
                                                 Rozvojový plán mesta Spišská Nová Ves 2011 – 2022 

IMPLEMENTAČNÝ MECHANIZMUS ROZVOJOVÉHO PLÁNU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

Kapitola 4.  schváleného RPM Spišská Nová Ves 2011 – 2022) v znení aktualizácie schválenej 

Mestským zastupiteľstvom dňa 26. 9. 2019 

Kvalitne zostavený rozvojový plán mesta si vyžaduje pre svoje uvedenie do praxe, okrem odborných 
kompetencií (teda schopností jednotlivcov či tímov náležite vykonávať zverenú prácu), aj vhodný 
implementačný (realizačný) mechanizmus rozvojového plánu (RP). Takýto mechanizmus má zaručiť 
naplnenie cieľov schváleného rozvojového plánu a pritom byť maximálne efektívny. 
Implementácia Rozvojového plánu Mesta Spišská Nová Ves, vychádza z nasledujúcich  zásad: 
 

 RP je základným rozvojovým dokumentom, na ktorý sa musí prihliadať pri realizovaní 
všetkých rozvojových a rozvoj podporujúcich aktivít. 
 

 Aktivity RP sú premietnuté v programovom rozpočte Mesta. 
 

 Odvetvové koncepcie/stratégie sú neoddeliteľnou súčasťou RP. 
 

 RP je rozvojový usmerňujúci dokument pre všetky subjekty existujúce či majúce aktivity na 
území mesta, ktoré chcú realizovať činnosti súvisiace s komunálnym rozvojom. 

 
 RP musí byť previazaný s územným plánom mesta.  

 
 RP je otvorený, verejne dostupný dokument, priebežne aktualizovaný reagujúci na 

prichádzajúce podnety, príležitosti a zmeny vonkajšieho prostredia. 
 

 V každej činnosti rozvojového procesu sa zaistí účasť tých, ktorí „musia“ byť zainteresovaní 
a umožní účasť tých, ktorí „chcú“ byť zainteresovaní. 

 
 Každé rozhodnutie, v ktorejkoľvek rozvojovej činnosti je urobené na základe dopredu 

známych kritérií. Pravidlá celého procesu  implementácie RP sú stanovené a verejne známe 
a celý proces je formalizovaný. Každá zmena v pravidlách, resp. kritériách musí prejsť 
rovnakým procesom ako bolo schvaľovanie pôvodných pravidiel či kritérií. 

 
 Manažment rozvojového procesu je nanajvýš efektívny tzn., že počet úkonov v jednotlivých 

činnostiach je optimálny. Počet inštitucionálnych jednotiek (odborov, oddelení, komisií 
a pod.) zapojených do jednotlivých činností musí byť logický a činnosti, ktoré nie je možné 
kvalitne a efektívne zaistiť vlastnými odbornými kapacitami, sú pokryté externými subjektmi. 

 
 Predpokladom pre realizáciu činností súvisiacich s implementáciou RP je existencia takého 

inštitucionálneho prostredia mesta, kedy sú úlohy a zodpovednosti z toho vyplývajúce 
organicky začlenené do činnosti všetkých zložiek a subjektov mesta. 

 
 Za implementáciu RP sú zodpovedné volené a výkonné orgány samosprávy mesta. 

 
Základnými dokumentmi tvoriacimi právny rámec implementácie rozvojového plánu sú zákon 
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnkov, zákon č.539/2008 Z. z. 
o podpore regionálneho rozvoja v znení jeho zmien a doplnkov a stavebný zákon č.50/1976 Zb. 
v znení neskorších zmien a doplnkov, najmä časť týkajúca sa územného plánovania.  
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Základnými organizačnými dokumentmi sú Štatút mesta Spišská Nová Ves, Organizačná štruktúra 
a Organizačný poriadok MsÚ Spišská Nová Ves, ktoré vymedzujú organizačný rámec pre 
implementačný mechanizmus rozvojového plánu mesta.  
 
