým sa upevòuje dlhodobá udrate¾nos procesu MA 21 a dáva sa anca viacerým miestnym aktivistom prejavi svoje organizaèné schopnosti.
Ideálne je, ak má výkonný manament MA 21 podporu v miestnej samospráve, resp. ak jeho èlenovia, prípadne priamo koordinátor/koordinátori sú
zároveò aj volení predstavitelia samosprávy.

Príklady úloh, s ktorými je moné zaobera sa u v iniciaènej
fáze ako príprave na programovaciu fázu
U v iniciaènej fáze je ve¾mi vhodné objektívne, komplexne a kriticky
vyhodnoti, resp. zrekapitulova pre obec / mikroregión východiskovú
situáciu. Je to dobrá príprava a vstup do programovacej fázy. Sú to napr. posúdenie a zhodnotenie týchto charakteristík obce / mesta/ mikroregiónu:
- aké sú vnútorné a vonkajie predpoklady rozvoja územia,
- ako sa vyuívajú v rozvoji miestne podmienky,
- aké informácie/ dokumenty budú potrebné,
- aké partnerstvá sú v obci/ mimo obce,
- aká je ekonomická situácia (najmä stav nezamestnanosti, prosperita miestnych podnikate¾ov, pripravované podnikate¾ské zámery atï.),
- aká je kvalita ivotného prostredia a ivota obyvate¾ov,
- ako funguje miestna samospráva a ako sa vyuíva medziobecná spolupráca,
- aké rozvojové dokumenty má obec vypracované (treba overi, èi sú aktuálne, èi majú vyhovujúcu kvalitu a pod.),
- aká je obèianska angaovanos, aké miestne obèianske iniciatívy a ich aktivity a miestne akcie sa u v obci realizovali, koho bude potrebné oslovi na
spoluprácu (vrátane externých poradcov),
- aké sú úlohy jednotlivých partnerov,
- aké sú potreby zabezpeèi vzdelávacie a propagaèné aktivity na získanie
záujmu irokej verejnosti a pod.
A na základe dobre zmapovanej východiskovej situácie (t.j. poznania "kde
sme", "kde sa nachádzame"), je moné pusti sa do ïalej etapy, definovania
cie¾ov programu MA 21 a prostriedkov, ktorými je moné tieto ciele dosiahnu.
Je dôleité uvedomi si a presvedèi zástupcov vetkých zainteresovaných a záujmových skupín, e zaèa s programom MA 21 je moné v kadej východiskovej
situácii obce / mikroregiónu. Vstupná analýza je vak potrebná, aby sa vybrali
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vhodné metódy a reálne stanovili dlhodobé ciele MA 21 a ciele na najbliie obdobie.
Pre kadú obec / mikroregión treba h¾ada jej pecifiká, na ktorých je
moné zaèa stava obèiansku angaovanos potrebnú na vypracovanie programu MA 21 a na základe ktorých je moné èo najlepie posmeli / motivova obèanov a záujmové organizácie, podnikate¾ov.
V niektorých obciach je moné sa stretnú s názorom, e bez záujmu a rieenia problémov na národnej úrovni a z pozície tátnych orgánov nie je moné
niè zmeni, realizova, dokonca sú bené názory, e tátna správa rozhoduje
a mala by realizova vetko, èo sa v krajine deje.
V súèasnosti je vak tátna správa u nás málo pruná, navye sa v nej deje
v súèasnosti ve¾a zmien a informácie sa k úradníkom dostávajú pomaly. Program MA 21 nie je zameraný na to, aby zmenil systém tátnej správy v krajine,
ale aby zmenil a skvalitnil ivot miestneho obyvate¾stva. Obèan v naej demokratickej krajine má mnoho práv. Má právo zabezpeèi si kvalitný ivot vo svojej
komunite (pokia¾ to nie je v rozpore so zákonom ) - tát mu na to dokonca vytvára právny rámec (zákon è. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja), aj
keï na to zatia¾ nevytvoril iadny nástroj, ktorý by tieto snahy podporoval.
V tátnej správe vak pracuje mnostvo schopných a kompetentných
odborníkov. Úlohou partnerov MA 21 je nájs ich a získa ich ako spojencov na
dosiahnutie cie¾ov - èi u pre poskytnutie potrebných informácií a dokumentov, alebo pre poradenstvo a podporu realizácie jednotlivých aktivít.
Rámèek 5 Kedy zaèa?

Neèakajte, a bude v krajine situácia lepia a priaznivejia pre podobné
procesy, prípadne keï realizácia programu MA 21 bude jednoduchia.
Zmena k lepiemu nemusí prís v krátkom èase a ak príde, vy u budete ove¾a ïalej ako tí, èo budú len zaèína, vy u môete realizova a prezentova výsledky. Veï o to nám stále ide - o realizáciu a zmenu k lepiemu, tak nech je to èím skôr.

Identifikácia miestnych akcií a drobných realizácií
Vo¾ba vhodných a názorných demontraèných projektov (miestnych
akcií), ktoré je moné zaèa realizova (v nadväznosti na prvý koncept spoloèných dlhodobých cie¾ov) v krátkom èase, je ve¾mi vítaná. Pomáha na základe
konkrétnych praktických príkladov povzbudi èo najirie skupiny obèanov, aby
sa zapojili, resp. zaujímali o prípravu MA 21.
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Rámèek 6 Príklady miestnych iniciaèných akcií, ktorými sa môe vzbudi záujem o zapojenie do MA 21

 obnova pamiatok, oivovanie a zachovanie tradièných zvyklostí
a remesiel,
 rozvoj agroturistiky,
 zaloenie komunikaèného centra,
 skrá¾ovanie obce,
 výsadba verejnej zelene, revitalizácia vodných tokov a plôch,
 vybudovanie portových a rekreaèných areálov,
 starostlivos o starích obèanov (napr. zavedenie sociálneho taxíka,
výstavba denného stacionára),
 podpora záujmových aktivít a krúkov pre deti a mláde,
 podpora rozvoja zamestnanosti a podnikania,
 zavádzanie environmentálnych manaérskych systémov.

Èo ete urobi, aby bola iniciaèná fáza kvalitným základom
pre ïalie etapy MA 21
U v iniciaènej fáze by si mohli miestni aktivisti sformulova aspoò rámcovú predstavu o celom procese programu MA 21, vrátane perspektívnej realizaènej fázy. Pomôe to predchádza rizikám napr. z nereálnych predstáv
o poslaní, cie¾och a konkrétnom prínose MA 21. Treba od zaèiatku otvorene
hovori aj o akostiach. Vetko je v ¾uïoch, oni musia chcie prevzia zodpovednos a zaèa iniciatívne pracova na verejných veciach. Treba, aby boli vetci zainteresovaní (t.j. zástupcovia vetkých záujmových skupín, zapojených do
MA 21) oboznámení s potrebou h¾adania finanèných a ïalích zdrojov, aby sa
u vopred myslelo napr. aj na prehodnotenie rozpoètu obce (v prípade mikroregiónu obcí) na nasledujúci rok (nasledujúce roky).
Predís sklamaniu je moné aj tým, e sa vopred naformulujú jasne definované a zrozumite¾né (pokia¾ sa dá aj merate¾né) ukazovatele. V prvej etape
pôjde najmä o ukazovatele (indikátory), ktoré by dokázali identifikova prvé
úspechy a ktoré by upozoròovali, ak sa program MA 21 odchýli od stanovených cie¾ov. Príklad testovacích indikátorov, ktoré majú formu testovacích otázok, obsahuje rámèek 7.
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Aby ste zistili, èi proces MA 21 funguje, pýtajte sa sami seba:
 Prichádza na vae akcie viac rôznych ¾udí?
 Venujete menej èasu vysvet¾ovaniu základu problému?
 Sú na èinnosti pre udrate¾ný rozvoj venované nové zdroje?
 Majú èinnosti úradov veobecne väèiu podporu?
 Vznikol pocit spoluúèasti v otázkach udrate¾nosti?
 Roziruje sa okruh vaich spolupracovníkov?
 Dokáete predchádza, resp. úspene riei vzniknuté konflikty?

Programovacia (plánovacia) fáza procesu MA 21 - Miestny
rozvojový program (plán)
Programovaciu fázu procesu MA 21 predstavuje spracovanie miestneho
rozvojového dokumentu (ïalej dokument). Tento dokument by mal prepája
stránku priestorového a územného rozvoja obce/mikroregiónu s jednotlivými
aspektmi trvalo udrate¾ného rozvoja (ekonomika, sociálna oblas, ivotné
prostredie, riadenie a správa obce/mikroregiónu).

Východiská plánovania a programovania v procese MA 21
V predchádzajúcich kapitolách boli zosumarizované formálne aj neformálne typy plánovania u nás. Plánovanie ako proces je síce v poslednej dobe u nás
najmä verejnosou dos zaznávané ("vïaka" skúsenostiam z obdobia socializmu), je vak faktom, e kadá vyspelá spoloènos si plánuje svoju budúcnos,
urèuje si priority a ciele, ako aj opatrenia na ich dosiahnutie. Svoje opodstatnenie má aj programovanie a hierarchické plánovanie na viacerých úrovniach
- od národnej, cez regionálnu a po rozvojové programy a plány mikroregiónov a obcí. Èastokrát je u dnes priamo v zákonoch upravujúcich jednotlivé
typy plánovania zakotvená monos vstupu verejnosti do plánovacích èi rozhodovacích procesov, avak vyuíva sa minimálne. MA 21 je spôsob, akým je
moné ovplyvni viaceré plány - a èo je dôleité, e je to hlavne v procese ich
tvorby, a nie a na konci v tádiu pripomienkovania.
V prípade územnoplánovacej dokumentácie sú medzi ostatné podklady
(§ 7a stavebného zákona) zaradené aj stratégie trvalo udrate¾ného rozvoja
29
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a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí ivota obcí. Odvetvové koncepcie
ústredných orgánov tátnej správy a koncepcie rozvoja obcí a iné programy
týkajúce sa hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja musia by v súlade so záväznými èasami územnoplánovacej dokumentácie. Verejnos spolu
s ostatnými dotknutými orgánmi vstupuje do pripomienkovania a prerokovania
dokumentácií a podkladov minimálne trikrát za celú dobu spracovania, èo
vak nie je dostatoène vyuívané. Pokia¾ funguje proces MA 21 na princípe
partnerstva, je reálne, aby sa dostali názory komunity prostredníctvom spracovaných dokumentov MA 21 u do tvorivej fázy procesu spracúvania územnoplánovacej dokumentácie.
V rámci svojej èinnosti si obec môe vypracova aj ïalie rozvojové dokumenty, ktoré sa neviau bezprostredne na priestor - napr. rozvoj zdravotných
a sociálnych sluieb, rozvoj kultúry, rozvoj portu, rozvoj mimokolských aktivít detí a mládee a iné.
Plánovacie dokumenty sa èasto ve¾mi líia svojou kvalitou, rozsahom a håbkou spracovania a tým aj monou vyuite¾nosou na miestnej úrovni a nezoh¾adòujú potreby koneèného odberate¾a. Ich výsledky dokonca nemusia by vo
vzájomnom súlade a môu sa navzájom vyluèova, resp. obmedzova. Plány
èasto pripravujú odborníci, ktorí nepoznajú miestne podmienky a miestnych
¾udí. To vetko je výsledkom doterajej nedostatoènej koordinácie plánovania
u nás, hlavne pretrvávajúceho prísne rezortného vnímania programovania
a plánovania bez adekvátneho zaangaovania sa verejnosti, absencie metodík
a metodických postupov, nedostatku odborníkov a ve¾akrát aj èasu, neustálymi
èastými zmenami kompetencií, slabých zruèností a skúseností, neochoty
komunikova, atï. Aj takéto dokumenty vak môu by pouèením do budúcnosti - aj v programovaní a plánovaní na miestnej úrovni. Zároveò je dôleité
uvedomi si, e tieto dokumenty vstupujú v koneènom efekte do rozhodovacieho procesu, na konci ktorého je pri aktivitách s územným priemetom územné rozhodnutie a stavebné povolenie, pri ostatných iné rozhodnutia a povolenia úradov.
Je preto v záujme spracovania kvalitného miestneho rozvojového dokumentu, aby zoh¾adòoval výsledky existujúcich plánovacích dokumentov na
miestnej, regionálnej a národnej úrovni, ktoré napriek uvedeným limitom
môu by nielen zdrojom inpirácie, ale aj návodom na zostavenie kvalitného
akèného plánu a zdrojom informácií o monom financovaní miestnych rozvojových aktivít. Na druhej strane ambíciou takéhoto dokumentu by malo by aj
ovplyvòovanie tvorby a aktualizácie územných, krajinných, regionálnych a ïalích spomínaných programov a plánov.

Procesná stránka MA 21

45

Zásady programovania a plánovania v procese MA 21
Predpokladáme, e iniciaèná fáza procesu tvorby MA 21 je úspene ukonèená a e teda existuje miestne partnerstvo (formálne predstavované koordinaènou skupinou), ktoré má sformulovanú svoju víziu rozvoja obce/mikroregiónu a zhoduje sa na tom, e je potrebná konkretizácia tejto vízie - spracovanie kvalitného rozvojového dokumentu. Okrem toho, e základnou zásadou
jeho spracovania by malo by pouèenie sa z procesu programovania a plánovania na vyích úrovniach a zoh¾adnenie výsledkov nadradených a súvisiacich
dokumentácií (èo by malo samozrejme plati aj opaène), poèas spracovania
rozvojového dokumentu obce/mikroregiónu je vhodné dodriava urèité zásady, ktoré by mali pomôc zabezpeèi jeho kvalitu a realizovate¾nos v praxi. Ide
najmä o tieto zásady:
 fungujúce partnerstvo - na tvorbe dokumentu sa zúèastòujú a/alebo sú
o òom informovaní vetci partneri MA 21 (pozri kapitolu o hlavných zainteresovaných skupinách). Existuje, samozrejme, aj monos postupného
dopåòania partnerstva, prípadne aj budovania susedských a regionálnych
partnerstiev,
 personálne, organizaèné a materiálne zabezpeèenie - potrebný je pracovný tím so zastúpením odborníkov vo vetkých hlavných oblastiach rozvoja, dobrá organizácia práce s povereným manamentom (fungujúca koordinaèná skupina, vhodná truktúra tímu a spôsob práce...), vyèlenenie prísluných zdrojov potrebných na spracovanie (najmä finanèné zdroje na
priame materiálové náklady a zabezpeèenie prípravy dokumentu),
 pravidelné stretnutia a konzultácie, spätná väzba - potrebné je stanovi si
poèet a frekvenciu pracovných stretnutí, spôsob vzájomného oponovania
a pripomienkovania materiálov pracovných tímov,
 mechanizmus kontroly a prípadnej nápravy nedostatkov - urèenie fungujúcich nástrojov v prípade neplnenia cie¾ov,
 princíp vzájomného konsenzu prijímaných cie¾ov a opatrení - vyplýva z prijatého partnerstva, mal by zabezpeèi lepiu priechodnos MA 21 v danej
komunite,
 prijímanie realistických cie¾ov - potrebné je spoloène stanovi ciele a opatrenia dokumentu tak, aby boli v daných podmienkach a èasových horizontoch
reálne uskutoènite¾né,
 spracovanie dokumentu s oh¾adom na potrebu jeho záväzného prijatia
orgánom obce/mikroregiónu - sformulovanie záväznej èasti MA 21, ktorá
bude obsahova strategický cie¾, rozvojové priority a hlavné opatrenia na
ich dosiahnutie a ktorú bude schva¾ova miestne zastupite¾stvo,
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 otvorenos, informovanos a propagácia vo vzahu k miestnym aktérom
(obèania, obecné zastupite¾stvo resp. orgány mikroregiónu, formálne skupiny, záujmové zdruenia, podniky a podnikatelia) - informovanie o priebehu
procesu, otvorenos k prípadným podnetom a pripomienkam, monos zapoji sa do práce,
 otvorenos vo vzahu k vonkajím vplyvom - sledovanie diania na regionálnej,
národnej, resp. medzinárodnej úrovni - prenáanie poznatkov a skúseností do
vlastnej práce, ale aj zapájanie sa do existujúcich truktúr a informovanie
o vlastnej práci (napr. Zdravé mestá, udrate¾né mestá...).

Návrh obsahu dokumentu MA 21
Cie¾om programovacej fázy procesu MA 21 je zostavenie rozvojového
dokumentu, ktorý by bol reálnym podkladom na ïaliu fázu procesu - realizaènú (implementaènú). Ako sme u viackrát zdôrazòovali, východiskom a rozhodujúcim predpokladom jeho úspeného vypracovania je existencia fungujúceho miestneho partnerstva (miestneho fóra) s jasne a spoloène vyjadrenou
víziou rozvoja obce/mikroregiónu (cie¾ iniciaènej fázy MA 21). Zostavený dokument by mal nadobudnú záväznos schválením obecným zastupite¾stvom,
resp. orgánom mikroregiónu. Následne by mal by rozpracovaný do konkrétnych projektov a realizovaný - to je vak u cie¾om realizaènej fázy MA 21.
Ako vyplýva zo súèasnej situácie v plánovaní a regionálnom rozvoji na Slovensku, je výhodné, ak dokument MA 21 bude spåòa kritériá kladené na
rôzne typy rozvojových dokumentov - najmä územného plánu obce a plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Zároveò by v òom mali by zapracované aj aspekty krajinného plánovania, rozvoja po¾nohospodárstva a vidieka
a procesu pozemkových úprav. V takejto podobe bude akceptovate¾ný aj
v prípade poiadaviek na èerpanie prostriedkov zo trukturálnych fondov EÚ
v konkrétnych projektoch rozpracovaných v realizaènej fáze MA 21.
Po formálnej stránke je moné dokument MA 21 zostavi rôzne - môe
by spracovaný jeden základný dokument zhàòajúci vetky etapy programovania vrátane akèného plánu, alebo môu by jednotlivé etapy zostavované
postupne s tým, e hlavné výstupy (akèný plán spolu so strategickými cie¾mi
a prioritami rozvoja obce/mikroregiónu) budú ma záväzný charakter (budú
schva¾ované obecným zastupite¾stvom) a výsledky analytickej etapy budú
predstavova informatívny podklad smerného charakteru (nie je potrebné ich
schva¾ova, avak sú nevyhnutným predpokladom na spracovanie akèného
plánu), a môu by viacnásobne vyuite¾né aj pre iné úèely (napr. výchovnovzdelávacie, propagaèné).
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Celá dokumentácia môe ma názov Miestna Agenda 21, prípadne Program rozvoja mikroregiónu, Program obnovy dediny, záväzná èas potom
napr. Rozvojový plán obce, prípadne Stratégia rozvoja obce. Pokia¾ obsah zodpovedá poadovanej truktúre v zmysle príslunej legislatívy, môe to by aj
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
V zásade existujú dva prístupy k spracovaniu akéhoko¾vek plánovacieho
dokumentu - komunitný a expertný prístup. Odliujú sa najmä mierou zapojenia miestnych predstavite¾ov a vonkajích expertov. Komunitná metóda je
zaloená na opakovaných stretnutiach miestnej partnerskej skupiny, ktorá formou moderovaných stretnutí a s vyuitím rôznych techník práce s verejnosou
postupuje cez jednotlivé etapy programovania. Výhodou tejto metódy je jasná
orientácia na konkrétny problém a konkrétne rieenie. Pri tomto spôsobe
práce sa nevyskytujú rozsiahle analýzy (ktoré niekedy ani neprinesú oèakávaný
efekt), výhodou je zrozumite¾nos a jasná previazanos jednotlivých plánovacích
krokov. Stratégia vzniká priamo za úèasti tých, ktorí ju budú v budúcnosti aj
uskutoèòova a tým, e sa osobne podie¾ajú na jej vzniku, výsledný produkt
povaujú za svoje duevné vlastníctvo. Nevýhodou môe by nevyváenos sledovaných oblastí, niektoré témy sa nemusia vôbec objavi, príp. môu by
z nedostatku odborných vedomostí o konkrétnom monom rieení, príp. vonkajích limitoch a obmedzeniach chybne formulované.
Expertná metóda je zaloená na vypracovaní strategického plánu zmluvne
vonkajími expertmi (multiprofesijným tímom), ktorí spravidla nie sú priamo
z rieeného územia. Èerpajú informácie z odborných dokumentov, rôznych
databáz a informaèných zdrojov, prieskumu v teréne, miestnych expertov, prièom vyuívajú tandardizované postupy - napr. územnoplánovacie metódy,
sociologické prieskumy, metódy krajinného plánovania a i. Silnou stránkou
takto spracovaného materiálu je jeho nezávislos na miestnom prostredí, vysoká profesionalita, ve¾ké mnostvo pouitých údajov, podchytenie súvislostí
a väzieb na ostatné existujúce plány a programy. Nevýhodou je malá zaangaovanos miestnych aktivistov a nedostatoèná håbka prerokovania s verejnosou.
Práve Miestna Agenda 21 sa vyznaèuje interakciou obidvoch metód. Interaktívny prístup zabezpeèí kvalitný výstup, ktorý je kombináciou profesionalizmu
a miestnych znalostí. Dôleitá je permanentná vzájomná komunikácia a výsledné zhrnutie výsledkov obidvoch metód, ako aj osvojenie si vetkých
parciálnych výstupov miestnymi ¾uïmi a prijatie programu za svoj vlastný.
Zostavi èasový rozvrh spracovania programovacej fázy MA 21 bez poznania miestnych podmienok je ve¾mi aké - závisí toti od konkrétnych pecifík
príslunej obce/mikroregiónu (existencia podkladových materiálov, zvolené
metódy práce a ich rozsah, od èoho závisí aj poèet èlenov zostavovate¾ského
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tímu a ich profesijné zloenie). V ideálnom prípade sa dá kvalitný materiál
spåòajúci kritériá MA 21 zostavi za nieko¾ko mesiacov, za reálnu "minimálnu"
dobu vak povaujeme skôr jeden rok. Dôleité sú aj stretnutia s verejnosou
a jej stále informovanie s cie¾om vyvolania spätnej väzby ako aj spätnej väzby
medzi rieite¾skými kolektívmi navzájom s urèitým èasom potrebným na dosiahnutie konsenzu.
Zjednoduene je moné programovaciu fázu rozdeli do nasledovných
etáp:
 východisková etapa - existujúce partnerstvo obce/mikroregiónu (miestne
fórum) a fungujúca koordinaèná skupina, definovaná vízia rozvoja (prekrýva
sa s iniciaènou fázou procesu MA 21), zhodnotenie dostupných podkladov
 analytická etapa - analýza problémov, audit zdrojov, hodnotenie súèasného stavu a predpokladov rozvoja - vyústenie do SWOT analýzy
 hodnotiaca etapa - upresnenie vízie a strategických cie¾ov TUR, ako aj
priorít rozvoja obce / mikroregiónu (prvotná vízia je formulovaná u v iniciaènej fáze MA 21)
 návrhová (plánovacia) etapa - stanovenie strednodobých cie¾ov (zámerov)
TUR a krátkodobých opatrení - akèného plánu rozvoja obce / mikroregiónu
- opatrenia na zabezpeèenie jednotlivých cie¾ov, èasový plán, rozpoèet
a plán financovania projektov, ako aj monitorovania a kontroly realizácie
cie¾ov MA 21 (prekrýva sa s realizaènou fázou procesu MA 21).
Ak by sme chceli formalizova tento proces, môeme zjednoduene poveda, e programovacia fáza MA 21 zaèína záväzným vyhlásením partnerstva
(s definovanou víziou rozvoja obce/mikroregiónu) a konèí schválením rozvojového dokumentu MA 21 obecným zastupite¾stvom, resp. orgánom mikroregiónu (s definovaním ïalieho postupu realizácie). Samotné schválenie MA
21 vak neznamená, e ide o uzavretý dokument, ktorý nie je potrebné aktualizova.
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Obrázok 3 Príklad postupu programovania v procese MA 21

*

Pod¾a: Kráková, A. (2003)

*
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Východisková etapa programovania
V tejto etape je východiskom sformované miestne partnerstvo s fungujúcou koordinaènou skupinou MA 21, ktorí sa svojím vyhlásením zaväzujú zostavi rozvojový dokument MA 21 obce/mikroregiónu a podporova jeho praktickú implementáciu.
Na základe existujúcej a spoloène prijatej vízie rozvoja obce/mikroregiónu je
cie¾om tejto etapy (je tu urèité prekrytie s výstupmi iniciaènej fázy procesu):
 zostavenie základnej osnovy dokumentu a jeho hlavných cie¾ov - potrebné je urèi hlavné èasti dokumentu, ich predpokladaný obsah a predbený rozsah (odporúèame jednoduché èlenenie dokumentu na analýzu,
hodnotenie a návrhy - obsah týchto etáp je pecifikovaný niie) - toto je
spravidla úlohou iniciaènej skupiny MA 21
 zostavenie pracovných skupín - optimálne je hlavne v etape analýz a hodnotenia pracova súèasne obidvoma vyie spomenutými metódami
(v dvoch partnerských skupinách - expertnej a miestnej). Práce v nich je
vhodné spolu konzultova a vymieòa si informácie a podnety. V expertnej
skupine by mali by zastúpené pod¾a monosti viaceré profesie súvisiace
s územným, priestorovým a regionálnym plánovaním a manamentom napr. regionalista (geograf, pracovník regionálnej samosprávy), územný
plánovaè (architekt, urbanista), environmentalista (ekológ), ekonóm, demograf, po¾nohospodár, pecialista pre technickú infratruktúru a pod. Títo
èlenovia tímu nemusia by z danej obce alebo regiónu, musia vak územie
a jeho problémy pozna. Mali by zastupova nielen vedecký a výskumný
sektor, ale aj regionálnu samosprávu a tátnu správu. Tento profesijný tím
vedie koordinátor (hlavný rieite¾). V miestnej partnerskej skupine by mali
by zastúpení obyvatelia príslunej obce/mikroregiónu, ktorí prejavia záujem o prácu v tíme. Ideálne je, ak zastupujú celé spektrum obèianskeho
a verejného sektora obce (neformálne záujmové zdruenia, formálne zoskupenia, podnikatelia, obecné zastupite¾stvo a i.). Práce v tejto skupine
vedie tzv. facilitátor (pozri str. 44).
 organizaèné zabezpeèenie prác - urèenie èasového harmonogramu prác,
spôsobu koordinácie prác, materiálneho a technického zabezpeèenia
a pod. Odporúèame urèi jedného hlavného koordinátora prác a zároveò
koordinátorov (manaérov, hlavných rieite¾ov) jednotlivých pracovných
skupín. Potrebné je dohodnú aj vetky dôleité podmienky práce, frekvenciu konania pracovných porád, mechanizmus zabezpeèenia kontroly stavu
prác a pod.
 zhromadenie dostupných podkladov - pred zaèatím vlastných prác je
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vhodné ma u k dispozícii urèité východiskové podklady, ktoré budú pracovné skupiny pouíva. Sú to najmä vyie spomínané typy plánovacích
a rozvojových dokumentov (ak sú pre daný región a obec spracované),
mapové podklady, tatistické údaje, informácie o prírodných, hospodárskych a sociálnych pomeroch územia a pod. Podklady je, samozrejme,
potrebné ïalej získava aj v samotnej analytickej etape prác.

