Informatívna správa o priebehu prípravy Programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja

1. Prostredie ovplyvňujúce prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
KSK
Základnou úlohou Košického samosprávneho kraja je zabezpečenie a koordinovanie
všestranného hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja vyššieho územného celku.
Významným prostriedkom realizácie rozvojových zámerov je strednodobý strategický
dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja. Ten
v symbióze s územným plánom vyššieho územného celku patrí medzi základné dokumenty
regionálneho a územného rozvoja kraja.
Košický samosprávny kraj od svojho vzniku niekoľko krát pristúpil k vypracovaniu,
resp. k aktualizácii svojho rozvojového programu. Cieľom bolo nielen dôsledne zmapovať
územie Košického kraja, jeho silných i slabých stránok, identifikovať ohrozenia a príležitosti
rozvoja, ale stanoviť aj stratégiu rozvoja, ktorá sa odrážala v prioritách kraja i v konkrétnych
opatreniach. Vzhľadom k tomu, že program hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja sa
v zmysle príslušných zákonov zaoberá nielen oblasťami, ktoré samosprávny kraj má vo svojej
priamej kompetencii (stredné školstvo, zdravotníctvo, sociálne zabezpečenie, kultúra,
doprava), ale všetkými oblasťami hospodárskeho života, slabým miestom dôslednej realizácie
predchádzajúcich Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK bolo širšie zapojenie
sociálno-ekonomických partnerov a zabezpečenie finančného krytia širokého spektra priorít
a opatrení, ktoré rozvojový dokument obsahoval. Bolo to aj napriek tomu, že odborný tím
KSK v roku 2008 v regióne Košického kraja organizoval stretnutia so sociálnoekonomickými partnermi za účelom prezentácie a publicity Plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja KSK na roky 2007 – 2013, ako aj iniciovania prípravy podnikateľských
i nepodnikateľských projektov, ktorých realizácia by prispela ku komplexnejšej realizácii
rozvojového programu kraja.
Regionálny rozvoj sa v súčasnosti uskutočňuje v dvoch vzájomne prepojených
koncepčných smerovaniach, a to na jednej strane realizáciou regionálnej politiky v rámci
vnútroštátnych legislatívnych noriem a národných strategických dokumentov a na druhej
strane na úrovni legislatívnych rámcov a foriem pomoci súvisiacich s využitím fondov
Európskej únie. Pripravovaný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja preto musí
zohľadňovať jednak Národnú stratégiu regionálneho rozvoja SR i Národný strategický
referenčný rámec SR na roky 2007 – 2013.
V súčasnom turbulentnom období globalizácie a svetového ekonomického vývoja,
ktorej integrálnou súčasťou je aj ekonomika Slovenska, prebiehajú procesy zmien a adaptácie
ekonomiky i spoločnosti na pokrízový stav, ktorý je diametrálne iný, ako v predkrízovom
období do roku 2008. Otrasy globálnej ekonomiky sa plne začali prejavovať v 1. štvrťroku
2009. V 2. a v ďalších kvartáloch roku 2009 bol dopad celosvetovej krízy na hospodárstvo SR
a územné samosprávy (obce, mestá, VÚC) celkom zreteľný, čo ovplyvnilo finančné
hospodárenie KSK, ako aj schopnosť spolufinancovania a realizácie viacerých rozvojových
zámerov. Aj vzhľadom na tento vývoj a dopady hospodárskej krízy sa v ďalšej dekáde rokov
2010 – 2020 predpokladá iba mierny rast ekonomiky. V tejto súvislosti nadobúda strategické
plánovanie územnej samosprávy na význame, najmä v kontexte nového prístupu k jeho
príprave v nadväznosti na:
- programové rozpočtovanie,
- efektívne využívanie nástrojov strategickej inteligencie,
- koncept inteligentných miest a regiónov,
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efektívne alokovanie verejných zdrojov do kľúčovej technologickej, technickej
a vzdelávacej infraštruktúry.