Aby bol implementačný mechanizmus RP účinný, musia byť všetky okruhy činností implementačného 
mechanizmu: 

 priradené k povinnostiam a zodpovednostiam existujúcich alebo novo vytvorených 
organizačných jednotiek/pozícií samosprávy na príslušných jej stupňoch riadenia 
a rozhodovania,  

 navzájom logicky prepojené, 
 zdokumentované v príslušných právnych dokumentoch, smerniciach mesta 
 existujúcich (Štatút, Organizačný poriadok, Pracovný poriadok) alebo nových (napr. Smernice 

pre tvorbu a manažment projektov, pre tvorbu a zmenu rozpočtu, pre realizáciu PHSR, 
Systém internej komunikácie a rozhodovania, Komunikačná stratégia navonok 
k programovým alebo projektovým partnerom, odbornej verejnosti, občanom a pod.). 

1.1 Špecifické činnosti súvisiace s implementáciou RP 

Medzi špecifické činnosti súvisiace s implementáciou rozvojového plánu je potrebné zaradiť:  
 zostavenie a realizáciu Akčného plánu (AP), 
 monitoring realizácie AP 
 vyhodnocovanie dosahovania cieľov RP, 
 aktualizácia RP, 
 tvorba a manažment rozvojových projektov.  

 
Akčný plán rozvoja mesta (AP) Spišská Nová Ves, ako základný nástroj pre realizáciu RPM, obsahuje 
detailnú charakteristiku realizácie jednotlivých aktivít v nasledujúcich oblastiach: 
 

 doba realizácie celej aktivity, 
 očakávaný výstup 
 finančné ohodnotenie rozdelené na vlastné a externé zdroje, vrátane ich popisu 
 zodpovedný subjekt 
 spolupracujúce subjekty 
 priemet do programového rozpočtu. 

 
Vypracováva sa raz ročne na obdobie najbližších troch rokov a to 1. rok veľmi detailne, 2. rok 
rámcovo a 3. rok indikatívne, v súlade so zásadami programového rozpočtovania.  
Všetky aktivity, vyžadujúce pre svoju realizáciu záber územia v meste (umiestňovanie stavieb, 
prevádzok, investičných aktivít, rekonštrukcie a pod.) a ich výstupy musia byť v súlade, resp. priamo 
premietnuté do územného plánu mesta alebo do inej príslušnej územnoplánovacej dokumentácie.  
 
Akčný plán sa vypracováva pre každý definovaný cieľ a opatrenia. 
 
Akčný plán bude pre vecné a finančné plnenie zostavený v nasledujúcej štruktúre:   

Vecné plnenie opatrenia č. X 

Číslo  
aktivity 

Názov aktivity Doba 
realizácie 

Výstupy pre r. xy Zodpovednosť Zapojené subjekty 
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.... .... .... .... .... ..... 

 
 

Finančné plnenie opatrenia č. X 

Číslo 
aktivity 

Výstup 
Celkový 
rozpočet 
(v EUR) 

Rozpočet 
pre r. xy 
(v EUR) 

z toho: 
Popis 

finančných 
zdrojov 

Programový rozpočet 
(program/ 

podprogram/ 
prvok/ projekt č.) 

Vlastné 
zdroje  
(v EUR) 

Externé 
zdroje  
(v EUR) 

 
       

......       

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

Opatrenie 
celkom 

       

 
Monitoring realizácie AP je priebežný proces, ktorý sleduje napĺňanie akčného plánu a to na základe 
porovnania plánu a skutočnosti. Monitoruje sa hlavne vecné (očakávané výstupy aktivít), časové 
napĺňanie aktivít, finančné krytie, plnenie úloh jednotlivých subjektov zapojených do aktivít AP, ako aj 
neočakávané zmeny, ktoré majú vplyv na plnenie AP. V meste Spišská Nová Ves sa bude monitorovať 
na štyroch troch úrovniach: 
 

 úroveň prednostu MsÚ polročne,  
 úroveň primátora mesta  –1 x ročne,  
 úroveň orgánov samosprávy (komisie pri MsZ a MsZ) – spravidla ročne, najneskôr ku koncu 

septembra daného roka.  
 
Závery monitoringu sú podkladom pre korekcie, doplnky a zmeny Akčného plánu.  
 
