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Priatelia Zeme-CEPA  

 

Priatelia Zeme-CEPA sú občianske združenie, ktorého poslaním je 

chrániť prírodu a krajinu, presadzovať sociálnu a ekonomickú 

spravodlivosť, podporovať vyvážený rozvoj regiónov a posilňovať účasť 

občanov na rozhodovaní o veciach verejného záujmu. Ich aktivity sú 

rozdelené do dvoch programov: 

 

 Verejný záujem a verejné financie (aktivity zamerané na občiansku kontrolu a monitorovanie 

medzinárodných finančných inštitúcií, fondov EÚ a korporácií) 

 Smerom k udržateľnému rozvoju (aktivity zamerané na podporu vidieckych regiónov, rozvoja 

udržateľnej energetiky, ochranu klímy a hľadania alternatív vo vybraných sektoroch) 

 Smerom k spoločenskej spravodlivosti (aktivity zaoberajúce sa chudobou na Slovensku, 

podporou rómskej mládeže a žien na vidieku a posilňovaním sociálnej solidarity) 

 

Priatelia Zeme-CEPA pôsobia na miestnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni. Vyhľadávajú 

a aktivizujú občanov a ich skupiny, rozvíjajú zručnosti a schopnosti svojich členov, pomáhajú 

vidieckym samosprávam formulovať a realizovať projekty, ktoré napomáhajú trvalo udržateľnému 

rozvoju a vyvíjajú osvetovú, publikačnú, konzultačnú, informačnú a vzdelávaciu činnosť. 

 

Priatelia Zeme-CEPA sa aktívne  angažujú v domácich a zahraničných sieťach. Pôsobia v rámci 

Friends of the Earth International, najväčšej medzinárodnej federácie environmentálnych MVO na 

svete a v jej regionálnom zoskupení Friends of the Earth Europe. Sú členom sietí CEE Bankwatch 

Network, SF Team for Sustainable Future, IFIwatchnet a OECD Watch.  
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Úvod 

 

Túto publikáciu sme pripravili ako reakciu na problémy, ktorým vidiecke samosprávy čelia pri 

získavaní a využívaní financií z fondov EÚ. Často musia bojovať s nedostatkom 

kvalifikovaných a skúsených pracovníkov v oblasti projektového manažmentu a financií na 

zabezpečenie spolufinancovania. Preto je pre ne náročné pripraviť kvalitný projektový zámer, 

zvládnuť zložitý proces prípravy žiadosti o príspevok a úspešne zrealizovať schválený 

projekt. 

 

Obce a iné subjekty, ktoré sú aktívne v oblasti regionálneho rozvoja, často medzi sebou 

súperia o financie a nespolupracujú na spoločných projektoch regionálneho významu 

v kľúčových oblastiach, ako sú napríklad energetika alebo odpadové hospodárstvo. Z tejto 

situácia ťažia predovšetkým komerčné poradenské firmy, ktoré nahrádzajú nedostatočné 

kapacity menších obcí. 

 

Vidiecke obce tak nemôžu v plnej miere využiť potenciál, ktorý im financie EÚ v oblasti 

regionálneho rozvoja prinášajú. Riešením je spájanie sa, koordinácia a spolupráca na 

spoločných prioritách. Spolupráca môže mať viaceré formy: od partnerstva v rámci 

konkrétnych projektov, združovanie sa v mikroregiónoch až po zakladanie spoločných 

kancelárií alebo centier, ktoré spojením zdrojov umožnia obciam vytvoriť dostatočné 

kapacity, aby mohli spoločne plánovať svoj rozvoj, sledovať existujúce aj plánované 

príležitosti pre získanie zdrojov, realizovať väčšie regionálne projekty a rýchlejšie a lacnejšie 

pripravovať individuálne malé projekty. Týmto spôsobom môžu obce zväčšiť svoje kapacity, 

znížiť náklady a odstrániť svoju závislosť od komerčných poradenských firiem. 

 

Účelom tejto publikácie je ucelene a výstižne predstaviť model spolupráce samospráv pri 

získavaní zdrojov z fondov EÚ na podporu spoločných rozvojových priorít regiónu. 

Predstavovaný model vychádza zo skúseností Priateľov Zeme-CEPA s pilotným projektom v 

mikroregióne Podpoľanie a rôznymi príkladmi koordinovaného regionálneho prístupu 

v niektorých iných štátoch. Prvá kapitola publikácie, ktorá popisuje pilotný projekt 

v Podpoľaní je zostavená z upravených textov z publikácie „Koordinácia prípravy a 

implementácie projektov na regionálnej úrovni: rôzne prístupy a ich udržateľnosť“1. Model 

predstavený v prvej kapitole publikácie je možné v prípade záujmu samospráv za ich aktívnej 

účasti použiť pri tvorbe vlastnej servisnej jednotky. 