Analytická etapa programovania
Hlavným cie¾om tejto etapy je vyhodnotenie súèasného stavu územia
a predpokladov na jeho rozvoj. Dôleitý je poh¾ad oboch pracovných skupín expertnej a miestnej (obèianskej).
Expertná skupina pracuje v tejto etape tandardnými metódami a postupmi (analýza prírodných, hospodárskych a sociálnych pomerov - audit zdrojov
a územia), ktoré je moné v zmysle filozofie TUR vyjadri nasledovne:
 environmentálny aspekt - hodnotenie prírodných zdrojov a potenciálu územia (ich kvantity a vyuívania, kvality vrátane pôsobenia negatívnych faktorov),
 ekonomický aspekt - hodnotenie ekonomických predpokladov rozvoja (hospodárska základòa, zamestnanos a pracovné príleitosti, ekonomický potenciál, dopravná a technická infratruktúra - stavebnotechnický potenciál),
 sociálny aspekt - hodnotenie ¾udských zdrojov a ich kvality (obyvate¾stvo
a demografický potenciál, kultúrnohistorický potenciál, vzdelanostná truktúra, sociálny status - reálny príjem obyvate¾ov, nezamestnanos, sociálna
infratruktúra),
 intitucionálny aspekt - hodnotenie kvality miestnej a regionálnej samosprávy a iných intitúcií, postavenie obce/regiónu v rámci vyieho územného celku, participácia obèanov na správe a riadení.
Spôsob práce èiastkových tímov môe by individuálny, daný pecifikami
príslunej problémovej oblasti. Za celkovú formu a obsah výstupu zodpovedá
koordinátor pracovnej skupiny (hlavný rieite¾ expertného tímu).
Závereèným výstupom analytickej etapy zo strany expertnej skupiny by
malo by hodnotenie predpokladov a moností rozvoja obce / mikroregiónu.
Vhodná je napr. forma SWOT analýzy (analýza silných a slabých stránok, príleitostí a ohrození obce/mikroregiónu) pod¾a jednotlivých oblastí TUR. Závereènú èas analýzy a tvorbu textového výstupu by mali vykona èlenovia skupiny
na spoloèných pracovných stretnutiach. Vhodné je doplnenie textu preh¾adnými mapkami, grafmi, tabu¾kami a obrázkami.
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Skupina obèanov pracuje v tejto etape pecifickými postupmi - na spoloèných pracovných stretnutiach. Dôleitá je úèas tzv. facilitátora - urèenej
osoby, ktorá u¾ahèuje celý proces, usmeròuje prácu celej skupiny. Ide o vykolenú osobu so skúsenosami z moderovania a riadenia tímovej práce, ktorej
úlohou je splnenie urèených cie¾ov riadenou diskusiou na danú problematiku
a pomoc pri formulovaní záverov pracovných stretnutí. Tento èlovek musí ma
predovetkým autoritu a vetci musia repektova jeho úlohu. Môe to by
rovnako obyvate¾ obce ako aj èlovek zvonku - znalos miestneho prostredia
a problémov je vak potrebná.
Postup práce skupiny obèanov môe by napr. nasledovný:
 tvorba vízie - motivaèná spoloèná predstava o budúcom ivote obce/mikroregiónu - nie je zaloená na realite, vyjadruje skôr sny a túby (môe ís
o upresòovanie vízie sformulovanej v iniciaènej fáze MA 21),
 analýza silných a slabých stránok obce/mikroregiónu v jednotlivých oblastiach, rozvojových príleitostí a ohrození (vnútorné zdroje, vonkajie podmienky) - ide vlastne o SWOT analýzu,
 tvorba "naivných máp" rozvoja - urèitá forma vyjadrenia predstavy o monom rozvoji obce/mikroregiónu - zhromaïujú sa názory na rozvoj vyjadrené slovne, aj priamo zakreslené do mapových podkladov,
 problémová analýza - h¾adanie príèin vybratých problémov a náèrt ich rieenia.
Za výslednú podobu analýzy zo strany skupiny obèanov zodpovedá urèený
koordinátor (môe to by aj facilitátor procesu). Výsledkom práce je predstava
rozvoja (vízia) obce/mikroregiónu a analýza problémov z h¾adiska miestnych
obyvate¾ov. Preto táto skupina by mala aktívne spolupracova aj s inými
obèanmi obce/mikroregiónu, ktorí nie sú do jej práce priamo zapojení. K tomu
je moné a vhodné poui aj iné metódy získavania údajov a názorov miestnych obyvate¾ov na problematiku rozvoja obce/mikroregiónu - napr. dotazníkový prieskum, ankety, verejné zasadnutia a pod.

Hodnotiaca etapa programovania
V tejto etape u pracujú obidve pracovné skupiny spoloène. Hlavnou úlohou etapy je upresnenie stratégie (vízie) TUR obce/mikroregiónu a stanovenie
priorít, definovanie cie¾ov (zámerov) a opatrení na ich dosiahnutie. Definujeme hlavné pojmy, ktoré s touto etapou súvisia:
 vízia TUR (upresnená vízia, dlhodobé smerovanie) je základná predstava o
tom, èo chcú úèastníci procesu dosiahnu - ako by mala obec/mikroregión vyzera v dlhodobom èasovom horizonte (viac ako 20 rokov - napr. 30-50 rokov),
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 strategické ciele TUR (globálne, dlhodobé ciele) sú súborom nieko¾kých
základných dlhodobých cie¾ov, ktorými je moné víziu TUR dosiahnu
(a ktoré vychádzajú zo základných princípov a zásad TUR),
 priority (pecifické, èiastkové ciele) sú hlavné oblasti, na ktoré je potrebné
sústredi sa v procese pribliovania sa k strategickým cie¾om a vízii TUR
obce/mikroregiónu.
Hodnotiaca etapa bude teda postupova od stanovenia veobecných zásad
definujúcich trvalo udrate¾ný rozvoj obce/mikroregiónu k formulácii konkrétnejích priorít, ktoré je potrebné riei.
Prvým krokom hodnotiacej etapy môe by vzájomné predstavenie a diskusia výsledkov pracovných skupín v rámci analytickej etapy programovania
(ak takéto skupiny existovali a ak to nebolo urobené ako súèas analytickej
etapy). Diskusia môe vies k urèitej korekcii výsledkov, avak nie je to nevyhnutné vzh¾adom na to, e prvá etapa je viac-menej nezávislým produktom
pracovných skupín (a predpokladáme priebené vzájomné konzultácie, ktoré
by mali vylúèi prípadné nezrovnalosti v analýzach súèasného stavu). Rozdielne poh¾ady na rozvojový potenciál obce/mikroregiónu "zvonku" a "zvnútra" sú
pochopite¾né a akceptovate¾né.
Druhým krokom tejto etapy by malo by upresnenie vízie a strategických
cie¾ov TUR obce/mikroregiónu, ktorá bola sformulovaná v iniciaènej fáze procesu MA 21 a skupinou obèanov v analytickej etape programovania. Je pochopite¾né, e v tejto fáze programovania majú úèastníci procesu podstatne lepie
informácie a môu tak presnejie sformulova víziu TUR. Tu je potrebné dosiahnu konsenzus znenia vízie a strategických cie¾ov TUR, pretoe budú predstavené verejnosti ako výsledok spoloènej práce a verejnos by ich mala takto
aj pochopi a osvoji si ich.
Tretím krokom tejto etapy by malo by sformulovanie priorít rozvoja TUR
obce/mikroregiónu. Tieto priority predstavujú upresnenie strategických cie¾ov
- pre kadý strategický cie¾ je moné sformulova nieko¾ko priorít. Tu je vhodné vychádza z výsledkov analytickej etapy programovania - SWOT analýzy,
ktorá poskytuje dobrý podklad na identifikáciu prioritných oblastí (priority
môu by chápané ako posilnenie silných stránok a vyuitie príleitostí rozvoja,
na druhej strane zasa ako eliminácia slabých stránok rozvoja). Priority by mali
by komplementárne - vzájomne sa dopåòa, môu sa do istej miery prekrýva,
ale nesmú sa navzájom obmedzova alebo dokonca vyluèova!
tvrtým, závereèným krokom hodnotiacej etapy by malo by predstavenie
vízie, strategických cie¾ov a priorít TUR obèanom obce/mikroregiónu a získanie ich podpory. Tento krok je ve¾mi dôleitý - získanie obèanov pre spoloènú
víziu a ciele TUR je k¾úèovým predpokladom úspechu celého procesu MA 21.
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Preto je dôleité, aby obèania boli informovaní o problematike TUR u od
zaèiatku procesu, aby dostali monos spolupracova a vyjadri svoj názor o budúcnosti obce/mikroregiónu. Vhodnou formou je usporiadanie verejného
zhromadenia obèanov s podrobným výkladom výsledkov práce rieite¾ského
tímu a ponechanie èasového priestoru na pripomienkovanie a vyjadrenie
názoru vetkým obèanom.

Návrhová etapa programovania
Hlavnou úlohou tejto etapy je konkretizácia stanovených dlhodobých strategických cie¾ov a priorít TUR obce/mikroregiónu na ciele a opatrenia formou
akèného plánu, prièom:
 ciele chápeme ako konkrétne zámery dosiahnute¾né v urèenom èasovom
horizonte (spravidla strednodobé - max. 15-20 rokov, ale najèastejie do 10
rokov),
 opatrenia sú konkretizáciou jednotlivých cie¾ov na krátkodobý èasový horizont (max. 5-10 rokov, ale spravidla 1-2 roky).
Prvým krokom návrhovej etapy je zhodnotenie pripomienok a názorov obèanov a definitívne sformulovanie vízie, strategických cie¾ov a priorít TUR
obce/mikroregiónu.
Druhým krokom je upresnenie priorít TUR obce/mikroregiónu do podoby
strednodobých cie¾ov. Ciele u musia by definované konkrétne, vrátane
poadovaného roku a subjektov zodpovedných za ich splnenie. Vetky tieto
subjekty by mali by zúèastnené na procese tvorby návrhov a musia s formuláciou cie¾ov súhlasi. Jednotlivé ciele by mali by okrem toho merate¾né (aby
bolo moné hodnoti ich splnenie) a realizovate¾né (dosiahnute¾né v danom
prostredí a za reálnych predpokladov).
Tretím krokom je vypracovanie akèného plánu upresòujúceho jednotlivé
ciele formou konkrétnych krokov (akcií, aktivít). Opatrenia sú krátkodobé, mali by
by jasne formulované, rovnako ako ciele realizovate¾né a okrem toho aj s vyjadrením ich finanènej nároènosti. Kadý cie¾ musí ma pecifikovaných nieko¾ko
opatrení (akcií) na jeho dosiahnutie. Opatrenia upresòuje predovetkým subjekt
zodpovedný za plnenie daného cie¾a, ale je to, samozrejme, kolektívna práca.
tvrtým krokom je vypracovanie harmonogramu realizácie a rozpoètu
akèného plánu TUR. Pri monostiach financovania akèného plánu je potrebné vychádza predovetkým z analýzy vlastných verejných a súkromných zdrojov
obce/mikroregiónu (obecný rozpoèet, miestne podniky a podnikatelia, sponzorské príspevky a pod.) a disponibilných vonkajích verejných prostriedkov
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a zdrojov (tátny rozpoèet, financovanie prostredníctvom regionálnej samosprávy, trukturálne fondy EÚ a pod.). Rozbor moností financovania by mal
by súèasou analytickej etapy programovania.
Piatym, posledným krokom návrhovej etapy programovacej fázy procesu
MA 21 je schválenie rozvojového dokumentu (v minimálnej podobe akèného plánu) obecným zastupite¾stvom, resp. orgánom mikroregiónu. Uitoèné je
podobne ako v hodnotiacej etape predstavi akèný plán v predstihu verejnosti,
vymedzi èas na jeho pripomienkovanie a prípadnú úpravu a doplnenie. Len
takýmto spôsobom pripravený a schválený dokument MA 21 má reálne predpoklady na úspenú implementáciu v realizaènej fáze.

Realizaèná fáza MA 21 - Miestne akcie
Po ukonèení programovacej fázy MA 21 je potrebné jej výstupy "pretavi" do
výslednej podoby - do tvorby a realizácie konkrétnych projektov, ktoré sú rozpracovaním výstupov dokumentu MA 21. Keï sa teda úèastníci procesu prepracujú cez dlhú fázu prípravy a tvorby dokumentu MA 21, èaká ich zaslúená
a vytúená "odmena" - ïalia práca. Pretoe ukonèením plánovania sa skutoèný proces MA 21 vlastne zaèína - jeho hlavná náplò je v úspenej realizácii.
Realizaèná fáza má dve hlavné etapy - prvou je vypracovanie a následné
predkladanie projektov a druhou realizácia projektov s monitorovaním a zhodnocovaním úspenosti.
Za priebeh realizácie MA 21 by mala by zodpovedná koordinaèná skupina
(resp. zástupcovia tzv. Miestneho fóra), ktorá je v èinnosti poèas celého procesu MA 21. Táto skupina sleduje a zhodnocuje, èi osoby zodpovedné za jednotlivé oblasti / opatrenia si plnia svoje úlohy a zabezpeèujú prípravu a realizáciu jednotlivých naplánovaných projektov. Koordinaèná skupina musí zabezpeèi prípravu dostatoèného poètu schopných koordinátorov projektov, prípadne ¾udí, ktorí budú vedie projekty pripravova (ak tak u neurobili v predchádzajúcich fázach procesu). Bez aktívnej a dôslednej práce takejto skupiny
je ve¾mi aké proces MA 21 "dotiahnu" do úspenej realizácie.

Príprava projektov
Koordinaèná skupina je popri miestnej samospráve spoluzodpovedná za neustále prehodnocovanie procesu MA 21, na èo je potrebné vopred stanovi èasové intervaly, v ktorých sa to bude realizova (raz roène/ raz za dva roky, minimálne vak v trojroèných intervaloch) - na uvedené obdobie je potom nutné pripravi podrobné akèné plány a presný harmonogram realizácie projektov.
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Potrebné je rozlíi viaceré typy projektov. Sú projekty, ktoré je moné zvládnu s vyuitím miestnych zdrojov - nepotrebujú finanèné prostriedky, alebo
vyadujú malé miestne finanèné krytie (skrá¾ovanie obce, èistenie verejných
priestorov, organizovanie kultúrnych a portových podujatí, jednoduché opravy
a úpravy priestorov, nefunkèných zariadení a pod.) Pri týchto aktivitách sa èasto
vyuíva dobrovo¾ná práca niektorých obèanov. Vyuívaním tejto aktivity a umonením obèianskej dobrovo¾nej iniciatívy v komunite sa získa ve¾mi ve¾ký potenciál
a hlavne sa zaène s aktivizáciou miestnych obèanov, èím sa dosiahne aj zvyovanie záujmu obèanov o verejné veci. Kadý obèan, ktorý sa zapojí a zaktivizuje do
èinnosti v MA 21, môe ovplyvni ïalích ¾udí vo svojej rodine a v okruhu svojich
známych. Aktivity MA 21 tak budú ma ove¾a väèí dosah.
Rámèek 8 Skúsenosti z mikroregiónu Juné Sitno

Obyvatelia sa musia stotoni s rozvojovými zámermi regiónu a aktívne sa
zúèastòova na plánovaní rôznych aktivít v obciach a v mikroregióne. Ak
má by rozvoj koordinovaný a udrate¾ný, je potrebné doplni názor obèana o názor odborníka. Preto do procesu prác boli zapojené aj tri organizácie, ktoré zabezpeèili spracovanie dokumentu po odbornej stránke.
Poèas stretnutí, hlavne pri skupinovej práci, sa ukázalo, e obèanom
skutoène záleí na budúcom rozvoji obcí, na rozvoji, ktorý súèasným
a budúcim generáciám umoní uspokojova ich ekonomické, sociálne
a duevné potreby a zároveò zachová kvalitné ivotné prostredie.
Zloitejie projekty si vyadujú obyèajne aj väèie finanèné prostriedky,
o ktoré je moné sa uchádza z externých zdrojov (tátne zdroje, zdroje EÚ,
pôièky atï.) Tieto projekty musia pripravova zdatní ¾udia, ktorí majú v príprave projektov dostatoènú prax. V niektorých regiónoch uvaujú o zriadení
projektových tímov skúsených ¾udí, ktorí budú pripravova rôzne typy projektov. ¼udia menej skúsení v písaní projektov si èasto najímajú firmy alebo
odborníkov, ktorí im tieto zámery spracujú.
Doterajie skúsenosti vak ukazujú, e projekt je najlepí vtedy, keï si ho
iadate¾ spracuje sám, èi u ide o podnikate¾a alebo neziskový subjekt. Nikto
nepozná firmu iadate¾a alebo regionálne podmienky tak dobre, ako oni sami
a ani nepozná skutoèné zámery iadate¾a. Preto je dôleité nepodceòova túto
èas a pripravi si k¾úèových ¾udí v regiónoch tak, aby tí, ktorí budú spolupracova pri realizácii projektov, vedeli ich aj napísa a spracova. V prípade, e
toto nie je moné, iadate¾ sa aj tak bude musie v znaènej miere zapoji do
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písania projektu a mal by by v èo najuom kontakte so spracovate¾om. Opravovanie projektu zaberie pribline to¾ko èasu ako jeho samotné spracovanie.
Tento èas je potrebné vyui na to, aby iadatelia boli schopní v budúcnosti
projekty písa samostatne, prièom prvý vzor môe by dobrou pomôckou.
Rámèek 9 Skúsenosti z mikroregiónu Podpo¾anie

Obce majú záujem o získavanie financií zo fondov EÚ. Poradenstvo
a tvorbu projektov je moné riei cez Koordinaèné zdruenie mikroregiónu (pre zdruenie pracuje poradca a koordinátor), cez Komunikaèné
centrum, ale aj iné individuálne monosti. Mestá zriadili na výkon koordinátora a tvorcu projektov miesto pracovníka "regionálneho rozvoja".
Obce v mikroregióne majú u skúsenosti s písaním a získavaním projektov, významnou monosou vyskúa si a nauèi sa, ako tvori a realizova projekty, bolo zaradenie okresu Detva do programu SPP-B, kde
cez Fond rozvoja vidieka bolo moné získa financie na konkrétne rozvojové aktivity v obciach. Vypracovaný ROP okresu Detva je ve¾mi
dobrým východiskovým rozvojovým dokumentom regiónu. Obce sa
úspene zapojili aj do programu SAPARD.
Rozvojový program vypracovaný v rámci Miestnej Agendy 21 je v mikroregióne chápaný ako základný materiál pre program hospodársko-sociálneho
rozvoja, ktorý je podmienkou na získavanie finanèných prostriedkov z EÚ.
Ak sa podarilo do predchádzajúcich fáz prípravy MA 21 zapoji èo najiriu
skupinu ¾udí, v tejto fáze je potrebné presne vedie, ko¾ko potenciálnych
iadate¾ov je k dispozícii na prípravu projektov, kto sa bude venova akej problematike, prípadne akú pomoc pri príprave projektov potrebuje. Vtedy u
koordinaèná skupina musí zabezpeèi hlavne to, aby sa potenciálni iadatelia
vèas dozvedeli o termínoch podávania projektov a aby získali vetky potrebné
informácie vèas. K tomu je potrebná znalos termínov uzávierok prijímania iadostí na financovanie jednotlivých grantových schém a iných podporných programov.
Tam, kde sa poèas prípravy MA 21 nepodarilo zapoji irí okruh rieite¾ov
ale len úzku skupinu, môu v tejto fáze nasta problémy. Kapacita jedného
iadate¾a alebo malej skupinky ¾udí je vdy obmedzená - nemôu sa pecializova na vetky typy projektov tak, aby postihli vetky pecifické oblasti MA
21, na ktorých je potrebné pracova.

58

Miestna Agenda na Slovensku 21 - Metodická príruèka

Rámèek 10 Skúsenosti z mikroregiónu Javor

Plánovaním ïalieho rozvoja regiónu sa zaoberala najmä skupina
starostov deviatich obcí. Ve¾mi dobre odhadli potenciál ekonomického
rozvoja regiónu. Po vyhlásení grantového kola pre podnikate¾ské a
nepodnikate¾ské projekty niektorí starostovia ete týdeò pred uzávierkou oboznamovali podnikate¾ské subjekty s monosou prípravy projektov. Najväèie úsilie museli vyvinú v období, keï projekty pripravovali aj sami.
Vetky projekty je väèinou potrebné vyplni do truktúrovaných formulárov, ktoré pripraví a zverejní administrátor grantových schém. Vetky èasti
týchto formulárov je potrebné vyplni, iadna z nich nesmie osta prázdna.
V prípade, e iadate¾ nieèo vynechá, môe by jeho projekt ihneï vylúèený
a komisia ho nebude ani posudzova, aj keï ostatné èasti sú výborne spracované a projekt by bol prínosom. To isté platí aj o povinných prílohách k projektom - nesmie by vynechaný ani jeden poadovaný dokument.
Vo formulároch iadosti o grant je aj dos obsaná èas popisu iadate¾a
projektu a jeho partnerov, ako aj tímu, ktorý bude projekt realizova. Táto èas
je ve¾mi dôleitá, lebo pod¾a nej komisia rozhodne, èi daný iadate¾ má predpoklad a kapacitu daný zámer aj realizova. Výhodu majú pritom skúsenejí
iadatelia, ktorí u nieko¾ko projektov realizovali, prièom sa skúma obdobie
3-5 rokov spätne. Po vstupe do EÚ a po sprístupnení trukturálnych fondov na
Slovensku nebude ve¾a iadate¾ov, ktorí budú ma tieto skúsenosti, lebo doteraz nemali monos ich získa. V poèiatoènom období je preto vhodné, aby si
iadatelia h¾adali skúsených partnerov, ktorí majú väèie skúsenosti a prvé 2-3
projekty získali s ich pomocou, èím u budú v budúcnosti dôveryhodní pre zloitejie projekty.

Predkladanie projektov
Grantové schémy sú súaou, v ktorej najväèiu pravdepodobnos získania
financií na projekt má iadate¾ vtedy, ak je projekt kvalitne napísaný a vopred odborne prekonzultovaný. Úplnú istotu na financovanie projektov má
iadate¾ iba vtedy, keï do projektu investuje vlastné zdroje, preto netreba podceòova ich dôleitos. Kadá pracovná skupina potrebuje vidie úspechy svojej
práce. Ak poèas nieko¾kých mesiacov nezíska iadne zdroje, záujem a optimizmus upadá a skupina sa môe rozpadnú. Vtedy je ve¾mi vhodné zaradi
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realizáciu meních projektov, ktoré môu by hradené z vlastných miestnych
zdrojov, prípadne realizova dobrovo¾nícke projekty.
V zásade sú moné dva hlavné typy projektov: podnikate¾ské a neziskové.
Tieto projekty sa líia svojim zámerom, ale aj výkou spolufinancovania, ktoré sa
od nich vyaduje. Predkladate¾mi projektov sú v zásade najmä právnické osoby.
Podnikatelia môu tie pripravova projekty a iada na ne verejné finanèné prostriedky z rôznych zdrojov. Podnikate¾ské projekty sa líia tým, e musia
obsahova aj podnikate¾ský zámer. Preplácané sú na základe predloených faktúr, take finanèné prostriedky treba predfinancova z vlastných zdrojov, alebo
ich prekry úverom. U podnikate¾ských projektov, ktoré sú zvyèajne zamerané
na rozvoj nových pracovných miest a rozirovanie, budovanie firiem, zvyovanie ich zisku, skvalitnenie a zmodernizovanie výrobných procesov sa obyèajne
vyaduje 50%-né spolufinancovanie (vo vyspelejích regiónoch to môe by
viac, v zaostalejích regiónoch aj menej).
Rámèek 11 Skúsenosti z mikroregiónu Juné Sitno

Ve¾ký dôraz v projekte sa kládol na spoluprácu s miestnymi podnikate¾mi,
ivnostníkmi s cie¾om zaloi Hospodársky klub. V súèasnosti v území
mikroregiónu pracuje 14 podnikate¾ov, z ktorých pozvanie na stretnutie
prijalo 8 podnikate¾ov a ivnostníkov, s ktorými bola nadviazaná uia
spolupráca.
U neziskových projektov, ktoré nie sú zamerané na dosahovanie zisku, sa
zvyèajne vyaduje spolufinancovanie 20-30% z celkového objemu projektu. Na
poli neziskového sektora sú donátormi zvyèajne verejné intitúcie, ktoré ude¾ujú financie zo tátneho rozpoètu SR, prípadne iných krajín. Patria sem aj
zdroje Európskej únie. Tieto zdroje sú viac nároèné na administrovanie, keïe
tát musí dohliada na financie od daòových poplatníkov a kontrolova ich.
Okrem toho neziskové projekty podporujú súkromní donátori - domáce aj zahranièné nadácie a súkromné firmy.
Súkromné firmy by mali jasne stanovi organizáciám, èo od nich oèakávajú,
keï venujú peniaze na nejaký projekt. Ak tak firma neurobí, mali by sa o to
pokúsi manaéri projektu tak, aby firma videla, e ich peniaze boli minuté
správnym spôsobom a aby vedeli, na èo konkrétne ich prostriedky ili. V prieskumoch súkromné firmy opakovane vyjadrujú názor, e neziskový sektor je
neprofesionálny a netransparentný. Preto je potrebné, aby mal súkromný
darca o svojej "investícii" dostatoèné informácie.
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Projekt má vdy jedného hlavného garanta/ iadate¾a/ partnera, ktorý do
svojich projektov pod¾a potreby zapája ïalích miestnych, èi externých partnerov. V projektoch EÚ je partnerstvo hodnotené vyie, ako keï projekt predkladá jeden samostatný iadate¾. Aj pri podnikate¾ských projektoch je potrebné h¾ada miestnych alebo externých partnerov, ktorí zabezpeèia repektovanie princípov udrate¾ného rozvoja a MA 21. Je vhodné, keï partneri pred
podaním projektu uzatvoria partnerskú zmluvu, v ktorej si jasne pecifikujú
podmienky partnerstva a systém rozhodovania o projekte - zmluvu vetci partneri podpíu a kópiu priloia k projektu.
Èasto sa stáva, e z jedného regiónu vyjde nieko¾ko ve¾mi podobných projektov od rôznych subjektov, ktoré spolu vôbec nekomunikujú. Nie je dôleité,
aby jeden z týchto iadate¾ov zvíazil, ale aby sa do rieenia problémov regiónu zapojili vetci spoloène. Takýto projekt bude urèite hodnotnejí a dokáe
efektívnejie vynaloi získané prostriedky.
Projekty na niektoré priority a opatrenia MA 21 bude moné predklada do
rôznych programov/ grantových schém. Preto by pri ich príprave mali partneri spolupracova s niekým, kto má veobecný preh¾ad o podmienkach týchto
programov a rozdeli si aktivity tak, aby boli vhodné pre danú schému a aby
na seba nadväzovali.

