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Dôvodová správa 

 

  

Strategický dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

Dunajská Streda na základe zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja bol 

vypracovaný v roku 2007. Prvá aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja mesta Dunajská Streda bola realizovaná v roku 2012, začiatkom roka 2014 bola 

predĺžená platnosť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dunajská 

Streda do konca roku 2014. 

V roku 2014 bol vypracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

mesta Dunajská Streda na roky 2015-2020 podľa zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore 

regionálneho rozvoja. 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda je 

základným dokumentom podpory regionálneho rozvoja na lokálnej úrovni. Cieľom 

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda je zmapovanie 

sociálno-ekonomickej priestorovej štruktúry mesta Dunajská Streda a na základe 

výsledkov týchto analýz vytvoriť program hospodárskeho a sociálneho rozvoja daného 

územia, ktorý bude základným strednodobým programovým dokumentom na podporu 

regionálneho rozvoja na úrovni mesta. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

mesta Dunajská Streda je strednodobý program cielených opatrení na stimuláciu 

ekonomického a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda. 

 

Cieľom dokumentu je navrhnúť systematickú a funkčne trvalo udržateľnú 

rozvojovú stratégiu, zameranú na realizáciu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

pri rešpektovaní globálnych cieľov regionálneho vývoja, resp. štátnej regionálnej 

politiky. Stanovuje hlavné smery rozvoja, formuluje strategické ciele a definuje úlohy 

a prvoradé potreby pre zabezpečenie rozvoja uvedených oblastí. Ciele a úlohy 

harmonizuje tak, aby prinášali všestranný rozvoj mesta Dunajská Streda. Program 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda je strednodobý plánovací 

dokument na obdobie 6 rokov s možnosťou jeho priebežnej aktualizácie – je otvoreným a 

živým dokumentom, program musí byť podľa potreby doplňovaný a upravovaný. 

Význam a využitie tohto dokumentu pri rozvoji mesta je v tom, že je spracovaný na 

základe terénneho prieskumu a za spoluúčasti miestnych aktérov a odborníkov (ktorí sú 

informovaní o problémoch a rozvojových potrebách mesta), napomáha k maximálnemu 

pochopeniu regionálnych špecifík záujmového územia a zároveň napomáha k 

maximálnemu absorbovaniu zdrojov Európskej únie pre mesto Dunajská Streda.  

Pri zostavení rozvojových priorít bol dôležitým zdrojom informácií prieskum 

názorov obyvateľstva, ktorým boli občania upozornení na prebiehajúci proces 

strategického plánovania rozvoja mesta a zapojení do plánovacieho procesu. Výsledky 

prieskumu poskytli podklady pre rozhodovanie o smerovaní práce na strategickom pláne. 

Prieskum zisťoval sociálno-ekonomické charakteristiky respondentov, podmienky 

bývania a spôsoby riešenia bytovej situácie, názory miestnych obyvateľov na kvalitu 

života v meste, služby a samosprávu, kladné a záporné stránky mesta, možnosti a 

prekážky rozvoja, predstavy o prioritných oblastiach rozvoja a zdrojoch financovania pre 

realizáciu rozvojových cieľov. 



Tento programový dokument je previazaný so sektorovými operačnými 

programami vypracovanými na základe Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 

2014-2020, ako aj s Národnou stratégiou regionálneho rozvoja SR (schválený uznesením 

Vlády SR č. 222 zo 14. mája 2014), Koncepciou územného rozvoja Slovenska 2001 

(KURS 2001), Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského 

samosprávneho kraja na roky 2009-2015, Územným plánom veľkého územného celku 

Trnavského kraja, Územným plánom mesta Dunajská Streda, Koncepciou rozvoja 

cestovného ruchu v meste Dunajská Streda (2012), Energetickou koncepciou mesta 

Dunajská Streda v tepelnej energetike (2005), Komunitným plánom mesta Dunajská 

Streda na roky 2012 – 2015. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

Dunajská Streda bol vypracovaný na základe metodiky, ktorú vydalo 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. 

Pri vypracovaní tohto programového dokumentu boli zohľadnené priority 

Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR, ako aj jej vízia regionálneho rozvoja na 

Slovensku: Slovensko sa má stať krajinou s vysokou kvalitou života všetkých občanov. 

Každý región bude využívať svoje danosti v prospech svojho udržateľného 

hospodárskeho, sociálneho, environmentálneho a územného rozvoja, a tým aj Slovenskej 

republiky, ako vyspelého, hospodársky, politicky a sociálne súdržného členského štátu 

Európskej únie. 

Pre naplnenie dlhodobej vízie regionálneho rozvoja SR zameranej na rozvoj obcí, 

miest a regiónov, zvyšovanie ich výkonnostného potenciálu a konkurencieschopnosti 

Národná stratégia regionálneho rozvoja SR stanovuje strategický cieľ: Integrovaným a 

výsledkovo orientovaným prístupom k regionálnemu rozvoju a na základe využitia 

vnútorného potenciálu regiónov zvýšiť do roku 2030 ich adaptabilitu, 

konkurencieschopnosť a výkonnosť pri súčasnom zvyšovaní kvality života obyvateľov a 

pri rešpektovaní princípov udržateľného rozvoja. 

Rozvojová stratégia mesta vychádza aj zo stratégie Európa 2020, prostredníctvom 

financovania projektov v programovom období 2014-2020 podporí 

 inteligentný rast: vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach 

a inovácii, 

 udržateľný rast: podporovanie ekologickejšieho a 

konkurencieschopnejšieho hospodárstva, ktoré efektívnejšie využíva 

zdroje, 

 inkluzívny rast: podporovanie hospodárstva s vysokou mierou 

zamestnanosti, ktoré zabezpečí hospodársku, sociálnu a územnú 

súdržnosť. 

 
 

 

 


