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01 / Kto sme? 



Predstavenie spoločnosti 

 Spoločnosť Centire už 20 rokov pôsobí na slovenskom 

trhu v oblasti poskytovania poradenských služieb. 

 Služby poskytujeme v týchto hlavných oblastiach: 

Manažérske poradenstvo 

Grantové poradenstvo 

 Inovácie a medzinárodná spolupráca 

 IT riešenia 

 Naším poslaním je prinášať inovatívne myšlienky a 

implementovať zmysluplné riešenia.  

 Sme držiteľom certifikátu ISO 9001 a členmi EFQM.   

 

 

 

 



História 

2014 

Cena ITAPA 

2009 

Získavame cenu 

ITAPA v kategórii 

Nové služby pre 

projekt Digitálne 

mesto Centire 

eFFICE 4 City a 

čestné uznanie v 

rámci ocenenia IT 

GALA. 

Grantové 

poradenstvo 

Začíname 

poskytovať služby 

v oblasti prípravy 

projektových 

žiadostí. 

 

Založenie 

spoločnosti  

Začíname s 

ekonomickým 

poradenstvom a 

outsourcingom 

účtovníctva, 

miezd a 

personalistiky. 

IT poradenstvo 

Rozvíjame nové 

produkty v oblasti 

IT poradenstva. 

Začíname 

spolupracovať na 

budovaní 

eGovernmentu 

v SR. 

Medzinárodn

á spolupráca 

Začíname 

realizovať 

medzinárodné 

a rozvojové 

projekty. 

Centire 

Research s.r.o. 

Zakladáme dcérsku 

spoločnosť 

Centire Research, 

s.r.o.  a spúšťame 

portál 

www.civitas.sk. 

Certifikát ISO 

 
Získavame 

certifikát ISO 

14001:2004 

2000 2006 2012 1994 2008 2009 2010 2011 2004 2013 

Manažérske 

poradenstvo 

 
Rozvíjame 

poradenstvo v oblasti 

riadenia štátnej 

správy, realizujeme 

procesné  

a organizačné audity 

vo viacerých orgánoch 

štátnej správy. 

 

Inovatívny čin 

roka 

Získavame 

ocenenie 

Inovatívny čin 

roka za prvý 

elektronický 

prieskum. 

 

Inovácie 

 
Implementujeme 

inovatívne 

medzinárodné 

projekty. 

 

Cezhraničná 

spolupráca 
Podieľame sa na 

definovaní 

stratégie 

spolupráce 

medzi 

Slovenskom a 

Maďarskom pre 

2014 – 2020.  

 



Predstavenie konzultantov 

• Tamás Szőke (partner) 
Tamás pracuje v spoločnosti Centire vyše 9 rokov, riadi tím 

zodpovedný za poskytovanie grantového poradenstva. Oblasti 

regionálneho rozvoja sa venuje od roku 2004. Počas svojej 

profesionálnej kariéry sa venoval projektom a programom 

financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ nielen z pozície 

konzultanta pre beneficientov, ale aj z pozície programového 

manažéra riadiaceho orgánu. Tamás je certifikovaným 

projektovým manažérom podľa štandardov IPMA a PRINCE2. 

• Eduard Donauer (konzultant) 

 Eduard od roku 2008 študoval odbor Regionálna geografia a 

regionálny rozvoj na Prif UK, počas štúdia absolvoval odborné 

stáže na MDVRR SR a v poradenských spoločnostiach . V 

októbri 2014 nastúpil ako stážista v spoločnosti Centire a v 

súčasnosti pôsobí na poste konzultanta pre tvorbu PHSR. 

Skúsenosti získal pri tvorbe PHSR mesta Malacky, mesta Nové 

Zámky a.i. 
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Východiská 



Legislatívny a metodický rámec 

 Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja; 

 

 Schválená Novela Zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore 

regionálneho rozvoja; 

 

 „Usmernenia“ MDVaRR SR – Odbor koordinácie subjektov 

regionálneho rozvoja; 

 

 Metodika pre tvorbu PHSR verzia 2.0 , uverejnená 02/2015 

 

 

 

 



Definícia PHSR 

Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho 

rozvoja: 

 „Program rozvoja obce je strednodobý rozvojový dokument, 

vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v 

Národnej stratégii rozvoja regiónov, zohľadňuje ciele a priority 

ustanovené v Programe rozvoja VÚC a je vypracovaný podľa 

záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce.“ 

 

 Schválenie PHSR a príslušnej územnoplánovacej 

dokumentácie, je podmienkou na predloženie žiadosti obce 

o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a z doplnkových 

zdrojov podľa § 4 ods. 2. 