Vyhodnotenie dosahovania cieľov RP je činnosť uskutočňovaná po určitých etapách na základe 
súboru ukazovateľov (indikátorov) plnenia cieľov rozvoja mesta. Vzhľadom na to, že rozvojový plán 
mesta Spišská Nová Ves je vypracovaný a schválený na roky 2011 – 20202, režim jeho 
vyhodnocovania bude prebiehať spravidla 1x ročne (najneskoršie do konca februára nasledujúceho 
roka) a závery z hodnotenia budú komunikované jednak na úrovni mestského zastupiteľstva, ako aj 
na úrovni širokej odbornej a laickej verejnosti. Vyhodnotenie ukazovateľov pre jednotlivé ciele 
pripraví MsÚ v spolupráci so zodpovednými oddeleniami. Vyhodnotenie slúži ako poučenie z danej 
hodnotenej fázy, ktoré sa aplikuje na fázy nasledujúce. Výsledky hodnotenia môžu viesť k aktualizácii 
rozvojového dokumentu (zmene alebo úprave cieľov či opatrení a aktivít na ich napĺňanie). Môže tiež 
viesť k doplneniu alebo zmene ukazovateľov, ale aj k zmene ich sledovania. 
 
Na začiatku implementácie Rozvojového plánu (po schválení RP) je nevyhnutné vypracovať podrobnú 
metodiku merania indikátorov (ktorá bude používaná počas platnosti Rozvojového plánu mesta), ako 
aj zistiť východiskový stav vo všetkých vybraných ukazovateľoch. 
 
Aktualizácia rozvojového plánu je organickou súčasťou jeho implementácie a vytvára z neho 
moderný, otvorený a flexibilný dokument. Súčasťou procesu aktualizácie je systematický zber a 
vyhodnocovanie podnetov od subjektov pôsobiacich na území mesta či občanov mesta, sledovanie 
prichádzajúcich príležitostí či hrozieb pre mesto, ako aj výskyt nových skutočnosti, ktoré neboli 
známe pri zostavovaní rozvojového plánu. Zodpovedným za tento proces je MsÚ v spolupráci so 
zodpovednými oddeleniami. MsÚ navrhuje rozsah a spôsob aktualizácie. Periodicita zvažovania 
aktualizácie je minimálne raz za rok (súčasne s vyhodnocovacím procesom), v prípade potreby 
(odborný, legislatívny, politicky, strategicky podnet) aj častejšie.  
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Zmeny (doplnenia, vyňatia, zmeny obsahu a pod.) na úrovni opatrení a cieľov budú schvaľované na 
úrovni zastupiteľstva samosprávy mesta, zmeny aktivít na úrovni primátora mesta. V prípade, že by 
mali významnejší dopad aj na rozpočet mesta (projekty/projektové zámery), budú zmeny aktivít 
schvaľované na úrovni zastupiteľstva.  
 
Projekty, ich tvorba a manažment, sú jedným z nástrojov pre napĺňanie rozvojového plánu, teda by 
mali byť zamerané na riešenie už identifikovaných aktivít v AP.  
Mesto vytvára a iniciuje len projekty, resp. je partnerom projektov, ktoré sú v súlade s RP a sú 
príspevkom pre dosahovanie plánovaných výsledkov a očakávaných dopadov v rozvoji mesta. 
Identifikovanie projektových zámerov, vypracovanie projektu a jeho manažment vykonáva MsÚ a 
tieto návrhy projektov predkladá na schválenie do vedenia mesta. Na základe tohto schválenia sa 
vypracováva projekt (vlastnými alebo externými kapacitami), ktorý po získaní prísľubu 
spolufinancovania v zastupiteľstve mesta sa predkladá do zodpovedajúcich finančných schém.  

