
 

                                                                                                               

                                                                                                              PHSR obce Čeľadince na roky 2015 - 2020 
 

 

 44 

7 STRUČNÝ POPIS KOMUNIKAČNEJ STRATÉGIE 
    
     Realizácia PHSR je zabezpečená koordinovaným prístupom a spoluprácou so všetkými 

aktérmi regionálneho rozvoja na území obce. Komunikačná stratégia obce, vo vzťahu 

k programu rozvoja, sa zameriava na jej obyvateľov ako hlavnú cieľovú skupinu. Hlavným 

cieľom komunikácie s občanmi a organizáciami pôsobiacimi na území obce je dosiahnutie ich 

včasnej informovanosti v dostatočnom rozsahu a primeranou formou. Hlavnými nástrojmi 

sprostredkovania informácií o dianí v obci predstavujú úradná tabuľa, webová stránka,  

informačné tabule a obecný rozhlas.  

    Počas rokov 2015 až 2020 je naplánovaných 7 aktivít spojených s informovanosťou 

o samotnom dokumente a jeho každoročnom hodnotení (viď tabuľka č. 27). 

  

Tabuľka č. 27: Plán komunikácie, hodnotenia a monitoringu realizácie PHSR 

 
P. 

č. 

Časový 

rámec 

Miesto 

konania 

Cieľová 

skupina 

Forma Téma, ciele Vstupné údaje Výstupy 

1. 12/2015 OcÚ občania 

organizácie 

zasadnutia 

OZ 

PHSR Návrh 

dokumentu 

uznesenie 

OZ 

2. 05/2016 OcÚ občania 

organizácie 

zasadnutia 

OZ 

Vyhodnotenie 

plnenia PHSR 

za rok 2015 

Monitorovacia 

správa za rok 

2015 

uznesenie 

OZ 

3. 05/2017 OcÚ občania 

organizácie 

zasadnutia 

OZ 

Vyhodnotenie 

plnenia PHSR 

za rok 2016 

Monitorovacia 

správa za rok 

2016 

uznesenie 

OZ 

4.  10 – 11/2017 OcÚ občania 

organizácie 

zasadnutia 

OZ 

Akčný plán 

PHSR na roky 

2018 – 2020 

Návrh akčného 

plánu 

uznesenie 

OZ 

5. 05/2018 OcÚ občania 

organizácie 

zasadnutia 

OZ 

Vyhodnotenie 

plnenia PHSR 

za rok 2017 

Monitorovacia 

správa za rok 

2017 

uznesenie 

OZ 

6. 05/2019 OcÚ občania 

organizácie 

zasadnutia 

OZ 

Vyhodnotenie 

plnenia PHSR 

za rok 2018 

Monitorovacia 

správa za rok 

2018 

uznesenie 

OZ 

7. 05/2020 OcÚ občania 

organizácie 

zasadnutia 

OZ 

Vyhodnotenie 

plnenia PHSR 

za rok 2019 

Monitorovacia 

správa za rok 

2019 

uznesenie 

OZ 

8. 05/2021 OcÚ občania 

organizácie 

zasadnutia 

OZ 

Vyhodnotenie 

plnenia PHSR 

za rok 2020 

Monitorovacia 

správa za rok 

2020 

uznesenie 

OZ 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Poznámky: OcÚ – obecný úrad 

                   OZ – obecné zastupiteľstvo 
 

 

8 SYSTÉM MONITOROVANIA A HODNOTENIA  
 

    Proces monitorovania a hodnotenia PHSR sa vykonáva pravidelne a priebežne počas 

platnosti PHSR (na úrovni programu). Tento proces sa vykonáva len na operatívnej úrovni, 

pretože strategické hodnotenie nie je potrebné (v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.). Vstupnými 

údajmi pre monitorovanie a hodnotenie sú údaje z plánovaných a dosiahnutých ukazovateľov 

výstupu, výsledku a dopadu jednotlivých aktivít (uvedené v tabuľke č. 25). Výstupom procesu 

je monitorovacia správa za príslušný rok prerokovaná obecným zastupiteľstvom.  Za prípravu 


