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I.  IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE   

 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v súlade s § 21 
ods. 5 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov zriadilo rozhodnutím ministra výstavby a regionálneho 
rozvoja SR zo dňa 26. 9. 2006 č. 9/2006 „Zriaďovacou listinou“ Inštitút urbanizmu 
a územného plánovania - URBION (ďalej len URBION) ako príspevkovú organizáciu. Následne 
minister vydal „Štatút Inštitútu urbanizmu a územného plánovania URBIONu“ s účinnosťou 
od 1. októbra 2006.  

 

Názov: Inštitút urbanizmu a územného plánovania - URBION 
Sídlo: Lamačská cesta 8,  811 04 Bratislava 
Zriaďovateľ: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
Dátum zriadenia: 26.9.2006 
Štatutárny orgán: Riaditeľ 
Riaditeľ k 31.12.2010: Ing. arch. Ľudmila Priehodová 
Právna forma: Príspevková organizácia 
IČO: 31819770 
Telefón: 0948 031 026 
E-mail ludmila.priehodova@urbion.sk 
internetová stránka: www.urbion.sk 

Základná charakteristika: URBION je odborná organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou 
zameraná na oblasť urbanizmu a územného plánovania, zabezpečuje činnosti spojené s 
aplikovaným výskumom, poskytuje odborné zázemie a pomoc pri výkone kompetencií 
ústredného orgánu územného plánovania na úseku územného plánovania. 

Členovia vedenia organizácie:  

Zástupca riaditeľky:                                                          Ing. arch. Juraj Berdis, PhD. 
Vedúca oddelenia urbanizmu a územného plánovania:  Ing. arch. M. Chocholová (do 29.2.2012) 

                                      Ing. arch. Hana Kasová (od 1.3.2012) 
Vedúca ekonomického úseku:                                          Ing. Mgr. Janka Jakšová 

 

II. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE  

 

Vymedzenie základného účelu a predmetu činnosti: 

1. URBION je odbornou príspevkovou organizáciou, riadenou Ministerstvom dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na plnenie odborných úloh v 
oblasti urbanizmu a územného plánovania. Venuje sa aplikovanému výskumu a rozvoju 
metodických postupov pre usmerňovanie orgánov územného plánovania, príprave 
normatívnych a legislatívnych nástrojov, odborných podkladov pre tvorbu koncepcie a 

http://www.urbion.sk/


 
 

 
 

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2012                        Inštitút urbanizmu a územného plánovania URBION   
__________________________________________________________________________________________________ 

 

4 
 

postupu štátu v oblasti usmerňovania územného rozvoja, udržiavaniu aktuálneho stavu 
Koncepcie územného rozvoja Slovenska a príprave jej strategických zámerov.  

2. URBION vykonáva komerčnú činnosť za predpokladu, že v oblasti svojej hlavnej činnosti 
plní úlohy a prostriedky získané touto činnosťou využíva na skvalitňovanie služieb 
poskytovaných v oblasti hlavnej činnosti. 

3. URBION vytvára technicko-odborné zázemie na výkon štátnej správy v oblasti územného 
plánovania v rámci pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky.  

Predmet činnosti: 

a) koncepčné činnosti,  
b) aplikovaný výskum a vývoj,  
c) technická pomoc a metodická podpora,  
d) informačné systémy,  
e) vzdelávanie a propagácia,  
f) medzinárodná spolupráca,  
g) implementácia transnárodných projektov priestorového rozvoja. 

 
Strednodobý výhľad organizácie: 

URBION by mal aj  v budúcnosti zabezpečovať úlohy jedinečného charakteru a celoštátneho 

až medzinárodného významu.  

URBION by mal byť: 

− odborným zázemím pri výkone kompetencií ústredného orgánu štátnej správy na úseku 
územného plánovania,  

− realizátorom a prevádzkovateľom Národného informačného systému o územnom 
plánovaní,  

− odborným garantom obsahu vzdelávacích programov v oblasti územného plánovania,  

− gestorom a koordinátorom nových koncepcií v oblasti územného plánovania,  

− "šíriteľom osvety" v oblasti územného plánovania - vydávanie časopisu URBANITA, 
školenia urbanistov a územných plánovačov a samospráv.  

− partnerom pre spoluprácu na medzinárodných projektoch v oblasti priestorového a 
územného rozvoja. 