 Strategické 

plánovanie mestskej 

časti: 
 PHSR 2007-2013,  

 Lokálne stratégie 

rozvoja odpadového 

hosp., školstva, 

sociálnych služieb atď. 

 Územný plán mesta 

Bratislava; 

 Endogénne faktory 

rozvoja a disparity; 

Obsahový rámec 

 
Národná a regionálna 

úroveň 

 Národná stratégia 

regionálneho rozvoja 

(2014); 

 PHSR BSK 2014 -2020 

 RIUS BSK; 

 Ostatné čiastkové 

stratégie BSK; 

 PHSR hlavného mesta 

Bratislavy; 

Miestna úroveň 



Zmysel strategického plánovania 

 Strategické plánovanie je súborom postupov, ktoré nám 

umožňujú ovplyvňovať a formovať budúcnosť mestskej časti. 

Predstavujú spôsob spoločného myslenia, vytváranie zdieľanej 

predstavy spoločného cieľa a zodpovednosti za jeho 

realizáciu.  

 

Čo budeme robiť? 

- Stratégia, indikátory 

monitoringu  

 

 

 

Čo chceme 
dosiahnuť?  

Vízia, hodnoty a ciele 

Čo je možné v 
budúcnosti 

urobiť? 

Vonkajšie príležitosti 
a ohrozenia 

(trendy a vplyvy) 

Čo sme schopní 
aktuálne robiť?  

Vnútorné silné a 
slabé stránky, 
(zdroje a schopnosti) 



Špecifiká rozvoja mestskej časti 

Bratislava - Petržalka 

 Prevažne centrálne riadený rozvoj, ohľad na 

celospoločenské potreby vyplývajúce z funkcie Bratislavy ako 

hlavného mesta SR (obytná funkcia, vybudovanie diaľnice, 

plánovanie ropovodu) 

 Narušenie lokálnej identity obyvateľov, negatívne vnímanie 

Petržalky v celoslovenskom kontexte 

 Apatia a nezáujem o rozvoj verejného priestoru a 

spoločenského prostredia v Petržalke, dopad na  kvalitu 

života obyvateľov 

 Prevaha negatívnych „ad hoc“ reakcií na projektové 

zámery nad konštruktívnym plánovaním rozvoja mestskej 

časti do budúcnosti v spolupráci s obyvateľstvom 



Premena Petržalky- strata identity 

 V roku 1973 sa začala 

premena Petržalky z 

vidieckeho sídla na sídlisko 

 Urbanistická štúdia 

pripravená pre 60 000 

obyvateľov 

 Reálne sa vybudovalo sídlisko 

pre 150 000 obyvateľov 

Zničených bolo 99% 

pôvodných stavieb, prevažne 

rodinných domov 

 



Súčasná Petržalka 

 Stále prevažujúci charakter socialistického sídliska; 

 Nová generácia Petržalčanov s pozitívnym vzťahom k ich 

mestskej časti; 

 Postupné zmeny v zástavbe a dôraz na humanizáciu 

priestoru; 

 4 zóny s perspektívnym potenciálom: 

 Pravobrežné centrum medzi Starým a Prístavným mostom 

 Jantárová cesta – okolie Chorvátskeho ramena 

 Janíkov dvor – sídlisko Južné mesto 

 Areál bývalého Matadoru 

 

 

 

 

 



Urbanistické štúdie 



Budúcnosť Petržalky 

 Zahusťovanie výstavby, budovanie nosného dopravného 

systému vytvára zvyšujúci sa tlak na životné prostredie; 

 Nárast počtu obyvateľov bude výzvou pre zabezpečenie 

obslužnosti občianskou vybavenosťou, ale aj pre 

budovanie lokálnej identity a zapájanie obyvateľov do 

verejného života 

 Rozvoj mestskej časti Bratislava-Petržalka v dynamickom 

cezhraničnom regióne CENTROPE  

 Vedomostný región 

 Rozvoj ľudského kapitálu 

 Územná integrácia 

 Kultúra a cestovný ruch 
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Partnerstvo 



