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Dôvodová správa  

 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len PHRSR) mesta 

Dunajská Streda na obdobie 2022 – 2027 je základným dokumentom podpory regionálneho 

rozvoja na lokálnej úrovni. PHRSR mesta Dunajská Streda na roky 2022 – 2027, bol 

vypracovaný podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení 

neskorších prepisov. Pri spracovaní PHRSR boli uplatňované všetky základné princípy 

regionálnej politiky EÚ: princíp koncentrácie, princíp partnerstva, princíp programovania, 

princíp doplnkovosti, princíp subsidiarity. 

 

PHRSR mesta Dunajská Streda poskytuje mestskej samospráve systémový nástroj na 

realizáciu rozvojových cieľov, pomáha správne sformulovať víziu mesta, stanovuje jasné, 

konkrétne priority rozvoja mesta a definuje cesty, ako ich dosiahnuť. 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 do roku 2027 s možnosťou jeho priebežnej aktualizácie – je 

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

 

Z hľadiska štruktúry PHRSR mesta Dunajská Streda je dokument rozčlenený na 5 častí: 

• v prvej časti je podrobne analyzovaný reálny stav jednotlivých oblastí územia mesta 

Dunajská Streda; 

• druhá časť je strategická, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja mesta pri zohľadnení jeho 

vnútorných špecifík a určuje hlavné ciele a priority rozvoja mesta pri rešpektovaní 

princípov regionálnej politiky v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného 

rozvoja územia; 

• tretia časť je programová časť, ktorá obsahuje strategické prioritné rozvojové 

oblasti mesta, definovanie strategických cieľov pri jednotlivých prioritných 

oblastiach, priority, zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu 

rozvoja mesta; 

• štvrtá časť programového dokumentu je realizačná časť, ktorá je zameraná na popis 

postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie programu 

rozvoja mesta; táto časť obsahuje aj akčný plán rozvoja mesta Dunajská Streda na 

obdobie 2022 – 2027; 

• posledná časť je finančná časť, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých 

opatrení a aktivít programu rozvoja mesta. 

 

PHRSR mesta Dunajská Streda na obdobie 2022 – 2027 reaguje na hlavné výzvy 

a kľúčové oblasti rozvoja strategického dokumentu Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 

2030 – Dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky – Slovensko 2030: 

ochrana a rozvoj zdrojov, ich udržateľné využívanie a rozvoj komunít. 

 

Spracovanie PHRSR prebiehalo v súlade so strategickými dokumentmi na programové 

obdobie 2021 – 2027 na úrovni Európskej únie, na úrovni Slovenskej republiky a na úrovni 

Trnavského samosprávneho kraja (napr. program je spätý s Partnerskou dohodou SR na 

obdobie 2022 –2027, Koncepciou územného rozvoja Slovenska 2001 [KURS 2001], Stratégiou 



adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy, Nízkouhlíkovou stratégiou rozvoja 

Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050, Programom hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na roky 2016 – 2023, Koncepciou 

rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského samosprávneho kraja 2021 – 2023, Územným 

plánom regiónu Trnavského samosprávneho 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 

sociálnych služieb mesta Dunajská Streda na roky 2016 – 2020 s predĺženou platnosťou do 

31.12.2021 atď.). 

Na tvorbe dokumentu sa podieľali 3 pracovné skupiny, aby boli pokryté kľúčové oblasti 

rozvoja mesta: 

• tím logistickej podpory pre rozvojové oblasti: Inovatívny a trvalo udržateľný 

ekonomický rozvoj, rozvoj cestovného ruchu 

• tím logistickej podpory pre rozvojové oblasti: Školstvo, vzdelávanie, šport, 

občianska spoločnosť, kvalitné sociálne a zdravotnícke služby, dostupná 

sociálna a zdravotná starostlivosť, podpora sociálnej inklúzie, podpora rozvoja 

kultúry, ochrana kultúrneho dedičstva 

• tím logistickej podpory pre rozvojové oblasti: Moderná technická 

infraštruktúra, doprava a mobilita, inteligentné mesto, digitalizácia, smart 

riešenia a technické inovácie, kvalitné a udržateľné životné prostredie 

 

Strategické ciele na obdobie 2022 – 2027 sú určené pre každú prioritnú rozvojovú 

oblasť,  na ktorú sa chce Mesto Dunajská Streda v období 2022 až 2027 zamerať. Ciele sú 

podrobnejšie špecifikované v jednotlivých opatreniach a následných aktivitách. Predložený 

PHRSR mesta Dunajská Streda na obdobie 2022 – 2027 bude po schválení MsZ Dunajská 

Streda sprístupnený na webovej stránke Mesta Dunajská Streda. 

 