V súvislosti s prípravou PHSR KSK je popri vnímaní dopadov hospodárskej krízy
potrebné zohľadňovať aj skutočnosti súvisiace s klimatickými zmenami a povodňovou
situáciou v SR i v Košickom kraji, ktorá významným spôsobom ovplyvnila prístup k riešeniu
priorít kraja.
Zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy
na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov boli stanovené pôsobnosti
prechádzajúce na samosprávne kraje. Jednou z originálnych kompetencií kraja je aj oblasť
regionálneho rozvoja. Vypracovanie programu hospodárskeho, sociálneho i kultúrneho
rozvoja samosprávneho kraja vyplýva aj zo zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov, na ktorý nadväzuje zákon č. 539/2008 Z.z.
o podpore regionálneho rozvoja. Podľa tohto zákona je program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja kraja jedným zo základných dokumentov podpory regionálneho rozvoja. Tento zákon
územnej samospráve okrem iného uložil povinnosť zosúladiť nový program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja s cieľmi a prioritami Národnej stratégie regionálneho rozvoja, ktorú
vláda SR schválila v máji 2010.
Regionálny rozvoj a jej inštitucionálne zastrešenie bolo v tomto období v nadväznosti
na novelu kompetenčného zákona predmetom schvaľovania v rámci legislatívneho procesu.
S účinnosťou od novembra 2010 problematika regionálneho rozvoja, ako aj koordinácie
fondov Európskej únie prešli do kompetencie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR.
2. Priebeh prípravy Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja KSK
V súvislosti s prípravou rozvojového programu samosprávneho kraja je potrebné
zdôrazniť, že ide o odborne multidisciplinárny náročný proces, ktorý musí zohľadňovať
princíp partnerstva. Aby bol spoločensky akceptovaný a priechodný, musí taktiež spĺňať aj
náročné environmentálne kritériá z hľadiska zabezpečenia ochrany životného prostredia
a trvalo udržateľného rozvoja. To znamená, že v priebehu prípravy rozvojového dokumentu
kraja ide nielen o zber dát a následnú kvantitatívnu analýzu, ale predovšetkým o kvalitatívnu
analýzu, ktorej výsledkom by mala byť synergia možností rozvoja územia v nadväznosti na
endogénne zdroje a stanovenie stratégie a priorít rozvoja, ktoré zohľadňujú možnosti rozpočtu
samosprávneho kraja, ako aj názory a stanoviská spolupracujúcich a participujúcich sociálnoekonomických partnerov.
Odbor regionálneho rozvoja a plánovania KSK pristúpil k aktualizácii Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja v nadväznosti na zákon
o podpore regionálneho rozvoja v júni 2010 po schválení Národnej stratégie regionálneho
rozvoja SR. Národná stratégia obsahuje strategické ciele a priority rozvoja Slovenskej
republiky, Košického samosprávneho kraja i ďalších krajov SR. Podľa zákona rozvojový
program kraja má pozostávať z dvoch častí:
1. analyticko-strategickej, ktorá obsahuje najmä všestrannú charakteristiku vyššieho
územného celku, stav vybavenosti a obsluhy územia, analýzu a hodnotenie
hospodárskej, sociálnej, environmentálnej, kultúrnej situácie vr. verejného zdravia,
určenie rozvojového potenciálu a limitov rozvoja územia, definovanie podmienok
udržateľného rozvoja regiónu, stratégiu rozvoja, regionálnu inovačnú stratégiu
a analýzu finančných potrieb i možností financovania PHSR KSK,
2. programovej, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie
realizácie rozvojového programu, inštitucionálne, organizačné, finančné
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zabezpečenie, systém monitorovania a hodnotenia a časový harmonogram plnenia
programu.
S cieľom naplnenia štruktúry dokumentu odbor regionálneho rozvoja a plánovania
v závere mesiaca august 2010 požiadal jednotlivé odvetvové odbory KSK (školstva, kultúry
a cestovného ruchu, sociálnych vecí, zdravotníctva, dopravy, krízového riadenia
a komunitného rozvoja) o vypracovanie komplexných analytických informácií a následne aj
strategických zámerov rozvoja jednotlivých oblastí, ktoré má samosprávny kraj
v kompetencii. Taktiež požiadal finančný odbor o súčinnosť pri zlaďovaní rozvojových
zámerov jednotlivých odborov s návrhom rozpočtu KSK na nasledujúce roky, ktoré zapracuje
do programovej časti PHSR Košického kraja.
Súbežne sme nadviazali na doterajšiu dobrú spoluprácu s Technickou univerzitou
Košice a Inštitútom regionálneho a komunálneho rozvoja TU, ktoré v rámci Finančného
mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu získali grant na realizáciu projektu
Využitie strategickej inteligencie pre zlepšenie inovačnej politiky (STRIPE), ktorý sa
v súčasnosti implementuje. Projekt, ktorý odbor spoločne koordinuje s projektovým tímom
(projekt má byť ukončený v polovici roka 2011, čiastkové výstupy projektu budú súčasťou
návrhu PHSR kraja), je zameraný na rozvoj nástrojov strategickej inteligencie so zameraním
na budovanie partnerstiev a klastrových iniciatív s celkovým cieľom podporiť regionálnu
inovačnú politiku a regionálnu správu v SR. Prínosom projektu bude vytvorenie
informačného systému (inteligentného portálu), v rámci ktorého bude dostupná údajová
databáza nielen za SR, ale aj štáty EÚ, čo umožní porovnávať vývojové trendy, identifikovať
príčiny napredovania resp. stagnácie krajín alebo regiónov s cieľom objektivizovať
a formulovať stratégiu ďalšieho rozvoja.
Odbor regionálneho rozvoja a plánovania v etape prípravy PHSR KSK aktívne
spolupracuje so sociálno-ekonomickými partnermi z podnikateľskej i neziskovej sféry,
vzdelávacími inštitúciami, ako aj s inštitúciami podporujúcimi rozvoj podnikateľského
prostredia i prostredia pre vstup investorov. Súčasťou programu rozvoja kraja bude aj
regionálna inovačná stratégia i podmienky pre transfer technológií v Košickom kraji. V etape
vypracovania návrhu PHSR kraja zohľadňujeme strategické zámery obsiahnuté v programoch
hospodárskeho a sociálneho rozvoja najmä miest i väčších obcí, ktoré sú obsiahnuté v týchto
programoch. Berieme do úvahy aj vidiecky charakter Košického kraja. Pri formulovaní
stratégie rozvoja KSK budeme vychádzať nielen z priorít a cieľov vyplývajúcich zo
schválenej Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR, ale aj z Programového vyhlásenia
vlády SR, Národného programu reforiem, ako aj ďalších relevantných strategických
a koncepčných dokumentov schválených na národnej i regionálnej úrovni.
Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia sa zmenila filozofia prípravy Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja v nadväznosti na uplatnenie princípu programového
rozpočtovania v rámci verejnej správy. Od septembra 2007 nadobudla účinnosť novela
zákona o rozpočtových pravidlách, podľa ktorej sa zaviedlo programové rozpočtovanie
v miestnej a regionálnej samospráve. Ide o systém založený na plánovaní úloh a aktivít
subjektov samosprávy v nadväznosti na priority a alokovanie disponibilných rozpočtových
zdrojov do programov s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových
prostriedkov. Kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet
samosprávy) a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností,
ktoré sú financované z rozpočtu samosprávy. Programové rozpočtovanie je teda
rozpočtovaním orientovaným na ciele a na výsledky. Bude súčasťou druhej, programovej
časti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK. Mal by dokumentovať súlad
strategických zámerov s rozpočtovými možnosťami KSK.
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Z uvedeného prístupu vyplýva, že pokiaľ analytická i strategická časť Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK v zmysle zákona mapuje, analyzuje a navrhuje
stratégiu rozvoja všetkých oblastí hospodárskeho, sociálneho i kultúrneho života
samosprávneho kraja vrátane technickej, občianskej vybavenosti, kvality životného prostredia
a ďalších oblastí samosprávneho kraja ako celku, kapitola finančného zabezpečenia v rámci
programovej časti PHSR bude obsahovať iba finančné krytie rozvojových zámerov a aktivít
vyplývajúcich z kompetencií Košického samosprávneho kraja a jeho jednotlivých odborov.
3.