 

URBION  by mal na plnenie svojich plánov : 

 postupne zvýšiť stav zamestnancov vzhľadom na predpokladanú odbornú náročnosť 
činností, 

 rozširovať okruh spolupracovníkov o špecialistov profesií doprava, technická 
infraštruktúra, demografia, ekológia s cieľom vytvoriť perspektívny tím odborníkov, 
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ktorý by bol schopný pokryť problematiku vedy a výskumu na úseku územného 
plánovania, ale aj obstarávať a spracovávať územnoplánovacie podklady a 
územnoplánovaciu dokumentáciu medzinárodného a celoslovenského významu,  

 vytvoriť špecializované pracovisko pre realizáciu a prevádzkovanie Národného 
informačného systému o územnom plánovaní, 

 zabezpečiť pracovníkov - špecialistov, ktorí budú znalí problematiky GIS (Geologický 
informačný systém) vo vzťahu k webovým aplikáciám, 

 personálne posilniť redakciu, ktorá vydáva odborný časopis URBANITA o urbanizme a 
územnom plánovaní na Slovensku. 

 Aby mohol URBION ako odborná organizácia kvalitne plniť úlohy pre ústredný orgán 
štátnej správy na úseku územného plánovania a obhajovať záujmy Slovenskej republiky         
v rámci medzinárodnej územnej spolupráce, musí byť aj počtom zamestnancov 
rovnocenným partnerom obdobným inštitútom krajinách Európskej únie. URBION potrebuje 
personálne posilniť minimálne v zmysle záverov personálneho auditu vykonaného v 
mesiacoch február - marec 2012 z dnešných 5 zamestnancov na 13 zamestnancov. 
 

  
V roku 2012 plnil URBION úlohy podľa Plánu hlavných úloh (PHÚ), ktorý bol schválený v 
porade vedenia ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 15.12.2011. 
Kontrakt medzi MDVRR SR a URBION-om na rok 2012 bol podpísaný 05.01.2012. V súlade s 
ním bol na predmet činnosti (Plán hlavných úloh špecifikovaný v prílohe kontraktu) pridelený 
objem finančných prostriedkov 180 532,- Eur, tvorený bežným transferom (príspevkom) 
zriaďovateľa URBIONu, ale aj doplnkovými zdrojmi (bližšie informácie v kapitole 4. Rozpočet 
organizácie).  

 Dňa 24.07.2012 bol podpísaný medzi MDVRR SR a URBION-om Dodatok č.1 ku Kontraktu 
zo dňa 05.januára 2012, v ktorom boli zmenené platové podmienky v článku III. bode 2.  

Dňa 19.12.2012 bol podpísaný medzi MDVRR SR a URBION-om Dodatok č.2 ku Kontraktu 
zo dňa 05.januára 2012, v ktorom sa dopĺňa predmet činnosti  aúloh špecifikovaných v 
Prílohe č.1 ku Kontraktu o úlohu v tématickom okruhu : III. Technická omoc a metodická 
podpora o úlohu 3.4. Technická pomoc pre medzinárodnú spoluprácu (organizačné 
zabezpečenie konferencií, vydanie a distribúcia publikácie). Zároveň bol navýšený objem 
finančných prostriedkov na rok 2012 na 189 304,00  Eur.  

Kontrakt a dodatky ku kontraktu sú zverejnené na http://www.urbion.sk/zverejnovanie-
dokumentov/zverejnovanie-zmluv/ a PHÚ na http://www.urbion.sk/plan-hlavnych-uloh/plan-
hlavnych-uloh/. 

  
Vecné plnenie kontraktu bolo v roku 2012 vyhodnocované: 

III.  KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO      
       PLNENIE 

 

http://www.urbion.sk/zverejnovanie-dokumentov/zverejnovanie-zmluv/
http://www.urbion.sk/zverejnovanie-dokumentov/zverejnovanie-zmluv/
http://www.urbion.sk/plan-hlavnych-uloh/plan-hlavnych-uloh/
http://www.urbion.sk/plan-hlavnych-uloh/plan-hlavnych-uloh/
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 mesačne - pravidelným odpočtom plnenia na poradách riaditeľa Odboru územného 
plánovania s riaditeľom URBION-u, 

 polročne - internou oponentúrou úloh, v prítomnosti zamestnancov URBION-u 
zodpovedných za plnenie jednotlivých úloh a za účasti zástupcov zriaďovateľa určených 
vedúcim oddelenia územného plánovania MDVRR SR, v termíne do 31.7.2012 a do 
31.12.2012 . 

 ročne - záverečnou oponentúrou úloh zmluvy, následným vypracovaním a predložením 
„Správy o plnení Plánu hlavných úloh URBION-u“ do Porady vedenia ministerstva DVRR 
SR v stanovenom termíne a vykonaním verejného odpočtu zverejnením na internetovej 
stránke ministerstva na základe výzvy zriaďovateľa, 

 ročne v zmysle Uznesenia Vlády SR č. 1189/2001 - spracovaním Výročnej správy v 
termíne do 30.4.2013, zverejnením na www. stránke MDVRR SR a URBION-u v termíne 
do 15.5.2013, vykonaním verejného odpočtu Výročnej správy v termíne do 31.5.2013. 