 

 

                                                
1
 Priatelia Zeme-CEPA: Koordinácia prípravy a implementácie projektov na regionálnej úrovni: rôzne 

prístupy a ich udržateľnosť. 2011. 
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1. Pilotný projekt Servisného centra pre mikroregión 

Podpoľanie 

 

 

Kontext 

 

Zámerom Priateľov Zeme-CEPA bolo vytvoriť podmienky pre poskytovanie kvalitného 

a stabilného servisu pre vidiecke samosprávy pri využívaní štrukturálnych, ale aj iných 

verejných fondov vo vybranom vidieckom regióne, otestovať reálne potreby samospráv 

počas pilotnej fázy, ich schopnosť a kapacity zvládnuť koordináciu takéhoto systému vo 

vlastnej réžii, navrhnúť zlepšenia a zapracovať ich do aktualizovaného modelu. 

 

Pilotný projekt pripravili Priatelia Zeme-CEPA pre Koordinačné združenie obcí MR 

Podpoľanie. Predchádzali mu konferencie, exkurzie a pracovné stretnutia s predstaviteľmi 

obcí, zahraničných partnerských inštitúcií, občianskych združení a regiónov v období 2005 - 

2008. Inšpiráciou sa stal systém koordinácie verejných fondov uplatňovaný vo Walese 

a projekty na podporu regionálneho rozvoja CpKP na Morave. 

 

Systém sa testoval v mikroregióne Podpoľanie na strednom Slovensku v rokoch 2009 – 2011 

s tým, že v budúcnosti môže byť v modifikovanej podobe aplikovaný aj v ďalších regiónoch 

Slovenska alebo v iných krajinách. Mikroregión Podpoľanie sa nachádza v centrálnej časti 

Banskobystrického kraja. Vznikol v roku 1994 a v súčasnosti ho tvorí 18 samospráv, ktorých 

územia majú spoločnú rozlohu 573,31 km² a žije v nich takmer 39 tisíc obyvateľov (2010).  

 

Priatelia Zeme-CEPA stanovili štyri základné princípy pre prípravu a činnosť budúceho 

Servisného Centra pre mikroregión Podpoľanie (SC):  

 

 Aktívna spolupráca samospráv v prípravnej fáze. 

 Transparentnosť pri všetkých operáciách SC a zainteresovaných subjektov.   

 Spoločné záujmy mikroregiónu majú prednosť pred individuálnymi záujmami samospráv, 

zainteresovaných subjektov, jednotlivcov a politikov. 

 Snaha o dosiahnutie finančnej sebestačnosti SC prostredníctvom komerčných 

konzultačných služieb nesmie ohroziť podstatu SC (t.j. koordinovať štrukturálnu pomoc 

v mikroregióne Podpoľanie). 
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Funkcie a činnosť SC 

 

Pôvodný zámer formuloval úlohy SC v piatich základných oblastiach takto: 

 

 
 

 

Prax ukázala, že z celkového portfólia plánovaných úloh SC samosprávy považovali za 

najdôležitejšie vyhľadávanie možných externých finančných zdrojov a prípravu projektov. 

Z tohto pohľadu SC poskytovalo samosprávam kapacity v dvoch veľmi dôležitých oblastiach:  

 

 pri príprave väčších prioritných projektov na úrovni mikroregiónu alebo viacerých obcí 

 a  

 pri príprave menších a jednoduchších projektov na úrovni jednotlivých samospráv. 

 

Prípravu väčších prioritných projektov (projekty nadobecného, regionálneho charakteru) 

zabezpečoval trojčlenný tím projektových manažérov pod vedením riaditeľky SC 

a s podporou asistentky a manažéra pre informácie a komunikáciu. Tento komponent SC bol 

inšpirovaný činnosťou verejnej servisnej inštitúcie s dlhou tradíciou a vynikajúcimi úspechmi - 

Európskeho centra Západného Walesu (West Wales European Centre – WWEC). 

Predstavitelia WWEC pomáhali pri príprave zámeru SC a poskytli jeho tvorcom dôležité 

skúsenosti. 

