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Na ktorých pracoviskách bol
projekt riešený:

Združenie urbanistov a územných plánovačov Slovenska; Spolok architektov Slovenska
Regionálna rozvojová agentúra v Lučenci; Regionálna rozvojová agentúra v Skalici

Ktoré domáce pracoviská
spolupracovali pri riešení
(Slovenská republika):

SPU v Nitre, UMB v Banskej Bystrici, UPJŠ v Košiciach, EU v Bratislave

Udelené patenty alebo podané
patentové prihlášky, vynálezy
alebo úžitkové vzory
vychádzajúce z výsledkov
projektu:

DOBRUCKÁ, L. a kol.: Strategický rozvojový plán obce. – 1. vyd. – Bratislava: Peter
Mačura – PEEM, 2008. - ISBN 978-80-89197-77-4 (vedecká monografia, t.č. v tlači)

DOBRUCKÁ, L. a kol.: Tvorba strategického rozvojového plánu obce. – 1. vyd. –
Bratislava: Peter Mačura – PEEM, 2007. – 151 s. - ISBN 978-80-89197-66-8 (vedecká
monografia)
DOBRUCKÁ, L. a kol.: Systém plánovania v územných subjektoch na Slovensku. –
Bratislava: Peter Mačura – PEEM, 2007. – 118 s. - ISBN 978-80-89197-74-3 (recenzovaný
domáci zborník)
DOBRUCKÁ, L. a kol.: Rozvojové plány obcí na Slovensku – výber z analýz stavu. –
Bratislava: Peter Mačura – PEEM, 2005. – 110 s. - ISBN 80-89197-40-X (recenzovaný
domáci zborník)

Publikácie (knihy, články,
prednášky, správy a pod.)
zhrňujúce výsledky projektu
(uveďte i publikácie prijaté
do tlače alebo pripravované):

Uvádzajte maximálne päť
najvýznamnejších publikácií.

DOBRUCKÁ, Lucia: Uplatnenie strategických princípov v rozvoji obce. Odborná
konferencia: Krajina – Človek – Kultúra. Banská Bystrica. 2007. (prednáška)

V čom vidíte uplatnenie
výsledkov tohto projektu:

Strategický plán rozvoja obce je dokument, ktorý je povinnou prílohou každej žiadosti
o grant či dotáciu, často je však chápaný formálne. Spracovaná metodika je nástrojom na
tvorbu strategického plánu v kontexte systému plánovania na Slovensku. Ide o nástroj,
ktorý by mohol prispieť k dlhodobému a vyváženému rozvoju územných subjektov.

Podpisom záverečnej karty riešiteľ vyjadruje svoj súhlas ku zverejneniu údajov v nej uvedených.
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Charakteristika výsledkov

Evidenčné číslo: APVT-20-032104

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu (max. 20 riadkov) - slovensky:
Pôvodné ciele projektu boli modifikované, a to na základe podnetov odborníkov z oblasti vedy aj praxe prizvaných na
konferenciu usporiadanú v marci 2007. Nové ciele boli stanovené takto: analýza a zhodnotenie systému plánovania
v území na Slovensku, vymedzenie postavenia strategického plánovania v tomto systéme, spracovanie metodiky tvorby
strategického plánu v zmysle jeho postavenia a koordinácie s inými plánovacími dokumentmi. Spracovanie vzorového
strategického plánu (jeden z pôvodných cieľov grantu) bolo z cieľov vypustené.
Nové ciele sa podarilo naplniť prostredníctvom 2 monografií, 2 zborníkov vydaných pri príležitosti konania konferencií
a množstva menších prezentácií, príspevkov a článkov. Súčasťou projektu boli 2 konferencie, cieľom prvej bolo získať
stanoviská a podnety siedmych oponentov a odbornej verejnosti (prispela k modifikácii cieľov projektu), cieľom druhej
konferencie bolo zverejnenie záverov projektu. Riešiteľský tím spolupracoval počas projektu s viacerými obcami.
Dôvodom spolupráce bolo najmä overovanie postupov metodiky v praxi, ako aj spracovanie čiastkových návrhov
a opatrení pre dané obce.
Napriek tomu, že metodika ako celok nebola overená na príklade z praxe, jej čiastkové princípy boli úspešne uplatnené
počas spolupráce riešiteľského tímu na 2 ďalších projektoch, a to na projekte Vízia rozvoja plôch zelene v Skalici
v kontexte strategického rozvoja mesta a na projekte Povodie rieky Moravy v dotyku s Trnavským samosprávnym
krajom - Regionálna rozvojová štúdia územia pre potreby ďalších možností jej využitia. Inovatívny prístup uplatnený
v prvom prípade, v meste Skalica, bol prezentovaný na viacerých domácich aj zahraničných konferenciách a je
považovaný za možný vzor pre ďalšie slovenské mestá.
Ciele projektu je možné považovať za splnené. Aby sa však princípy spracovanej metodiky začali uplatňovať aj v praxi,
je potrebné nadviazať na výsledky projektu novým vedeckým grantom. Jeho cieľom by malo byť spracovanie princípov
integrovaného plánovania v území a ich implementácia do legislatívneho a inštitucionálneho rámca SR.

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu (max. 20 riadkov) - anglicky:
The original goals of the project were modified. Older professionals and consultants advised the team to do so at the
conference organised in March.  The new goals were set as follows: to analyse and evaluate the system of territorial
planning in Slovakia, to specify the position of strategic planning in the system, to develop a methodology (how to
develop the strategic plan) concerning on the position and coordination of SP and other planning documents rather than
to make a clear guide. An original idea of model strategic plan development was rejected.
2 scientific publications, 2 conference-books and a lot of shorter presentations, articles and reports fulfilled the new
goals. 2 conferences took place in March and in November. The first one aimed on “strategic document development
guideline” presentation and on getting a feedback from older colleges from science and practise. The second one aimed
on publication of the project results. The project team cooperated with many Slovak municipalities to verify its ideas
and methods. A lot of partial results and practical applications were created.
Even thou the methodology wasn’t verified as a complex model, the basic ideas and principals developed by the project
team were used in 2 practical projects – a project Vision of greenery development in connection to strategic
development of Skalica and the project River Morava in touch with Trnava self-governing district – Regional
development study. An innovative approach used in Skalica case was presented on Slovak and international forums and
it is considered to be a “best practise” example for Slovak municipalities.
The goals of the project were fulfilled. But it is necessary to follow the topic and to establish a new continuous research
project. That is the way to bring the developed ideas and principals into practise, to set up a large professional
discussion about the problems and to create relevant legal and institutional basis for strategic planning in territories in
Slovakia.

Podpis riešiteľa: ...........................................................