 
 V kontrakte pre rok 2012 boli podrobne definované práva a povinnosti zúčastnených 
strán. PHÚ organizácie na rok  2012 obsahoval spolu  16 úloh, z toho 2 úlohy neboli 
spracované vzhľadom k tomu, že dané projekty neboli podporené EÚ v rámci Operačného 
programu Juhovýchodná Európa (SEE) a jedna úloha "TICAD" bola ukončená ku dňu 
29.2.2012. Externe bola zabezpečená jedna úloha (Výskum zadržiavania a využívania 
dažďových vôd v urbánnej krajine), na troch úlohách URBION spolupracoval s externými 
expertmi. Jedna úloha bola splnená čiastočne: URBANITA - Časopis o urbanizme, územnom 
rozvoji, rozvoji miest a o tvorbe krajiny - boli vydané iba 3 čísla, číslo 4/2012 
bolo rozhodnutím zriaďovateľa zrušené a posunuté na rok 2013, nakoľko téma kolidovala 
s prácami na príprave stavebného zákona. 

  

IV. ČINNOSTI ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 
 

Zhodnotenie stavu plnenia jednotlivých úloh k plneniu úloh URBION-u: 

I. KONCEPČNÁ ČINNOSŤ 

1.1  Trvalý monitoring strategických dokumentov ústredných orgánov štátnej 
správy a EÚ ovplyvňujúcich územnoplánovacie procesy na Slovensku 

Spracovateľ: Ing. arch. Mária Chocholová 

Výstup plán 
31.12.2012 

Správa - Monitoring koncepčných materiálov orgánov štátnej správy a EÚ 
ovplyvňujúcich územnoplánovacie procesy na Slovensku a ich podnety pre 
SÚRS. 

Výstup plnenie 
31.12.2012 

Správa, ktorá obsahuje zoznam strategických dokumentov, stručný popis, 
ciele dokumentov a podnety pre SÚRS od orgánov štátnej správy a EÚ. 
Textová časť - 1x tlač  +  elektronická verzia 1x 

Komentár Pravidelná činnosť 
 

II. APLIKOVANÝ  VÝSKUM  A VÝVOJ 
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2.1 Výskum zadržiavania a využívania dažďových vôd v urbánnej krajine - 
stanovenie regulatívov (eko-indexu) pre metodiku spracovania ÚPD zóny       

Spracovateľ: Ing.arch. Zuzana Hudeková, PhD. a riešiteľský kolektív 

Výstup plán 
31.12.2012 

Podklad pre stanovenie regulatívu eko-indexu v urbanizovanej krajine pre 
metodiku spracovania územnoplánovacej dokumentácie. 

Výstup plnenie 
31.12.2012 

Podklad pre  stanovenie regulatívu eko-indexu v urbanizovanej krajine  pre 
metodiku spracovania územnoplánovacej dokumentácie. 
Textová časť - 1x tlač  +  elektronická verzia 1x 

Komentár Výskumná úloha bude podkladom pre tvorbu regulatívu eko-indexu v urbani-
zovanej krajine do vykonávacej vyhlášky k novému stavebnému zákonu. 

 

III.   TECHNICKÁ  POMOC  A  METODICKÁ  PODPORA 

3.1 Metodika spracovania ÚPD obce - dopracovanie 

Spracovateľ: URBION, Ing. arch. Priehodová, Ing. arch. Kasová, Ing. arch. Tomáš Tornyos 
spolupráca: Ing. arch. Martin Balogha, PhD. 

Výstup plán 
31.12.2012 

Návrh metodiky - zosúladenie metodiky spracovania ÚPD O so štandardami 
používanými v rámci EÚ, podnety pre nový stavebný zákon a vykonávaciu 
vyhlášku v časti územné plánovanie. 

Výstup plnenie 
31.12.2012 

Návrh metodiky - zosúladenie metodiky spracovania ÚPD O so štandardami 
používanými v rámci EÚ, podnety pre nový stavebný zákon a vykonávaciu 
vyhlášku v časti územné plánovanie. 
Metodika bola prezentovaná odbornej verejnosti na rôznych podujatiach 
venujúcich sa tematike územného rozvoja a spracovania dát v GIS. 