 

Na prípravu menších a jednoduchších projektov pre obce bolo vyškolených 15 osôb 

z mikroregiónu Podpoľanie, z ktorých 8 vybraní získali zamestnanie ako lokálni projektoví 

manažéri. Každý z nich pod vedením koordinátora pracoval 18 mesiacov na plný úväzok pre 

2 až 3 obce. Tento komponent SC bol inšpirovaný projektom „Mladí pro venkov“, ktorý na 

Morave realizovalo Centrum pro komunitní práci. Jeho cieľom bolo okrem posilnenia kapacít 

na tvorbu projektov v malých obciach aj udržať na vidieku mladých perspektívnych ľudí. 



6 

 

Riadenie a štruktúra SC 

 

Činnosť SC riadi a kontroluje KZ Podpoľanie. Tento riadiaci orgán (RO) rozhoduje o všetkých 

strategických otázkach (napr. schvaľuje plán činnosti a priority pre daný rok), rozpočte a 

personálnom zložení SC. RO vydáva aj pokyny pre pracovníkov SC. 

 

Regionálny poradný panel (RPP) monitoroval činnosť SC a sledoval plnenie plánovaných 

výstupov a cieľov. Poskytoval RO a personálu SC odporúčania na zlepšenie činnosti SC, 

pričom podnety RPP mali pre RO poradný charakter. RPP bol nezávislý od RO a jeho 

činnosť bola vymedzená štatútom, ktorý schválil RO. Jeho členmi boli zástupcovia 

Banskobystrického samosprávneho kraja, občianskeho združenia Podpoľanie, Krajskej 

regionálnej rozvojovej agentúry v Banskej Bystrici, Priateľov Zeme-CEPA, Centra pre 

vzdelávanie neziskových organizácií a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Stretnutia 

RPP pripravovala riaditeľka SC a zúčastňovali sa ich aj niektorí zástupcovia RO.  

 

SC zamestnávalo počas pilotnej fázy (september 2009 – marec 2011) 3 projektových 

manažérov, 8 lokálnych projektových manažérov a ich koordinátora, riaditeľku a asistentku, 

komunikačného manažéra, fundraisorku a finančnú manažérku. Všetci mali uzavretú 

pracovnú zmluvu s KZ Podpoľanie. Administratívu súvisiacu s projektom vykonávala hlavná 

projektová manažérka. 

 

RO prijal nasledovnú organizačnú schému SC: 

 

 
 

Metodickým garantom projektu počas pilotnej fázy boli Priatelia Zeme-CEPA. Ich úlohou bolo 

hodnotiť projekt a podporovať propagáciu jeho výsledkov, a poskytovať odporúčania vedeniu 

SC a RO. 
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Financovanie 

 

Podmienky na zriadenie SC (vrátane konzultácií, sprostredkovania partnerov, prípravy 

štúdií, analýz, zámeru, projektu aj žiadosti o finančnú podporu) pre KZ Podpoľanie vytvárali 

v rokoch 2005 – 2009 bezplatne Priatelia Zeme-CEPA. Výdavky na tieto činnosti kryli 

z rôznych grantov a z vlastných zdrojov. 

 

Náklady na personál, prevádzku aj zariadenie SC počas pilotnej fázy v celkovej sume 565 

tisíc EUR financovali príspevky z Nórskeho finančného mechanizmu (85 %) a zo štátneho 

rozpočtu SR (15 %). Mesto Detva prenajalo SC priestory v historickej budove bývalého 

mestského úradu. 

 

V druhej polovici pilotnej fázy venovalo vedenie SC značnú pozornosť príprave rôznych 

návrhov financovania jeho ďalšej činnosti. Pôvodný zámer predpokladal kombináciu grantov, 

príjmy za implementáciu niektorých regionálnych projektov, príspevky od Banskobystrického 

samosprávneho kraja, príspevky od členských obcí KZ Podpoľanie a príjmy z vlastnej 

činnosti SC.  

 

Tieto predpoklady negatívne ovplyvnili komunálne voľby, ktoré pred ukončením projektu 

zmenili vedenie v 8 zo 18 samospráv MR Podpoľanie a finančná kríza, kvôli ktorej väčšina 

obcí začala v roku 2011 hospodáriť podľa rozpočtového provizória a nebolo pre ne ľahké 

zaviazať sa k výraznejšiemu financovaniu činnosti SC.  

 

 

Dosiahnuté výsledky SC počas pilotnej fázy 

 

 Vyškolil sa personál SC (projektoví manažéri aj ďalší pracovníci). Personál získal cenné 

skúsenosti s prípravou projektov a oboznámil sa s prácou, spôsobom fungovania 

a problémami samospráv. 