Realizácia projektov
Projekty v zásade realizujú právnické osoby, ktoré v spolupráci s partnermi
zodpovedajú za realizáciu, administrovanie a vyúètovanie projektov. V projektovom tíme sú zastúpené rôzne funkcie - manaér projektu, koordinátor projektu alebo jednotlivých aktivít, experti, podporný, technický a administratívny
personál. Personál zapojený do realizácie projektu môu tvori pracovníci vetkých partnerov, prípadne si zabezpeèia externých pracovníkov, ak ich nemajú
vo svojich radoch.
Manaovanie a riadenie projektov je tie urèitá zruènos, ktorú sa treba
nauèi. Preto je jednoduchie zaèa s meními projektmi, kde jeden èlovek
dokáe zabezpeèi viaceré jeho èasti a mono na zaèiatku bez nároku na
odmenu. Tak sa postupne získavajú potrebné zruènosti, pretoe pri manamente projektu èlovek nie je osamotený, ale musí komunikova aj so svojím
okolím a získava jeho podporu pre dané aktivity. Postupný prechod na väèie
a nároènejie projekty umoní vyvarova sa mnohých chýb, ktoré by pri ve¾kých
projektoch mohli spôsobi problémy.
Pre projekt je ve¾mi dôleitý skúsený koordinátor alebo manaér projektu.
Ide o èloveka, ktorý je samostatný, vie rozhodova, organizova, vybavova
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rôzne záleitosti, musí reagova na zmeny, riei krízové situácie a komunikova s ve¾kým poètom ¾udí. Koordinátor by sa mal vyzna aj vo financiách najmä èo sa týka rozpoètu projektu. Ak takéto znalosti koordinátor nemá,
musí ma na túto oblas skúseného spolupracovníka.
Partneri si musia rozdeli úlohy u poèas prípravy projektu a po získaní
financovania si overova, èi sa nemení situácia partnerov a èi budú schopní
jednotlivé úlohy zvládnu. Jeden z partnerov býva zodpovedný za celkovú
koordináciu projektu.
Rámèek 12 Skúsenosti z mikroregiónu Medzibodroie

Spolufinancovanie na verejnoprospených èinnostiach bude zabezpeèené podávaním projektov, oslovovaním sponzorov, podnikate¾ov, ako aj
vyuívaním dobrovo¾níckej práce.
Nako¾ko nie je v regióne dostatok ¾udí, ktorí dokáu písa a realizova kvalitné projekty, pripravuje sa prekolenie minimálne 20 nezamestnaných.
Vetci realizátori projektu by mali dobre pozna celý projekt, nielen tú èas,
za ktorú sú osobne zodpovední, mali by pozna tie vetkých partnerov. Manaér projektu musí zabezpeèi, aby celý projektový tím bol informovaný
o postupe projektu a najmä tých èastí, ktoré na seba nadväzujú - aby nedolo k zastaveniu prác. Projekty je potrebné realizova èo najpresnejie pod¾a
schváleného projektového zámeru. Je tie potrebné si pretudova zmluvu
s donátorom a vetky materiály, ktoré s òou súvisia. Tieto dokumenty by mali
pozna vetci partneri. Realizácia projektov musí korepondova s týmito
dokumentmi a najmä so schváleným rozpoètom.
V projektoch je moné realizova aj zmeny, ak sa poèas realizácie projektu
vyskytnú nejaké problémy, ale nie vetky zmeny môe realizátor robi svojvo¾ne, na niektoré musí poiada darcu (donátora) o predchádzajúci súhlas
a zmenu môe realizova a po získaní súhlasného stanoviska.
Súkromné nadácie obyèajne podporujú neziskové organizácie a ich aktivity
rôzneho typu. Zo vetkých donátorov najlepie poznajú situáciu v neziskovom
sektore - preto aj administrácia a realizácia ich projektov je jednoduchia.
V prípade zmien v projekte je potrebné im vysvetli situáciu a dôvody zmien,
potom je aj ¾ahie urobi nápravu a dohodnú sa na nových podmienkach.
Rozhodovanie je tie jednoduchie.
Väèina donátorov umoòuje zmenu rozpoètu iadate¾om v jednotlivých
polokách do 10% bez predchádzajúceho súhlasu. Èerpanie je povolené len
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v rámci poloiek, ktoré sú uvedené v rozpoète. Viac informácií poskytuje
donátor vo finanènej príruèke. Zvýenie finanènej èiastky projektu od donátora poèas realizácie projektu v zásade nie je moné. V prípade, e niektoré
nepredvídané náklady neboli zahrnuté do rozpoètu, budú musie by financované z iných zdrojov. Na druhej strane, ak nebude rozpoèet projektu vyèerpaný, uetrené finanèné prostriedky si nebude môc rieite¾ ponecha, ale musia
by vrátené donátorovi.
Okrem toho, e v projekte sa realizujú jednotlivé konkrétne naplánované
aktivity, je potrebné myslie aj na to, e kadý projekt sa musí aj administrova. Je potrebné ma úèet v banke (niekedy samostatný na kadý projekt),
je potrebné robi vyúètovanie, prácu s hotovosou, ale aj plati rôzne poloky
cez banku a, samozrejme, vetko zaúètova a robi priebené finanèné hodnotenie a správy k projektu. Pri ve¾kých projektoch to môe by dos nároèná
úloha a s tým treba poèíta - výhodné je ma v tíme zdatného profesionála,
ktorý sa vyzná v úètovníctve, daòových zákonoch a ekonomike. U zahranièných donátorov sa môe sta, e bude potrebné riei aj kurzové rozdiely, ktoré
môu by plusové, ale aj mínusové (prípadnú stratu donátor realizátorovi
nedoplatí!). Pri európskych projektoch zdroje nemôu by pouité na platenie
dane z pridanej hodnoty (DPH). Tieto náklady budú musie by hradené z vlastných zdrojov a predfinancované a do ukonèenia projektu, keï budú následne vrátené prostredníctvom Ministerstva financií (je moné, e to bude trva
nieko¾ko mesiacov). Pri týchto operáciách je potrebné prísne dodriava pokyny donátora, inak sa môe predåi doba vrátenia týchto prostriedkov. Preto pri
dohodách s partnermi treba myslie aj na tieto okolnosti a vopred sa na ne pripravi, aby u iadate¾a a ani u partnerov nedolo k nepredvídaným finanèným
problémom.

Kontrola a monitoring plnenia cie¾ov jednotlivých projektov
Kadý projekt musí ma u pri jeho vypracovaní jasne definované formy
priebeného monitorovania a spôsob posúdenia efektívnosti splnenia jeho
stanovených cie¾ov. tandardnými kritériami, resp. merate¾nými ukazovate¾mi,
ktoré môu pomôc kontrolova, hodnoti a monitorova priebené výsledky
a efektívnos hlavných výstupov sú napr.:
a) porovnanie plánovaných (oèakávaných) cie¾ov s konkrétnymi dosiahnutými
výsledkami z h¾adiska ich kvality, úèinnosti a efektívnosti (popis prínosov
a neúspechov v projekte),
b) dodranie èasového a obsahového harmonogramu projektu s podrobným
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popisom reálne vykonaných prác a s konkretizáciou relevantných ukazovate¾ov, ktorými sú napr.:
- celkový poèet obèanov z jednotlivých cie¾ových skupín, na ktorých bolo
rieenie projektu zamerané (zhodnoti, do akej miery sa podarilo
dosiahnu stanovený cie¾),
- poèet aktivít, pracovných stretnutí, seminárov a ïalích konkrétnych
aktivít, ktoré boli realizované v rámci projektu (je moné odhadom
vyèísli ich finanèný, materiálny alebo iný prínos),
- celkový poèet obèanov z jednotlivých cie¾ových skupín, ktorí boli aktívne zapojení do rieenia projektu (vhodné je konkretizova, do akých
aktivít boli napr. zapojení a èi realizované aktivity splnili oèakávania
zainteresovaných obyvate¾ov),
- celkový poèet obèanov, ktorí boli v rámci projektu oslovení (zúèastnili sa
na koleniach, boli im zaslané dotazníky, anketové lístky, informaèné
letáky a pod.).
- priebené a neohlásené kontroly dodriavania vetkých podmienok realizácie projektu (obsahové, finanèné, termínové) - takúto kontrolu si
èasto zabezpeèuje aj donátor / sponzor konkrétnych aktivít a projektov.
Okrem vyie uvedených tandardných metód kontroly, hodnotenia a monitorovania, ktoré sú spravidla urèené u pri podávaní projektu, je ve¾mi vhodné zabezpeèi priebenú spoluprácu a priamu spätnú väzbu (hodnotenie) od
predstavite¾ov vetkých cie¾ových skupín, na ktoré je projekt zameraný. Osobitne v tých prípadoch, ak realizátorom projektu je MVO, mali by sa v rámci
hodnotenia projektu vyjadri starosta / primátor, poslanci obecného / mestského zastupite¾stva, ale predovetkým zástupcovia cie¾ových skupín, na ktorých je daný projekt zameraný. Potom sa nemôe sta, e napr. MVO realizuje
v obci / meste / mikroregióne svoj projekt a obyvatelia a miestna samospráva
sa o danom projekte dozvie a po jeho ukonèení.
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5. Kontrola a monitoring plnenia
procesu realizácie MA 21
Kontrola predstavuje odbornú, cie¾avedomú a organizovanú èinnos za
úèelom objektívneho zistenia (overenia) rozdielu (odchýlky) medzi stavom
elaným a skutoèným. Kontrola smeruje k objektívnemu zisteniu plnenia úloh,
dodriavaniu zákonnosti, úèinnosti, efektívnosti, hospodárnosti, úèelnosti a k
následnému zabezpeèeniu prijatia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a príèin ich vzniku.30
Úlohou kontroly a monitorovania aktivít zabezpeèovaných v rámci procesu
MA 21 je sledova, ako sa pribliujeme k stanoveným strategickým dlhodobým cie¾om. Spôsob kontroly a monitorovania plnenia cie¾ov, ako aj ich
nástroje by mali by urèené v èo najskorej etape programu MA 21.
Kontrola môe by vnútorná alebo vonkajia (externá). Pod¾a tádia èinnosti sa kontrola èlení na predbenú (vstupnú - ex-ante), priebenú (on going),
a koneènú (výstupnú, následnú - ex post). Pod¾a pravidelnosti sa kontrola èlení
na pravidelnú (periodickú - napr. v polroèných, roèných alebo dvojroèných intervaloch) a nepravidelnú (vyplýva z potreby preveri niektoré skutoènosti)31.
Kontrola a monitorovanie plnenia programu MA 21 by mali prebieha pravidelne, aby sa mohol korigova realizovaný postup, ak sa napr. vzïa¾ujeme (nie pribliujeme) k stanoveným cie¾om. Práve úèinná kontrola a monitoring umoòujú
operatívne upravi postupy a ovplyvni smerovanie iadúcim smerom. Prispôsobova priebeh prác, a teda upravova pôvodný plán rieenia, je skutoènos, s ktorou je treba poèíta. Iba ve¾mi ako sa dá hneï na zaèiatku vetko naplánova do
detailov. Kontrola a priebené monitorovanie sa preto nemá chápa ako nieèo, èo
nás od práce zdruje, ale ako úèinný spôsob ako zvýi efektivitu naej práce.

Kto by mal vykonáva kontrolu plnenia programu MA 21?
K¾úèovú úlohu pri kontrole a monitorovaní plnenia úloh programu MA 21
má miestna samospráva. Na zabezpeèenie pravidelnej kontroly je preto ve¾mi
dôleité, aby boli dokumenty programu MA 21 (vízia, stratégia a najmä akèný
program) schválené obecným/mestským zastupite¾stvom (v prípade mikroregiónu radou zloenou zo zástupcov obcí), èím sa stávajú záväznými. V takomto
prípade je moné vyadova na úrovni samosprávy pravidelnú kontrolu a monitorovanie napr. formou kontroly plnenia prijatých uznesení.
30
31

Lièko, T. (2003). Kontrola v spoloènosti, Iris.
Sedlák, M. (2001). Manament, Edícia Ekonómia, IURA EDITION, s.r.o..
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Obecné zastupite¾stvo môe na zabezpeèenie priebenej kontroly a monitorovania programu MA 21 vytvori osobitný monitorovací výbor, alebo môe touto úlohou poveri niektoré oddelenie obecného úradu alebo mestského úradu.
Kontrolu a monitoring vak môe zabezpeèova aj Fórum obèanov resp.
akèná skupina, najmä v prípade, ak sa aktívne podie¾a na koordinácii programu MA 21. Aj v tomto prípade je ve¾mi dobré, ak má mandát na kontrolu
a monitorovanie delegovaný formou uznesenia miestneho zastupite¾stva. Niè
vak nebráni, aby akèná skupina vykonávala vlastnú kontrolu a monitorovanie.
Vdy záleí na miestnych podmienkach a forme spolupráce (a forme delegovania právomocí) medzi akènou skupinou a miestnou samosprávou.
Významným prvkom obèianskej kontroly, teda kontroly verejnosou na
miestnej úrovni, je verejné zhromadenie obyvate¾ov (§ 11b zákona o obecnom zriadení) a zásada verejného rokovania obecného zastupite¾stva (§ 12
ods. 4 zákona o obecnom zriadení)32.
Mnohé samosprávy neorganizujú zhromadenia obèanov, lebo na ne vraj obèania nechodia. Tomuto systému demokracie je vak potrebné sa postupne nauèi. Ak
budú ma obèania pocit, e svoj èas strávili úèelne a e dosiahli to, o èo im ilo (napr.
e o ich názory bol záujem a boli repektované), budú chodi na zhromadenia.
Transparentnos prijímania rozhodnutí miestnou samosprávou, partnerská
spolupráca s miestnymi obèianskymi zdrueniami a záujmovými organizáciami a dobrý prístup k informáciám vytvárajú priaznivé podmienky na kontrolu
zo strany verejnosti. Spokojnos obèanov s plnením úloh a celkovým priebehom programu MA 21 mono ve¾mi vhodne monitorova napr. v rámci prieskumov názorov verejnosti alebo formou ankiet. Príklad dotazníka na získanie
spätnej väzby od obèanov je v prílohe è. 3.1.
Existuje celý rad nástrojov alebo modelov, ako mera a hodnoti nielen
samotné plnenie úloh programu MA 21, ale aj ich úspenos a efektívnos. Môu
sa vyui niektoré tandardné nástroje (napr. systémy manamentu kvality potvrdené dokumentom) a modely (vypracované pre verejnú správu) na meranie
úspenosti a efektívnosti verejného sektora. Pri kontrole efektívnosti sa vyuívajú
tzv. výkonnostné audity, pod ktorými sa chápe èinnos, pri ktorej sa skúma:
 miera hospodárnosti (boli náklady minimalizované vzh¾adom na poadovanú úroveò kvality?),
 miera efektívnosti (bol dosiahnutý maximálny prínos pri pouitých zdrojoch a pri dosiahnutých výstupoch?),
 miera úèinnosti (do akej miery boli èinnosou dosiahnuté zamý¾ané ciele
a úèinky?)33.
32
33

Lièko, T. (2003). Kontrola v spoloènosti.
tamtie.
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Okrem vyie uvedených foriem kontroly vhodnou formou overovania
napredovania procesu MA 21 je aj samohodnotenie (samokontrola). Pri
samohodnotení, ako osobitnom variante kontroly, sa kladie ve¾ký dôraz na stanovenie nároèných, ale splnite¾ných úloh. Samohodnotenie má vysoký motivaèný význam34. Príklad vybratých otázok samohodnotenia, ktoré boli vyuité
v rámci projektu LASALA, je v prílohe è. 3.2.
Osvedèeným a jednoduchým nástrojom kontroly a monitorovania, vhodným pre program MA 21, sú aj indikátory udrate¾ného rozvoja.

Indikátory trvalo udrate¾ného rozvoja a MA 21
Indikátory (ukazovatele) TUR sú praktickým nástrojom na meranie
postupu prác v rámci programu MA 21. Indikátory TUR môu spåòa v rámci
MA 21 celý rad funkcií - zjednoduova, objasòova a sprostredkúva súhrnné
informácie pre rozhodovanie obce/mikroregiónu, pomáha zaèleòovaniu environmentálnych, sociálnych, kultúrnych a sociálnoekonomických aspektov do
rozhodovania a pomáha mera a upresòova pokrok obce/mikroregiónu smerom k cie¾om TUR, poskytova vèasné varovanie pred moným ekonomickým,
sociálnym a environmentálnym ohrozením. Bene pouívané ukazovatele
(napr. HDP) a meranie individuálnych zdrojov alebo tokov zneèistenia, nie sú
samé osebe vhodnými indikátormi trvalej udrate¾nosti.
Rámèek 13 Aplikácia indikátorov TUR na Slovensku

Indikátory TUR na miestnej úrovni boli u nás vyuité napr. poèas dvoch
projektov - programu "Trvalo udrate¾né mestá/regióny na Slovensku"
(ETP Slovensko, 1997-2000) a aplikácie metodiky "Spoloèné európske
indikátory miest" (REC Slovensko, 2002-03)". Ich struèná charakteristika
je uvedená v prílohách 2.1 a 2.2. Problematike indikátorov TUR na
miestnej úrovni sa venuje u nás zatia¾ málo pozornosti35. Huba a kol.
(2000) definuje indikátor TUR mesta ve¾mi jednoducho a výstine ako
merate¾ný údaj, ktorý poskytuje informáciu o tom, èi aktivity na území mesta smerujú k trvalo udrate¾nému rozvoju. Indikátorom TUR sa
struène venuje aj publikácia "Metodika pro místní Agendy 21 v ÈR".
Sedlák, M. (2001). Manament.
pozri Huba, M. a kol. (2000). Indikátory trvalo udrate¾ného rozvoja miest. ETP Slovensko v spolupráci
so STU Slovensko. a Mederly, P., Hudeková, Z. (2003). Spoloèné európske indikátory udrate¾ného rozvoja miest - pilotný projekt v Slovenskej republike. Bratislava, REC Slovensko.

34
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Pri formulovaní a výbere indikátorov musíme preto vdy starostlivo prihliada na tri h¾adiská (úrovne): kvantitu, kvalitu a èas. Ku kadej úrovni cie¾ov
treba osobitne vybra charakteristické indikátory. Pri ich výbere sa musí predovetkým ujasni, ako (akými indikátormi) sa bude sledova plnenie cie¾ov
(napr. dlhodobých strategických, krátkodobých implementaèných).
Základnou zásadou je vybra indikátory tak, aby korepondovali s prioritami a cie¾mi MA 21. K tomu, aby bolo moné urèitý indikátor povaova za relevantný vzh¾adom k problematike MA 21, musí samozrejme spåòa urèité predpoklady - napr. významnos, reprezentatívnos, merate¾nos, spo¾ahlivos,
výpovedná schopnos, relevantnos vzh¾adom k cie¾om MA 2136. Dôleité je
predovetkým, aby údaje boli reprezentatívne vzh¾adom k MA 21 danej
obce/mikroregiónu, aby boli merate¾né, dali sa opakovane získava a vyhodnocova s minimálnymi nákladmi. K tomu je potrebné vyui jednak existujúce
zdroje údajov, jednak vlastné prieskumy a kvalifikované odhady.
Rámèek 14 Príklady indikátorov, ktorými budú rieitelia mera úspenos projektov v Zdruení obcí Mikroregión Pod Panským dielom

Kvantitatívne indikátory:
 úèas minimálne 20 obèanov na kadom zo stretnutí v obciach,
 vyprofilovanie 1 aktívnej skupiny obèanov v kadej obci, resp. skupine
obcí,
 vytvorenie Akènej skupiny TUR,
 vypracovanie Stratégie TUR mikroregiónu,
 vypracovanie Akèného plánu mikroregiónu,
 realizácia desiatich projektov TUR - tri podnikate¾ské (zamerané na
vyuívanie miestnych zdrojov), dva zamerané na ochranu ivotného
prostredia a tri zamerané na tvorbu krajiny a skrá¾ovanie obcí,
Kvalitatívne indikátory:
 zapojenie obèanov do diania v obci, vytváranie podmienok na spoluprácu,
 tvorba partnerstiev, spolupráca na rozvojových dokumentoch a projektoch,
 rast infornmovanosti obyvate¾stva mikoregiónu a zvýenie záujmu
obèanov o veci verejné,
 vznik informaènej databázy mikroregiónu,
 vznik nových podnikate¾ských moností,
 skvalitnenie ivota v mikroregióne.
36

bliie Huba, M. a kol., (2000), Indikátory trvalo udrate¾ného rozvoja miest.
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Veobecné zásady pre tvorbu indikátorov
Vzh¾adom na to, e indikátory by mali by preh¾adné, zrozumite¾né a aj
vyhodnotite¾né, nie je cie¾om vytvori rozsiahly súbor nieko¾kých desiatok indikátorov. Za optimálny poèet indikátorov povaujeme súbor max. 15-20 indikátorov, ktoré by mali obsiahnu vetky ciele MA 21 a mali by dobre odráa smerovanie k týmto cie¾om. Je vak moné pracova aj s mením súborom tzv. k¾úèových indikátorov, prípadne vytvára súhrnný ukazovate¾ typu agregovaného
indexu (takým je napr. Index ¾udského rozvoja vyhodnocovaný kadoroène OSN).
Indikátory by mali spåòa tzv. SMART rámec

37:

SIMPLE

MEASURABLE

ACCESSIBLE

Jednoduché
1. ¾ahko
interpretovate¾né

Merate¾né
5. tatisticky overite¾né,
reprodukovate¾né
a porovnate¾né
6. schopné kombinovania
s ïalími ukazovate¾mi
na formovanie nových
ukazovate¾ov
7. schopné poukazova
na trendy v èase

Dostupné
8. pravidelne
monitorovate¾né

2. ¾ahko
monitorované

3. primerané
na spoloèenské
pouívanie
4. mapovate¾né

RELIABLE

TIMELY

Spo¾ahlivé
Aktuálne
12. ukazovatele
17. vèasne
podstatných environ- upozoròujúce na
mentálnych funkcií
potencionálne
9. aktuálne pou- 13. príbuzné (súvisiace)
problémy
ívané verejnos- s vysoko hodnotnými
ou a súkromnýenvironmentálnymi
mi manaérmi
aspektami
10. cenovo
14. príbuzné (súvisiace)
výhodné
s regionálnymi environ(dostupné)
mentálnymi politikami
a manaérskymi cie¾mi
15. príbuzné (súvisiace) so
tátnymi, regionálnymi environmentálnymi politikami a manaérskymi cie¾mi
16. relevantné (príbuzné, súvisiace) s medzinárodnými zmluvami a
záväzkami

Samozrejme hodnoti má význam predovetkým tie indikátory, ktoré môe
obec / mikroregión svojou èinnosou ovplyvòova (napr. obec môe podstatne
zníi mnostvo emisií plynofikáciou alebo vyuívaním dreva na vykurovanie
napr. miesto uhlia, ale nemôe ovplyvni dia¾kový prenos emisií).
Indikátory nie sú povinnou, ale sú ve¾mi uitoènou súèasou hodnotenia
procesu MA 21 na úrovni obce / mikroregiónu. Pri ich výbere je potrebné
zoh¾adòova miestne podmienky a je potrebné si uvedomi fakt, e ich hodnotenie bude musie obec pravdepodobne financova z miestnych zdrojov.
Jasson, A., Higgins, J., White, T. (1998). Environmental indicators - Local and community uses, report
for national State of the Environment Reporting. Canberra, Australia.
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Základné delenie indikátorov
Z vecného h¾adiska sa najèastejie indikátory TUR rozde¾ujú pod¾a 4 oblastí (aspektov) - sociálne, ekonomické, environmentálne a intitucionálne indikátory:
- sociálna oblas - stav a vývoj demografickej a sociálnej truktúry a ivotnej
úrovne obyvate¾ov
- ekonomická oblas -stav a vývoj ekonomickej výkonnosti a aktivity obyvate¾ov
- environmentálna oblas - stav a vývoj ivotného prostredia obce / mikroregiónu
- intitucionálna oblas - monitorovanie fungovania samosprávy a tátnej správy, participácie obèanov obce/mikroregiónu na správe verejných vecí a pod.
Indikátory sa môu rozde¾ova aj pod¾a schémy hnacia sila (tlak) - stav príèina (ozvena), ktorá sleduje líniu od príèin problémov, cez kvalitu sledovaných javov a po prijaté opatrenia.
Rámèek 15 Príklady environmentálnych indikátorov typu tlak, stav a ozvena
pre oblas odpadového hospodárstva38:

Indikátor typu Tlak: Producenti odpadov
Struèná definícia: Hlavní producenti odpadov
Merná jednotka: Poèet producentov odpadov
Úèel: Úèelom tohto indikátoru je sledovanie hlavných producentov odpadov a následne stanovova jednotlivé kroky na ich kontrolu
Indikátor typu Stav: Vyprodukovaný odpad na jedného obyvate¾a
Struèná definícia: Vyprodukovaný odpad na jedného obyvate¾a
Merná jednotka: kg/obyvate¾/rok
Typ ukazovate¾a: Stav
Úèel: Úèelom tohto indikátora je monitorova vývoj produkcie odpadov
na jedného obyvate¾a a následne navrhova jednotlivé kroky na rieenie
tohto stavu
Indikátor typu Ozvena: Znovuvyuitie a recyklácia odpadu
Struèná definícia: Kvantita a zloenie odpadu, ktorý sa znova vyuíva
a recykluje
Merná jednotka: %
Typ ukazovate¾a:
Úèel: Úèelom indikátora je mera percento vyuitia jednotlivých druhotných surovín, ich kvalitu a kvantitu
Krasnec, P. (2003). Trvalo udrate¾ný rozvoj: jeho princípy, kritériá, indikátory a ich modelová aplikácia.
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dizertaèná práca.
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Indikátor typu Ozvena: Projekty zamerané na propagáciu a rozirovanie separovaného zberu
Struèná definícia: Projekty a kampane na propagáciu a rozirovanie
separovaného zberu
Merná jednotka: poèet kampaní/rok
Úèel: Úèelom indikátora je mapova mnostvo projektov a kampaní,
ktoré podporujú separovaný zber za rok v danej lokalite
Dôleitos z h¾adiska TUR: Z h¾adiska zabezpeèenia TUR majú ve¾kú
dôleitos také projekty, ktoré obyvate¾ov nauèia rozmý¾a viac environmentálne, zapojením obyvate¾stva do takýchto projektov sa zvyuje
mnostvo vyseparovaných druhotných surovín a tým sa zniuje mnostvo komunálneho odpadu, ktorý nie je moné spracova a potom uklada na skládky.

Je moné sa týmito èleneniami inpirova, avak opä platí, e truktúra
indikátorov MA 21 by mala odráa truktúru priorít a cie¾ov MA 21 príslunej
obce / mikroregiónu.
Nie je síce reálne vytvori jeden "univerzálny" súbor indikátorov platný pre
vetky obce na Slovensku, je vak moné zostavi súbor dôleitých indikátorov,
ktoré sa reálne dajú v podmienkach SR vyhodnocova a ktoré sú dôleité pre
smerovanie obce/mikroregiónu k udrate¾nému rozvoju (pozri príloha 2.3).
Tieto indikátory budú pravdepodobne korepondova s cie¾mi MA 21, definitívny súbor indikátorov vak musí zoh¾adòova pecifické podmienky a problémy danej obce/mikroregiónu a miestni obèania/rieitelia by im mali rozumie.
Základný súbor indikátorov MA 21 je potrebné vytvára v procese tvorby
dokumentu MA 21 za úèasti vetkých zainteresovaných skupín. Ideálne je, ak
kadý stanovený cie¾ má urèený minimálne jeden indikátor, ktorý vypovedá
o jeho napåòaní. Jeden indikátor môe pritom vypoveda o plnení viacerých
cie¾ov. Indikátory môu by kvalitatívne a kvantitatívne.

Zdroje informácií pre tvorbu indikátorov
Pri návrhu indikátorov je vhodné vychádza z existujúcej údajovej databázy.
V tomto oh¾ade sú podmienky v SR pre vetky obce a regióny obdobné. Významným zdrojom informácií sú tátne tatistické zisovania, ktoré sa vykonávajú
kadoroène tatistickým úradom SR, jeho krajskými pracoviskami a orgánmi
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tátnej správy (program na kadý rok sa uverejòuje v Zbierke zákonov SR).
Dobrým zdrojom dát sú výsledky pravidelného sèítania obyvate¾stva, domov
a bytov v SR39, ktoré sa opakuje v desaroèných intervaloch (naposledy v máji
2001) a poskytuje rozsiahle údaje o demografii, osídlení a niektorých sociálnych ukazovate¾och pod¾a obcí SR.
Viaceré zdroje informácií sa sústreïujú aj na úrovni miestnej samosprávy napr. údaje z matriky, údaje o podnikate¾ských subjektoch, pozemkoch, stavebnej èinnosti, v oblasti ivotného prostredia sú to údaje o zneèisovate¾och
ovzduia, tvorbe a nakladaní s odpadmi a pod.. Spravidla ve¾mi dôleité informácie sú sústredené v územnoplánovacej dokumentácii, najmä v etape prieskumov a rozborov.
Ïalím dôleitým zdrojom informácií sú regionálna tátna správa a samospráva, a to najmä informácie sústredené v odvetvových aj prierezových rozvojových dokumentoch - napr. územných plánoch VÚC, regionálnych operaèných
plánoch a pod. Viaceré dôleité údaje je moné získa zberom od podnikov
a podnikate¾ských subjektov, profesijných zdruení, záujmových organizácií
a iných organizovaných subjektov pôsobiacich na území obce/mikroregiónu.
Napokon zdôrazòujeme, e významným zdrojom získavania informácií sú
samotní obèania príslunej obce/mikroregiónu. V súèasnosti sú vyvinuté viaceré metódy získavania údajov, ako najefektívnejie sa ukazujú pracovné stretnutia s obèanmi, riadené interview, pecializované dotazníky. Informovanos
obèanov na jednej strane a získanie informácií od obèanov na druhej strane sú
jedným z k¾úèových predpokladov úspenej realizácie MA 21. V prípade pouitia nároèných metód zberu informácií je vhodné zapracova tieto formy do
projektov, aby sa tieto aktivity brali do úvahy a aby boli aj finanène kryté.

Zostavenie a vyhodnocovanie súboru indikátorov
Indikátory TUR sú integrálnou súèasou celého procesu MA 21 - u víziu
udrate¾ného rozvoja a hlavné ciele MA 21 v danej obci/mikroregióne je
potrebné definova tak, aby bolo moné ich napåòanie aj monitorova prostredníctvom merate¾ných ukazovate¾ov - indikátorov. Kadý indikátor by mal
ma urèené hlavné parametre - názov, mernú jednotku, vzah k prioritám
a hlavným cie¾om MA 21, vzané hodnoty (východiskovú, optimálnu cie¾ovú,
porovnávaciu), periodicitu vyhodnocovania.