Komentár Pracovná verzia metodiky spracovania ÚPD obcí – 3. Etapa bude upravená 
podľa návrhu stavebného zákona, časť územné plánovanie 

  

3.2 Metodika spracovania ÚPD zóny - rozpracovanie 

Spracovateľ: URBION, Ing. arch. Priehodová, Ing. arch. Kasová, Ing. arch. Tomáš Tornyos 
spolupráca: Ing. arch. Vladimír Letovanec 

Výstup plán 
31.12.2012 

Návrh metodiky spracovania ÚPD Z ako podklad pre diskusiu s odbornou 
verejnosťou. 

Výstup plnenie 
31.12.2012 

Návrh metodiky spracovania ÚPD Z ako podklad pre diskusiu s odbornou 
verejnosťou, jeho prezentácia a pripomienkovanie odbornou verejnosťou. 
Textová a grafická časť - 1x tlač  +  elektronická verzia 1x 

Komentár Návrh metodiky spracovania ÚPD Z v nadväznosti na metodiku digitálneho 
spracovania územných plánov obcí na diskusiu s odbornou verejnosťou bol 
predložený 6.12.2012 odbornej verejnosti na pripomienkovanie a zverejnený 
na www.urbion.sk 

  

3.3 Spolupráca pri tvorbe nového stavebného zákona 

Spracovateľ: URBION, Ing. arch. Priehodová, Ing. arch. Kasová 

Výstup plán 
31.12.2012 

Podklady pre nový stavebný zákon za oblasť územného plánovania. 

Výstup plnenie 100% účasť na stretnutiach pracovnej skupiny, pripomienky 
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31.12.2012 k prerokovávaným okruhom   

  

3.4 Technická pomoc pre medzinárodnú spoluprácu  

Spracovateľ: URBION, Ing. arch. Hana Kasová, Ing. arch. Juraj Berdis PhD., Ing. arch. Tomáš 
Tornyos 

Výstup plán Organizačné zabezpečenie konferencií, vydanie a distribúcia publikácie TICAD 

Výstup plnenie Organizačné zabezpečenie konferencií, vydanie a distribúcia publikácie TICAD 

Komentár V priebehu roka 2012 úlohy pre odbor územného plánovania: 
− záverečná medzinárodná Konferencia Donauregionen + (30.05.2012, 

SÚZA  Bratislava) 
− distribúcia projektu TICAD - Nadnárodná stratégia a Politické odporúčania 

(Skrátená   verzia 600 ks)  
− technické zabezpečenie zasadnutia Riadiacej skupiny k Spoločnej stratégii 

územného rozvoja krajín V4+2, (17.10.2012 hotel Bôrik Bratislava) 

 
IV.   INFORMAČNÉ  SYSTÉMY 

4.1 Vytvorenie digitálnej mapy Slovenska s informáciami o platnej 
územnoplánovacej dokumentácii 

Spracovateľ: URBION, Ing. arch. Tomáš Tornyos, Ing. arch. Kasová 

Výstup plán 
30.06.2012 

Digitálna mapa Slovenska s informáciami o platnej ÚPD O. 

Výstup plnenie 
30.06.2012 

Digitálna mapa Slovenska rozčlenená na obce s grafickou informáciou o stave 
ÚPD, zverejnená na portáli www.urbion.sk  (stav k roku 2010) 

Komentár Digitálna mapa je aktuálna k roku 2010. Po poskytnutí  informácií 
(registračných listov) za roky 2011, 2012 bude aktualizovaná. 

  

4.2 Modelové riešenie zverejnenia digitálne spracovaného územného plánu 
obce 

Spracovateľ: URBION, Ing. arch. Kasová, Ing. arch. Tomáš Tornyos 
spolupráca: Ing. arch. Martin Balogha, PhD. 

Výstup plán 
31.12.2012 

Modelové riešenie zverejnenia elektronicky spracovaného územného plánu 
obce. 

Výstup plnenie 
31.12.2012 

Modelové riešenie zverejnenia elektronicky spracovaného územného plánu 
obce. 

Komentár Možnosť generovania územnoplánovacích informácií priamo z webu obcí,  
registra ÚPD 

 

V.     VZDELÁVANIE A PROPAGÁCIA 

5.1 Urbanita - časopis o urbanizme a územnom rozvoji SR - 4 čísla.  

Spracovateľ: URBION, Ing. arch. Martina Jakušová, šéfredaktorka 
Spolupráca: Ing. Miriam Heinrichová, PhD. 