 RO prijal základné interné smernice upravujúce činnosť SC. Vedenie SC vytvorilo 

systém vnútornej aj externej komunikácie a riadenia. SC získalo vhodné priestorové, 

technické, materiálne a finančné podmienky pre prácu.  

 SC vykonalo prieskum potrieb a priorít v každej obcí MR Podpoľanie formou osobných 

konzultácií s predstaviteľmi všetkých samospráv. Na základe záverov prieskumu RO 

schválil tri prioritné oblasti, na ktoré sa sústredila pozornosť SC pri príprave projektov 

(energetika, kultúra a cestovný ruch). 

 SC pripravilo aktualizácie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre 11 obcí 

(táto činnosť zahŕňala najmä prípravu dotazníkov, zber a spracovanie údajov a 

konzultácie s obecnými poslancami). 

 SC vytvorilo a pravideľne aktualizovalo rozsiahlu databázu aktuálnych grantových a 

dotačných programov, ktorá bola obsahom a rozsahom ojedinelá na Slovensku. Všetky 

obce boli priebežne informované o nových grantových výzvach. 

 Lokálni projektoví manažéri pripravili a odovzdali 27 lokálnych projektov v rámci 

programu LEADER prostredníctvom MAS a 82 ďalších lokálnych projektov v rámci 

rôznych podporných schém a grantových programov s rôznymi uzávierkami a s rôznou 

mierou náročnosti. Počas pilotnej fázy teda každý lokálny projektový manažér pripravil 

a odovzdal v priemere 13,6 projektov. Okrem odovzdaných projektov rozpracovali lokálni 
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projektoví manažéri ďalších 21 lokálnych projektov a začali pracovať aj na implementácii 

25 schválených lokálnych projektov. 

 Projektoví manažéri počas pilotnej fázy odovzdali 6 samostatných projektov, 

rozpracovali 1 regionálny projekt a implementovali 1 regionálny projekt. 

 Celková hodnota projekčných prác SC pre samosprávy počas pilotnej fázy bola 

odhadnutá na 89 500 EUR. Táto hodnota zahŕňala náklady na prípravu a implementáciu 

projektov a aktualizácie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktoré by obce 

inak museli zaplatiť iným subjektom. 

 Z projektov, ktoré SCMP pripravilo pre samosprávy, 26 získalo podporu od rôznych 

verejných a súkromných inštitúcií. SCMP tým prispelo k získaniu 646 146 EUR pre 

lokálny a regionálny rozvoj v mikroregióne Podpoľanie. 

 

 

Slabiny pilotného projektu 

 

Predpokladom dobrého fungovania servisnej inštitúcie typu SC je aktívna účasť samospráv 

na príprave zámeru a ich vynikajúca súčinnosť v prípravnom období. Slabiny v tejto oblasti 

sa prejavili neskôr počas pilotnej fázy pôsobenia SC. Samosprávy počas prípravy zámeru 

síce prejavili záujem o vytvorenie SC ako svojej servisnej jednotky, nevyčlenili však 

dostatočné kapacity a čas na tento účel.  

 

Samosprávy boli pasívne pri tvorbe a pripomienkovaní variantov základných parametrov SC 

ako svojej budúcej servisnej inštitúcie (štruktúry, veľkosti, rozsahu činnosti, záväzných 

monitorovacích indikátorov a podobne). Tak sa medzi záväzné indikátory projektu (z ktorého 

sa financovala pilotná fáza činnosti SC) dostal aj konkrétny počet pracovných miest, čo 

komplikuje udržateľnosť SC. 

 

Priatelia Zeme-CEPA preto podpísali s KZ Podpoľanie niekoľko mesiacov pred začatím 

implementácie pilotnej fázy memorandum o spolupráci. V ňom sa už obce zaviazali 

k súčinnosti pri príprave podmienok na vytvorenie SC. Každá samospráva mala poveriť 

v prípravnom procese jednu osobu a jej náhradníka ktoré ali v prípravnej a neskôr aj 

v realizačnej fáze zabezpečovať plynulú výmenu informácií, plniť potrebné úlohy a pôsobiť 

ako kontaktné osoby pre projekt za danú samosprávu. Všetky kontaktné osoby mali mať 

k dispozícii mobilný telefón, emailovú adresu na komunikáciu o projekte, mali sa zúčastniť 

vstupného seminára o projekte organizovaného Priateľmi Zeme-CEPA, mali mať k dispozícii 

projektovú dokumentáciu a dôkladne ju naštudovať. Obce však tento záväzok nesplnili. 