1.2 Inštitucionálne zabezpečenie implementácie RP  

V zásade platí, že model pre implementáciu rozvojového plánu definuje systém vzťahov medzi 
jednotlivými zložkami samosprávy mesta ako aj s jej sociálno-ekonomickými partnermi. Účelom 
takejto štruktúry vzťahov je rozdelenie zodpovedností a povinností ako aj koordinácia rozvojových 
činností tak, aby synergicky smerovali k dosahovaniu schválených cieľov a napĺňaniu vízie mesta. 
Naviac táto štruktúra vytvára rámec usporiadania vzťahov, prostredníctvom ktorého možno činnosti 
v rámci implementácie RP plánovať, organizovať, usmerňovať, kontrolovať a vyhodnocovať. Súčasne, 
formalizovaná štruktúra uľahčuje komunikáciu a tok informácií a má byť upravená tak, aby 
vyhovovala meniacemu sa vonkajšiemu a vnútornému prostrediu mesta. 
 
V súčasnosti samospráva mesta Spišská Nová Ves, ako veľká väčšina mestských samospráv je 
organizovaná na báze tzv. hybridného organizačného usporiadania, čo je kombinácia tzv. funkčnej 
(hierarchickej) štruktúry a štruktúry podľa produktov a služieb. Toto usporiadanie je vyhovujúce 
hlavne pre také služby verejnej správy, ktoré sú spojené s realizáciou tzv. rutinných administratívno-
správnych činností. Takéto inštitucionálne usporiadanie ale nevyhovuje požiadavkám na 
zabezpečenie realizácie rozvojových činností samospráv, keďže potláča kreativitu, samostatnosť 
v konaní a rozhodovaní, ako aj vytvára prostredie pre vznik tzv. autonómnych jednotiek (odborov, 
oddelení), ktoré zabezpečujú len „svoju agendu“ s minimálnou potrebou vzájomnej komunikácie a 
spolupráce v rámci celej samosprávy, ale aj navonok. 
 
V rámci predkladaného Rozvojového plánu na roky 2011-20202 mesto Spišská Nová Ves, uvedomujúc 
si zodpovednosť za jeho úspešnú realizáciu, pristupuje k inovatívnemu inštitucionálnemu modelu. 
Tento spočíva na tzv. maticovej organizačnej štruktúre, čo je kombinácia modelu založeného na 
produktoch a službách a na rozvojových programoch (rozvojových prioritách) schválených 
v rozvojovom pláne (ilustrované na nasledujúcom obrázku, ☺- ľudia, OZ – Organizačná zložka).      
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MsÚ   

 
Prednosta mestského úradu 

 
Externí 
experti 

Organizačná zložka 
rozvoja mesta 

Vedúci 
OZ 1 

Vedúci 
OZ 2 

Vedúci 
OZ 3 

Vedúci 
OZ 4 

Vedúci 
OZ 5 

Vedúci OZ 
6 

 

 

Rozvojový 
program A 

Manažér 
RP A 

☺☺☺   ☺   ☺☺ ☺  ☺☺ 

Rozvojový 
program B 

Manažér 
RP B 

☺ ☺☺   ☺   ☺☺  ☺☺☺ 

Rozvojový 
Program C 

Manažér 
RP C 

☺☺   ☺☺ ☺ ☺   ☺ 

 
Pri zachovaní postupne optimalizovanej organizačnej štruktúry (odborov, oddelení, referátov) 
založenej na produktoch a službách (organizačné zložky) sa vytvorí 10 rozvojových programov,  ako 
prierezových formalizovaných štruktúr (prechádzajúcich naprieč OZ) podľa rozvojových priorít mesta 
tak, ako boli definované v RP:  
 
Rozvojový program: Mesto ako centrum turizmu Stredného Spiša,  
Rozvojový program: Zaujímavé miesto pre podnikanie,  
Rozvojový program: Pulzujúce mesto,  
Rozvojový program: Zelené mesto,  
Rozvojový program: Sociálne zodpovedné mesto,  
Rozvojový program: Mesto aktívnej sociálnej inklúzie Rómov,  
Rozvojový program: Mesto kvalitnej výchovy a vzdelávania detí,  
Rozvojový program: Bezpečné mesto,  
Rozvojový program: Mesto dopravnej mobility,  
Rozvojový program: Mesto dobrého spravovania  
 
Každý rozvojový program má svojho oficiálne menovaného programového manažéra (mal by to byť 
vedúci tej organizačnej zložky, ktorá má obsahove najbližšie k danej rozvojovej priorite), ktorý je 
odborne a manažérsky zodpovedný za realizáciu daného programu.  
 