Rámec partnerstva 

 Novela zákona 539/2008 Z. z. „partnerstvo je 

forma spolupráce medzi sociálno-ekonomickými 

partnermi s cieľom zabezpečiť hospodársky, sociálny 

a územný rozvoj dotknutého regiónu/mesta/obce 

s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj“ 

 

 Partnerstvo je princíp tvorby PHSR pre zabezpečenie 

endogénneho prístupu - názor miestnych aktérov na 

možnosti rozvoja územia a následná participácia pri 

rozvojom procese    
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Metodika 



Postup tvorby PHSR 

Úvodná 
fáza 

Analytická 
časť 

Strategická 
časť 

Programová 
časť 

Realizačná 
časť 

Finančná 
časť 

Schválenie 
PHSR 

(do 15.12.2015) 



Harmonogram tvorby PHSR 

Termín VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Úvod   

Analytická časť 

Strategická časť 

Programová časť 

Realizačná časť 

Finančná časť 

Záver 



Analytická časť 

Definícia 

Komplexná analýza východiskovej situácie 

mestskej časti s väzbami na širšie územie a odhad 

jej budúceho vývoja s dôrazom na možné riziká a 

ohrozenia vo väzbe na relevantné stratégie a 

koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu 

územia, jeho limitov a rozvoja, definovanie 

podmienok udržateľného rozvoja mestskej časti. 



 Postup 

 Vyhodnotenie PHSR 2007-2013 

 Realizácia hĺbkových rozhovorov a prieskumu verejnej 

mienky 

 Analýza územia na základe kvalitatívnych a kvantitatívnych 

dát; 

 Grafické spracovanie (GIS mapy); 

 1. WORKSHOP s partnermi mesta -identifikácia silných a 

slabých stránok mesta a jeho príležitostí a ohrození 

ďalšieho rozvoja 

 SWOT analýza 

Analytická časť 



Analytická časť 

 Postup 

 Vyhodnotenie PHSR 2007-2013 

 Realizácia hĺbkových rozhovorov a prieskumu verejnej 

mienky 

 Analýza územia na základe kvalitatívnych a kvantitatívnych 

dát; 

 Grafické spracovanie (GIS mapy); 

 1. WORKSHOP s partnermi mesta -identifikácia silných 

a slabých stránok mesta a jeho príležitostí a ohrození 

ďalšieho rozvoja 

 SWOT analýza 



Strategická časť 

Definícia 

Strategický rámec rozvoja obce pri zohľadnení 

jej vnútorných špecifík je tvorený víziou, 

strategickými cieľmi a opatreniami reflektujúcimi 

potreby a priority mestskej časti s cieľom 

dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja 

územia 



 Postup 

 2. WORKSHOP s partnermi mesta za účelom 

definovania strategickej štruktúry 

Potreby mesta identifikované vo SWOT analýze SE 

partneri agregujú do opatrení zastrešených  

strategickými cieľmi v hospodárskej, sociálnej a 

environmentálnej oblasti 

Prerokovanie zastupiteľstvom a verejné prerokovanie 

strategickej časti 

 

Strategická časť 



 Postup 

 2. WORKSHOP s partnermi mesta za účelom 

definovania strategickej štruktúry 

Potreby mesta identifikované vo SWOT analýze SE 

partneri agregujú do opatrení zastrešených  

strategickými cieľmi v hospodárskej, sociálnej a 

environmentálnej oblasti 

Prerokovanie zastupiteľstvom a verejné 

prerokovanie strategickej časti 

 

Strategická časť 



Programová časť 

 Definícia 

Zoznam konkrétnych aktivít zaradených do 

opatrení hospodárskej, sociálnej a 

environmentálnej oblasti na zabezpečenie 

realizácie programu rozvoja samosprávy. 