Nezabezpečili ani výber osoby, ktorá mala koordinovať práce počas prípravnej fázy 

a nevyčlenili primerané finančné prostriedky na tento účel. Tým neskôr vznikli komplikácie, 

ktorým bolo možné uvedenými opatreniami predísť.  

 

Samosprávy nepropagovali v regióne úlohu SC pri odstraňovaní svojej závislosti od 

komerčných subjektov pri príprave projektov (t.j. základné poslanie celého modelu) ani 

nešpecifikovali úlohu SC v celkovej koordinácii rozvoja mikroregiónu. Tým dochádzalo v 

mikroregióne k nedorozumeniam a napätiam, ktoré komplikovali činnosť SC. 

 

Samosprávy ako RO SC neboli aktívnou oporou personálu SC, ich niektorí predstavitelia 

nepoznali dostatočne činnosť SC a nestotožnili sa s jeho poslaním. Počas pilotnej fázy 

napríklad časť samospráv združených v KZ Podpoľanie ďalej využívalo popri službách SC aj 
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služby komerčných konzultantov. Tým na jednej strane vznikal dojem predimenzovanosti SC 

a zároveň sa znižoval prínos SC pre obce. Zároveň ale RO vytváral tlak na vedenie SC, aby 

testoval rôzne spôsoby doplnkového samofinancovania v budúcnosti, vrátane konzultačnej 

činnosti pre iné subjekty ako cieľové obce. SC tak malo na svoje spolufinancovanie získavať 

prostriedky prípravou projektov pre cudzie obce, zatiaľ čo časť obcí v mikroregióne 

Podpoľanie si v tom istom čase prípravu podobných projektov komerčne objednávalo 

u konzultačných firiem. 

 

Niektoré činnosti SC zamýšľané v pôvodnom zámere nebolo možné počas pilotnej fázy 

realizovať (aj kvôli niekoľkomesačnému sklzu pri uzatvorení zmluvy s donormi). SC napríklad 

nevykonávalo neoficiálne vnútorné audity pre individuálne projekty obcí.  

 

Neosvedčilo sa rozdelenie projektových manažérov na tých, ktorí sa sústredili na prípravu 

väčších regionálnych projektov a tých, ktorí mali na starosti prípravu lokálnych projektov, ani 

ich špecializácia na prioritné oblasti. Na základe skúseností z pilotnej fázy činnosti SC 

možno odporučiť intenzívnejšiu tímovú prácu projektových manažérov. Ako užitočné sa javí 

aj zlúčenie niektorých funkcií, napríklad komunikačného manažéra a riaditeľky alebo 

fundraisorky, finančnej manažérky a účtovníčky. 
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2. Základné predpoklady úspechu prípadnej aktualizácie 

modelu SC v iných regiónoch  

 

Pilotný projekt v Podpoľaní priniesol mnohé cenné skúsenosti. Z nich vyplývajú dôležité 

odporúčania pre aktualizovaný model koordinácie prípravy projektov pre ďalšie vidiecke 

regióny: 

 

Prípravná fáza 

 

Základný predpoklad pre dlhodobé efektívne fungovanie SC je aktívna účasť samospráv na 

príprave a navrhovaní parametrov SC:  

 

 Samosprávy musia vopred sformulovať spoločné priority celého zámeru. Musí byť jasné, 

prečo sa spájajú a aké poslanie má mať budúce SC. 

 Samosprávy a ich partneri by mali pred začatím prípravných prác podpísať zmluvu 

o partnerstve, z ktorej by mali byť jasné úlohy a povinnosti každého člena partnerstva a 

podmienky spolupráce. 

 Samosprávy musia vyčleniť dostatočné kapacity a čas na prípravu zámeru. Nesmú sa 

spoľahnúť iba na partnerov, že prípravu zámeru zabezpečia. Musia byť aktívne najmä 

pri  nastavovaní základných parametrov SC: jeho štruktúry, veľkosti, rozsah činnosti a 

podobne. 

 Starostovia a primátori / samosprávy by mali poskytnúť mandát vybranej osobe 

zastupovať ich v celom prípravnom procese a súvisiacich prácach (mali by byť pre 

prípravný tím „styčnými dôstojníkmi“ pre každú samosprávu). Tieto osoby by mali mať 

k dispozícii základné komunikačné nástroje (mobil, e-mail), mali by dobre poznať všetky 

detaily zámeru, musia mať na účasť v prípravnej fáze čas a musia dostať jasné úlohy. 

Týmito osobami by z praktických dôvodov nemali byť starostovia alebo primátori. 

 Samosprávy by mali jasne vyčísliť finančnú hodnotu prípravy a implementácie projektov 

(a ďalších činností, ktoré by SC malo v budúcnosti robiť) počas posledných 3 rokov. 