Viac informácií zo sèítania obyvate¾stva, domov a bytov v SR získate na stránke tatistického úradu SR
- www.statistics.sk.
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Poèas plánovacej fázy MA 21 je potrebné:
 zmapova vetky dostupné zdroje informácií súvisiacich s jednotlivými
oblasami MA 21 v danej obci/mikroregióne (centrálne zisované tatistické údaje, údaje z regionálnych zdrojov, údaje z miestnych zdrojov),
 navrhnú súbor indikátorov udrate¾ného rozvoja MA 21 tak, aby zoh¾adòoval vetky priority a ciele udrate¾ného rozvoja danej obce/mikroregiónu
a aby bol reálne vyhodnotite¾ný,
 vyhodnoti východiskový stav indikátorov MA 21 v danej obci/mikroregióne, stanovi periodicitu a spôsob hodnotenia jednotlivých indikátorov vrátane cie¾ových a porovnávacích hodnôt.
Poèas realizaènej fázy MA 21 je potrebné:
 pravidelne vyhodnocova indikátory MA 21 v danej obci/mikroregióne za
spoluúèasti vetkých cie¾ových skupín a monitorova tak pokrok v napåòaní
priorít a cie¾ov MA 21, ako aj plnenie jednotlivých opatrení,
 v prípade potreby korigova, meni a dopåòa stanovené opatrenia na plnenie navrhovaných cie¾ov,
 vyuíva vetky hlavné funkcie indikátorov - informaènú, porovnávaciu,
kontrolnú, preventívnu za úèelom zvýenia participácie vetkých hlavných
skupín spoloènosti v procese MA 21.

Vyuívanie indikátorov na podporu realizaènej fázy MA 21
Pre plnohodnotné vyuívanie indikátorov TUR v realizaènej fáze MA 21 je
dôleité, aby bol v pravidelnej periodicite vyhodnocovaný kompletný súbor
indikátorov MA 21 a bolo realizované celkové hodnotenie smerovania danej
obce/mikroregiónu k udrate¾nému rozvoju - za vhodnú periódu povaujeme
jeden kalendárny rok. Pre takéto hodnotenie je vhodné pouíva napr. nasledovné parametre:
 poèet zlepujúcich sa ukazovate¾ov oproti poètu zhorujúcich sa ukazovate¾ov,
 miera zlepenia resp. zhorenia jednotlivých ukazovate¾ov (v prísluných
merných jednotkách),
 tzv. vzdialenos od cie¾a - ïalie zlepenie potrebné na dosiahnutie cie¾ovej
hodnoty.
V prvom rade by mali ma indikátory vysokú informaènú hodnotu. Tým, e
sú viazané na konkrétne priority a ciele MA 21, poskytujú základné informácie
cie¾ovým skupinám MA 21 o stave danej obce/mikroregiónu v príslunej oblas-
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ti a o správnosti vývoja. Okrem týchto informácií môu zároveò slúi na
porovnávanie s inými obcami, regiónmi èi národným priemerom v danej oblasti - majú teda porovnávaciu funkciu.
Významnou je aj kontrolná a preventívna funkcia indikátorov - umoòujú
kontrolovanie daných rozvojových cie¾ov a porovnaním so stanovenými akceptovate¾nými hodnotami aj prevenciu pred prípadnými dôsledkami nepriaznivého vývoja. V prípade prevládania nepriaznivého vývoja je potrebné prehodnoti úèinnos navrhovaných opatrení a stanovi nové, úèinnejie metódy na
dosiahnutie cie¾ov MA 21.
Indikátory udrate¾ného rozvoja slúia aj ako nástroj na informovanie
a zapájanie verejnosti do procesu MA 21 - èas indikátorov je zaloená práve
na aktívnej spoluúèasti obèanov, ktorí svojím správaním môu ovplyvni ïalí
vývoj indikátorov40.
Záverom je potrebné zdôrazni, e hodnotenie indikátorov udrate¾ného
rozvoja v procese MA 21 by nemalo by samoúèelné, ale malo by podporova
celý proces svojím praktickým vyuívaním vo viacerých oblastiach poèas implementaènej fázy MA 21.

40

Huba, M. a kol. (2000). Indikátory TUR miest.
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Záver
Èo poveda záverom k procesu Miestnej Agendy 21, jeho pracovným metódam, postupom, oèakávaným výsledkom?
Cie¾om celého procesu je jednoznaène zlepenie kvality ivota v naich
obciach a mikroregiónoch. Nemalo by preto ís o samoúèelný proces zaloený
na administratívnych postupoch, byrokracii, zameraný na èiastkové a ¾ahko
dosiahnute¾né ciele jedného volebného obdobia. Miestna Agenda 21 je dlhodobý, zloitý a cielený proces, plný nástrah, obmedzení a samozrejme aj èiastkových neúspechov. Obrazne povedané, nie je to print, ale beh na dlhú tra
(mono a maratón...). Vyaduje cie¾avedomých a obetavých ¾udí, ktorým
nejde o osobný prospech, ale o blaho celej komunity. Pre tento cie¾ je treba by
vytrvalý, nenecha sa odradi èiastkovými neúspechmi, ne¾utova mnostvo
námahy a èasu vynaloených na dosiahnutie postupných krokov vpred.
Tých, ktorí vytrvajú v nastúpenom úsilí, bude èaka postupný zber úrody prvé úspechy v podobe realizovaných projektov, drobných zlepení kadodenného ivota v obci, uznanie od obèanov, ktorí spoèiatku nechápali zmysel tejto
práce. A potom snáï aj väèie zapojenie obyvate¾ov do verejného ivota, realizácia ïalích projektov, vytváranie súdrnej, úspenej a prosperujúcej komunity.
Áno, je to mono idealistické a svojím spôsobom málo reálne. Ale stojí za
to klás si vysoké ciele a postupne sa k nim pribliova. Úspech nedosiahne ten,
ktorý len kritizuje pomery a nepriloí ruku k dielu. Pre takého èloveka nie je
proces MA 21 príalivý a lákavý. Ale veríme, e takýchto ¾udí (ktorí sú zrejme
v súèasnosti v prevahe) bude ubúda a naopak bude pribúda ¾udí aktívnych,
ochotných pracova pre rozvoj obce a mikroregiónu. Ide predsa o nás samých,
nae deti a vnukov. V nich predovetkým je budúcnos a je len na nás, v akom
stave im odovzdáme dediny, mestá a krajinu, ale aj aké hodnotové orientácie
im ponúkneme.
Záverom Vám vetkým, ktorí ste si túto kniku preèítali a bude Vám v nieèom uitoèná, eláme ve¾a úspechov v oblasti rozvoja Vaej komunity, obce
a regiónu. Budeme radi, ak Vae skúsenosti budete prenáa ïalej a budete
oboznamova aj ostatných s drobnými úspechmi v oblasti miestneho rozvoja,
v ktorom vidíme základ pre úspený rozvoj celej naej spoloènosti.
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Príloha 1 - Prípadové túdie
1. Miestna Agenda 21 v mikroregióne Juné Sitno
Obèianske zdruenie mikroregión Juné Sitno
Mikroregión Juné Sitno vznikol v roku 1999 ako obèianske zdruenie,
ktoré zdruuje 6 obcí - Poèúvadlo, Baïan, Be¾uj, Prenèov, Krá¾ovce-Krniov
a ibritov. Územie mikroregiónu leí v území tiavnických vrchov, ktorých
majestátom je vrch Sitno vidite¾ný z kadej z obcí mikroregiónu. K najsilnejím
stránkam mikroregiónu patria bohaté lesy, po¾nohospodárska pôda, vzácne
historické pamiatky i prírodné kvality územia, príalivé, zdravé, èisté a tiché
prostredie a pracovití ¾udia.
Keïe pozitívne hodnoty v území mikroregiónu Juné Sitno je potrebné
udriava, propagova a zve¾aïova, rozhodli sme sa svoju èinnos zamera na
vyuitie vlastných zdrojov a rozvíja vlastné hodnoty územia mikroregiónu.
Zvýenie kvality ivotného prostredia je moné zabezpeèi zodpovedným komplexným ekologickým prístupom. Základným predpokladom udrania stabilných ekosystémov je zachovanie hospodárstva uzavretých prírodných kolobehov, t. j. neustála recyklácia vetkých materiálnych zdrojov. Ekologický a trvalo
udrate¾ný spôsob hospodárenia a vyuívania prírodných zdrojov má sa zamera na etrné vyuívanie obnovite¾ných zdrojov, minimálne zaaenie prostredia
kodlivými vplyvmi, recykláciu odpadov, vzájomné prepojenie obnovite¾ných
energetických a vodohospodárskych systémov.
V roku 2001 nás ako jeden z aktívnych mikroregiónov spolu s ïalími
dvomi mikroregiónmi zo Slovenska (OZ Rama, Babia hora) oslovila nadácia
EKOPOLIS a ponúkla nám úèas na programe ivot na vidieku. V projekte ide
o prípravu a realizáciu pilotných projektov trvalo udrate¾ného rozvoja vidieka
v dvanástich mikroregiónoch Slovenska, Po¾ska, Maïarska a Èeskej republiky.
Sú vypecifikované 4 základné oblasti, ktorými sa môe projekt zaobera - trvalo
udrate¾né po¾nohospodárstvo, trvalo udrate¾ný poznávací vidiecky turizmus,
úspora energie a obnovite¾né zdroje energie.
Z prvého kola programu ivot na vidieku sme mali podporených 5 projektov
- Ovocný sad ivan (cie¾om je obnova tradície pestovania a spracovania ovocia),
Náuèný chodník (cie¾om je rozvoj vidieckeho turizmu), Suiareò ovocia, Návrat
vody do prírody (výstavba rybníka, udranie chýbajúcej vody v krajine s monosou rozvoja vidieckej turistiky), Slneèná energia pre vetkých (cie¾om bolo
prelomi bariéru nedôvery k vyuívaniu slneènej energie).
Keï v októbri 2002 Regionálne environmentálne centrum - REC Slovensko
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vyhlásilo program na podporu spracovania Miestnej Agendy 21 v regiónoch
dolný Zemplín a stredné Pohronie, túto monos sme ve¾mi uvítali, nako¾ko sme
cítili potrebu vypracova strategický dokument dlhodobo udrate¾ného
rozvoja mikroregiónu, a preto sme sa rozhodli aj my uchádza sa o grant.
Hlavným iniciátorom bola predsedníèka zdruenia mikroregiónu Juné Sitno A.
Ciglanová a pracovníèka Komunikaèného informaèného centra (KIC) J. Baèíková s podporou ostatných èlenov predsedníctva zdruenia. Boli a sme si vedomí,
e vypracovaním Miestnej Agendy komunita získa dokument, na ktorom môe
stava svoju budúcnos a zabezpeèi si trvalú udrate¾nos. Keïe trvalá udrate¾nos znamená aj udranie zdrojov a kapitálu vetkého druhu - ¾udského, materiálneho a prírodného a jeho vyváené a efektívne vyuitie, povaujeme zostavenie Miestnej Agendy za najsprávnejiu metódu ako tento stav dosiahnu.
Projekt Slneèná energia pre vetkých poslúil aj ako demontraèný projekt ku projektu Miestna Agenda. V území mikroregiónu bola doteraz téma
solárnych panelov tabu. V obciach nebola namontovaná ani jedna takáto
sústava a medzi obèanmi panovala nedôvera k vyuívaniu takéhoto zdroja.
Zrealizovaním projektu sa podarilo prelomi bariéru nedôvery, vzbudi záujem
obyvate¾ov o intaláciu systému a prelomi bariéru nezáujmu o vyuívanie
alternatívnych zdrojov. Demontraèný projekt sa zrealizoval a v území mikroregiónu je naintalovaná ukáková slneèná sústava na budove Základnej koly
v Prenèove a tri sústavy na rodinných domoch, ktoré si obèania zhotovili sami.
Na projekt Miestnej Agendy sme získali grant 9.000 USD z poadovaných
14.000 USD. Pôvodne naplánované ciele sme nemuseli meni, len sme po
dohovore s partnerskými organizáciami upravili rozpoèet konzultantov tak,
aby to bol vlastný vklad organizácií. Takisto sme zníili náklady aj na samotné
vydanie dokumentu, ktoré nám partnerská organizácia sèasti sponzoruje.
V ostatných polokách nebolo potrebné robi nejaké ve¾ké zmeny.
Dôleitú úlohu pri napåòaní jednotlivých aktivít mali vedúca projektu a koordinátorka projektu, ktorá doteraz pracovala v Komunikaènom informaènom
centre a mala za sebou u manaovanie viacerých projektov. Pracovníèka KIC sa
pravidelne zúèastòuje na rôznych seminároch a koleniach. V projekte Miestna
Agenda úlohou koordinátorky bolo organizaèno - technické zabezpeèenie projektu (informovanos obèanov o danom projekte, zvolávanie stretnutí, pozvánky,
zápisy, koordinaèná èinnos, úètovné doklady, celá agenda okolo projektu).
S realizáciou projektu Miestna Agenda sme zaèali v januári 2003, keï sme
s daným projektom oboznámili obèanov ijúcich v území mikroregiónu, pomocou miestnych a regionálnych novín ako aj pomocou miestnych rozhlasov. Do
projektu sme sa snaili zapoji samotných ¾udí, nako¾ko oni najlepie rozumejú
sami sebe a aj územiu, v ktorom ijú.
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Obyvatelia sa musia stotoni s rozvojovými zámermi regiónu a aktívne
sa zúèastòova na plánovaní rôznych aktivít v obciach a v mikroregióne.
Vychádzali sme aj z toho, e ak má by rozvoj koordinovaný a udrate¾ný, je
potrebné doplni názor obèana o názor odborníka. Preto do procesu prác boli
zapojené tri externé organizácie, ktoré zabezpeèili spracovanie dokumentu po
odbornej stránke.
K¾úèovú úlohu v trvalo udrate¾nom rozvoji majú samosprávy hlavne
preto, e zohrávajú významnú funkciu pri plánovaní, vykonávajú chod èinností, od ktorých závisí kvalita ivota, môu výrazne ovplyvni verejnú mienku
napríklad formou vzdelávania. Zdruenie dobre spolupracuje so samosprávou
obcí a starostovia obcí sú èlenmi predsedníctva mikroregiónu. Jednotlivé obce
sa u dlho zaoberajú okrem iného problémom zneèisovania ivotného prostredia. Aby sme sa vyhli èiernym skládkam, v obciach je zavedené kompostovanie a separovaný zber a obèania, ktorí majú zavedené kompostoviská a odpad
separujú, platia niie poplatky za smeti. Snaíme sa vies obèanov k tomu,
aby si stále uvedomovali, e planétu sme nezdedili od svojich predkov, ale sme
si ju len poièali od svojich detí.
Aby sme zistili potreby obèanov v území, ich názory na to èo by chceli zmeni, èo je pod¾a nich dôleité pre ïalí rozvoj obce, èo ich konkrétne trápi, aký
problém by mal mikroregión Juné Sitno riei spoloène, ako konkrétne by
vedeli pomôc a èi sa zapoja do tvorby MA 21 v mikroregióne Juné Sitno,
vypracovali sme dotazník. Projekt naèúvania pozostával zo 4 otázok, na ktoré
obèania písomne odpovedali. Prieskum ukázal, e ¾uïom záleí na rozvoji územia, nako¾ko zo 102 vyplnených dotazníkov sa do tvorby Miestnej Agendy
zapojilo 92 obèanov a len dvaja obèania nevedeli, o aký projekt ide.
Pri tvorbe dokumentu Miestna Agenda sa na zaèiatku stretávala väèia skupina obèanov. Ilo o obèanov, ktorí sa aktívne podie¾ali na realizovaní projektov, ktorí boli zapojení do Komunitného minigrantového programu, ktorí sa
podie¾ajú aj na príprave kultúrnych, portových èi spoloèenských podujatí, ktorí
akoko¾vek prispievali k rozvoju územia. Z tejto irej skupiny bola postupne vytipovaná pracovná skupina 15 obèanov. Pracovná skupina pracovala s expertmi
partnerských organizácií na stretnutiach, ktorých sa spolu uskutoènilo 14.
Na pracovných stretnutiach sa postupne rieili nasledovné okruhy projektu:
 Oboznámenie obèanov s daným projektom
 Stanovenie spôsobu práce, komunikácie, harmonogram aktivít, urèenie
zodpovedných pracovníkov za jednotlivé aktivity medzi koordinátorom
projektu a konzultantmi partnerských organizácií
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 Projekt naèúvania - dotazník, ktorý malo pôvodne vyplni 70 obèanov, bolo
vak vyplnených 102 dotazníkov
 Stretnutie s podnikate¾mi - Hospodársky klub
 Tvorba akèných plánov, audit zdrojov a SWOT analýza mikroregiónu (analýza silných a slabých stránok mikroregiónu v oblasti prírodných, ¾udských
a ekonomických zdrojov, príleitostí v ekonomickej oblasti, v slubách a v
ivotnom prostredí a ohrození rozvoja na miestnej a regionálnej úrovni)
 "Strom" problémov - identifikácia príèin a následkov problémov (hlavné
problémy: slabý záujem obèanov o veci verejné, nedostatoèný finanèný
kapitál, slabo rozvinutý cestovný ruch)
 Stanovenie cie¾ov - 1 veobecný a 3 pecifické ciele
 Akèné plány mikroregiónu
 Stanovenie oblastí, ktorými by sa mali obce ubera v budúcnosti - cestovný ruch, ochrana ivotného prostredia, sociálne sluby
 Navrhnutie projektov k jednotlivým cie¾om, kritériá, kvantifikátori, ukazovatele

Veobecný cie¾ mikroregiónu:
Zlepením kvality ivota, vytváraním vhodných sociálnych podmienok,
presmerovaním ¾udského potenciálu na potreby dnenej doby a so
zachovaním tradièných kultúrnych hodnôt chceme vytvori ekonomicky
a ekologicky fungujúci mikroregión.
pecifické ciele mikroregiónu: presmerovanie ¾udského potenciálu na potreby dnenej doby, prísun finanèného kapitálu, rozvoj vidieckej turistiky

Cie¾
Presmerovanie ¾

Kritérium
Zvýený záujem o nové

udského potenciálu trendy

Kvantifikátor

Ukazovate¾

Zdvojnásobený

- poèet exkurzií

záujem

- poèet úèastníkov

na potreby dnenej

- poèet nových ivnostníkov

doby

- poèet kurzov, kolení
- poèet súaí

Prísun finanèného

Nárast verejných financií

30 %-ný nárast

Objem kapitoly výdavkov

kapitálu

Vytvorený súkromný kapitál

rozpoètu obce

rozpoètu obce

Rozvoj vidieckej

Nárast ponuky produktov

100 %

- poèet ubytovacích miest

turistiky

vidieckej turistiky

- stravovacie zariadenia
- kultúrne a portové podujatia
- km turistických trás
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Expertná skupina bola zloená z odborníkov partnerských organizácií
ARVI NITRA, SA P SR Banská Bystrica a VOKA Banská Bystrica. Tieto organizácie boli odborným garantom jednotlivých fáz prípravy a realizácie dokumentu.
Spôsob práce a komunikácie, harmonogram aktivít, urèenie zodpovedných
pracovníkov za jednotlivé aktivity, to vetko bolo stanové hneï na zaèiatku
projektu. Pod¾a harmonogramu boli na stretnutia prizývaní experti z jednotlivých partnerských organizácií.
Ve¾ký dôraz sa kládol v projekte na spoluprácu s miestnymi podnikate¾mi,
ivnostníkmi s cie¾om zaloi hospodársky klub. V súèasnosti v území mikroregiónu pracuje 14 podnikate¾ov, z ktorých nae pozvanie na stretnutie prijalo
8 podnikate¾ov, ivnostníkov, s ktorými bola nadviazaná uia spolupráca.
Stretnutia, ktoré sa uskutoènili pri tvorbe dokumentu, nadväzovali vdy
jedno na druhé. Poèas stretnutí, a to hlavne pri skupinovej práci, sa ukázalo,
e obèanom skutoène záleí na budúcom rozvoji obcí, na rozvoji, ktorý súèasným a budúcim generáciám umoní uspokojova ich ekonomické, sociálne
a duchovné potreby a zároveò zachová kvalitné ivotné prostredie.
Poèas celej realizácie projektu sa zdôrazòovala váha a význam pripravovaného dokumentu. Vysvet¾ovala sa potreba záväzného prijatia tohto dokumentu miestnou samosprávou ako výsledku spoloènej práce a konsenzu vetkých dotknutých v území. Poèas projektu sa programovo vytýèili strategické
priority, do ktorých oblastí sa budú v blízkej i vzdialenej dobe koncentrova
zdroje - ¾udské, materiálne, prírodné i finanèné a tak sa zabezpeèí ich efektívne
vyuitie.
Výsledkom projektu je dokument Miestna Agenda 21 v mikroegióne
Juné Sitno, ktorý bude slúi ako základný dokument na získavanie finanèných prostriedkov na rozvoj mikroregiónu na ïalích 10 rokov.
Uvedeným projektom sme chceli prispie aj k budovaniu otvorenej spoloènosti, kde sa obèania uèia rozhodova sami o sebe a budova partnerstvá.
Obèania sa nauèili rozhodova, spolupracova a poèúva jeden druhého. Sami
si plánovali rozvoj obce, èím získali aj pocit súdrnosti. Projekt prispel aj
k budovanie partnerstiev, hlavne medzi podnikate¾skou sférou, ktorá doteraz
pracovala v úzadí.
Spracovaním programového dokumentu zdruenie získalo strategický
a akèný plán rozvoja zaloený na princípoch trvalo udrate¾ného rozvoja,
ktorý v sebe zahàòa navzájom prepojenú ekonomickú, sociálnu a environmentálnu oblas.
Po skonèení projektu získaného z REC Slovensko naa èinnos urèite
nebude konèi. Zdruenie sa od zaèiatku svojej existencie snaí získa zdroje
pre svoju èinnos a to v podobe príspevku z obecného rozpoètu, zo sponzor-
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stva, darov a tie z výnosov poskytovaných sluieb. Budeme sa snai aj naïalej uchádza sa o granty, získava finanèné prostriedky, aby sme mohli plati
aspoò jedného zamestnanca, aby sa zabezpeèila základná èinnos zdruenia.
O svojej èinnosti budeme aj naïalej obèanov a irokú verejnos informova
pomocou propagaèných materiálov, tlaèe, internetu, rozhlasu a televízie (boli
odvysielané u dve relácie o naom mikroregióne). Mikroregión v budúcnosti
bude projekty z akèného plánu prihlasova do novopripravovaných programov,
napríklad program v rámci ECOSOC (MVaRR SR), programu SAPARD a v rámci
trukturálnych nástrojov do programov plánovaných v sektorových operaèných plánoch a regionálneho operaèného plánu národného rozvojového
plánu. Okrem toho ich bude prihlasova i do vetkých existujúcich alebo pripravovaných národných a regionálnych programov pre vidiek.
Budeme sa aj naïalej riadi múdrou mylienkou -"Nie je moné nieèo
dokonèi, pokia¾ to nezaèneme robi. Preto ten kto nieèo zaèal, je omnoho
bliie k cie¾u ako ten, ktorý nezaèal niè".
Kontakt:
Janka Baèíková, Alena Ciglanová
Obecný úrad, Prenèov 300, 969 73
Tel: 045/699 5131, E-mail: juznesitno@stonline.sk
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Stratégia TUR a akèný plán v mikroregióne
pod Panským dielom
Zdruenie obcí mikroregiónu pod Panským dielom
Od zaèiatku, ako vzniklo zdruenie obcí Pod Panským dielom, sme sa
zaèali zaobera otázkou rozvoja obcí, spoloènými aktivitami, monosou
uchádza sa o granty z predvstupových fondov EÚ a následne zo trukturálnych fondov. Preto sme poiadali podporu z Programu obnovy dediny na
dokument, ktorý nám dal obraz, aký potenciál má ná mikroregión. Vypracovali ho odborníci zo SAP Banská Bystrica ako poh¾ad odborníkov na územie
a ivot v mikroregióne. Zaèiatoèná èinnos mikroregiónu podnietila potom
vznik nieko¾kých obèianskych zdruení v jednotlivých obciach (napr. Mesteèko v Slovenskej ¼upèi, Priechod naa dedina v Priechode). Postupne sa aktivity obèianskych zdruení, neformálnych zdruení obèanov a iných spolkov
prelínali s aktivitami mikroregiónu a èinnos sa stávala bohatou. Takto sme
spoloène organizovali projekty ako napríklad cyklotrasy mikroregiónu, Turíèny
jarmok v Slovenskej ¼upèi, Mikulá v Selciach a iné. V obci Slovenská ¼upèa
sme v roku 2003 zaèali s podporou minigrantového programu, ktorým sme
chceli podnieti obèanov k väèej aktivite v rámci obce. To podnietilo starostov
obcí zaèa takéto aktivity aj v rámci mikroregiónu. Ïalím motivujúcim faktorom h¾ada nejaké finanèné zdroje bola skutoènos, e pri uchádzaní sa
o granty z fondov EÚ je prvoradé, aby obec alebo mikroregión mali vypracované plány hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorým majú predchádza
verejné stretnutia s obyvate¾mi a zozbieranie ich mylienok a námetov. Toto
vetko sme sústredili v projekte, ktorý sme podali na REC Slovensko v rámci
podpory procesu Miestna Agenda 21. Teda ná projekt h¾adal podporu na
vypracovanie akèného plánu mikroregiónu v rámci trvalo udrate¾ného rozvoja, ktorého súèasou bol demontraèný projekt, v naom prípade zameraný na
podporu aktivít obèanov cez minigrantový program.
Aby bolo moné vypracova akèný plán mikroregiónu, bolo najprv potrebné zisti, aké priority majú obyvatelia jednotlivých obcí mikroregiónu. Priority boli zisované pomocou SWOT analýz, v ktorých obyvatelia pomenúvali
silné a slabé stránky obce, príleitosti a moné riziká pri ich napåòaní do reálnej
podoby. Svoje predstavy zakres¾ovali do naivných máp a svoje plány nakoniec
prezentovali ostatným obyvate¾om. Bolo zaujímavé sledova, v èom sa skupiny
zhodovali a naopak, kde sa rozchádzali. Toto interaktívne plánovanie sa uskutoènilo v rámci prvej fázy projektu vo vetkých obciach mikroregiónu (Podkonice,
Baláe, Nemce, Slovenská ¼upèa, Selce, Kynce¾ová, Priechod). V Slovenskej
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¼upèi sa na tomto stretnutí obèanov zúèastnilo 31 obèanov, z toho 6 poslancov obecného zastupite¾stva. Výsledky interaktívneho plánovania boli zverejnené na pripomienkovanie ostatným obyvate¾om (v Slovenskej ¼upèi pomocou
obecných novín). Tak sme o plánoch informovali aj tých obyvate¾ov obcí, ktorí
sa na týchto stretnutiach nezúèastòovali.
Z aktívnych obèanov obcí boli niektorí vybratí do akènej skupiny mikroregiónu, ktorá mala úlohu plánova v rámci mikroregiónu. Medzi nimi boli ¾udia
rôznych vekových a profesijných skupín (èlenovia obèianskych zdruení, spolkov, podnikatelia, predstavitelia obcí, mláde...) V rámci strategického plánovania sa táto akèná skupina zila dvakrát v Slovenskej ¼upèi, kde sa spoloène podarilo definova spoloèný cie¾ mikroregiónu, ktorý chceme dosiahnu
realizáciou 5 najdôleitejích opatrení.

