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Forma spracovania - externí odborníci 
- pracovníci samosprávy v súlade s  

Metodikou na vypracovanie programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/
obcí/VÚC, ktorá bola vydaná Ministerstvom 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
dňa 18/8/2014 a to v nadväznosti na novelu 
Zákona o podpore regionálneho rozvoja č. 
309/2014 Z. z, ktorým sa mení Zákon č. 
539/2008 Z. z.  
 



Obsah Programu rozvoja mesta Čadca na roky 2016 - 2022 s výhľadom do roku 2025 

1. Úvod  

▪ obsah dokumentu,  
▪ stručný popis kontextu vzniku a chronológie prípravy PRO,  
▪ stručné zhrnutie východiskových koncepčných dokumentov týkajúcich sa vymedzeného 

územia.  

      2 .   Analytická časť  

▪ kompletnú analýzu vnútorného prostredia na základe overeného súboru kvantitatívnych a 
kvalitatívnych dát podľa jednotlivých oblastí vrátane finančnej a hospodárskej situácie,  

▪ ex-post hodnotenie PHSR Mesta čadca na roky 2009-2015,  
▪ analýzu silných a slabých stránok územia,  
▪ identifikáciu hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia,  
▪ analýzu vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj situácie v území,  
▪ analýzu príležitostí a ohrození pre rast a rozvoj územia (posúdenie hlavných faktorov z 

hľadiska príležitostí a ohrození),  
▪ analýzu väzieb územia 
▪ SWOT analýzu,  
▪ analýzu možných rizík a hrozieb, identifikáciu kritických oblastí rozvoja,  
▪ identifikáciu východísk a možných riešení,  
▪ odhad budúceho možného vývoja.  

2.  Strategická časť  

▪ víziu územia,  
▪ formuláciu a návrh stratégie,  

Riadenie procesu spracovania - Za riadenie procesu spracovania bude 
zodpovedať riadiaci tím zložený zo zástupcov 
mestského úradu a dodávateľa.  
Členmi riadiaceho tímu budú:  
Za mesto Čadca:  
Koordinátor riadiaceho tímu:  
Ing. Milan Gura - primátor 
Členovia riadiaceho tímu za mesto Čadca 
(zamestnanci MÚ):  
- PaedDr. Jaroslav Velička – zást. primátora 
- Ing. Anna Zbojanová – prednosta MsÚ 
- RNDr. Miloslav Šulgan, CSc.ved. ORRaCR 

- Ing. Pavla Šimeková – ORRaCR 
Externí odborníci: 

- Ing. Pavol Weiss, CSc. 
- Marta Krivá, CSc.



▪ výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách - oblastiach rozvoja 
(hospodárska, sociálna, environmentálna).  

       4.   Programová časť  

▪ konkrétne opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám,  
▪ súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov vrátane východiskových a cieľových hodnôt.  

        5.   Realizačná časť  

▪ popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PRO,  
▪ popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PRO, spôsob 

komunikácie, kooperácie a koordinácie,  
▪ stručný popis komunikačnej stratégie PRO k jednotlivým cieľovým skupinám,  
▪ systém monitorovania a hodnotenia,  
▪ akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 nasledujúce roky  - vecný a časový 

harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a projektov.  

        6.   Finančná časť  

▪ indikatívny finančný plán na celú realizáciu PRO,  
▪ model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti 

sociálno-ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet mesta,  
▪ hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.  

         7.   Záver   

▪ informácia o schválení a zverejnení PRO.  


