
Informačný list predmetu (v štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z .z. 

 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave 

Kód predmetu:  

PriF.KRGRR/N-mZRG-109/15 

Názov predmetu: Strategické plánovanie 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Forma výučby: prezenčné štúdium (kombinovaná forma), prednášky, semináre   

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):   
Týždenný:  3 (P2/S1)      Za obdobie štúdia:  39 

Metóda štúdia: denná 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Hodnotenie predmetu je formou záverečného hodnotenia. Záverečné hodnotenie sa vykoná na 

základe spracovania a prezentácie rozvojového dokumentu, odbornej diskusie a aktivity 

študenta. Maximálny počet získaných bodov je 100. 

Na udelenie hodnotenia A je potrebné získať celkovo: 100 – 90 %, na B: 80 – 89 %, na C: 70 

– 79 %, na D: 60 – 69 %, na E: 50 – 59 %.  

Kredity sa NEUDELIA študentovi, ktorý získa menej ako 50 % celkového hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania:  

Absolvovaním predmetu študenti získajú teoretické aj praktické znalosti v oblasti 

strategického plánovania. Študenti sú schopní kvalifikovane sa podieľať na vypracovaní 

strategických rozvojových dokumentov miest a obcí (Plán hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja, Program rozvoja bývania, Program rozvoja cestovného ruchu a. pod.) v rámci 

pracovných skupín odborníkov.  

Stručná osnova predmetu:  

 Strategické plánovanie  –  vývoj, definícia, základné princípy 

 Proces strategického plánovania 

 Analýza externého a interného prostredia 

 SWOT analýza 

 Vízia, poslanie, strategické ciele 

 Ciele a akčné plány 

 Finančný plán, časový harmonogram 

 Realizácia a monitoring 

 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

 Program rozvoja bývania 

 Program rozvoja cestovného ruchu 

Odporúčaná literatúra:  
Puček M., Koppitz, D. (2012). Strategické plánovaní a řízení pro obce, města a regiony, Praha 

(NSZM). 

Smetanka, M, Pašmík, I. (2009). Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. 

Príručka pre miestne samosprávy. 

Bytová politika na miestnej úrovni (Metodická príručka pre miestne samosprávy) (2001). 

Bratislava (Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja slovenskej republiky).  

Koncepcia územného rozvoja Slovenska (2001). Bratislava (AUREX). 



Metodická príručka pre vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. 

(2004). Bratislava (Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky). 

Nástroje regionálnej politiky na úrovni samosprávnych krajov Slovenskej republiky (2009). 

Spoločný projekt Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a 

programu OECD LEED – miestneho hospodárskeho rozvoja a rozvoja v oblasti 

Zamestnanosti. OECD  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:  

Slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku) 

Poznámky:  predmet sa poskytuje len v letnom semestri 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci: RNDr. Angelika Švecová, PhD., doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc.  

Dátum poslednej zmeny: 19. augusta 2022 

Schválil: doc. RNDr. František Križan, PhD. 

 