 Postup 

 3. WORKSHOP za účelom prezentácie zberu 

projektových zámerov pomocou internetového 

dotazníka 

SE partneri budú priraďovať konkrétne aktivity k 

opatreniam, ktoré boli  definované v strategickom 

rámci  

 

Programová časť 



 Postup 

 3. WORKSHOP za účelom prezentácie zberu 

projektových zámerov pomocou internetového 

dotazníka 

SE partneri budú priraďovať konkrétne aktivity k 

opatreniam, ktoré boli  definované v strategickom 

rámci  

Názov projektu, východiskový a cieľový stav, 

predpokladané náklady, termín realizácie a indikátory 

monitoringu 

 

Programová časť 



Definícia   

Popis postupov inštitucionálneho a 

organizačného zabezpečenia realizácie PHSR, 

systém monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR 

pomocou ustanovených merateľných 

ukazovateľov, vecný a časový harmonogram 

realizácie vo forme akčného plánu 

Realizačná časť 



Realizačná časť 

 Postup 

 4. WORKSHOP za účelom prioritizácie 

projektových zámerov 

Prezentácia sumárneho zoznamu projektových 

zámerov SE partnerom mesta a ich následná 

prioritizácia  

Riadiaci tím definuje systém monitorovania, 

hodnotenia a komunikácie (raz ročne spracuje 

pripomienky k PHSR) 

Verejné prerokovanie realizačnej časti 

 



Realizačná časť 

 Postup 

 4. WORKSHOP za účelom prioritizácie 

projektových zámerov 

Prezentácia sumárneho zoznamu projektových 

zámerov SE partnerom mesta a ich následná 

prioritizácia  

Riadiaci tím definuje systém monitorovania, 

hodnotenia a komunikácie (raz ročne spracuje 

pripomienky k PHSR) 

Verejné prerokovanie realizačnej časti 

 



Finančná časť 

 Definícia  

Obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých 

opatrení a aktivít, tzv. finančný rámec pre 

realizáciu PHSR 

 Indikatívny rozpočet na celé obdobie do roku 

2023 podľa princípu viaczdrojového financovania 



Postup 

Riadiaci tím vypracuje analýzu finančnej kondície 

mestskej časti 

Sumarizácia predpokladaných nákladov, tzv. 

Indikatívny rozpočet na celé obdobie platnosti 

PHSR 

 5. WORKSHOP za účelom prezentácie tzv. 

intervenčnej matice – modelu viac zdrojového 

financovania 

 

Finančná časť 



 Postup 

Riadiaci tím vypracuje analýzu finančnej kondície 

mestskej časti 

Sumarizácia predpokladaných nákladov, tzv. 

Indikatívny rozpočet na celé obdobie platnosti 

PHSR 

 5. WORKSHOP za účelom prezentácie tzv. 

intervenčnej matice – modelu viac zdrojového 

financovania 

 

Finančná časť 



Záver 

Po finalizácii riadiaci tím predloží dokument na 

schválenie: 

Verejné pripomienkovanie dokumentu 

Prerokovanie dokumentu v orgánoch samosprávy 

(Miestna rada, Miestne zastupiteľstvo, Komisie)  

Schválenie dokumentu zastupiteľstvom 

 

 Informovanie verejnosti o schválení dokumentu 

PHSR – webová stránka, miestne médiá) 



Komunikácia riadiaceho tímu a 

SE partnerov mesta 

 Zamestnanec Miestneho úradu koordinujúci tvorbu PHSR: 

Mgr. Jana Jecková, 

 jana.jeckova@petrzalka.sk 

Aktívne informovanie S-E partnerov prostredníctvom e-

mailov (v prípade potreby rozšírenia databázy SE partnerov 

mesta, kontaktujte pani Jeckovú)  

Zverejňovanie parciálnych častí PHSR na stránke mestskej 

časti, http://www.petrzalka.sk/program-hospodarskeho-

a-socialneho-rozvoja/ 

 



Ďalší postup- aktualizovať 

Hĺbkové rozhovory ( 9 respondentov) – detailný 

pohľad na život v mestskej časti Petržalka 

Prieskum verejnej mienky – elektronická forma, 

papierová forma na vybraných lokalitách 

 1. workshop so socio-ekonomickými partnermi – 

prezentácia Analytickej časti, definovanie SWOT 

analýzy v týždni 17. – 21. augusta 2015 

 

 



Ďakujeme za pozornosť! 

 

 

 

 
Tamás Szőke, partner spoločnosti  

tamas.szoke@centire.com 

 

Eduard Donauer, konzultant 

eduard.donauer@centire.com 

 

 

 