Ďalší postup pre predloženie návrhu Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja KSK na rokovanie Zastupiteľstva KSK

Odbor regionálneho rozvoja a plánovania KSK plánuje dokončiť návrh PHSR KSK
v analyticko-strategickej časti i programovej časti v priebehu mesiacov december 2010 –
január 2011 a nadväzne požiada o jeho posúdenie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
V etape posudzovania návrhu PHSR KSK odbor regionálneho rozvoja a plánovania
začne v regióne Košického kraja konzultačný proces, ktorý bude pozostávať z pracovných
stretnutí so sociálno-ekonomickými partnermi a zástupcami odborných inštitúcií s dôrazom na
prezentácie a konzultácie najmä strategickej a programovej časti dokumentu a formulovanie
opatrení a konkrétnych aktivít rozvoja Košického samosprávneho kraja pre ďalšie
programové obdobie.
Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK odbor regionálneho rozvoja
a plánovania KSK po zapracovaní pripomienok a doplňujúcich návrhov zo strany sociálnoekonomických partnerov, po prerokovaní v komisiách Zastupiteľstva KSK a po vypracovaní
stanoviska v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie predloží na
rokovanie Zastupiteľstva KSK v júni 2011.

Košice 27. 10. 2010
Spracovala: Ing. Molnárová M.
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