Strategický cie¾: Chceme vyspelý a príalivý mikroregión, v ktorom
budú i astní, vzdelaní, úspení a zdraví ¾udia, mikroregión, ktorý
bude spolupracova vo vnútri aj navonok.
Opatrenia:
1. Zlepenie a rozvoj technickej a obèianskej vybavenosti a informovanosti
2. Skvalitnenie ivotného prostredia a zvýenie ekologického povedomia
3. Zlepenie podmienok na podnikanie a zamestnanos
4. Zlepenie podmienok na oddych a rekreáciu
5. Udranie kultúrnohistorických tradícií a rozvoj kultúrneho
a sociálneho ivota obèanov.
Uvedené opatrenia tvoria základ akèného plánu mikroregiónu, ktorý sa
vytváral s pomocou odborného auditu (vonkají poh¾ad) a akènej skupiny mikroregiónu, vytvorenej pri SWOT analýzach obcí (vnútorný poh¾ad). Akèný plán bol
druhou fázou tohto projektu a postupne by mal by odsúhlasený v obciach ich
obecnými zastupite¾stvami a prezentovaný irokej verejnosti v podobe informaèného bulletinu.
V rámci tretej fázy projektu sme sa rozhodli ako demontraèný projekt
vyhlási minigrantové kolo mikroregiónu, ktorým sme chceli ete viac aktivizova ¾udí, ijúcich v mikroregióne k aktivitám, ktorým sa venujú alebo chcú
venova. O finanènú podporu mohli poiada obèianske zdruenia, koly, spolky,
organizácie a neformálne zdruenia obèanov, ktorých spojila plánovaná aktivita. Oboznámili sme obèanov s podmienkami grantového kola, aké aktivity
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môu by podporené, do akej výky finanèných nákladov, spôsobe spolufinancovania (vlastný vklad). Bola vymenovaná hodnotiaca komisia na posúdenie
projektov, ktorá urobila poradie návrhov. V komisii boli zastúpení REC Slovensko, SAP B. Bystrica, BB SK, OZ KRTKo a MR Juné Sitno. Na základe urèených
finanèných prostriedkov na demontraèný projekt bolo vybratých 20 projektov
pod¾a poradia a 1 projekt mimo poradia z obce, ktorej projekt nebol medzi 20
vybratými projektami.
Podporené projekty:
1. kurz ¾udových remesiel (Slovenská ¼upèa)
2. altánok Èachovo (Selce)
3. napime sa zo studnièky (Priechod)
4. beh priechodským chotárom (Priechod)
5. èistá voda brehy myje (Nemce)
6. ochotnícke divadlo (Nemce)
7. dobudovanie detského ihriska (Kynce¾ová)
8. oddychové piknikové miesto (Baláe)
9. sieò kultúrnych tradícií (Nemce)
10. dobudovanie kaplnky sv. Michala (Priechod)
11. úprava studnièky pod javorom (Baláe)
12. altánok a ihrisko (Nemce)
13. altánok s riadeným ohniskom (Priechod)
14. zvýenie bezpeènosti cyklotrasy (Priechod)
15. viacúèelová portová plocha (Baláe)
16. regionálna výchova v M (Priechod)
17. jubilejné folklórne slávnosti (Priechod)
18. oprava drevenej dedinky v M (Slovenská ¼upèa)
19. altánok pred poièovòou (Selce)
20. letný sen - stoly (Selce)
21. sklad náradia pri volejbalovom ihrisku (Podkonice).
Po zverejnení výsledkov sa spracoval návrh zmluvy medzi mikroregiónom
a vedúcim projektu, ktorý bol vybratý. Po jeho pripomienkovaní sa odovzdali
urèené finanèné prostriedky (80%) do jednotlivých obcí a boli odovzdané vedúcim projektov pri podpise zmluvy. Zvyných 20% odsúhlasených finanèných
prostriedkov dostal vedúci projektu po predloení priebenej správy. Nakoniec
boli projekty ukonèené a zúètované v závereènej správe. Na projekty bolo pouitých 277.900 Sk a vo forme vlastných vkladov (materiál, práca) bolo na ich
realizáciu pouitých ïalích 120.296 Sk. Od REC Slovensko sme na tento úèel
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dostali 207.734 Sk a vlastné zdroje z náho mikroregiónu (finanèné, materiálne, práca) tvorili 190.462 Sk. Realizáciou týchto projektov sa splnil cie¾, ktorý
sme sledovali, aktivizova ¾udí v mikroregióne a nauèi ich vklada do projektov vlastné zdroje.
Iniciátorom zaèiatku procesu v naich obciach a mikroregióne boli èlenovia OZ Krtko, ktoré s nami intenzívne spolupracuje a podporuje nae aktivity.
Samozrejme, e bez podpory starostov obcí by to nelo. Bezprostrednou iniciáciou uchádzania sa o grant z REC Slovensko bola úèas na seminári, ktorý
tento program predstavil koncom roka 2002 v Banskej Bystrici.
Partnermi mikroregiónu v tomto projekte sú hlavne OZ Krtko a SAP
Centrum tvorby krajiny Banská Bystrica, s ktorými spolupracujeme od zaèiatku
vzniku a naa spolupráca je obojstranne prospená. Oni nás podnecujú k väèej aktivite a my ich iadame o odbornú pomoc a prácu, ktorú nie sme sami
schopní zvládnu. Motiváciou pre nás je pripravenos èerpa finanèné prostriedky z fondov EÚ na rozvoj obcí a mikroregiónu. Výkonný manament projektu tvoria hlavne starostovia obcí, ktorí koordinujú plnenie podporených
projektov vo svojich obciach a èlenovia OZ Krtko, ktorí tvoria dokument (Akèný
plán) na základe získaných informácií zo stretnutí akènej skupiny mikroregiónu,
pozostávajúcej z najaktívnejích obyvate¾ov jednotlivých obcí. Koordinátor
projektu bol urèený dobrovo¾ne, mono na základe svojich skúseností s podobnými aktivitami v obci. Krátenie finanèných prostriedkov v naom prípade
zredukovalo výku grantu na projekty v rámci minigrantového programu ako
aj ich poèet, ktorý môe by podporený. Súèasou kadého finanèného krytia
projektu z fondov je spolufinancovanie. Plán rozvoja nám napovedá, o ktoré
projekty sa bude obec alebo mikroregión uchádza v jednotlivých rokoch
a plánované finanèné prostriedky sa musia pripravi aj cez obecné rozpoèty
alebo mikroregiónový rozpoèet. Minigrantový program dal ancu ¾uïom
z obce alebo mikroregiónu h¾ada monosti spolufinancovania vetkých plánovaných aktivít svojich, obecných alebo aktivít celého mikroregiónu.
Analýza východiskovej situácie v jednotlivých obciach mikroregiónu sa
robila SWOT metodikou, z ktorej sa vykrytalizovali hlavné ciele, ale aj akèná
skupina ¾udí mikroregiónu, ktorí ich zosúlaïovali do dokumentu. Analýza ekonomickej sily obce a mikroregiónu bola vypracovaná odborným auditom
v Programe rozvoja mikroregiónu. Keï odíde koordinátor (ukonèí sa projekt), chceme vyui vetky nazbierané skúsenosti a svoje znalosti pri realizácii
projektu, oslovova vykolených odborníkov z mikroregiónu, aktivistov obcí
s cie¾om vychova svojich nasledovníkov s podmienkou, e sa dotyèný nasledovník stotoní s nastúpeným trendom.
Spolufinancovanie zabezpeèíme plánovaním v obecných rozpoètoch
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a zdruovaním prostriedkov od partnerov, podie¾ajúcich sa na príprave projektu (podnikate¾ské subjekty, obèianske zdruenia, nadácie, malé granty).
Samospráva si svoj plán rozvoja musí plánova vo svojich miestnych rozpoètoch na jednotlivé roky. Obecné zastupite¾stvo, ak prijme program rozvoja,
má zodpovednos aj za jeho napåòanie a realizáciu.
Kontakt:
Ing. Peter Lakomèík
Zdruenie obcí mikroregión pod Panským dielom
Selèianska cesta 132, 976 11 Selce
Tel. 048/4187 237-9, Fax. 048/4187 237
E-mail: obecsl@stonline.sk
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Harmonický a vyváený rozvoj mikroregiónu Podpo¾anie
na princípoch trvalo udrate¾ného rozvoja
Zdruenie Miestna Agenda 21 v Podpo¾aní
Územie mikroregiónu Podpo¾anie predstavuje typickú podhorskú oblas
s charakteristickým lazníckym osídlením, ktoré je svojou rozlohou a truktúrou pecifikom aj v rámci Slovenska. Je totoné s územím okresu Detva,
nachádza sa v strede Slovenska a hranièí s okresmi Brezno, Zvolen, Ve¾ký Krtí,
Poltár a Luèenec. Mikroregión zdruuje 2 mestá Detva, Hriòová a 13 obcí Dúbravy, Stook, Klokoè, Stará Huta, Horný Tisovník, Detvianska Huta, Látky,
Korytárky, Podkriváò, Kriváò, Víg¾a, Slatinské Lazy, Víg¾aská Huta Kalinka. Na
území ije cca 33 700 obyvate¾ov na rozlohe 450 km2.
Proces Miestnej Agendy 21 v Podpo¾aní sa natartoval zapojením mesta
Detva do projektu Trvalo udrate¾né mestá na Slovensku, realizovaný v rokoch
2001-2002 a financovaný ETP Slovensko. Poèas jednoroènej práce na projekte
sa sformovala 15 èlenná skupina aktívnych ¾udí, zástupcov rôznych
záujmových skupín, ktorá absolvovala vzdelávacie tréningy na získanie zruèností tvorby rozvojového programu mesta a spracovala prvú verziu strategického a akèného plánu mesta Detva.
Ïalími výstupmi projektu bolo zapojenie verejnosti do procesu tvorby rozvojového dokumentu zrealizovaním dotazníkového prieskumu, ktorý zisoval
názory obèanov na rozvoj mesta a uskutoènenie verejného stretnutia s obèanmi, kde boli strategické zámery a najdôleitejie úlohy mesta predstavené.
Nedostatkom tohto procesu bolo, e spracovaný dokument nebol predloený do Mestského zastupite¾stva, èím nebola potvrdená jeho záväznos na
ïalie obdobie.
Projekt "Regióny 21" realizovaný REC Slovensko, bol príleitosou pokraèova v natartovanom procese MA 21 nielen v meste Detva, ale zapoji do neho
aj ïalie obce mikroregiónu. Bol príleitosou na realizáciu mylienky napomôc vytvorenie rozvojových programov vetkých obcí mikroregiónu, ktoré
budú východiskovým materiálom na spracovanie strategického rozvojového
dokumentu mikroregiónu.
Iniciatívou aktívnych èlenov detvianskej pracovnej skupiny bolo vytvorené
neformálne zdruenie "Miestna agenda 21 v Podpo¾aní", ktorého èlenmi sú:
Cykloklub Po¾ana - obèianske zdruenie, Koordinaèné zdruenie mikroregiónu
Podpo¾anie - zdruenie právnických osôb, Okresný úrad v Detve. Zdruenie
urobilo prvé kroky pre natartovanie procesu MA 21 v Podpo¾aní:
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 motivácia obcí
 získanie finanèných prostriedkov na realizáciu projektu "Harmonický
a vyváený rozvoj mikroregiónu Podpo¾anie na princípoch TUR", ktorý
podporilo REC Slovensko
 zostavenie realizaèného tímu projektu.
Cie¾om projektu bolo natartovaním procesu MA 21 zvýi úroveò partnerskej spolupráce, pozitívne ovplyvni aktivitu, myslenie obèanov a ich vzah k obci,
napomôc tvorbu rozvojového programu obcí zapojením irokej verejnosti do
jeho tvorby. Do projektu sa zapojili Detva, Hriòová, Víg¾a, Stook, Kriváò.
Celý proces MA 21 mono rozdeli do dvoch hlavných etáp (prípravná
a realizaèná èas), ktoré sa realizovali konkrétnymi aktivitami.
V rámci prípravnej èasti sa uskutoènilo informatívne stretnutie, sformovali
sa pracovné skupiny a podskupiny v jednotlivých obciach, uskutoènil sa tréningový program na získanie zruèností na tvorbu rozvojových dokumentov
a spracovala sa metodika tvorby dokumentu v meste Detva.
Na prvom informatívnom stretnutí (február, Detva) sme hovorili o princípoch procesu MA21, predstavili ciele a úlohy projektu, vysvetlili nevyhnutnos
programovania a plánovania a dohodli si pravidlá vzájomnej spolupráce.
V rámci projektu bola vytvorená pracovná skupina (3 zástupcovia z kadej
obce + realizaèný tím), èlenovia ktorej sa zúèastòovali na spoloèných stretnutiach a vzdelávacích tréningoch. Pracovné podskupiny sa sformovali v kadej
obci na základe identifikácie partnerov podie¾ajúcich sa na spracovaní konkrétnych úloh v rámci obce.
Vzdelávanie (tréningový program) na získanie zruèností na tvorbu rozvojových dokumentov sa uskutoènil formou 1 dvojdòového a 3 jednodòových
tréningov pod vedením skúseného lektora. Cie¾om vzdelávania bolo pripravi
¾udský potenciál pre obec na natartovanie a pokraèovanie procesu Miestnej
Agendy 21 a tvorby rozvojových programov aj po skonèení projektu.
Mesto Detva, ktoré malo spracovanú 1. verziu rozvojového programu, sa
nezúèastòovalo na vetkých organizovaných stretnutiach (napr. tréningy). Pracovná podskupina sa sústredila na prehodnotenie obsahu dokumentu a najmä
na aktívnejie zapojenie poslancov. Aktualizácia jednotlivých spracovaných
oblastí rozvoja prebiehala v komisiách mestského zastupite¾stva pod¾a ich
obsahového zamerania.
V rámci realizaènej èasti procesu MA 21 sa uskutoènili pracovné stretnutia podskupín v obciach, prieskum názorov verejnosti a jej informovanie, spracovanie rozvojových dokumentov obcí.
Pracovné stretnutia nasledovali vdy po tréningovom bloku - na základe
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získaných zruèností sa aktivisti venovali spracovaniu jednotlivých krokov
rozvojového dokumetu pre potreby svojej obce. Stretnutia viedli miestni
"facilitátori", ktorí s tvorbou dokumentu a vedením stretnutí majú svoje
skúsenosti. Kadá obec mala svojho "facilitátora", ktorý sa skupine venoval
poèas realizácie celého projektu a usmeròoval ich prácu pod¾a potrieb a poiadaviek skupiny.
Obsahom pracovných stretnutí bola tvorba programu, ktorý bol postupne
tvorený v truktúre:
Strategická èas (obdobie 10 - 15 rokov): Vízie, SWOT analýza, Identifikácia
zdrojov, Identifikácia problémov a ich príèin, Stanovenie priorít a cie¾ov
Akèný plán (na obdobie rokov 2004 - 2006): vytipovanie úloh, urèenie zodpovedností za ich plnenie, finanèné zabezpeèenie, monitoring.
V kadej obci bol uskutoènený dotazníkový prieskum názorov obèanov
na rozvoj obce. Výsledky dotazníka boli spracované, zverejnené na prístupných
miestach v obciach s vyuitím miestnych médií (obecný úrad, vývesné tabule,
miestny rozhlas, noviny, internetové prezentácie - www.podpo¾anie.sk).
V obci Stook a v meste Hriòová deti základnej koly vo výtvarných prácach
zdokumentovali svoje predstavy o rozvoji obce.
Poèas realizácie projektu sme zabezpeèovali informovanie verejnosti
prostredníctvom regionálnych novín, na web stránke www.podpo¾anie.sk,
internetových novín, v rámci obcí prostredníctvom poslancov, zapojených
aktivistov v pracovných skupinách, vývesiek. Spracovali sme informaèný leták,
prezentaèné CD zamerané na dokumentáciu priebehu procesu, formy a obsahu jednotlivých spracovaných dokumentov, ako aj na prezentáciu výsledkov,
skúseností a doporuèení v procese MA 21.
Zapojené mestá a obce spracovali svoje rozvojové programy. Pripravený
dokument obsahujúci strategickú èas aj akèné plánovanie bol schválený
v mestskom alebo obecnom zastupite¾stve a stane sa východiskovým
materiálom pre tvorbu rozpoètu obce na rok 2004.
Proces MA21 priniesol znaèné prínosy zúèastneným obciam. Patria k nim
najmä:
 aktivizácia obèanov
 podnet pre obèanov k zamysleniu sa nad svojou obcou a svojim vzahom
k nej
 vytvorený priestor na dialóg pre rôzne záujmové skupiny
 natartovanie nového prístup k procesu plánovania a monitoringu
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 zvýená dôvera obèana a samosprávy
 zmena týlu práce samosprávy
 vypracovanie rozvojového programu obce a jeho záväzné prijatie v obecnom zastupite¾stve
 vytvorenie podmienok na spoluprácu a partnerstvo.
Nae skúsenosti z procesu MA 21 je moné zhrnú nasledovne:
 proces Miestnej Agendy 21 je nároèný z h¾adiska èasu aj vynaloenej práce,
preto je potrebné zabezpeèi jeho pokraèovanie a vyuíva jeho výsledky
v plnej miere
 pre dlhodobé trvanie procesu MA 21 a jeho uplatnenie v praxi je nevyhnutná jeho podpora zo strany vedenia obce a poslaneckého zboru
 aktívna úèas na práci v procese MA 21 sa nedá nanúti, zainteresovaní
obèania musia pochopi zmysel tejto práce a chcie prispie svojim dielom
 oplatí sa dostatok èasu venova vysvetleniu významu, prínosov a spôsobu
realizácie procesu MA 21 k¾úèovým a mienkotvorným ¾uïom v obci
 nezabúdajme na vykolených a skúsených ¾udí v obci, je potrebné podpori ich v aktivitách, ktoré napomôu rozvoj obce
 prínosom pre vedenie obce je èlovek, ktorý problematike rozumie a môe
pokraèova v práci dlhodobo (napr. pracovníci regionálneho rozvoja,
poslanci, èlenovia mimovládnych organizácii.)
 proces MA 21 prebieha rozdielne v obci a v meste, obec v tomto procese
má svoju výhodu v prirodzenej existencii uích medzi¾udských vzahov,
rýchlejom írení informácii (aj ústnym podaním) a tým môe by proces
aktivizácie obèanov rýchlejí, èo je dobré vyui.
Kontakt:
Ing. Elena Jankovièová
Cykloklub Po¾ana, Nám. Mieru 31, 962 12 Detva
Tel: 045/545 7692, E-mail: cyklopolana@slovanet.sk
Web: www.podpolanie.sk

94

Miestna Agenda na Slovensku 21 - Metodická príruèka

Stratégia trvalo udrate¾ného rozvoja obcí Medziboroia.
Zdruenie priate¾ov Medzibodroia
Medzibodroie tvorí skupina ôsmich obcí bývalého obvodu Streda nad
Bodrogom. Sú to obce Streda nad Bodrogom, Klín nad Bodrogom, Vinièky,
Ladmovce, Zemplín, Somotor, Ve¾ký Kamenec a Malý Kamenec. Obce sa
nachádzajú na území Juného Medzibodroia o rozlohe 9352 ha. Medzibodroie oprávnene mono nazva "krajinou skrytej krásy", nako¾ko jej prírodné,
krajinárske a kultúrno-estetické hodnoty sa prejavia iba tomu, kto sa neponáh¾a, nie je povrchný a dokáe postrehnú podrobnosti a nálady. Ide prevane
o rovinatú krajinu, ktorú zo severu ohranièujú Zemplínske vrchy, na juhu tátna hranica s Maïarskom. Územím preteká Bodrog, obklopený lunými lesmi,
ktorý vzniká sútokom Latorice a Ondavy cca 3 km severovýchodne od obce
Zemplín v chránenej krajinnej oblasti Latorica. Rieka Bodrog má mnostvo màtvych ramien, z ktorých osobitnú hodnotu má rezervácia korytnaèky moèiarnej
"Tajba". Pri obci Ladmovce sa nachádza Národná prírodná rezervácia "Kavár"
s mnostvom chránených a ohrozených druhov teplomilných rastlín. Vyvýenina sopeèného pôvodu Tarbucka je zaujímavá nielen tým, e jej vrchol je najvyím bodom Medzibodroia (277m), ale aj cennou flórou a faunou. Územie
je vinohradníckou oblasou, prièom obec Vinièky patrí do Tokajskej oblasti. Na
území ije cca 7.000 obyvate¾ov. Priemerná miera nezamestnanosti je 27%.
Iniciátorom procesu prípravy MA 21 bolo Zdruenie priate¾ov Medzibodroia a obec Malý Kamenec. Zdruenie od svojho vzniku v novembri 2000 vyvíja
aktivity smerujúce k trvalo udrate¾nému rozvoju obce, a to za úzkej spolupráce s obcou Malý Kamenec, mládeou z CSEMADOK-u, po¾ovníckym zdruením, kolou, podnikate¾mi a obèanmi. Nako¾ko je Malý Kamenec obec, ktorá
má menej ako 500 obyvate¾ov, stále viac sa javí potreba nadviaza spoluprácu
s okolitými obcami, ktoré majú podobné podmienky, problémy a predstavy
o ïalom rozvoji a v minulosti patrili do jedného obvodu.
Zodpovedným subjektom projektu bolo Zdruenie priate¾ov Medzibodroia. Do projektu boli zapojení nasledovní partneri: predstavenstvo ôsmich
obcí, RRA v Krá¾ovskom Chlmci, Základné koly Somotor, Streda nad Bodrogom, Gymnázium Krá¾ovský Chlmec, Spoloènos priate¾ov Zeme, SOÚP Vinièky
- Pastor Ján, Ladislav Bodnár - ochranca prírody - pracovník povodia Bodrogu
a Hornádu, Ing. Bartók Ladislav, tlaèiareò LELESPRES, verejnos.
Výstupom z projektu tvorby Miestnej Agendy 21 je "Stratégia TUR obcí
Medzibodroia". Do jej prípravy boli jednotliví partneri zapájaní v nasledovných aktivitách:
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 zastupite¾stvá - propagácia, organizovanie stretnutí, poskytnutie materiálov a potrebných informácií.
 Obec Streda nad Bodrogom poskytla miestnos na zriadenie spoloènej úradovne, ktorá slúi ako:
- stredisko pre manament projektu - koordináciu úloh
- h¾adanie realizaèných zdrojov, projektovanie
- monitoring stavu ivotného prostredia
- vyhodnocovanie plnenia úloh strategického plánu TUR
- výkon kompetencií prechádzajúcich na obce.
 Regionálna rozvojová agentúra v Krá¾ovskom Chlmci pomáhala pri príprave
projektu, poskytovala konzultácie a pomáhala aj pri vypracovaní výsledného dokumentu Miestnej Agendy 21.
 LELESPRESS - vydanie propagaèných materiálov.
 koly - Nako¾ko sa v stratégii trvalo udrate¾ného rozvoja obcí majú odráa záujmy vetkých obyvate¾ov regiónu, teda aj uèite¾ov, iakov a tudentov, vypracovali sme anketu, ktorá nám pomohla získa dôleité informácie
a postrehy. Ankety boli po dohode s riadite¾mi odovzdané do Z v Strede
nad Bodrogom, Z v Somotore a na Gymnázium v Krá¾ovskom Chlmci.
V ankete mali deti odpoveda na nasledujúce otázky:
Èo sa ti v obci, v ktorej býva, páèi?
Èo sa ti nepáèi?
Kde by si sa najradej hral v obci? (Ako chce trávi svoj vo¾ný èas?)
Je okolie vaej obce zneèistené ? (Ako je zneèistené?)
Ako triedite odpad z vaej domácnosti?
Èo robíte s odpadom z vaej domácnosti?
Keby si mal/a monos zmeni nieèo v obci, v ktorej býva, èo by bolo pod¾a
teba najdôleitejie?
8. Kam by si zaviedol a èo by si ukázal v obci kamarátovi, ktorý k vám priiel
na prázdniny?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aby sme nevynechali ani najmladiu generáciu, teda iakov prvého stupòa,
navrhli sme tri témy, ktoré mohli spracova formou písomnou, alebo formou
výtvarného vyjadrenia:
1. Obec, v ktorej bývam (èo je v nej zaujímavé, èo v nej chýba, ako by mala
vyzera v budúcnosti)
2. Môj vo¾ný èas (ako chcem vyuíva svoj vo¾ný èas)
3. ivotné prostredie (ako môem pomôc pri ochrane ivotného prostredia).
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Na základe výsledkov ankety sme sa utvrdili v názore, e nae deti a mláde
poznajú svoju obec, vnímajú svoje okolie (zaujímavosti, kultúrne pamiatky, prírodné bohatstvo) a otvorene hovoria nielen o dobrých stránkach ivota v obci,
ale aj o nedostatkoch (zneèistené korytá riek, màtvych ramien a zavlaovacích
kanálov bioodpadom, odpadky na verejných priestranstvách, nedostatok aktivít na trávenie vo¾ného èasu, absencia mládeníckych klubov, posilòovní).
 Spoloènos priate¾ov Zeme pomohla pri realizácii seminára urèeného samosprávam a podnikate¾om: Bioodpad - problém?, Kompostovanie - rieenie!
V úvodnej èasti seminára Mgr. Milan Chrenko oboznámil prítomných s aktivitami REC Slovensko a s Agendou 21. V ïalej èasti bola nastolená problematika bioodpadu a prednáajúci Branislav Moòok opísal aj konkrétne monosti nakladania s týmto odpadom, prièom ponúkol aj pomoc obciam a podnikate¾om, ktorí sa rozhodnú riei danú problematiku.
 Verejnos
Deò vidieckej turistiky
V mesiaci júni 2003 sa uskutoènil vzorový deò vidieckej turistiky v obci Malý
Kamenec, na ktorom sa zúèastnili predstavitelia rôznych oblastí ivota Medzibodroia, ktorí sa podie¾ajú na rozvoji regiónu. Boli medzi nimi podnikatelia,
radoví obèania obcí, predstavitelia samospráv, tátnej správy, kolstva, predstavitelia MVO a cirkví. Stretnutie bolo ve¾kým prínosom predovetkým pri
nadväzovaní novej spolupráce zúèastnených. Nemalý význam mal aj pre zvidite¾nenie Medzibodroia, nako¾ko sa v rámci akcie zorganizoval aj výjazd do
okolitých obcí.
V kadej z uvedených obcí sa uskutoènili stretnutia s verejnosou. O konaní stretnutí boli obèania vyrozumení obecným rozhlasom. Úèas obèanov
nebola uspokojivá, nako¾ko sa na stretnutie dostavilo len 8 - 20 obèanov.
Program stretnutí :
1. Èo je to Miestna Agenda 21
2. Èo je to trvalo udrate¾ný rozvoj
3. Stratégia trvalo udrate¾ného rozvoja obcí Medzibodroia
4. Diskusia - sociálna oblas, ochrana ivotného prostredia, likvidácia odpadov,
po¾nohospodárstvo, turistický ruch, podnikanie, obchod, nezamestnanos
a pod..
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Bol vypracovaný dokument Miestnej Agendy 21 pre región Medzibodroia.
Jeho hlavné èasti sú:
- Východiskový stav v jednotlivých obciach
- Vízia rozvoja v oblastiach:
- sociálna a zdravotná starostlivos,
- rozvoj ¾udských sídiel, ochrana ivotného prostredia, ochrana prírodného
bohatstva, likvidácia odpadu, rozvoj ¾udských zdrojov,
- deti, mláde, MVO, spolky v TUR, po¾nohospodárska prvovýroba,
- podnikanie a obchod, dynamika demografických zmien, rozvoj vidieckej
turistiky,
- Prostriedky
- Priority MA 21 pre mikroregión Juného Medzibodroia.
Projekt podporený REC Slovensko je len zaèiatkom MA 21 v naom regióne.
Pomohol nám získa informácie o hlavných potrebách komunity ijúcej v mikroregióne, získa vedomosti o monostiach ïalieho rozvoja tejto èasti Slovenska pri vyuití miestnych zdrojov.
Pomohol nám vytvori spoloènú úradovòu, ktorá bude naïalej slúi na
stretávanie sa koordinaènej skupiny vytvorenej poèas projektu spolu so starostami a verejnosou, spoloèné projektovanie, vzdelávanie, monitoring a pod.
V rámci projektu bolo zakúpené technické vybavenie spoloènej úradovne
(kopírovací stroj, PC zostava, tel./fax., mobilný telefón) nevyhnutné pre prácu.
Finanèné prostriedky na napåòanie cie¾ov budú získavané z projektov, rozpoètov obcí a zdruenia a do projektov bude zapájaná verejnos, podnikatelia,
koly, cirkvi.
Propagovaním výsledkov projektu MA 21, ako aj projektov, ktoré ete
chystáme, budeme oslovova verejnos, èím si získame viac prívrencov, pretoe verejnos zaujímajú konkrétne výsledky. Mnohokrát ich to motivuje k zapojeniu sa do rozvojových aktivít.
O tom, e Zdruenie priate¾ov Medzibodroia, ale aj uvedené obce to myslia
so zapojením sa do MA 21 váne, svedèia konkrétne príklady projektov
a podujatí, ktoré boli organizované súbene s MA 21.

-

Sú to napríklad:
Dni obce (takmer v kadej obci)
3. roèník Medzinárodného stretnutia folklórnych skupín
program pre koly "Ako za starých èias", poèas ktorého iaci zo kôl navtívia
Obecný dom tradícií, spoznajú históriu obce a nauèia sa základom starých
remesiel (hrnèiarstvo, tkanie...)
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-

vybudovanie hrnèiarskej dielne
vybudovanie "Gazdovského dvora" na dvore M
kurz itia.