Musia tiež jasne povedať, do akej miery budú v budúcnosti využívať služby SC. Od toho 

by sa totiž mal odvíjať mechanizmus spolufinancovania činnosti SC.  

 Samosprávy by mali vopred načrtnúť realistický systém stabilného financovania SC, 

vrátane vlastných príspevkov na jeho činnosť. 

 O príprave celého zámeru by samosprávy mali informovať všetky významné subjekty 

v cieľovom regióne, ktoré sú aktívne v oblasti regionálneho rozvoja, prípravy projektov 

a majú ambíciu koordinovať súčinnosť regionálnych subjektov v týchto oblastiach (RRA, 

MAS, atď.). Predíde sa tým budúcim konfliktom záujmov a nedorozumeniam pri 

zasahovaní budúceho SC do „sfér ich vplyvu a pôsobnosti“.  

 

 

Poslanie SC 

 

Ak sa má SC stať prvkom koordinácie regionálneho rozvoja, samosprávy mu musia 

poskytnúť dostatočnú mieru autonómie pri rozhodovaní o tom, aké typy projektov bude SC 

pripravovať a realizovať. Zároveň si musia plniť funkciu riadiaceho orgánu SC a vhodne ho 

usmerňovať. 
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 Najdôležitejšou funkciou SC je vymaniť samosprávy zo závislosti od komerčných 

konzultačných firiem pri tvorbe projektov a umožniť im plánovať a realizovať vlastný 

rozvoj v súlade s dlhodobými spoločenskými prioritami, a nie pod tlakom akútnych 

problémov či momentálnych grantových možností. Samosprávy by mali predísť tomu, 

aby sa SC nedostalo do pozície „radaru“ na vyhľadávanie akýchkoľvek fondov na 

akékoľvek projekty. Toto poslanie by malo byť zakotvené v štatúte SC. 

 Na jednej strane, je potrebné priebežne a pružne modifikovať činnosti SC podľa potreby. 

Napríklad, je dôležité, aby správne reagovali na vývoj situácie (hospodárska kríza, 

voľby, zmena pravidiel poskytovania grantov, atď.) a prispôsobovali tomu stratégiu 

činnosti SC. Na druhej strane je mimoriadne dôležité, aby samosprávy predišli 

využívaniu SC na politické ciele (urýchlená príprava nepodstatných a bezvýznamných 

„optických“ predvolebných projektov) a umožnili SC postupovať strategicky. 

 Samosprávy musia zabezpečiť, aby sa SC nestalo nástrojom na „plátanie“ akútnych 

potrieb na úkor napĺňania strategických priorít. Napríklad, kapacity personálu SC by sa 

nemali plytvať na suplovanie nedostatku administratívnych pracovníkov na obecných 

úradoch a podobne. 

 

 

Základné parametre SC, rozsah činností a kapacity 

 

Návrh kapacít vyčlenených a vytvorených pre SC musí vychádzať z dôslednej analýzy 

prostredia cieľového regiónu a jeho potrieb. Návrh musí umožňovať meniť kapacity SC 

v prípade potreby (t.j. kapacity by nemali byť fixné na dlhé obdobie vopred), pričom je ale 

zároveň dôležité, aby budúce SC stabilne plnilo svoje základné poslanie. 

 

 Predtým, ako SC začne vykonávať svoju činnosť, by každá partnerská samospráva mala 

vykonať prieskum vlastných potrieb a priorít. Potom by samosprávy mali schváliť 

spoločné prioritné oblasti, na ktoré by sa SC malo strategicky zamerať a navrhnúť 

kapacity na ich realizáciu.  

 Aby sa predišlo nepredpokladaným finančným problémom, je potrebné vytvoriť čo 

najrealistickejší finančný plán. Účelovo manipulovaný formálny finančný plán, ktorý sa 

často robí iba s cieľom splniť administratívne požiadavky prípadných donorov, nemá 

žiadny praktický význam a skôr skomplikuje situáciu obciam v budúcnosti, než im 

pomôže. 

 Predpokladom úspechu je mať dostatočne diverzifikované zdroje financovania. Ich 

základom by mali byť príspevky obcí – výška ročného príspevku by sa napríklad mohla 

odvíjať od celkovej sumy platieb, ktoré v predchádzajúcom období konkrétna 

samospráva zaplatila komerčným subjektom za činnosti, ktoré by v budúcnosti malo 

vykonávať SC.  

