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MESTÁ V CENTRE SVETOVÉHO 

ZÁUJMU - OSN

Cieľ 11: urobiť mestá 

inkluzívnymi,

bezpečnými, odolnými 

a udržateľnými

http://www.un.org/sustainablede

velopment/sustainable-

development-goals



NOVÁ URBÁNNAAGENDA
VÝSLEDOK KONFERENCIA OSN HABITAT III
http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf



URBÁNNAAGENDA PRE EÚ
https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda

...prostredníctvom urbánnej agendy pre EÚ, sa budú národné vlády, Európska komisia, 

európske inštitúcie a všetci ostatní zainteresovaní partneri spoločne usilovať o UDRŽATEĽNÉ, 

MODERNÉ A EKONOMICKY SILNÉ MESTÁ, PONÚKAJÚCE DOBRÚ KVALITU ŽIVOTA....



SLOVENSKÉ MESTÁ

Zdroj: Štatistický úrad SR



KONCEPCIA MESTSKÉHO ROZVOJA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY
• rámcový celoštátny dokument, ktorého cieľom je 

komplexným spôsobom zhodnotiť existujúci stav v oblasti 
rozvoja miest, vytvoriť predpoklady pre partnerský prístup 
všetkých úrovní verejnej správy a ostatných 
zainteresovaných subjektov a prostredníctvom návrhu 
prioritných opatrení vytvoriť predpoklady pre systémové 
zmeny súčasného stavu; 

• koncepcia má bez zásahu do ústavou stanovených 
právomocí mestských samospráv podporiť cielenú 
koordináciu a  zapájanie rôznych subjektov tak, aby sa 
slovenské mestá v dlhodobom horizonte lepšie 
transformovali, boli produktívne a odolné.

• koncepcia je v štádiu rokovaní o vznesených 
pripomienkach



POSTUP PRÍPRAVY KONCEPCIE

Zber 
podnetov

• prieskum o rozvojových prioritách slovenských miest (2013-2014)

• etablovanie pracovnej skupiny pre mestský rozvoj (1/2014)

• sústavné sledovanie procesov v medzinárodnom, najmä európskom 
prostredí (príprava agendy pre mestá, príprava konferencie Habitat III, 
20.10.2016)

Analýza 
stavu

• spracovanie analýzy stavu – východiskový materiál pre tvorbu koncepcie 
(12/2014)

• rokovania pracovnej skupiny pre mestský rozvoj (2014-2015-2016)

• -spracovanie špecializovaných štúdií – vymedzenie mestských regiónov, 
dostupnosť obcí, mestská chudoba (2014 - 2016)

Návrh 
koncepcie

• príprava štruktúry predbežného návrhu (do 14.3.2017)

• verejné konzultácie vrátane diskusií s pracovnou skupinou (03 – 06/2017)

• spracovanie verzie na VPK a MPK (07/2017)

• vnútrorezorné a medzirezortné pripomienkové konanie (09/2017)

• rokovanie vlády (11/2017)



DOTAZNÍKOVÝ PRIESKUM

• všeobecné informácie o meste

• kompetencie

• rozvojové plány a spolupráca

• správa (5 rozvojových 

oblasti)

• služby a infraštruktúra (27)

• životné prostredie a 

ochrana zdrojov (14)

• ekonomika (7)



ROZVOJOVÉ OBLASTI PODĽA ICH DÔLEŽITOSTI
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NAJMENEJ DÔLEŽITÉ ROZVOJOVÉ OBLASTI 
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CIELE MESTSKÉHO ROZVOJA

ZDRAVÉ 
SÍDELNÉ 

PROSTREDIE 
PRE KVALITNÝ 

ŽIVOT

pracovné príležitosti, 
bývanie a iné služby

kvalitný urbanizmus, 
architektúra, životné 

prostredie

PRODUKTÍVNE 
MESTÁ

mestá efektívne 
zhodnocujúce svoje 

zdroje

mestá tvoriace pridanú 
hodnotu



PRINCÍPY MESTSKÉHO ROZVOJA

STRATEGICKÉ 
ROZHODOVANIE

využívanie miestnych 
zdrojov a rozvoj

potenciálu, reakcia      
na potreby

a globálne trendy

prioritizácia potrieb            
s ohľadom na dostupné 

zdroje; kontinuálne 
hodnotenie 

a aktualizovanie stratégií

INTEGROVANÝ 
PRÍSTUP

horizontálna integrácia: 
naprieč odvetvovými 

oblasťami 

spolupôsobenie rôznych 
úrovní správy vrátane 

účasti súkromného 
a občianskeho sektora

ROZVOJ 
ŠIRŠÍCH 

MESTSKÝCH 
ÚZEMÍ

rozvoj a spolupráca 
presahujúca 

administratívne hranice 
samospráv

polycentrická
viacúrovňová správa 
územia a vzájomná 

koordinácia



OPATRENIA I.

• prehľad služieb poskytovaných na úrovni obcí so statusom 
mesta, okresných úradov a samosprávnych krajov s dôrazom      
na ich prepojenosť a spoluprácu

• aktívne participovať v procese zavádzania systému strategického 
plánovania a riadenia v štátnej správe

• platforma pre rozvoj slovenských miest 

• prepojenie existujúcich informačných zdrojov o prístupoch, 
podporných nástrojoch a príkladov úspešnej praxe pre mestá

• pilotne analyzovať prepojenosť vybraného okruhu miest a ich 
bezprostredného okolia (mestské funkčné územie) a z pozitíva 
spolupráce

• podporovať vytváranie a rozvoj územných štruktúr spolupráce 
miest a obcí v ich zázemí a spracovanie spoločných integrovaných 
plánov

• mestský rozvoj ako neoddeliteľná súčasť politiky regionálneho 
a územného rozvoja

• zaradiť podporu udržateľného integrovaného rozvoja miest a ich 
funkčných území medzi národné priority pri rokovaní o príprave 
budúcej kohéznej politiky EÚ

Posilnenie 

úlohy miest 

v regionálnom 

rozvoji 

partnerstvo 

a spolupráca



OPATRENIA II.

• zhodnotiť dostupnosť existujúcich dát potrebných na 
korektné výstupy o rozvoji miest a v prípade potreby rozšíriť, 
resp. upraviť cielene zbierané dáta

• analyzovať možnosť zavedenia pilotného podporného 
nástroja na podporu mestského rozvoja a analyzovať 
možnosti rozšírenia podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania 
o projekty návratného financovania v oblasti mestského rozvoja

• analyzovať prekážky v zhodnocovaní nevyužívaných 
a zanedbaných území v intraviláne miest a navrhnúť 
podporné opatrenia

• cielene podporovať zlepšenie dostupnosti miest 
prostredníctvom zvyšovania preferencie verejnej osobnej 
dopravy, podpora nemotorovej dopravy

• podporovať prístup miest smerom k adaptácii na prebiehajúce, 
ako aj predpokladané dôsledky zmeny klímy

• podporovať ochranu biodiverzity v mestách a obciach 
(ochranou a tvorbou zelenej infraštruktúry, prepojením aktivít 
pre ochranu biodiverzity a zdravia ľudí a podobne)

Štrukturálne 

zmeny            

vo fungovaní 

miest



SCHÉMA MESTSKÉHO ROZVOJA



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

erika.horanska@mindop.sk