Bol rozpracovaný projekt cezhraniènej spolupráce, ktorého príprava stroskotala na tom, e maïarský partneri prestali pracova na zrkadlovom projekte. Obec Malý Kamenec podala projekt na "Rozvoj ¾udských zdrojov".
Proces MA 21 hodnotíme ako dobrú kolu pre vetkých, ktorí sa na projekte podie¾ali. Významným prínosom je skutoènos, e sa podarilo spoji osem
obcí, vytvori Spoloènú úradovòu a stanovi si spoloèné ciele, èo je dobrým
predpokladom rozvíjania ïalej spolupráce. Ak by sme mali absolvova celý
proces prípravy MA 21 ete raz, doplnili by sme stretnutia s obèanmi aj o ankety. ¼udia sa mnohokrát hanbia, alebo boja vyjadri svoje názory verejne.
Èo by sme poradili ïalím záujemcom o proces MA 21? "Pozorne poèúvajte nielen na stretnutiach, ktoré zorganizujete, ale hlavne poèas beného
dòa, èi u v obchode, na autobusovej zastávke, nadväzujte rozhovory s priate¾mi, poèúvajte, o èom hovoria deti pri hre a dozviete sa, èo je dôleité pre
¾udí okolo vás. Ak splníte aspoò troku z ich snov alebo túob, sami Vám ponúknu pomocnú ruku, svoje nápady a stanú sa Vaimi spojencami."
Kontakt:
Mária Tóthová
Obecný úrad Malý Kamenec, 076 36
Tel: 056/637 7207, E-mail: obec.m.kamenec@stonline.sk
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Miestna Agenda 21 v meste Trebiov
Zdruenie pre rozvoj juného Zemplína, Mestský úrad Trebiov
Základným cie¾om projektu MA21 bolo na základe zhodnotenia ekonomických, sociálnych a environmentálnych aspektov definova zásady a priority ekonomického a sociálneho rozvoja mesta za úèelom dosiahnutia kvalitnej ivotnej
úrovne obyvate¾stva v súlade so zásadami trvalo udrate¾ného rozvoja.
Modelová Miestna Agenda 21 bolo spracovaná pre územie mesta Trebiov,
ktoré má rozlohu 70 km2 a vye 22 tisíc obyvate¾ov. Keïe mesto nemalo spracované aktuálne strategické a plánovacie dokumenty obsahovo podobné
Miestnej Agende 21, motiváciou bolo získa materiály zamerané na h¾adanie
rozvojových moností mesta a identifikáciu aktivít podporujúcich komunitný
rozvoj.
Iniciátorom zaèiatku procesu MA 21 bolo Zdruenie pre rozvoj juného
Zemplína, iadate¾om grantu z REC bolo mesto Trebiov. K¾úèoví partneri boli
do projektu zapojení pri jeho tvorbe pred podaním projektu na REC, boli oboznámení s obsahom projektu aj so svojou úlohou v òom. V procese prípravy
projektu bolo dohodnuté, e iadate¾om grantu bude Mesto Trebiov vzh¾adom na svoje dôleité postavenie v rámci územia mesta.
Do prípravy a realizácie projektu boli zapojení:
 Zdruenie pre rozvoj juného Zemplína, so sídlom v Trebiove vzh¾adom na
skúsenosti v oblasti miestneho a regionálneho rozvoja,
 Okresný úrad v Trebiove sa podie¾al na príprave a realizácii projektu svojimi
odborníkmi, zamestnancami, ktorí sa zapájali do rieenia prerokúvaných
problémov,
 Slovenská ivnostenská komora, okresná zloka v Trebiove delegovala svojich èlenov, ktorí sa zapájali do rieenia problémov z h¾adiska ekonomického
rozvoja mesta a rozvoja podnikate¾ských aktivít.









Miestna Agenda 21 sa realizovala týmito hlavnými aktivitami:
úvodné stretnutie partnerov a vytvorenie orgánov partnerstva,
vytvorenie pracovných skupín, èasového plánu realizácie projektu,
tvorba vízie rozvoja mesta do roku 2015,
SWOT analýza,
tvorba strategických cie¾ov, priorít a opatrení,
realizácia demontraèného projektu,
kolenie úèastníkov realizácie projektu.
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Úvodné stretnutie partnerov, ktorého cie¾om bolo odsúhlasenie rámcovej
dohody o vzájomnej spolupráci, sa uskutoènilo za úèasti zástupcov jednotlivých partnerov. Tu sa vytvoril riadiaci výbor, v ktorom boli zastúpení vetci
partneri.
Ïalou aktivitou projektu bolo vytvorenie pracovných tímov, èasového
plánu a plánu zodpovednosti. Miestnu pracovnú skupinu vytvorili odborníci,
zástupcovia samosprávy, tátnej správy, podnikate¾ov, mimovládnych organizácií a ïalí aktívni obèania mesta. V rámci pracovných skupín boli vytvorené
3 sekcie - ekonomika, po¾nohospodárstvo a doprava, ivotné prostredie
a technická infratruktúra, ¾udské zdroje, sociálny rozvoj, zdravotníctvo, kolstvo a kultúra.
Výber do týchto sekcií sa uskutoènil na prvom pracovnom stretnutí za úèasti 28 osôb. Zúèastnili sa na òom odborníci z rôznych oblastí, zástupcovia
samosprávy, tátnej správy, podnikate¾ov, mimovládnych organizácií a obèanov. Sekcie boli vytvorené tak, aby mohli funkène pracova za úèasti odborníkov z príslunej oblasti. Celkovo sa uskutoènilo 9 pracovných stretnutí.
Projekt organizaène zabezpeèovali mesto Trebiov a Zdruenie pre rozvoj
juného Zemplína, po stránke odbornej kolenia a pracovné stretnutia pomáhali uskutoèni èlenovia Obèianskeho zdruenia SOSNA z Koíc.
Dokument Miestna Agenda 21 (tvorený víziou mesta Trebiov, SWOT analýzou, strategickými cie¾mi, prioritami a plánovanými opatreniami) bol spracovaný
postupne na pracovných stretnutiach za úèasti konzultantov a "facilitátorov"
SOSNA Koice, ktorí viedli proces formovania materiálov. Pracovná verzia dokumentu bola zostavená zaèiatkom júla 2003.
Prostredníctvom pracovných stretnutí, ktorých úvodnou súèasou boli kolenia, úèastníci projektu získavali zruènosti potrebné na formuláciu strategických zámerov a cie¾ov, vypracovanie akèných plánov, prípravu realistickej vízie
budúcnosti a ïalie vedomosti.
V mesiacoch júl a august celý dokument MA 21 pripomienkovali èlenovia pracovných skupín. Po dopracovaní predloených pripomienok a návrhov
bol dokument MA 21 v pracovnej verzii v mesiaci október predloený komisiám
mestského zastupite¾stva na pripomienkovanie. Dokument MA 21 prerokuje mestské zastupite¾stvo v decembri 2003.
Hlavné èasti dokumentu MA 21 sú nasledujúce:
Vízia rozvoja mesta Trebiov do roku 2015 - obsahuje hlavné kapitoly:
Ekonomika - priemysel, po¾nohospodárstvo, doprava, cestovný ruch,
ivotné prostredie a infratruktúra
¼udské zdroje - sociálny rozvoj, zdravotníctvo, kolstvo a vzdelávanie, kul-
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túra a port, spolupráca s rómskou komunitou, komunikácia, informovanos, propagácia a bezpeènos
SWOT analýza - slabé a silné stránky rozvoja mesta - v rovnakom èlenení ako
vízia rozvoja
Návrh priorít, cie¾ov a opatrení smerujúcich k rozvoju mesta.
Záväzná Miestna Agenda 21 bude tvori základ na spracovanie Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trebiov. Konkrétne termíny a spôsob financovania aktivít budú vychádza z cie¾ov a opatrení dokumentu MA 21.
Súèasou bude aj plán financovania, resp. monitoringu jednotlivých aktivít.
Cie¾om demontraèného projektu bolo pripravi trasu náuèného chodníka
v mestskom parku, ktorý by vhodným spôsobom oboznamoval návtevníkov
s flórou, faunou a historickými pamiatkami nachádzajúcimi sa v parku. Spracovaný bol textový Sprievodca mestským parkom formátu A5 s popisom atraktivít (flóra, fauna, historické pamiatky) a situaèným nákresom parku, farebná
náuèno-informaèná skladaèka, zhotovený bol vstupný náuèný panel popisujúci
rastlinstvo, ivoèístvo a historické pamiatky nachádzajúce sa v parku.
Realizáciu projektu MA 21 mesta Trebiov povaujeme za úspenú. Ciele
stanovené na zaèiatku realizácie boli splnené. Proces tvorby Miestnej Agendy
21 je nielen procesom tvorby dokumentu, ale aj procesom výchovy a formovania ¾udí v tomto procese v spolupráci s rôznymi záujmovými a profesijnými
skupinami.
Subjektom zodpovedným za pokraèovanie MA 21 je mesto Trebiov prostredníctvom oddelenia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Mestského
úradu v Trebiove. Uvedené oddelenie, ktoré má v súèasnej dobe troch pracovníkov, bude vychádza z uznesenia Mestského zastupite¾stva prijatého
k záväznej MA 21 mesta Trebiov a Programu ekonomického a sociálneho rozvoja mesta. Oddelenie má vytvorené materiálne a technické podmienky na
pokraèovanie plnenia úloh stanovených záväzným dokumentom MA 21.
Garantom monitorovania MA 21 bude Mestský úrad - oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, ktorý bude priebene sledova plnenie
úloh z MA 21 a Programu ekonomického a sociálneho rozvoja.
Informovanos obèanov o procese MA 21 sa realizovala prostredníctvom
káblovej televízie - infokanál a prostredníctvom okresného týdenníka. Keïe
nová webová stránka mesta je v tádiu prípravy, po jej realizácii sú pripravené
výsledky MA 21 na zverejnenie aj na internetovú stránku mesta. Spracované
boli informaèno-propagaèné materiály o meste Trebiov a MA 21.
Zapojenos verejnosti do realizácie projektu sa rieila oslovením vytipovaných obèanov mesta, prezentáciou v okresnej tlaèi, v mestskom rozhlase a v
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mestskej televízii. Záujem verejnosti o MA 21 sa prejavoval sporadickou úèasou obèanov na procese tvorby MA 21.
Sprístupnenie výsledkov projektu pre iné organizácie zrealizujeme predovetkým na webovej stránke mesta na adrese www.trebisov.sk. Dokument
Miestna Agenda 21 o meste Trebiov je k dispozícií vetkým obèanom mesta
a ïalím záujemcom na doleuvedenej adrese.
Pri realizácii projektu sa nevyskytli závanejie problémy, èi prekáky. K urèitým akostiam dochádzalo so zabezpeèovaním úèasti vybratých ¾udí na pracovné stretnutia. S postupom realizácie projektu bola na stretnutiach niia
úèas, predovetkým zo strany podnikate¾ov, ktorí to zdôvodòovali pracovnou
zaneprázdnenosou. Priemerná úèas na 10 pracovných stretnutiach bola 17
osôb vrátane organizátorov MA 21. Urèitou prekákou v realizácii projektu MA
21 bola neskúsenos èlenov pracovných skupín v oblasti tvorby rozvojových
materiálov. Odstraòovali sme ju koleniami v úvodoch kadého pracovného
stretnutia. Postup MA 21 bol v priebehu 1. tvrroka 2003 spomalený aj zmenami v organizaènej truktúre mestského úradu.
Kontakt:
Ing. Stanislav tefan
Mestský úrad Trebiov, M.R.tefánika 862, 075 25 Trebiov
Tel: 056/6727881, Fax: 056/6727881
E-mail: zrjz@nextra.sk, Web: www.trebisov.sk
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Miestna Agenda 21 obce Vinné
Obec Vinné, Intitút regionálneho a komunálneho rozvoja Technickej
univerzity v Koiciach
Obec Vinné leí v severnej èasti okresu Michalovce na okraji Vihorlatských
vrchov. Severnú èas chotára tvoria strmé zalesnené svahy, východnú èas tvorí
zosunmi zahradené Vinianske jazero. Juhovýchodnú èas na ploche 40 ha
zaberá Zemplínska írava. Správa cestovného ruchu Vinné (SCR Vinné) spravuje strediská Medvedia hora, Hôrka, Biela hora - prímestská èas a Vinianske
jazero. Na vinianskej strane je lesostep s teplomilnou vegetáciou, na vrchu
Senderov chránené územie xerotermnej vegetácie. Obec má bohatú históriu
a kultúru. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1249 a o Vinianskom hrade
sa zachovali zmienky písomnosti z druhej polovice 13. storoèia. V súèasnosti
v obci ije 1604 obyvate¾ov. Rozloha katastrálneho územia obce Vinné je
2 979 ha. Od roku 1996 obec je èlenom ZMOS.
Projekt "Miestna Agenda 21 obce Vinné" prispel k budovaniu otvorenej
spoloènosti, kde sa obèania uèia rozhodova sami o sebe, budujú partnerstvá
a spoloène plánujú rozvojové aktivity svojej obce. Pri projekte sme vychádzali
zo skutoènosti, e v období decentralizácie verejnej správy u nie je moné
robi rozvoj regiónu bez úèasti obyvate¾ov. Obyvate¾stvo sa musí stotoni
s rozvojovými zámermi regiónu, participova a aktívne sa zúèastòova na plánovaní rôznych aktivít v obci.
Pre koordinovaný a udrate¾ný rozvoj je potrebné doplni názory obèanov
o názory odborníkov, preto do procesu na rozvojovom dokumente bol zapojený Intitút regionálneho a komunálneho rozvoja Technickej univerzity v Koiciach
(IRKR TU v Koiciach). Iniciátorom procesu boli zástupcovia IRKR TU v Koiciach
a zástupcovia obce Vinné. Partnermi pri realizácii projektu boli OÚ Michalovce,
odbor ivotného prostredia a Fórum podnikate¾ov a priate¾ov Zemplínskej íravy.
Vetci partneri pristupovali k procesu tvorivo z vlastných pracovných pozícií.
Pri realizácií projektu výraznou mierou prispeli najmä obèania pracujúci
v obci Vinné. K ich osloveniu a zapojeniu do procesu dolo prostredníctvom
pracovníkov samosprávy a pracovníkov Z Vinné.
Hlavným cie¾om projektu Miestna Agenda 21 obce Vinné je na základe
zhodnotenia sociálno-ekonomických a environmentálnych aspektov definovanie zásad, princípov, priorít a orientácie rozvoja daného územia v súlade s koncepciou trvalo udrate¾ného rozvoja. Vypracoval sa dokument modelovej
záväznej Miestnej Agendy 21 obce Vinné a informaèné materiály o Miestnej
Agende 21 obce Vinné.
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K dlhodobým cie¾om projektu patrí prostredníctvom plánovania rozvoja
obce vytvára základ na èerpanie prostriedkov z predvstupových a povstupových
fondov EÚ a iných finanèných zdrojov, ktoré budú pouité na rozvoj ekonomických èinností na vidieku a zníenie nezamestnanosti vidieckeho obyvate¾stva,
obnovu infratruktúry na vidieku, ochranu a skvalitòovanie ivotného prostredia a ivota na vidieku a vzdelávanie vidieckeho obyvate¾stva.
Ku krátkodobým cie¾om projektu patrí zapojenie obyvate¾stva do diania
v obci a do plánovania rozvoja obce, zvyovanie informovanosti obyvate¾stva
o monostiach podpory na rozvoj svojej obce, poradenstvo, podpora budovania partnerstiev medzi susediacimi obcami a obcami tvoriacimi Regionálne
zdruenie turizmu Zemplín so sídlom v Michalovciach.
Práce na projekte "Miestna Agenda 21 obce Vinné" sa zaèali rokovaním
pracovnej skupiny v januári, na ktorom boli prítomní podrobne oboznámení
s cie¾mi projektu a èasovým harmonogramom plnenia jednotlivých úloh. Vo
februári bol projekt podrobne prezentovaný irokej odbornej verejnosti na
zhromadení v priestoroch obecného úradu. Verejné zhromadenie tvorili èlenovia obecného zastupite¾stva obce, zástupcovia partnerských organizácií,
odbornej verejnosti a podnikate¾ov. Súèasne sa zástupcovia samosprávy
zúèastnili na seminári o trvalo udrate¾nom rozvoji, ktorý usporiadal REC Slovensko v spolupráci s KSK a PSK.
V marci sa èinnos upriamila na vypracovanie stavebnej projektovej dokumentácie nevyhnutnej na úpravu prívodového potoka do Vinianskeho jazera
a na ozrejmenie pojmu trvalo udrate¾ného rozvoja pre pracovníkov samosprávy a obèanov obce. V apríli boli vykonané povrchové úpravy pozdå prívodového potoka tak, aby jarné prívalové vody nestrhli suché lístie a konáre
v blízkosti brehov do samotného jazera.
V máji bol v spolupráci s REC Slovensko navrhnutý a podaný nový projekt "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí Vinné, Kalua a Klokoèov." Súèasne sa na pracovnom stretnutí v Selciach prezentovala vykonaná èinnos na projekte. V júni sa uskutoènila environmentálna súa pre iakov Z Vinné s názvom
Hypericum - "Poznám a ¾úbim svoj rodný kraj". Súa sa uskutoènila na území Prírodnej rezervácie Viniansky hradný vrch. Súané otázky boli zamerané na
poznatky z oblasti environmentalistiky, z geológie, z archeológie, z kultúry a z histórie obce. Práce na demontraènom projekte sa dostali do sklzu v dôsledku
toho, e pracovníci samosprávy obce Vinné a SCR Vinné sústredili svoju pozornos
na prípravu vetkých stredísk pred zaèiatkom turistickej sezóny. Koncom júna sa
uskutoènilo slávnostné otvorenie letnej turistickej sezóny a "Odomykanie vody
Zemplínskej íravy", na ktorom sa zili spoloène SCR Vinné a SCR Kalua, ale aj
Regionálne zdruenie turizmu Zemplín so sídlom v Michalovciach.
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Zaèiatkom júla sa uskutoènil 1. roèník folklórneho festivalu Zemplín.
V rámci festivalu sa na sympóziu predstavila skupina piatich drevorezbárov,
ktorí vyrezávali drevené plastiky - sochy s ¾udovými motívmi. V miestnych novinách Viniansky strapec bol v prílohe júlového èísla uverejnený èlánok o projekte Miestna Agenda 21 obce Vinné a dotazník, v ktorom sa obèania obce
Vinné mali vyjadri k základným otázkam súvisiacim s bývaním, so sociálnou
a zdravotnou starostlivosou, so vzahom k ivotnému prostrediu a informovanosou obyvate¾ov o èinnosti samosprávy. V júli a v auguste bola èinnos
samosprávy výrazne zameraná na prácu v strediskách SCR Vinné vzh¾adom
k prebiehajúcej turistickej sezóne.
V septembri opätovne prebehla dotazníková anketa za pomoci riadite¾a
a pedagógov Z Vinné. Práce na demontraènom projekte boli obnovené
v stredisku Vinianske jazero. V mesiaci októbri sa vykonalo osadenie nového
detského ihriska. Uskutoènila sa výsadba okrasnej zelene tak, aby tienila priestory nových spàch a súèasne nezakrývala výh¾ad z pláe na Vinianske jazero.
Dokonèili sa práce na úprave prívodového potoka a úprave lapaèa splavenín.
Potom sa uskutoènilo verejné stretnutie obèanov obce Vinné, na ktorom sme
prezentovali výsledky realizácie projektu a predloili dokument záväznej
modelovej Agendy 21 obce Vinné na pripomienkovanie. Po zapracovaní pripomienok bol dokument predloený obecnému zastupite¾stvu na schválenie. V závere procesu Miestna Agenda 21 sa vytlaèia informaèné materiály
o Miestnej Agende 21 obce Vinné.
Zrealizoval sa demontraèný projekt v stredisku cestovného ruchu Vinianske jazero zameraný na úpravu prítoku vody, úpravu nápustného kanála a záchytného zariadenia Vinianskeho jazera. Vybudovali sa pláové sprchy a detské ihrisko na brehu Vinianskeho jazera.
V rámci dokumentu MA 21 boli pecifikované: vízia obce Vinné, strategické rozvojové ciele, akèný program.
Vízia obce Vinné predpokladá neustále zve¾aïovanie a rozrastanie obce v priebehu nasledujúcich desiatich rokov, a to najmä vïaka prosperujúcemu malému
a strednému podnikaniu, po¾nohospodárskemu drustvu a cestovnému ruchu.
Rozvoj regiónu Zemplín je podmienený zvyovaním finalizácie výroby, podporou inovaèných projektov a podporou spolupráce kôl a podnikov s osobitným zrete¾om na malé a stredné podnikanie. Vypracovaním dokumentu
Miestna Agenda 21 obce Vinné, ktorý obec rozpracuje do programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a vytváraním podmienok na zvyovanie
kvalifikácie obyvate¾ov obce je moné dosiahnu zlepenie pripravenosti obce
na trukturálne a povstupové zmeny, ako aj na zmeny nevyhnutne vyplývajúce z rozvojových procesov.
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Strategické rozvojové ciele pre obec Vinné boli definované nasledovne:
 tvorba nových pracovných príleitostí,
 podpora malého a stredného podnikania ako rozhodujúceho prvku v systéme poskytovania kvalitných sluieb cestovného ruchu a pri tvorbe produktu cestovného ruchu,
 zvýenie príjmu rozpoètu samosprávy prostredníctvom aktivít cestovného
ruchu,
 zlepi ochranu pôdy pred degradaènými procesmi, najmä eróziou,
 zlepi kvalitu podzemných a povrchových vôd, nedovoli ich zneèisovanie,
 udra a zvyova biodiverzitu po¾nohospodárskej krajiny na vetkých úrovniach (ekosystémovej, druhovej a populaènej),
 vyuíva prírodné zdroje po¾nohospodárskej krajiny trvalo udrate¾ným
spôsobom s cie¾om ich zachovania pre budúce generácie,
 chráni ¾udské zdravie, vyrába kvalitnú po¾nohospodársku produkciu,
 chráni kultúrno-historické dedièstvo v obci Vinné,
 prostredníctvom platieb za environmentálne priaznivý manament krajiny
prispieva k zlepeniu sociálno-ekonomického rozvoja obce Vinné.
Akèný program obce uvádza nasledujúce úlohy:
Úloha è. 1 Presadzovanie princípov trvalo udrate¾ného rozvoja v pôsobnosti
samosprávy a v èinnosti riadiacich orgánov na úradoch, v kolách,
a to vo vetkých oblastiach
Úloha è. 2 Integrovanie problematiky trvalo udrate¾ného rozvoja do projektov, plánov, programov a èinnosti obce Vinné
Úloha è. 3 Zvyovanie environmentálneho vedomia a vzdelávania
Úloha è. 4 Podpora malého a stredného podnikania v obci Vinné
Úloha è. 5 Rozvoj cestovného ruchu v strediskách Vinianske jazero, Hôrka,
Biela hora a Medvedia hora
Úloha è. 6 Realizovanie demontraèného projektu v stredisku Vinianske jazero
Úloha è. 7 Vypracovanie modelovej záväznej Agendy 21 obce Vinné
Úloha è. 8 Informaèné materiály o Miestnej Agende 21 obce Vinné.
Po skonèení projektu "Miestna Agenda 21 obce Vinné" zostanú v obci
zapálení pracovníci, ktorí budú naïalej podporova a v praxi uplatòova princípy trvalo udrate¾ného rozvoja obce. Záväzné prijatie základného dokumentu
MA 21 obce Vinné formou schválenia obecným zastupite¾stvom vytvorí priestor
vedúci k napåòaniu rozvojových strategických cie¾ov a k uplatòovaniu princípov
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trvalo udrate¾ného rozvoja v praxi. Dopracované ciele a opatrenia MA 21
obce Vinné sa odrazia v nových projektoch zameraných na rozvoj cestovného
ruchu, na podporu malého a stredného podnikania a podporu po¾nohospodárstva. Monitoring ich plnenia vyhodnotí dvakrát roène obecné zastupite¾stvo na svojom polroènom a koncoroènom zasadnutí. Obec Vinné sa bude
finanène podie¾a na realizácií nových rozvojových projektov v rámci svojich
finanèných moností.
V procese Miestna Agenda 21 a pri uplatòovaní princípov trvalo udrate¾ného rozvoja sa môe nájs kadý obèan obce (resp. mesta), v ktorom ije
a pracuje. Je len na ¾uïoch, ktorí riadia obec (resp. mesto) ako vyuijú ancu
zapoji obyvate¾ov obce a irokej odbornej verejnosti do procesu MA 21.
Dodriavaním základných princípov trvalo udrate¾ného rozvoja samospráva obce Vinné môe v krátkom èasovom horizonte pri rozírenej podpore
malých a stredných podnikate¾ov zníi nezamestnanos v obci a celkovo prispie k zlepeniu kvality ivota obyvate¾ov obce.
Kontakt:
Ing. Anna Bilá
IRKR TU, Nemcovej 32, 042 00 Koice
Tel: 055/602 32 19, E-mail: anna.bila@tuke.sk
Ing. Jozef Krá¾
Obecný úrad, 072 31 Vinné
Tel: 056/5664 92 224, E-mail: ouvinne@stonline.sk
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Príloha 2 - Indikátory MA 21
Príloha 2.1 - Indikátory TUR v rámci programu "Trvalo udrate¾né mestá / regióny na Slovensku" (1997 - 2000, ETP Slovensko)
Cie¾om programu bolo natartova proces smerovania miest a regiónov
k TUR pomocou zavádzania Miestnej Agendy 21. Pilotnými mestami projektu
boli Spiská Nová Ves a Púchov. Jednou zo súèastí programu bol aj projekt
"Indikátory TUR miest alebo Ako zisti, èi sme na správnej ceste". Projekt sa
skladal z troch fáz - úvodnej (zhromaïovanie informácií), návrhovej (návrh
základného súboru indikátorov) a implementaènej (jednoroèný pilotný projekt
- overenie a doplnenie súboru indikátorov, informovanie verejnosti, vstupná
analýza - zaèiatok etapy merania a vyhodnocovania indikátorov).
iroký pracovný tím navrhol súbor 112 environmentálnych indikátorov TUR
miest, ktorý bol èlenený do troch hlavných oblastí a celkovo 32 skupín. Hlavné oblasti boli zamerané na hodnotenie vplyvu na ivotné prostredie, stavu
ivotného prostredia a odozvy - opatrení na zlepenie stavu (zoznam skupín
indikátorov je uvedený v prílohe è. 1). Mesto Spiská Nová Ves vyhodnocovalo 57 vybratých indikátorov v 12 oblastiach, mesto Púchov 22 indikátorov v 6
oblastiach. Skúsenosti projektu ukazujú, e indikátory by mali by èo najviac
zosúladené so strategickými cie¾mi rozvoja a potrebami mesta, a preto sa zrejme budú v prípade rôznych miest a regiónov znaène odliova.
Teoretické základy problematiky indikátorov TUR, metodológiu procesu
tvorby a výberu indikátorov, zdroje údajov, vyuitie indikátorov a príklady
súborov indikátorov podáva publikácia "Indikátory trvalo udrate¾ného rozvoja miest" (Huba a kol. 2000), ktorá je jedným z výstupov uvedeného projektu.
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Oblas / skupiny indikátorov
Indikátory typu Hnacia sila - Vplyv (12 skupín indikátorov)
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Poèet
indik.

