
Príloha č.1 (k správe č. 1 – PHSR mesta Fiľakovo 2014 – 2020) 
 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
s Uznesením č.16 zo dňa 27.09.2012 schválilo: 

 
 
METODIKU TVORBY PHSR 
 

Cieľom PHSR je sformulovať takú predstavu o smerovaní obce, ktorá vyjadruje 
ekonomické a sociálne záujmy jej občanov a zároveň je v súlade s prijatými koncepciami 
štátu, vyššieho územného celku, stratégiou rozvoja príslušného mikroregiónu, prípadne 
rezortnými stratégiami, záujmami ochrany životného prostredia, kultúrneho dedičstva 
a podobne.  

Dobrý PHSR je preto výsledkom cieľavedomého, otvoreného a demokratického 
procesu, do ktorého by sa mali aktívne zapojiť všetci dôležití sociálni partneri na úrovni obce 
(verejná správa, podnikatelia, mimovládne organizácie, verejnosť). Takto vypracovaný 
dokument má predpoklady, aby si získal širokú miestnu podporu a stáva sa užitočným 
nástrojom nielen na koordináciu prioritných rozvojových zámerov (verejných 
aj súkromných), ale aj na získavanie prostriedkov potrebných na ich realizáciu.  
PHSR obce by mal okrem úvodnej časti obsahovať tri základné časti: 

 
Analytickú časť (pozostáva zo situačnej analýzy a analýzy SWOT)  
Strategickú časť (pozostáva z formulovania vízie a strategických cieľov) 
Implementačnú časť (pozostáva z akčného plánu s časovým harmonogramom a návrhom 
finančného a organizačného zabezpečenia)  
 
 
NAVRHOVANÉ PRACOVNÉ SKUPINY podľa rozvojových oblastí: 
 

1. skupina: vzdelávanie, kultúra, šport a voľný čas  
2. skupina: sociálne služby, zdravotníctvo 
3. skupina: cestovný ruch, podnikanie a práca 
4. skupina: dopravná a technická infraštruktúra, životné prostredie 
5. skupina: moderná samospráva a bezpečnosť občanov 

 
 
ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE 
 
I.etapa – úvod do problematiky 
September – november 2012 
Predstavenie ideologického (projektového) zámeru, jeho schválenie v MZ 
Menovanie koordinačnej skupiny (riadiaceho tímu) primátorom mesta, voľba facilitátora 

1. pracovné stretnutie riadiaceho tímu: 
� vyhodnotenie PHSR 2005-2013, schváleného Akčného plánu 
� spätná väzba na programový rozpočet (PR), návrh štruktúry PR podľa 

metodiky MF SR 
2. pracovné stretnutie riadiaceho tímu: 

� zosúladenie návrhov a výsledkov z 1. pracovného stretnutia, 
� spracovanie podrobnej štruktúry programového rozpočtu na základe 

predchádzajúcich skúseností, v súlade s platným Akčným plánom. 



 
 
II.etapa – analýza súčasného stavu, návrh stratégie rozvoja 
November 2012 – február 2013 

� Zahájenie základných analytických prác, zber dát a dokumentov na úrovni odborných 
útvarov MsÚ. Východiskovými materiálmi budú: ÚPN mesta Fiľakovo, PHSR, 
strategické rozvojové dokumenty mesta, Lokálna stratégia komplexného prístupu, 
Komunitný plán sociálnych služieb, marketingová stratégia rozvoja turizmu, analýzy 
a prieskumy, štatistiky, odborné rozvojové dokumenty. 

� Zadefinovanie strategických tém a potenciálnych partnerov pre PHSR na obdobie 
2014-2020. 

 
III. etapa -  stanovenie stratégie 
Marec – jún 2013 

� Formulácia vízie 
� Prerokovanie analytickej časti, analýza problémov, tvorba analýzy SWOT 
� Určenie priorít a špecifických cieľov 
� Návrh opatrení na dosiahnutie stanovených cieľov 
� Verejné prerokovanie a ukončenie návrhu stratégie rozvoja 

 
 

IV.etapa – formulácia akčného plánu, finálne spracovanie a schválenie 
dokumentu mestským zastupiteľstvom 
Júl – október 2013 

� Výber aktivít a projektov, určenie poradia dôležitosti a časového horizontu 
� Ustanovenie merateľných ukazovateľov a systému monitorovania, hodnotenia plnenia 

PHSR 
� Pripomienkovanie dokumentu komisiami MZ, zapracovanie pripomienok 
� Prezentácia a verejné pripomienkovanie 
� Predloženie PHSR na schválenie mestským zastupiteľstvom 

 
 
NÁVRH OBSAHU DOKUMENTU 
 

1. Úvod 
 
      1.1. Zámer spracovateľov 
      1.2. Analýza súčasného stavu 
      1.3. Zhrnutie problematiky 
      1.4. Zadefinovanie podrobnej štruktúry programového rozpočtu 
      1.5. Určenie strategických tém a potenciálnych partnerov, voľba stratégie 
      1.6. Formulácia vízie  
 

2. Návrhová časť 
 

2.1. Určenie priorít a špecifických cieľov 
2.2. Voľba stratégie 
2.3. Ukončenie návrhu stratégie rozvoja 

 



3. Akčný plán 
 

3.1. Výber aktivít a projektov 
3.2. Určenie poradia dôležitosti a časového harmonogramu 
3.3. Financovanie 
3.4. Ustanovenie merateľných ukazovateľov 

 
4. Monitorovanie a aktualizácia 

 
4.1. Zadefinovanie systému monitorovania, hodnotenia plnenia PHSR 

 
5. Zoznamy 

 
5.1. Legislatíva a terminológia 
5.2. Informačné zdroje 
5.3. Zoznam spracovateľov 

 
 
KOORDINAČNÝ TÍM: 
 
Ing.arch. Erika Anderková 
Mgr. Ľudmila Svoreňová 
Ing. Róbert Belko 
Ing. Ladislav Estefán 
 
PRACOVNÉ SKUPINY: 
 

1. Pracovná skupina: PhDr. Peter Fehér, Mgr. Attila Agócs, Dr. Mázik István, Szvorák 
Zsuzsanna, Mgr. Attila Visnyai, Szako Ladislav a Moyzeš František, 

2. Pracovná skupina: Ing. Mária Veliká , Bc. Jana Zupková, Iveta Cíferová, Jozef 
Tankina a Róbert Eibner 

3. Pracovná skupina: Ing.arch. Erika Anderková , Ing. Zoltán Varga, Ing. Judit 
Popovics, Ing. Ladislav Fehér a Erik Kelemen  

4. Pracovná skupina: Ing. Július Kovács, Ing. Ivan Vanko, Jozef Agócs a Zoltán 
Anderko 

5. Pracovná skupina: JUDr. Norbert Gecso, Ing. Lóránt Varga, Bc. Pavel Baláž, Tibor 
Czupper a Ing. Kerekes László 

 
 
 
 
Vypracovala: Ing.arch. Erika Anderková 
Vo Fiľakove, 30.11.2012 