 Finančný plán by mal počítať aj s prípadnou komerčnou činnosťou SC (jej cieľom by 

však nemalo byť dosahovanie zisku pre samosprávy, ale zabezpečenie doplnkových 

príjmov na dlhodobú stabilizáciu výkonu a poslania SC). Tu je treba upozorniť na to, že 

snaha o zvyšovanie príjmov SC týmto spôsobom (prípadne o dosiahnutie finančnej 

sebestačnosti SC, ku ktorej môžu samosprávy tlačiť donori) nesmie ohroziť podstatu 

SC (t.j. koordinovať prípravu a implementáciu prioritných projektov na podporu 

regionálneho rozvoja regiónu). 

 Samosprávy musia vopred dôsledne zvážiť podmienky podpory od rôznych 

donorov. Nemali by prijímať finančné príspevky podmienené opatreniami, ktoré nevedia 
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vopred garantovať, resp. nesmú sa zaviazať k udržaniu indikátorov v období po vypršaní 

podpory (typickými problémovými indikátormi z tohto pohľadu sú počty pracovných 

miest, ktoré sa obce zaviažu udržať niekoľko rokov po ukončení projektu, alebo 

garantovaný počet ukončených projektov). A to ani v prípade zdanlivo výhodnej 

dočasnej finančnej podpory. 

 Obce by mali maximálne využiť existujúce nevyužívané alebo čiastočne využívané 

technické, priestorové aj personálne kapacity samospráv na účel budúceho SC. 

 Pri výbere pracovníkov budúcej servisnej inštitúcie by samosprávy mali preferovať 

miestnych obyvateľov. Mali by sa snažiť udržať schopných, vzdelaných a skúsených 

ľudí v ich domácom regióne. Preto musia venovať dostatočnú pozornosť tvorbe 

výberových kritérií. Osvedčilo sa, aby podmienkou zaradenia do zoznamu uchádzačov 

bolo úspešné absolvovanie predchádzajúceho školenia. Výberovými kritériami tiež 

možno dosiahnuť ďalšie efekty, napríklad zamestnať osoby, ktoré sú vo zvýšenej miere 

ohrozené ekonomickou marginalizáciou (mamičky po materskej dovolenke, absolventov 

vysokých škôl po skončení štúdia, ktorí sú často z ekonomických dôvodov nútení 

opúšťať vidiecke regióny, atď.) 

 Osvedčilo sa aj kategorizovať činnosti a typy projektov, ktoré by SC malo 

v budúcnosti vykonávať a pripravovať a odhadnúť ich čo najreálnejšiu hodnotu. Uľahčí to 

kvantifikovanie hodnoty vykonanej práce SC v budúcnosti, monitorovanie plnenia 

stanovených ukazovateľov a aktualizáciu činnosti a očakávaní od SC. Tiež to môže 

samosprávam pomôcť aktualizovať odhadované prínosy SC a úspory a podľa výšky 

týchto úspor upravovať mieru spolufinancovania SC v budúcnosti.  

 

 

Štruktúra 

 

Pôsobenie SC pre mikroregión Podpoľanie môže poskytnúť dobré podnety aj pri návrhu 

organizačnej a riadiacej štruktúry budúcej servisnej inštitúcie tohto druhu.  

 

Riadiacim orgánom (RO) SC by malo byť združenie samospráv (ideálne už ustanovený 

mikroregión). RO bude rozhodovať o všetkých strategických otázkach (napr. bude 

schvaľovať plán činnosti, určovať prioritné projekty pre daný rok) aj o rozpočte a 

personálnom zložení SC.  

 

Dôležitým podporným prvkom RO by mal byť Poradný panel (PP), ktorý by mal monitorovať 

činnosť SC a sledovať plnenie stanovených cieľov na základe vopred určených indikátorov. 

Mal by pripravovať odporúčania na zlepšenie činnosti SC. Jeho činnosť by mala byť 

upravená štatútom, o ktorom rozhodne RO.  

 

Je dôležité, aby PP nebol iba formálny subjekt. PP môže totiž výrazne pomôcť RO 

usmerňovať činnosť SC, najmä vzhľadom na chronický nedostatok času na strane vedenia 

samospráv. Jeho členmi by mali byť vopred dobre vybrané osoby, ktoré sa zaoberajú 

rozvojom mikroregiónu, sú v téme dobre zorientované, majú čas a sú od obcí nezávislé. Ich 

počet môže byť rôzny (ideálne 3-5).  
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Základná schéma riadenia môže byť podobná štruktúre SC pre mikroregión Podpoľanie: 

 

 
 

Organizačná schéma modifikovaného SC mala, naopak, vziať do úvahy najmä nedostatky 

pilotného projektu v Podpoľaní, najmä: 

 

 Minimalizovať počet pracovníkov a kumulovať niektoré funkcie (napríklad riaditeľ/ka by 

mal zabezpečovať aj komunikáciu a fundraising).  