Hlavné zdroje zneèistenia ovzduia (emisie)

2

Hlavné zdroje zneèistenia vody

2

Hlavné príèiny devastácie / degradácie pôdy

4

Hlavné zdroje odpadov pod¾a jednotlivých kategórií

2

Hlavné príèiny zniovania (ohrozovanie) biodiverzity

2

Hlavné príèiny devastácie (napr. zniovanie výmery, zhorovanie rekreaèného úèinku) verejnej,

2

resp. verejne dostupnej zelene
Hlavné zdroje hluku, iarenia a iných negatívnych fyzikálnych vplyvov na P a zdravie obyvate¾ov
Oblas / skupiny
indikátorovs prírodnými zdrojmi
Hlavné príèiny a oblasti trvalo neudrate¾ného
hospodárenia
typu Hnacia sila - Vplyv (12 skupín indikátorov)
Vybraté zdroje tlaku Indikátory
na ivotné prostredie

3
Poèet
1
indik.
3

Hlavné príèiny nedostatkov v manamente ivotného prostredia na území mesta

1

Hlavné nedostatky vo sfére environmentálnej výchovy a osvety

1

Hlavné nedostatky v participácii obèanov na zlepovaní stavu ivotného prostredia

1

Indikátory typu Stav (11 skupín indikátorov)
Kvalita (zneèistenie) ovzduia (imisný spád)

5

Kvalitatívne a kvantitatívne charakteristiky hospodárenia s vodou

10

Kvalita (ohrozenos) pôdneho krytu, zmeny reliéfu a charakter vyuívania pôdy

6

Charakter hospodárenia s odpadmi

4

Stav ochrany biodiverzity

4

Stav zelene slúiacej ako rekreaèný priestor

3

Zdravie obyvate¾ov vo vzahu k ivotnému prostrediu

5

Miera efektívnosti (resp. trvalej udrate¾nosti) hospodárenia s prírodnými zdrojmi, vrátane dopravy

13

Kvalita manamentu ivotného prostredia na úrovni mesta

4

Rozsah a kvalita environmentálnej výchovy a vzdelávania

3

Rozsah a efektívnos participácie obyvate¾ov na zlepovaní stavu ivotného prostredia

2

Indikátory typu Odozva (9 skupín indikátorov)
Opatrenia na zlepenie stavu ovzduia

3

Opatrenia na zlepenie kvalitatívnych a kvantitatívnych stránok hospodárenia s vodou

4

Opatrenia na zlepenie kvality (ochrany) pôdy a ekologizáciu vyuitia pôdy

4

Opatrenia na zlepenie ochrany prírody (ekosystémov, chránených území, chránených druhov)

2

Opatrenia na skvalitnenie rekreaèného prostredia

2

Environm. relevantné opatrenia na zlepenie zdravia, prevenciu a na zníenie podielu obyvate¾ov

2

ijúcich v nevyhovujúcom ivotnom prostredí
Opatrenia na zvýenie efektívnosti hospodárenia so zdrojmi

7

Opatrenia na zvýenie efektívnosti environmentálneho manamentu

3

Opatrenia na zvýenie rozsahu a efektívnosti participácie obyvate¾ov na zlepovaní stavu P

2
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Príloha 2.2 - Základná charakteristika spoloèných európskych
indikátorov miest (ECI) pouitých v troch modelových
mestách na Slovensku (REC Slovensko, STU - Nitra, 2003)
V r. 1999-2003 sa na úrovni európskych miest realizovala iroká iniciatíva
smerujúca k vyhodnocovaniu indikátorov udrate¾ného rozvoja miest, v rámci
ktorej bol realizovaný "European Common Indicators Project" (ïalej ECIP). Projekt bol finanène podporovaný najmä Európskou komisiou, Ministerstvom ivotného prostredia a krajiny Talianska a talianskou Agentúrou ochrany ivotného
prostredia, hlavným rieiacim pracoviskom bol Ambiente Italia Research Institute z Milána. Projekt priamo nadväzoval na irie európske aktivity - napr. na známu iniciatívu "Sustainable Cities", ako aj na dokumenty Európskej komisie.
Hlavnými cie¾mi ECIP boli:
 podpora vyuívania spoloèných európskych indikátorov na miestnej úrovni
ako jedného z nástrojov udrate¾ného rozvoja miest,
 podpora irokej úèasti partnerov v rámci projektu,
 vývoj systému hodnotenia európskych indikátorov miest,
 propagácia a iroké rozírenie výsledkov projektu.
V prvej fáze bolo navrhnutých es princípov udrate¾nosti, ktoré sa
zoh¾adòovali pri výbere indikátorov. Z ve¾mi irokej kály indikátorov (vye
1000 navrhnutých indikátorov TUR) bol po dvojroènej práci navrhnutý výsledný súbor 10 indikátorov (5 povinných a 5 dobrovo¾ných), pre ktoré boli do
r. 2001 vypracované tzv. metodické hárky. Od januára 2001 do februára 2003
bola realizovaná tzv. testovacia fáza indikátorov, ktorá vyústila do hodnotiacej
závereènej správy (Final Report, máj 2003).
Na jar r. 2003 mala iniciatíva ECIP 144 signatárov "Dohody o pristúpení
k ECIP" z 22 európskych krajín. Krajiny strednej a východnej Európy boli zastúpené 25 samosprávami z 10 krajín (Albánsko 1, Bulharsko 6, Chorvátsko 3,
Maïarsko 3, Lotysko 1, Po¾sko 1, Rumunsko 6, Slovensko 1, Slovinsko 2, Ukrajina 1). Jediným signatárom zo Slovenska bolo mesto Púchov, na jar 2003
k nemu pristúpili Rimavská Sobota a a¾a.
Do testovania indikátorov sa zapojilo v období rokov 2001-2002 spolu 42 samospráv (29 % zo 144 signatárov), ktoré reprezentovali vzorku 15,25 miliónov
obyvate¾ov. Najväèia úèas miest bola z krajín junej a severnej Európy, pomerne
malé zastúpenie mali mestá zo západnej Európy (s výnimkou Ve¾kej Británie). Zo
strednej a východnej Európy sa na testovaní zúèastnilo 5 miest z 5 krajín (Bulharsko, Po¾sko, Maïarsko, Ukrajina), tvorili vak len 8 % obyvate¾ov testovaných miest.
Pod¾a ve¾kostného zastúpenia dominovali mestá nad 100 tis. obyvate¾ov
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(13 ve¾kých miest > 350.000 obyv., 18 stredných miest 100 - 350.000 obyv.
a 11 meních miest do 100.000 obyv.).
V r. 2003 sa uskutoènil projekt hodnotenia európskych spoloèných indikátorov miest aj na Slovensku v troch pilotných mestách. Realizátorom projektu
bolo Regionálne environmentálne centrum Slovensko v spolupráci so Spoloènosou pre trvalo udrate¾ný ivot v SR, poboèka Nitra. Projekt bol financovaný
Nadáciou na podporu obèianskych aktivít z prostriedkov fondu PHARE.
Metodika rieenia projektu vychádzala z metodiky hodnotenia ECI indikátorov, bola vak mierne prispôsobená slovenským podmienkam. Projekt sa realizoval
v troch modelových mestách (Púchov, Rimavská Sobota, a¾a), ktoré absolvovali
kompletný proces hodnotenia 10 spoloèných európskych indikátorov.
Výstupy projektu vrátane publikácie hodnotiacej výsledky projektu
(Mederly, Hudeková 2003) sú v súèasnosti bezplatne dostupné záujemcom
u realizátora projektu (REC Slovensko), po ukonèení projektu boli zaslané na
vetky mestské samosprávy v Slovenskej republike.
Indikátor

Charakteristika
Povinné indikátory

1 - Spokojnos obèanov

Veobecná spokojnos obèanov s miestom bývania a funkciami samosprávy

s miestnou komunitou

na základe vyhodnotenia prieskumu na reprezentatívnej vzorke obyvate¾ov

2 - Miestny príspevok ku

pecifikácia emisií CO2 vyprodukovaných vetkými èinnosami a aktivitami

globálnym klimatickým zmenám mesta na základe prepoètu pod¾a dostupných údajov
3 - Miestna mobilita

Denné vzdialenosti prepravy cestujúcich a spôsoby ich prepravy na základe

a doprava cestujúcich

prieskumu na reprezentatívnej vzorke

4 - Dostupnos miestnej verej-

Prístup obèanov k verejnej zeleni a základným slubám na základe dostup-

nej zelene a miestnych sluieb

ných dát a prieskumu na reprezentatívnej vzorke

5 - Kvalita miestneho ovzduia

Poèet dní s dobrou kvalitou vzduchu na základe dostupných dát (merania
SHMÚ a ZÚ)
Nepovinné indikátory

6 - Doprava detí do koly

Zistenie spôsobu dopravy (peo, na bicykli, MHD, automobil, kombinovaným spôsobom) na základe prieskumu na reprezentatívnej vzorke

7 - Trvalo udrate¾ný manament Urèenie poètu podnikov certifikovaných pod¾a noriem EMAS a ISO
samosprávy a miest.podnikate¾ov 14000 (z centrálneho registra)
8 - Zneèistenie ivotného

Sprostredkované hodnotenie pod¾a dostupných údajov (hlukové tú-

prostredia hlukom

die, územné plány, merania ZÚ)

9 - Trvalo udrate¾né

Vyhodnotenie na základe údajov územného plánu a ÚSES, evidencie

vyuívanie krajiny

pôdy v katastri nehnute¾ností

10 - Produkty podporujúce

Zisovanie znalostí o existencii a pouívaní vybratých produktov (envi-

trvalú udrate¾nos

ronmentálne vhodný výrobok, ekologicky èisté potraviny, energeticky
úsporné výrobky) na základe prieskumu na reprezentatívnej vzorke
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Príloha 2.3 - Návrh súboru indikátorov MA 21 na Slovensku
Návrh indikátorov vychádza z "tradiènej" schémy indikátorov TUR akceptovanej na medzinárodnej úrovni (repektuje tyri základné oblasti TUR). Predstavuje rozsiahly súbor, ktorý je potrebné chápa ako rámcový zoznam moných
ukazovate¾ov vhodných na hodnotenie kvality ivota a udrate¾ného rozvoja
v podmienkach SR. Zoznam je moné modifikova, dopåòa, pracova len
s vybratými ukazovate¾mi (celkový poèet hodnotených indikátorov TUR by
nemal presiahnu 15-20). Dôleité je pre kadý indikátor definova vzah
k udrate¾nému rozvoju a "cie¾ové" hodnoty pre konkrétne èasové horizonty,
ako aj vybra indikátory zo vetkých hlavných oblastí (aspektov) TUR a zoh¾adòova vzájomnú previazanos týchto aspektov. Okrem toho je ve¾mi dôleité
vdy vybera indikátory monitorujúce také javy / oblasti, ktoré vieme v rámci
procesu MA 21 ovplyvni na miestnej úrovni.
Celkové smerovanie obce / mikroregiónu k TUR je moné hodnoti poètom
zlepujúcich sa ukazovate¾ov, vzdialenosou k cie¾ovým hodnotám, hodnotením súhrnných (agregovaných) indikátorov a pod.
Indikátor

Merná jednotka

Zdroj údajov

SOCIÁLNA OBLAS

Vzah
k TUR

Miera nezamestnanosti

poèet, podiel v %

obec, Úrad práce

(-)

Sociálne odkázaní obyvatelia

poèet, podiel v %

obec, Sociálna

(-)

- obyvatelia pod hranicou chudoby
Vzdelanos obyvate¾ov - vysokokolské

poisovòa
poèet, podiel v %

obec, Ú SR

(+)

Zdravie obyvate¾ov - chorobnos

poèet ochorení a úmrtí,

Ú SR

(-)

a úmrtnos obyvate¾ov

na 100 obyv.

Prirodzený prírastok obyvate¾ov

roèný prírastok v %

obec, Ú SR

(+)

Migrácia obyvate¾ov (prisahovaní

roèný prírastok %

obec, Ú SR

(+)

poèet a podiel domácností v %

obec, Ú SR

(+)

m2 na 1 obyvate¾a

obec, Ú SR

(+)

Intenzita výstavby a rekontrukcie

poèet vydaných stavebných

obec

(+)

objektov

povolení

Bezpeènos obyvate¾ov - zaznamenané

poèet, podiel na 1000

Polícia SR, obec

(-)

trestné èiny

obyvate¾ov

Spokojnos obyvate¾ov s obcou

% obyvate¾ov

dotazníkový

(+)

a stredokolské vzdelanie

a odsahovaní obyvatelia)
Sociálna infratruktúra - verejný
vodovod, kanalizácia
Kvalita bytového fondu - ve¾kos
obytnej plochy

ako miestom pre ivot

prieskum

Príloha 2 - Indikátory MA 21

Indikátor

Merná jednotka

Zdroj údajov

EKONOMICKÁ OBLAS
Poèet podnikov a súkromných podnika- poèet obyv., podiel na 100 oby- obec, Ú SR
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Vzah
k TUR
(+)

te¾ov v obci (právnické a fyzické osoby)

vate¾ov

Poèet miestnych pracovných

poèet obyv., podiel na 100

príleitostí

obyvate¾ov

Odchádzka z obce za prácou

poèet obyv., % z ekon. aktívnych obec, Ú SR

(-)

Ekonomická výkonnos obce

celkový hrubý obrat podnikov,

Ú SR, podnikate¾ské

(+)

obrat na obyv.

subjekty

obec

podiel prac. miest v terciárnom obec, podnikate¾ské

truktúra pracovných príleitostí

sektore vo vzahu k sekundár-

(+)

(+)

subjekty

nemu sektoru
Predpoklady na rekreáciu a cestovný

poèty stolièiek a postelí, poèet

ruch - ubytovacie a stravovacie kapacity atrakcií

obec, podnikate¾ské

poèet návtevníkov a prenocovaní obec, podnikate¾ské

Návtevnos a atraktívnos obce

(+)

subjekty
(+)

subjekty
Úbytok po¾nohospodárskej pôdy v obci zmena v ploche po¾n. pôdy
% obyvate¾ov

Spokojnos obyvate¾ov s obcou ako

správa katastra, obec

(-)

dotazníkový

(+)

prieskum

miestom na prácu
ENVIRONMENTÁLNA OBLAS
Nároènos na zdroje - spotreba

merné jednotky, na obyv.

energetické podniky,

energie (elektriny, plynu, vody)

obec

Vyuívanie obnovite¾ných zdrojov energie % celkovej spotreby

energetické podniky,

(-)
(+)

obec
Produkcia odpadov pod¾a kategórií

produkcia v t, prepoèet na

obec

(-)

obec

(+)
(-)

obyvate¾a
Recyklácia a druhotné vyuívanie

podiel zhodnocovaného

odpadov

odpadu v %

Nároènos na dopravu - spôsob

poèet km precestovaných

dotazníkový

a druhy dopravy

rôznymi druhmi dopravy

prieskum

Spotreba látok pokodzujúcich ozóno-

kg, t pod¾a druhu látok,

OÚ OP, obec

(-)

OÚ OP, obec

(-)

SHMÚ, ZÚ

(+)

SHMÚ

(-)

vú vrstvu a emisie skleníkových plynov prepoèet na obyvate¾a
Emisie hlavných zneèisujúcich látok

kg, t pod¾a druhu látok,
prepoèet na obyvate¾a

Kvalita miestneho ovzduia

Poèet dní s dobrou kvalitou
ovzduia

Kvalita povrchových vôd

trieda kvality vodných tokov podiel tokov s nevyhovujúcou
kvalitou
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Indikátor

Merná jednotka

Zdroj údajov

ENVIRONMENTÁLNA OBLAS
% vzoriek s prekroèením

Kvalita podzemných vôd

Vzah
k TUR

SHMÚ, ZÚ

(-)

obec, PD

(-)

povolených hodnôt kodlivín
(studne, pozorovacie objekty)
Kvalita pôdnych zdrojov - erózna ohro- ha, % podiel PPF
zenos
Podiel zastavaných a neplodných plôch ha, % plochy katastrálneho územia správa katastra, obec

(-)

v obci
Podiel lesov v rámci krajinnej truktúry

ha, % plochy katastrálneho územia správa katastra, obec

(+)

Chránené územia prírody a prvky

ha, % plochy katastrálneho územia obec, OP SR

(+)

ha, prepoèet na obyv.

obec, ÚPN

(+)

% obyvate¾ov

obec, ÚPN

(+)

poèet lokalít

obec

(+)

obec

(-)

Výskyt rizikových faktorov P v území - ha, % plochy katastrálneho územia obec

(-)

ÚSES v obci
Kvantita sídelnej zelene - plochy
verejnej zelene a inej významnej
zelene v intraviláne obce
Dostupnos plôch verejnej zelene
pre obyvate¾ov (dosah do 300 m)
Prírodné a kultúrno-historické
atrakcie v obci
Výskyt prírodných katastrof a ivelných poèet dní
pohrôm - záplavy a povodne, erózia
pôdy, extrémne suchá
skládky odpadov, devastované
a pokodené plochy...
Spokojnos obyvate¾ov so ivotným

% obyvate¾ov

prostredím obce

dotazníkový

(+)

prieskum
INTITUCIONÁLNA OBLAS
áno/nie

obec

(+)

áno/nie, popis

obec

(+)

Sk, % rozpoètu

obec

(+)

Environmentálna výchova v kolách

poèet hodín vyuèovania,

obec, koly

(+)

a osveta

prednáok a pod.

Poèet záujmových zdruení

poèet zdruení a ich èlenov

obec, Ú SR

(+)

Existencia koncepèných rozvojových
dokumentov na úrovni obce a mikroregiónu - územný plán, MA 21
Existencia záväzných nariadení
a predpisov obce v oblasti manamentu environmentálnych a sociálno-ekonomických rozvojových problémov
Podiel finanèných prostriedkov do
aktivít podporujúcich TUR a MA 21

a ich èlenov v obci
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Indikátor

Merná jednotka

Zdroj údajov

INTITUCIONÁLNA OBLAS
Poèet záujmových zdruení a ich
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Vzah
k TUR

poèet zdruení a ich èlenov

obec, Ú SR

(+)

aktivita obèanov

obec

(+)

% obyvate¾ov

dotazníkový

(+)

èlenov v obci zameraných na problematiku ivotného prostredia a TUR
Príspevok obèanov k práci miestnej
samosprávy a verejnoprospeným
aktivitám
Záujem obèanov o verejnoprospené
aktivity
Informovanos obèanov o práci miest-

prieskum
% obyvate¾ov

nej samosprávy a problémoch obce
Spokojnos obyvate¾ov s prácou

nálnej samosprávy a tátnej správy

(+)

prieskum
% obyvate¾ov

miestnej samosprávy
Spokojnos obyvate¾ov s prácou regio-

dotazníkový
dotazníkový

(+)

prieskum
% obyvate¾ov

dotazníkový

(+)

prieskum

Vzah k TUR: (+) - rastúca hodnota ukazovate¾a je vzh¾adom k TUR pozitívna, (-) - rastúca hodnota
ukazovate¾a je vzh¾adom k TUR negatívna
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Príloha 3 - Vyuitie dotazníkov
v procese kontroly plnenia MA 2141
Príloha 3.1 - Prieskumný dotazník urèený obyvate¾om obce /
mikroregiónu42 (skrátené)
UDRATE¼NÝ ROZVOJ OBCE
OBEC AKO MIESTO BÝVANIA - OBEC A JEJ ROZVOJ

Èíslo dotazníka

miestna
/mestská èas

Dátum

Pri hodnotení sa zakrúkuje jedno èíslo v kále 1, 2, 3, 4, 5 (systém kolského známkovania) 1 - ve¾mi spokojný - plne súhlasí, 2 - spokojný - súhlasí, 3 ani spokojný - ani nespokojný, iba èiastoène súhlasí,
4 - nespokojný - nesúhlasí, 5 ve¾mi nespokojný - vôbec nesúhlasí
A. PODMIENKY A KVALITA BÝVANIA VO VAEJ OBCI:
I. Ako by ste zhodnotili podmienky a kvalitu bývania vo vaej obci?
1

2

3

4

5

II. Aké výhody má pod¾a Vás bývanie vo Vaej obci?
1.
ivot je tu k¾udnejí
2.
¾udia sa zaujímajú viac jeden o druhého ako v meste
3.
vlastníctvo domu, záhrady príp. hospodárstva
4.
iné .........................................................................................................
III. Aké nevýhody má pod¾a Vás bývanie vo Vaej obci?
1.
málo pracovných príleitostí
2.
zlé monosti nákupu a vyuívania sluieb
3.
málo moností na sebarealizáciu
4.
za vetkým treba dochádza
5.
iné .........................................................................................................
41
42

Upravené pod¾a Spiiak, Kozová, Sadovská, (2000).
Dotazník sa môe realizova aj formou riadeného rozhovoru.
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IV. Èo by ste navrhovali zlepi, zmeni, skvalitni na zlepenie kvality
bývania vo Vaej obci?
B. SPOLUNAÍVANIE A SUSEDSKÉ VZAHY VO VAEJ OBCI
V. Ako by ste charakterizovali spolunaívanie a susedské vzahy vo Vaej
obci?
1

2

3

4

5

VI. Aké vzahy prevládajú pod¾a Váho názoru medzi susedmi v obci?
(vyberte jednu z moností)
1.
- priate¾sky dôverné
2.
- vzahy dobrých známych
3.
- dobrá spolupráca bez osobitného osobného vzahu
4.
- ¾ahostajný vzah
5.
- chladné, trochu napäté vzahy
6.
- závis, obèasné zvady
7.
- èasté zvady, spolupráca skoro nemoná
VII. Èo by ste navrhovali na zlepenie spolunaívania a susedských vzahov?
VIII. Aké nové pracovné príleitosti (v akej oblasti) by ste Vy osobne uvítali
vo vaej obci?
1.
v ¾ahkom priemysle
2.
v remeselníckej výrobe
3.
v stavebnej výrobe
4.
v po¾nohospodárstve
5.
v obchode a v slubách
6.
v cestovnom ruchu a agroturistike
7.
iné..................................................
C. ZAPÁJANIE OBYVATE¼OV OBCE DO VEREJNÉHO IVOTA V OBCI
IX. Ako hodnotíte zapájanie obyvate¾ov obce do verejného ivota a verejnoprospených èinností vo Vaej obci? Sú obyvatelia obce aktívni alebo
skôr èakajú, kým to vyriei obec?
1

2

3

4

5
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X. Ktoré organizácie/zloky sú pod¾a Vás najaktívnejie vo vzahu k obèanom a rozvoju obce?
Pokúste sa im priradi známku:
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2

3

4

5

obecný úrad.......................
spoloèenské organizácie.....
politické strany..................
záujmové zdruenia..........
obèianske zdruenia...........
cirkev.................................
podnikatelia.......................
iné......................................

XI. Zapájate sa aj Vy osobne do organizovania kultúrnych, spoloèenských,
portových a ïalích verejno-prospených èinností v obci (napr. kultúrne
vystúpenia, spoloèenské podujatia, portové aktivity a súae, práca v komisiách pri obecnom zastupite¾stve, práca s demi a mládeou - vedenie záujmových krúkov, práca v mimovládnych neziskových organizáciách a pod.)?
Uvítame, ak struène uvediete Vae aktivity (za posledných 10 rokov).
Uveïte, ktoré svoje aktivity povaujete za najvýznamnejie a v nich sa
ohodnoïte.
1

2

3

4

5

XII. Poznáte svojich poslancov, ktorí Vás zastupujú v obecnom
zastupite¾stve? áno / nie / neviem
XIII. Ste spokojný s prácou poslancov?
Pokúste sa im priradi známku:
1

2

3

4

5

XIV. V èom by ste uvítali zmeny vo verejnom a spoloèenskom dianí
v obci? Èo je pod¾a Vás potrebné zlepi na riadení obce?
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XV. Ako hodnotíte prácu starostu obce:
1

2

3

4

5

XVI. Kedy ste boli starostom obce, èo by ste v obci zmenili?
D. INFORMOVANOS OBYVATE¼OV OBCE O AKTIVITÁCH, KTORÉ SA
KONAJÚ V OBCI, DOSTUPNOS A KVALITA INFORMÁCIÍ URÈENÝCH
OBYVATE¼OM OBCE
XVII. Aký je Vá názor na celkovú informovanos obyvate¾ov obce
o aktivitách, ktoré sa konajú vo Vaej obci
Pokúste sa priradi známku vaej informovanosti o týchto èinnostiach:
1

2

3

4

5

1. Èinnosti a aktuálne správy z obecného úradu
a obecného zastupite¾stva
2. Kultúrne aktivity
3. Spoloèenské aktivity
4. portové aktivity
5. Èinností záujmových zdruení
6. Èinnosti obèianskych zdruení
7. Iné..........................................
XVIII.

...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........

Napíte, z akých zdrojov získavate najèastejie informácie?

1. obecný úrad
2. miestny rozhlas
3. spravodaj obce
4. vývesné tabule
5. poslanci obecného zastupite¾stva a èlenovia komisií
6. spoloèenské organizácie
7. záujmové zdruenia
8. od susedov
9. v obchodoch, v pohostinstvách, retauráciách
10. iné

..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
...........
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XIX O aké informácie o obci a aktivitách poriadaných v obci máte vy
osobne záujem?
1. Èinnosti a aktuálne správy z obecného úradu
a obecného zastupite¾stva
2. Kultúrne aktivity
3. Spoloèenské aktivity
4. portové aktivity
5. Èinnosti záujmových zdruení
6. Èinnosti obèianskych zdruení
7. Iné..........................................

...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........