Programový manažér zodpovedá za: 

 iniciovanie, koordinovanie a monitorovanie opatrení a aktivít; 
 naplnenie a vyhodnocovanie cieľa(ov) programu v zmysle zadefinovaných indikátorov; 
 vypracovanie projektových zámerov a tvorbu a  implementáciu projektov súvisiacich 

s programom 
 
Ako členovia jednotlivých rozvojových programov budú oficiálne menovaní pracovníci z rôznych 
organizačných zložiek MsÚ (z tých, ktoré sú relevantné pre daný program). Súčasne bude pre každý 
rozvojový program vypracovaný tzv. odborný profil tzn. potrebné vedomosti a zručnosti v oblasti 
rozvoja a odborná špecializácia, ktorými by programový tím mal disponovať. Prípadná chýbajúca 
expertíza môže byť buď doplnená odborníkmi mimo samosprávy alebo sa špecializovaným 
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vzdelávaním dobudujú odborné kapacity pracovníkov samosprávy, prípadne kombináciou oboch 
prístupov. 
 
Všetky rozvojové programy budú koordinované organizačnou zložkou MsÚ zodpovednou za 
rozvojové činnosti  mesta. , ktorá je zodpovedná za celkovú koordináciu implementácie rozvojového 
plánu, realizuje súhrnný monitoring AP, vyhodnocovanie cieľov RP a je zodpovedný za proces 
aktualizácie RP.  
 
Navrhovaný rámec implementačného modelu predpokladá, že niektorí zamestnanci sú dlhodobo 
zaraďovaní (v zmysle svojej odbornosti) do programových tímov a zároveň sú súčasťou svojej 
organizačnej zložky. Je potrebné zadefinovať a upraviť ich pracovné náplne tak, aby boli ich obidve 
postavenia (pozície) časovo a odborne komplementárne. Navrhovaná maticová štruktúra je 
najvhodnejšia pre realizáciu rozvojových činností samosprávy, pružnejšie reaguje na prichádzajúce 
príležitosti, ako aj využíva plnohodnotne kvalitné, kvalifikované ľudské zdroje samosprávy. Tzv. 
dvojité riadenie pracovníkov, je len otázkou správneho nastavenia zodpovedností, právomocí, 
dokumentácie a kontroly ich výstupov, ako aj komunikácie a  postupom času sa stáva rutinným. 
 
Inštitucionálne zabezpečenie implementácie RP je ilustrované na nasledujúcom obrázku a bude 
spresnené a upravené internou smernicou MsÚ Spišská Nová Ves 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvojový plán, 

politika rozvoja, vízia 

 

 Rozvojový 

program: Zelené 

Mesto 

(Ciele, opatrenia, 

aktivity) 

Programový 

manažér 

Rozvojový 

program: 

Pulzujúce mesto 

(Ciele, opatrenia, 

aktivity) 

Programový 

manažér 

 

Rozvojový 

program:  

Bezpečné mesto 

(Ciele, opatrenia, 

aktivity) 

Programový 

manažér 

 

Rozvojový 

program: ...n... 

(Ciele, opatrenia, 

aktivity) 

Programový 

manažér 

 

  

 

 

Sumárny Akčný plán  

mesta na roky 1,2,3 

Priemet akčného plánu do pracovných úloh a činností pracovníkov jednotlivých 

organizačných zložiek (OZ) 

Koordiná

cia 

impleme

ntácie 

rozvojov

ého 

plánu 

OZ1 OZ2 OZ3 OZ4 OZ5 OZ6 OZ7 OZ8 OZn 

Koordinácia medzi rozvojovými programami 

Akčný plán  

programu na 

roky 1,2,3 

 

Akčný plán  

programu na 

roky 1,2,3 

 

Akčný plán  

programu na 

roky 1,2,3 

 

Akčný plán  

programu na 

roky 1,2,3 