 Využívať kapacity existujúcich lokálnych organizácií (najmä neziskových) a vysokých 

škôl, zapájať ich do činnosti SC (ako dobrovoľníkov, ponúkať priestor na študentské 

práce, prax a výskumy atď.).  

 Priebežne dokumentovať a hodnotiť výkon personálu SC na jednej strane a poskytovať 

priebežnú a partnerskú spätnú väzbu zo strany RO na druhej strane.  

 Nedeliť projektových manažérov na „lokálnych“ a „regionálnych“, zabezpečiť tímovú 

prácu projektových manažérov. 

 

 

RIADIACI ORGÁN (RO) 

 stanovuje priority a určuje plán činnosti SC 
na každý rok  

 kontroluje činnosť SC  

 určuje personálne zloženie SC a vydáva 
pokyny pre pracovníkov SC  
 

SERVISNÉ CENTRUM (SC)  

 realizuje priority a plán činnosti stanovený RO 

 poskytuje služby a informácie RO a PP  

PORADNÝ PANEL (PP) 

 monitoruje činnosť SC  

 hodnotí plnenie plánovaných výstupov 
a cieľov SC  

 poskytuje odporúčania a spätnú väzbu 
RO 
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Možnosti spolupráce s Priateľmi Zeme-CEPA  

 

Priatelia Zeme-CEPA stáli pri zrode myšlienky aj návrhu pilotného SC pre mikroregión 

Podpoľanie. Čerpali pritom z vlastných skúseností z práce v regiónoch, ako aj zo skúseností 

zahraničných partnerov z Moravy a Walesu. 

 

Počas pilotnej fázy činnosti tejto inštitúcie boli členmi regionálneho poradného panelu 

a vypracovávali monitorovacie správy a audity činnosti SC. Z tohto obdobia zhromaždili 

množstvo skúseností a nových vedomostí, ktoré zhrnuli v tejto publikácii.  

 

Priatelia Zeme-CEPA sú pripravení pomôcť pri odovzdávaní týchto skúseností v iných 

vidieckych regiónoch formou metodickej a odbornej podpory. Môžu napríklad pomôcť pri 

návrhu modifikovaného modelu SC a jeho základných parametrov, pričom by vzali do úvahy 

skúsenosti z Podpoľania, pri vypracovaní analýzy potrieb, pri príprave návrhov podmienok 

pre výber pracovníkov, interných smerníc, metodiky na monitorovanie a hodnotenie SC 

a podobne. 

 

Tak ako pri všetkých aktivitách, v ktorých sú Priatelia Zeme-CEPA zaangažovaní, aj v tomto 

prípade by potom aktívne šírili získané skúsenosti a informácie o dosiahnutých výsledkoch 

ďalej. 

 

Ich pomoc a asistencia je podmienená jasnými vzťahmi a dohodou o spolupráci, ktorá 

zaručia, že vzájomné partnerstvo bude mať dlhodobejšiu perspektívu a že prispeje 

k zlepšeniu situácie zúčastnených obcí a k ich rozvoju. Ako kľúčové sa ukázalo, že úlohu 

koordinátora prípravy a vedúceho partnera musí prevziať zástupca samospráv alebo 

združenia samospráv. 

 

 

Viac informácií o príkladoch spolupráce samospráv 

 

Publikácie Priateľov Zeme-CEPA 

 

Koordinované využívanie fondov EÚ v oblasti udržateľného manažmentu zdrojov a produkcie 

energie. Príklady z praxe. Máj 2011. 

Koordinácia prípravy a implementácie projektov na regionálnej úrovni: rôzne prístupy a ich 

udržateľnosť: Porovnávacia štúdia. Marec 2011. 

 

Internetové stránky 

 

Priatelia Zeme-CEPA: www.priateliazeme.sk/cepa 

Centrum vzdelávania neziskových organizácií: http://www.cvno.sk/ 

Centrum pro komunitní práci Střední Morava: http://www.cpkp.cz/ 

West Wales European Centre (Európske centrum západného Walesu):  

http://www.wwec.org.uk/English/Pages/home.aspx 

 

 

http://www.priateliazeme.sk/cepa
http://www.cvno.sk/
http://www.cpkp.cz/
http://www.wwec.org.uk/English/Pages/home.aspx

