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Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda, 

dňa 19. marca 2020 som Vám zaslal prostredníctvom e-mailu list, v ktorom som Vás informoval 

o možnosti zapojenia sa do výzvy -  Výzva na predkladanie žiadostí o spoluprácu na pilotnej schéme: 

Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí VÚC/ regionálnej 

územnej samosprávy. 

 

V tejto súvislosti mi dovoľte, aby som Vás informovali o dvoch skutočnostiach:  

 predĺžení termínu uzávierky predloženia Žiadostí o spoluprácu,  

 komunikácii s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. 

 

Predĺženie termínu uzávierky predloženia Žiadostí o spoluprácu:  

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spojenú s pandémiou CoVID-19 a s tým spojenými komplikáciami, 

sme sa aj na žiadosť niektorých vyšších územných celkov rozhodli predĺžiť termín uzávierky 

predkladania žiadostí o spoluprácu. Nový termín odovzdania žiadostí je  17. apríl 2020. 

 

Komunikácia s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu:  

Boli sme oslovení zástupcami Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorí v 

diskusii s nami otvorili možnosť uplatnenia našej výzvy - Výzva na predkladanie žiadostí 

o spoluprácu na pilotnej schéme: Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných 

politík v prostredí VÚC/ regionálnej územnej samosprávy v prospech pripravovaných Programov 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR). Bolo by veľmi zaujímavé, ak by sme vedeli našim 

projektom k  participatívnemu procesu prípravy a tvorby PHSR prispieť. 

  

Dôležité informácie:  

 Kľúčovými strategickými dokumentami VÚC budú nové programy hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja, ktorých príprava začala vo väčšine VÚC.  
 Nadradeným dokumentom pre PHSR VÚC je národná stratégia regionálneho rozvoja, ktorej 

funkciu má plniť nová Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030. 

 Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 je po ukončenom MPK a čaká na zaradenie 

do programu rokovania vlády SR, aby mohla byť schválená v blízkej budúcnosti.  

 Bola zverejnená nová metodika pre tvorbu PHSR 

 https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/regionalny-rozvoj/metodicke-a-koncepcne-

materialy/index.html.  
 VÚC získali grant z OP EVS http://www.reformuj.sk/vyzva/inteligentny-a-lepsi-samospravny-

kraj/, kde je časť vyčlenená na tvorbu strategických dokumentov vrátane PHSR.  
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 Zároveň programovanie EŠIF na obdobie 2021-2027 počíta s tvorbou investičných územných 

stratégií v každom kraji, (logicky by tieto mali byť nadviazané na PHSR).  

 Hlavná časť práce na obsahu PHSR by mala byť urobená v roku 2021, čo je príležitosť na 

prepojenie s procesom budovania kapacít cez Výzvu Úradu splnomocnenca vlády SR pre 

rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSVROS) pre vyššie územné celky.  

 

V mojom  liste zo dňa 19.marca 2020 som sa na Vás obrátil s požiadavkou, aby ste vybrali verejné 

politiky, ktoré prispejú k vnútroštátnej implementácii Agendy 2030. Rozpracovaním Agendy 2030 do 

úrovne opatrení je Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030, ktorá bude základným 

dokumentom strategického plánovania v SR pre ústrednú, regionálnu a miestnu úroveň verejnej  

správy.  
 

Po zvážení vyššie uvedených informácií a možností, ktoré otvára proces prípravy PHSR, by som 

chcel Vašu pozornosť upriamiť práve na prípravu a tvorbu Programov hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja, alebo investičných územných stratégií, či iných relevantných stratégií v každom kraji. 

 

V prípade, že by sa nám podarilo zastrešiť účasť VÚC jednou témou, ktorou by bolo zapojenie 

verejnosti do tvorby PHSR, išlo by o koncepčný krok, ktorý by jednoznačne zadefinoval potreby vo 

vzťahu k poradenstvu, konzultáciám a školeniam.  

 

Prosím Vás, aby ste zvážili svoj výber a v prípade záujmu zapojiť sa do pilotnej schémy, mi potvrdili 

svoj záujem a zaslali Vašu Žiadosť o spoluprácu. 

 

V závere mi dovoľte, vyjadriť Vám poďakovanie za  poskytovanú pomoc smerom k štátu, obyvateľom, 

obciam a mestám na celom území Slovenska.  

 

 

S pozdravom                                                                Martin Giertl v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa rozdeľovníka: 

 Bratislavský samosprávny kraj  

 Banskobystrický samosprávny kraj 
 Košický samosprávny kraj 
 Nitriansky samosprávny kraj 
 Prešovský samosprávny kraj 
 Trnavsky samosprávny kraj 
 Trenčiansky samosprávny kraj 
 Žilinský samosprávny kraj 

 