XX. Èo by ste navrhovali na skvalitnenie alebo zlepenie prístupu
k informáciám urèeným obyvate¾om obce?

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE O OBYVATE¼OVI / RESPONDENTOVI
Zisuje sa pohlavie, vek, vzdelanie, povolanie a miesto zamestnania, prípadne
dåka pobytu v obci, a i.
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Proces samohodnotenia umoòuje samospráve získa obraz o tom, ako
pokraèuje v plnení programu MA 21. Otázky uvedené ïalej predstavujú okruhy problémov, ku ktorým by sa v rámci pracovného neformálneho stretnutia
mali otvorene a kriticky vyjadri zástupcovia vetkých skupín komunity (teda
predstavitelia samosprávy, podnikatelia, predstavitelia obèianskych zdruení,
záujmových organizácií, predstavitelia kôl atï.). Ide o príklady otázok, ktoré
vychádzajú zo znenia Aalborgskej charty (Charta európskych miest smerujúcich k udrate¾nému rozvoju), ktorá bola schválená v r. 1994 44:
1. Predstava a princípy udrate¾nosti
 Opíte prístup vaej miestnej samosprávy pri rieení stretov záujmov medzi
ekonomickou udrate¾nosou, sociálnou spravodlivosou a environmentálnom udrate¾nosou.
 Aké koncepcie máte vypracované v rámci programu MA 21 na zníenie spotreby neobnovite¾ných zdrojov so zameraním na vyuitie obnovite¾ných zdrojov?
2. Miestne stratégie týkajúce sa udrate¾ného rozvoja
 Èo by pod¾a vás malo by k¾úèovým problémom v rámci rieenia trvalej udrate¾nosti v obci?
 Poznáte, ako sa princípy udrate¾ného rozvoja integrujú do postupov/práce
samosprávy?
3. Udrate¾ný rozvoj je tvorivý proces h¾adajúci rovnováhu na miestnej
úrovni, ktorý zasahuje do vetkých oblastí miestneho rozhodovania.
 Vysvetlite spôsoby, ako miestna samospráva integruje smerovanie k udrate¾nému rozvoju do svojej práce.
 Èo povaujete za najviac tvorivý alebo inovaèný aspekt váho programu
MA 21.
4. Dosiahnu, aby sme rieenie problémov obce / mikroregiónu neprenáali mimo svojho územia alebo do budúcnosti.
 Vyjadrite sa, èi zabezpeèuje vaa samospráva prepojenie miestnych dokumentov podporujúcich udrate¾ný rozvoj s dokumentmi okolitých obcí
alebo s regionálnou/národnou úrovòou tvorby politík. Charakterizujte,
akým spôsobom.
43
44

Projekt LASALA - upravené a krátené, 2000
Text Aalborgskej charty v slovenèine môete nájs na stránke www.sustainable-cities.org/sub2.html.
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 Zlepujú a rozvíjajú sa vzahy medzi miestnou samosprávou a ïalími cie¾ovými skupinami a záujmovými organizáciami v rámci obce / mikroregiónu?
5. Ekonomika mesta/obce vzh¾adom na udrate¾ný rozvoj - limitujúcim
faktorom ekonomického rozvoja sa stáva prírodný kapitál. Èisté
a zdravé ivotné prostredie je predpoklad investovania a budúceho
ekonomického rozvoja.
 V akom rozsahu vaa samospráva zahàòa poiadavky ochrany ivotného
prostredia, keï pripravuje a uplatòuje koncepcie týkajúce sa miestneho
ekonomického rozvoja?
 Aké akcie urobila samospráva, aby sa zníila energetická nároènos?
6. Sociálna spravodlivos a udrate¾ný rozvoj - je potrebné integrova základné sociálne potreby, ako je zdravotná starostlivos, zamestnanos
a programy bývania do ochrany ivotného prostredia.
Charakterizujte aktivity podporujúce sociálnu spravodlivos, akými sú
napr.:

adekvátne zásobovanie vodou, jedlom a zabezpeèenie bývania
oby vate¾om obce/mikroregiónu, ktorí sú v sociálnej núdzi,

vytváranie dlhotrvajúcich miest/zniovanie nezamestnanosti.
7. Udrate¾né vzory vyuívania krajiny
 Charakterizujte, èi má vaa samospráva vypracovaný postup, ako bude uplatòova poiadavky udrate¾ného rozvoja do systému územného plánovania.
 Charakterizujte, ktoré z pouívaných nástrojov povaujete za progresívne
a inovaèné na zahrnutie environmentálnych záujmov do územných plánov.
8. Udrate¾né vzory mestskej (miestnej) dopravy (mobility)
 Charakterizujte èinnosti, ktoré uplatòuje miestna samospráva na zlepenie/zvýenie verejnej dopravy.
 Charakterizujte inovaèné opatrenia na zvýenie bezpeènosti a pohody
(komfortu) chodcov a cyklistov.
9. Zodpovednos za globálnu klímu
 V akom rozsahu vaa samospráva dodriava prístup: mysli globálne a konaj
lokálne v politikách o klimatických zmenách?
10. Prevencia zneèistenia ekosystémov
 Ako sa zniujú a preventívne minimalizujú vypúané toxické emisie. Ak sa
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to netýka váho územia, uveïte to niie.
 Zahàòa vá program MA 21 koncepcie prepojené na zniovanie toxických
emisií s cie¾om zlepi ¾udské zdravie? Aké sú to koncepcie?
11. Miestna samospráva ako základný predpoklad vytvorenia podmienok
na udrate¾ný rozvoj
 V èom sú pod¾a Vás monosti a riziká samosprávy vo vaej obci?
 Má vaa samospráva silu, kapacitu a odhodlanie implementova program
MA 21?
12. Obèania ako k¾úèoví partneri a spolupráca (zapojenie) verejnosti
 Myslíte si, e úroveò a forma informácie, ktorú poskytuje obec komunite vo
vzahu ku MA 21 a TUR je úèinná?
 Ako sa vyuíva MA 21 na zapojenie obyvate¾ov do miestnych rozhodovacích procesov?
13. Nástroje riadenia mesta (obce) na princípoch udrate¾ného rozvoja
 Aké nástroje sa pouívajú na monitorovanie a meranie implementácie bodov koncepcie?
 Máte dohodnuté / schválené indikátory, akceptované vetkými zainteresovanými skupinami (úèastníkmi)?
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Príloha 4 - Informácie o monostiach
financovania MA 21 z fondov
Europskej unie 45 46
4.1 Èo spája MA 21 so trukturálnymi fondmi Európskej únie
na podporu regionálneho rozvoja a trvalo udrate¾ný rozvoj?
Problematiky MA 21, trukturálnych fondov Európskej únie a trvalo udrate¾ného rozvoja sa stretávajú v troch styèných bodoch: Po prvé, cie¾om MA 21 rovnako ako aj projektov podporovaných zo trukturálnych fondov EÚ sú rozvojové iniciatívy na regionálnej a miestnej úrovni, ktoré majú prispie k zvýeniu tandardu a kvality ivota obèanov. Po druhé, nevyhnutnou súèasou prípravy a realizácie MA 21 ako aj projektov, ktoré sa opierajú o pomoc zo trukturálnych fondov EÚ je participácia obèanov a hlavných skupín spoloènosti, t.j. uplatòovanie
tzv. "princípu partnerstva". Po tretie, MA 21 rovnako ako aj projekty podporované z fondov EÚ musia zoh¾adòova princípy trvalo udrate¾ného rozvoja.
Prostredníctvom regionálnej politiky EÚ dohliada na rozvojové aktivity plánované a realizované na miestnej úrovni. Európska regionálna politika je zaloená na finanènej solidarite medzi jednotlivými krajinami a regiónmi. Umoòuje pouitie viac ako 35 % rozpoètu EÚ, ktorý prichádza najmä z bohatích
èlenských tátov, v znevýhodnených regiónoch. Tento prístup nepomáha len
tátom, ktoré sú prijímate¾mi pomoci, ale tie tým, ktoré sú hlavnými prispievate¾mi do rozpoètu spoloèenstva, napríklad tým, e sa zlepí celková kvalita
ivotného prostredia alebo, e ich podniky profitujú z ve¾kých investièných
projektov v slabích regiónoch.
Regionálna politika EÚ podporuje dosiahnutie veobecných cie¾ov stanovených v základných zmluvách o EÚ. Boli definované tri prioritné ciele, ktoré sú
súèasne aj hlavnými cie¾mi zoh¾adòujúcimi smer toku finanènej pomoci EÚ:
 CIE¼ 1 - podpora rozvoja a trukturálnych zmien regiónov so zaostávajúcim
rozvojom, tzv. "znevýhodnené regióny,"
 CIE¼ 2 - podpora hospodárskej a spoloèenskej premeny oblastí, ktoré èelia
trukturálnym akostiam,
 CIE¼ 3 - podpora prispôsobovania a modernizácia politík a systémom vzdelávania, kolenia a zamestnanosti. Tento cie¾ poskytuje finanènú pomoc
regiónom okrem regiónov, na ktoré sa vzahuje Cie¾ 1.
Autorom prílohy je Mgr. Daniel kobla, PhD.
Pri vypracovaní tejto kapitoly boli pouité niektoré podnety z materiálov Centra pro komunitní praci
(CpKP) a portálu www.eufondy.org

45
46
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Hlavnými finanènými nástrojmi európskej regionálnej politiky sú tyri
trukturálne fondy:
 Európsky fond regionálneho rozvoja (European Regional Development
Fund - skratka ERDF)
 Európsky sociálny fond (European Social Fund - skratka ESF)
 Európsky po¾nohospodársky usmeròovací a garanèný fond (European Agriculture Guidance and Guarantee Fund - skratka EAGGF)
 Finanèný nástroj na usmeròovanie rybolovu (Financial Instrument for Fisheries Guidance - skratka FIFG)
Nárok na vyuívanie trukturálnych fondov majú iba èlenské krajiny EÚ a programujú sa na sedemroèné obdobia (súèasnou programovacou periódou je obdobie 2000 a 2006). Slovensko ako kandidátska krajina bude èerpa prostriedky
z týchto fondov a po vstupe do únie, t.j. v máji 2004. Pre Slovenskú republiku
bola potvrdená výka prostriedkov zo trukturálnych fondov na tzv. "skrátené"
programovacie obdobie 2004 - 2006 v celkovej výke 1050,3 mil. EUR. 47
Z h¾adiska podpory miestnych rozvojových aktivít sú dôleité tyri peciálne programy EÚ, známe ako komunitné iniciatívy. Tieto iniciatívy sú súèasou
finanèných nástrojov európskej regionálnej politiky a sú zamerané na h¾adanie
rieení problémov na miestnej a regionálnej úrovni spoloèných pre celú EÚ.
Komunitné iniciatívy obsahujú 5,35 % rozpoètu trukturálnych fondov. Kadá
iniciatíva je financovaná iba jedným fondom. Ide o programy INTERREG III,
EQUAL, Leader + a Urban II.
Slovensko bude ma v rokoch 2004 - 2006 prístup k dvom z uvedených iniciatív: INTERREG III a EQUAL. Z iniciatív Leader + a Urban II nebude môc èerpa zdroje.
INTERREG III podporuje cezhraniènú, nadnárodnú spoluprácu a spoluprácu
medzi regiónmi a v ich rámci samosprávami, t. j. vytváranie cezhranièných partnerstiev na podporu vyváeného rozvoja a trvalo udrate¾ného rozvoja regiónov
alebo mikroregiónov bez oh¾adu na tátne hranice. Pre celý program INTERREG
v rokoch 2004-2006 by pod¾a zverejneného finanèného rámca pre trukturálne
fondy mala Slovenská republika dosta od Európskej komisie 36,8 mil. EUR.
Cie¾om iniciatívy EQUAL je eliminova faktory vedúce k nerovnoprávnosti
a diskriminácii rôznych marginalizovaných skupín, etnických skupín, ale aj ien
na trhu práce. Táto diskriminácia môe ma celospoloèenskú dimenziu, ale
mnohokrát tie odráa regionálne a miestne pecifiká. V rokoch 2004 - 2006 je
v rámci tejto iniciatívy pre Slovensko a jeho regióny vyèlenených 19,70 mil. EUR.
47

Úrad vlády SR, 3. september 2003
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4.2 Intitucionálny rámec, kontext plánovania a systém
financovania fondov EÚ
Celkový rámec je potrebné vidie v kontexte regionálnej politiky Slovenskej
republiky. Regionálny rozvoj je právne zakotvený Zákonom è. 503/2001 Z. z.
o podpore regionálneho rozvoja, ktorý stanovuje podmienky podpory regionálneho rozvoja a pôsobnos orgánov tátnej správy, obcí a vyích územných
celkov pri tomto procese.

Plány hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Vetky investièné, èi neinvestièné rozvojové aktivity podporované z fondov
EÚ musia vychádza zo strednodobých strategických dokumentov na miestnej
úrovni. Pre samosprávy je hlavným východiskovým dokumentom Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHaSR) obce, ktorý okrem toho, e tvorí
východisko pre aktivity obcí financované z národných, obecných alebo iných
vlastných zdrojov, je základom rozvojových aktivít, ktoré môu by financované z fondov EÚ na podporu regionálneho rozvoja. PHaSR, ako strednodobý
plánovací dokument by mal by v súlade s plánovacím obdobím pre regionálny rozvoj v rámci tzv. sedemroèného plánovacieho cyklu EÚ.
Cie¾om PHaSR je vytýèi základné smerovanie obce na najbliie roky tak,
aby bolo zmysluplné a aby zabezpeèovalo zlepenie kvality ivota obèanov, a to
jednak v materiálnej sfére (vyí ivotný tandard, zlepená vybavenos obce,
zlepenie ekonomického prostredia a zamestnanosti) ako aj vo sfére duchovných potrieb a v oblasti ivotného prostredia. PHaSR by mal obsahova analýzu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, hlavné smery rozvoja, stanovenie
prvoradých priorít a cie¾ov. Príprava PHaSR je proces, ktorý sa uskutoèòuje tie
na základe princípu partnerstva a teda jeho dôleitou súèasou je aj zapojenie
verejnosti a hlavných skupín spoloènosti do prípravy. PHaSR sa v mnohých obciach na Slovensku stal konkrétnym výsledkom Miestnych Agend 21.

Národný rozvojový plán
Pod¾a nariadenia Rady Európskeho spoloèenstva je strategickým dokumentom na èerpanie pomoci zo trukturálnych fondov Národný rozvojový plán
(NRP).48 Úloha predloi Európskej komisii Národný rozvojový plán vypracovaný príslunými orgánmi menovanými èlenským tátom vyplýva z nariadenia
48 Dokument v plnom znení nájdete na stránke Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
www.build.gov.sk
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Rady 99/1260/ES z 21. júna 1999 ustanovujúceho veobecné ustanovenia
o trukturálnych fondoch. Po schválení Národného rozvojového plánu Európskou komisiou je tento dokument hlavnou súèasou stratégie regionálnej
pomoci z fondov EÚ pre Slovensko. Riadiacim orgánom pre CSF a gestorom
celkového vypracovania Národného rozvojového plánu je Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja SR. Pre NRP bude plati skrátené trojroèné programovacie obdobie 2004 - 2006.
Základným strategickým cie¾om Národného rozvojového plánu je zabezpeèi pri repektovaní trvalo udrate¾ného rozvoja taký rast HDP, aby Slovenská
republika do roku 2006 dosiahla úroveò prevyujúcu 50 % HDP na obyvate¾a
v krajinách EÚ. Monos získa prostriedky zo trukturálnych fondov má kadý
región NUTS II49, ktorý spåòa poiadavky príslunej legislatívy EÚ. Projekty
v rámci trukturálnych fondov sa realizujú na decentralizovanom základe, èo
znamená, e na ich schválenie nie je potrebný predbený súhlas Európskej
komisie. Koneènú zodpovednos za výber projektov a celú fázu programovania má prísluný riadiaci orgán èlenskej krajiny EÚ. Úloha Komisie, je v oblasti
financovania a kontroly pouitých prostriedkov poèas realizácie projektu ako
aj po jeho skonèení.
Národný rozvojový plán definuje tyri priority, ktoré sa budú zoh¾adòova
pri tvorbe projektov iadajúcich finanènú podporu z fondov:
 Rast konkurencieschopnej priemyselnej výroby a sluieb a rozvoj domáceho rastového potenciálu,
 Rast zamestnanosti zaloený na kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sile
v podmienkach zvyovania efektívnosti trhu práce,
 Multifunkèné po¾nohospodárstvo a rozvoj vidieka,
 Rozvoj infratruktúry podporujúcej vyváený regionálny rozvoj.
Na Národný rozvojový plán nadväzuje 1 operaèný program (OP) a 3 sektorové operaèné programy (SOP).50 Operaèné programy rozpracovávajú jednotlivé priority Národného rozvojového plánu do sústavy opatrení.

49
50

Uznesenie vlády è. 157/2002
Informácie o OP a SOP nájdete na stránke www.eufondy.org
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4.3 Ako sa uchádza o podporu zo trukturálnych fondov EÚ?
Èo by mal robi iadate¾
Hoci v èase prípravy tejto metodiky (november 2003) neboli k dispozícii
vetky oficiálne manuály, ani príruèky pre tých, ktorí majú záujem uchádza sa
o podporu zo trukturálnych fondov, sformulovali sme nieko¾ko uitoèných rád:
Ako sa uchádza o podporu zo trukturálnych fondov EÚ?
 Základným krokom je iniciaèná fáza, ktorej východiskovým bodom, je
samozrejme, konkrétna predstava o potrebách a konkrétnych rozvojových monostiach a pri ktorej sa vytvoria miestne partnerstvá, vytipujú
investori alebo hlavné zainteresované skupiny. V plánovacej fáze by mali by
zmapované zdroje, silné a slabé stránky a formulované základné strategické
ciele a priority. V tejto fáze by mala by jasná aj základná predstava o rozpoète a monostiach spolufinancovania. Je potrebné si uvedomi, e konkrétne
vypracovanie projektu sa vo väèine prípadov nezaobíde bez kontaktovania
pecializovanej agentúry alebo konzultaènej spoloènosti, keïe samotná
projektová dokumentácia ukrýva mnostvo technických detailov, ktoré
môu by známe len odborníkom. Hoci konzultaèná agentúra môe pristupova k tvorbe projektu u v iniciaènej fáze (môe dokonca by samotným
iniciátorom projektu), vychádzame z toho, e v poèiatoènej fáze jej pomoc
nie je nevyhnutná. Sformulovanie základných východísk, zmapovanie potrieb a formulácia cie¾ov so základnou predstavou o rozpoète a spolufinancovaní je moné urobi vlastnými kapacitami zúèastnených hlavných skupín
(samospráva, podnikatelia, rôzne zdruenia).
 Je potrebné overi si, èi iadate¾ (koneèný prijímate¾ pomoci) je spôsobilý.
Nie kadý subjekt (obec, podnikate¾, MVO, atï.) môe poiada o finanènú
podporu zo trukturálnych fondov v rámci niektorého z operaèných programov. Zistite si, ktoré subjekty sú oprávnené iada o podporu takého
charakteru projektu, akým je vá. Základnú informáciu nájdete v jednotlivých operaèných programoch a podrobné informácie o spôsobilosti iadate¾ov stanovia doplnky k operaèným programom.
 Je potrebné zisti, èi je plánovaný projekt spôsobilý. Kadý operaèný program definuje opatrenia (t.j. oblasti, ktoré mono podpori) a v rámci nich
charakterizuje typy konkrétnych aktivít, ktoré mono v rámci prísluného
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opatrenia financova. Opatrenia sú potom podrobnejie rozpracované
v programových doplnkoch ku kadému operaènému programu.
 Je potrebné si zabezpeèi spolufinancovanie projektu. Treba si uvedomi,
e trukturálne fondy sú iba podporným zdrojom financovania a pokryjú
zväèa iba èas nákladov projektu (podiel podpory z EÚ fondov je stanovený
v príslunom operaènom programe). iadate¾ musí vopred v projektovej
dokumentácii garantova, e je schopný zabezpeèi zvynú èas z iných
zdrojov (verejných alebo súkromných).
 Spravidla je nevyhnutné preukáza súlad zamý¾aného projektu s miestnymi alebo regionálnymi rozvojovými stratégiami (napr. s programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu alebo obce), v odôvodnených prípadoch s inými stratégiami (napr. tátnou politikou zamestnanosti, tátnou politikou ivotného prostredia a pod). Je potrebné zisti, èi
takéto dokumenty na lokálnej a regionálnej úrovni existujú a èi je zamý¾aný
projekt v súlade s nimi.
 Je potrebné pristúpi realisticky k rámcovým finanèným otázkam projektu. Je nevyhnutné zabezpeèi predfinancovanie projektu aspoò na prvú
fázu jeho realizácie. Vyplácanie schválených prostriedkov na projekt sa vo
väèine prípadov uskutoèòuje a spätne na základe skutoène vynaloených
nákladov. Uvauje sa vak o monosti získa verejné prostriedky tátu na
tzv. predfinancovanie trukturálnych operácií pre obmedzený okruh subjektov.
 Je potrebné aspoò orientaène si pretudova formulár iadosti o podporu, pokia¾ existuje, a prísluný manuál pre iadate¾ov. Je potrebné rámcovo
pozna náleitosti predkladaných projektov, informácie o tom, èo sú oprávnené náklady (nie vetky náklady sú oprávnené) a podobne. Základné informácie budú tie v sprievodných informáciách na vyplnenie iadosti a tie
v smerniciach EÚ.
 V neposlednom rade je potrebné pozna názor tých, ktorí budú ma vplyv
na rozhodovanie o výbere projektov a ich postoj k projektovému zámeru.
Ve¾kú úlohu pri vyuívaní trukturálnych fondov zohrajú krajské samosprávy. Preto by prísluní regionálni úradníci mali by o projektovom zámere
informovaní. Krajské samosprávy budú pravdepodobne dáva stanoviská
ku predkladaným projektom. Je moné vyui aj sluby tzv. zásobníka projektových zámerov, ktoré existujú na krajskej a centrálnej úrovni (pod¾a
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toho, k akému ministerstvu spadá prísluný operaèný plán v rámci ktorého
sa iada o podporu). Zaradením projektového zámeru do zásobníka projektov sa predíde tomu, aby projekt bol diskvalifikovaný v rozhodovacom
konaní pre koncepèné alebo formálne nedostatky. Je pravdepodobné, e
prísluné agentúry alebo oddelenia ministerstiev budú poskytova aj urèitú
formu konzultácií oh¾adne projektového zámeru.
 Zatia¾ nie sú k dispozícii oficiálne manuály (november 2003), ani príruèky
pre tých, ktorí majú záujem uchádza sa o podporu zo trukturálnych fondov. Vychádzame z toho, e tieto pomôcky budú vyzera podobne ako formuláre v èlenských krajinách EÚ, ktoré mono získa z tematických webových strán (zoznam uitoèných liniek uverejòujeme na konci tejto túdie).
Je uitoèné informova sa aj o pripravovaných koleniach, seminároch
a tréningoch urèených potenciálnym uchádzaèom o podporu z fondov EÚ.
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4.4 Úspené príklady projektov podporených
trukturálnymi fondmi EÚ
V tejto kapitole sme vybrali nieko¾ko príkladov úspených miestnych rozvojových projektov realizovaných v èlenských krajinách únie. Naím zámerom je
poukáza na to, akým spôsobom sú ciele MA 21 príbuzné cie¾om aktivít, na
ktoré sa vzahuje finanèná pomoc zo trukturálnych fondov EÚ.
Rámèek 16 Spolupráca ubytovacích zariadení

Ekonomika v okolí jazera Millstätter v Korutánsku (Rakúsko), ktoré tvorí
najväèiu rekreaènú zónu v tomto regióne, je významne ovplyvnená
remeslami, stavebnými prácami a turizmom. Kvôli tomu, aby sa predilo trendu poklesu návtevníkov, vymyslela sa nová stratégia spolupráce
a identifikovali sa nové priority turistického trhu. V období rokov 19971998 viac-fázový projekt Spolupráca medzi ubytovacími zariadeniami
na jazere Millstätter dostal podporu z fondov EÚ. Poèas tohto projektu
13 ubytovacích zariadení hotelového typu vyvinulo spoloènú iniciatívu,
aby sa zlepila ich kapacita, efektivita, kvalita sluieb a nali sa nové
formy spolupráce. Na základe túdie prístupnosti boli identifikované
nasledujúce oblasti spolupráce:
 nákup kuchynského materiálu
 spoloèná databáza pracovníkov, aby sa operatívne mohli premiestòova pod¾a okamitých potrieb medzi zariadeniami
 spoloèná doprava a technický park
 poistenie
 upratovanie a pranie bielizne
 spoloèné tréningy a kolenia pracovníkov
 spoloèný predaj a marketing
Projekt vytvoril model ïalím turistickým centrám, ktoré chceli vytvori
trvalo udrate¾ný turistický priemysel v oblasti Rakúskych Alp.
Technické informácie:
Celkové náklady: EUR 165.000
Príspevok EU: EUR 12.800
Kontakt:
Millstätter-See Hotel Kooperation Gmbh und Co KG,
Maier, Gerhard, Seefeldstrasse 30, A-9873, Döbriach, Österreich,
Tel.: +43 4246 778025, Fax: +43 4246 7384, E-Mail: MHK@zanker.at
51

http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/ms/success_stories/success_stories-en.htm
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Rámèek 17 Cyklistika na pobreí Severného mora

Cyklistika, trvalo udrate¾ná a nenároèná forma dopravy, vyaduje minimálne náklady na infratruktúru a nemá negatívny dopad na ivotné
prostredie. Na rekreaènom trhu má rastúcu popularitu. es krajín,
ktoré majú spoloèné pobreie na Severnom mori, spojilo sily, aby vytvorili nepreruený cykloturistický chodník popri pobreí a tak podporili
cykloturistickú rekreáciu. Úspená realizácia projektu vyadovala vytvori iroké "partnerstvá medzi samosprávami, správami cestovného
ruchu, lodnými dopravnými spoloènosami a mnostvom mimovládnych organizácií v Nemecku, Dánsku, Nórsku, Holandsku, Spojenom
krá¾ovstve a vo védsku. Vypracované túdie potvrdili nárast poètu cykloturistov a významný ekonomický vplyv na región. Ïalími výhodami
boli: vytvorenie pracovných príleitostí, udriavanie zamestnanosti
v malých turistických aktivitách, propagácia ïalích aktivít ako napr.
poznávacia turistika, zve¾aïovanie kultúrneho a prírodného dedièstva.
V poèiatoènej fáze projektu sa vytvorila túdia prístupnosti trajektových
liniek a existujúcich chodníkov, aby sa definovali nedostatky a potreby.
Po získaní týchto informácií vetci partneri projektu schválili v máji 1999
celkovú stratégiu. Stratégia bola zaloená na mylienke, e medzinárodná propagácia cykloturistického chodníka zabezpeèí multiplikaèný
efekt pre turistický priemysel. Tento výsledok sa získal práve tým, e na
projekte spolupracovalo viac krajín.
Cykloturistický chodník bol otvorený v roku 2000. Propagaèná broúrka
vydaná v iestich jazykoch (dánsky, holandsky, anglicky, nemecky, nórsky,
védsky) obsahovala mapu a turistický manuál s podrobnými informáciami o hlavných destináciách. Cykloturistický chodník je iroko propagovaný aj prostredníctvom Internetu.
Technické informácie
Program: INTERREG II C: Región Severného mora,
Projekt: Cykloturistický chodník Severného mora
Celkové náklady: EUR 770.960
Príspevok EÚ: EUR 385.480
Kontakt:
North Sea Cycle, Rogaland Fylkeskommune,
Regionalplanavdelingen, Postboks 798 4001, Stavanger, Aucun,
Tel.: +47 51 51 66 81, Fax: +47 51 51 66 74
E-Mail: pfp@rfk.rogalandf.kommune.no
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Rámèek 18 LINDHOLM 21: Projekty pre trvalo udrate¾ný rozvoj

Dánsky program URBAN I sa realizoval v meste Aalborg, v mestskej èasti
Lindholm. Táto tvr bola typická urbánna zóna s nedostatkom pracovných miest, so zlou perspektívou ich nového vytvorenia. Táto tvr bola
nepriaznivo ovplyvnená odchodom ve¾kého lokálneho zamestnávate¾a
Cementárne "DAC". Lindholm bol charakterizovaný aj nedostatkom kultúrnej a sociálnej vybavenosti a mnostvom domov, ktoré nevyhnutne
potrebovali rekontrukciu.
Projekt "LINDHOLM 21" - Centrum pre mestský trvalo udrate¾ný rozvoj
- bol k¾úèovým segmentom programu. Tento projekt mal za úlohu oivi
lokalitu, kde sídlili Cementárne "DAC". Projekt kládol dôraz na ekologickú a environmentálnu dimenziu revitalizácie a novej výstavby. Neziskové
obèianske zdruenie obyvate¾ov v súèasnosti testuje pilotný ekologický
reim pre 140 domov. Pri pouití "know-how" tohto projektu a za irokej
participácie obèanov sa buduje 40 - 60 nových súkromných domov. Projekt LINDHOLM 21 inpiroval aj malé projekty "mestskej turistiky". Jedným z nich bol projekt histórie moreplavby na drevených lodiach
a stavba historicky verných replík drevených lodí ako napríklad lode
'Sjaegte'. Centrum pod názvom "Vek Vikingov Norresundby", ktoré je
umiestnené v zálive Limfjord, sa tak stalo dôleitým centrom turizmu
a morskej civilnej dopravy. Projekt výstavby replík lodí po skonèení
URBAN I pokraèoval vybudovaním lodnej dielne. Do tohto projektu sa
rôznym spôsobom zapojilo ve¾ké mnostvo obèanov, oblas získala
pozitívnu identitu a stala sa atraktívnou pre turistov.
Technické informácie:
Celkové náklady: EUR 3.000.000
Príspevok EU: EUR 1.500.000
Kontakt: Mr. Neergaard, Thorkild , DK-, Aalborg, Danmark,
Tel.: + 45 96 30 64 00, E-Mail: tbn@niras.dk
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Vysoká 18, 811 06 Bratislava, Tel.: 02 5263 2942, Fax: 02 5296 4208
Internet: http:/ /www.rec.sk E-mail: rec@changenet.sk

Regionálne environmentálne centrum pre krajiny strednej a východnej Európy
(REC) je medzinárodná nezisková organizácia, ktorej èinnos sa zameriava na podporu aktivít, ktoré smerujú k zlepeniu stavu ivotného prostredia v krajinách
strednej a východnej Európy
Poslaním REC je pomáha krajinám strednej a východnej Európy riei problémy
ivotného prostredia hlavne podporou spolupráce medzi environmentálnymi
mimovládnymi organizáciami, vládami a vládnymi intitúciami, akademickými
intitúciami, samosprávami, podnikate¾skou sférou a ïalími environmentálnymi
skupinami, a to predovetkým prostredníctvom posilnenia výmeny a poskytovania
informácií a podporou úèasti verejnosti v rozhodovacích procesoch týkajúcich sa
ivotného prostredia.
REC Slovensko, ako mimovládna organizácia s medzinárodným prvkom registrovaná pod¾a zákona è. 116/1985 Zb, je súèasou siete pracovísk REC v 15 krajinách
strednej a východnej Európy a Turecku. Od svojho zaloenia v roku 1992 úspene
spolupracuje so vetkými významnými skupinami spoloènosti, najmä vak s environmentálnymi mimovládnymi organizáciami, Ministerstvom ivotného prostredia
SR, samosprávami a akademickými intitúciami.
REC Slovensko si postupne vybudovalo vlastnú expertízu a spolupracuje s mnohými expertmi a relizátormi projektov v oblasti trvalo udrate¾ného rozvoja na
národnej, regionálnej a miestnej úrovni ako aj v oblasti ochrany prírody a vôd so
zameraním na úèas verejnosti pri príprave plánov manamentu.
Viac informácií o REC Slovensko
nájdete na stránkach:
www.rec.sk
www.tur.sk
www.zelen.sk
www.danuberiver.sk
www.euintegracia.sk

Kontakt:
REC Slovensko,
Vysoká 18,
811 06 Bratislava
Tel.: 02 / 5263 2942
Fax: 02 / 5296 4208
E-mail:rec@changenet.sk