Výstup plán 
31.03.2012  
30.06.2012 

V roku 2012 vydať 4 čísla 

http://www.urbion.sk/
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30.09.2012  
31.12.2012 

Výstup plnenie 
31.03.2012  
30.06.2012 
30.09.2012  

V roku 2012 boli vydané 3 čísla 
- 1/2012 s hlavnou témou Dynamika a stabilita rozvoja 
- 2/2012 s hlavnou témou Pamiatková ochrana 
- 3/2012 s hlavnou témou Mesto ako zrkadlo spoločnosti 

Komentár Vydanie Urbanity 4/2012 s pracovným názvom hlavnej témy Kto tu rozhoduje 
(Problémy v  v územnom plánovaní)  bolo rozhodnutím zriaďovateľa zrušené 
a posunuté na rok 2013, nakoľko téma kolidovala s prácami na príprave 
stavebného zákona . 

  

5.2 Ďalšie vzdelávanie odborníkov v oblasti územného plánovania, workshopy, 
semináre, konferencie, školenie sekcií MDVRR SR o ÚPD 

Spracovateľ: URBION 

Výstup plán 
31.12.2012 

Ďalšie vzdelávanie odborníkov v oblasti územného plánovania, workshopy, 
semináre, konferencie, školenie sekcií MDVRR SR o ÚPD. 

Výstup plnenie 
31.12.2012 

Zvyšovanie kvalifikácie obstarávateľov, spracovateľov a užívateľov ÚPD  
a ÚPP.  
Prednášky a prezentácie URBIONu na seminároch a workshopoch 
zameraných na tematické okruhy ovplyvňujúce územné plánovanie 
 29.2.2012 Košice – prenáška M. Balogu na diskusnom stretnutí k novému 

stavebnému zákonu a k metodike spracovania ÚPN -O (účasť  na stretnutí 
Ľ. Priehodová, H. Kasová) 

 19.4.2012,  Agrokomplex Nitra - Prednáška M. Jakušovej na seminári 
Plánovaním ku kvalitnému prostrediu  

 20.4.2012 Nitra – moderovanie  štyroch odborných odborných diskusií (M. 
Jakušová) v rámci expozície o urbanizme a územnom plánovaní, veľtrh 
Gardénia: Kreslo pre osobnosti v urbanizme – hodinka verejne 
o urbanizme s hosťami: 

Ing. Anna Dobrucká, ZUÚPS, krajinná architektka 
Ing. arch. Milan Horák, hl. architekt mesta Trnava 
Ing. arch. Vladimír Jarabica, urbanista, spoluautor ÚPN plánu mesta Nitra 
Mgr. František Olšavský. Univerzita Komenského. Bratislava 

 30.5.2012 Bratislava – záverečná konferencia projektu Donauregionen+, 
organizačné zabezpečenie konferencie pre MDVRR SR (Ľ. Priehodová, J. 
Berdis) 

 6.-8.6.2012 Bítov, ČR - prednáška T. Tornyosa na tému Územné plány a 
GIS 

 12.-13.6.2012 Zvolen - prednáška M. Balogu na konferencii Enviro-i-
fórum  o metodike spracovania ÚPN-O  

 26.6.2012 Bratislava  - Prednáška J. Berdisa spojená s prehliadkou mesta 
o brownfieldoch a konverzných územiach v Bratislave pre Najvyšší 
stavebný úrad na Bavorskom štátnom ministerstve vnútra (realizované v 
spolupráci s Ústavom manažmentu STU) 

 21 -22.08.2012 Bardejov - Bardkontakt, konferencia o pamiatkových 
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centrách, prednáška Ľ. Priehodovej na tému „Podnety na zmenu 
legislatívy v záujme pamiatkovej ochrany“ 

 4. - 5.10.2012 Jasná - konferencia Stavebné úrady, prednáška M. Balogu 
na tému Metodika územného plánu obce a zverejňovanie územných 
plánov (účasť na konferencii Ľ. Priehodová, H.Kasová) 

 23.11.2012 Senec - konferencia Pozemkové úpravy, prezentácia Ľ.  
Priehodovej a M. Balogu na tému Územný plán obce a pozemkové úpravy 

 27. – 28.11.2012 Průhonice, ČR – konferencia Inspirujme se, prednáška 
M. Balogu na tému GIS v ÚPN a ÚPN v GIS 

 5.12.2012 MDVRR SR - školenie zamestnancov iných sekcií ministerstva: 
„Územné plánovanie“,  Ľ. Priehodová 

Komentár Okrem aktívnej účasti na podujatiach, kde URBION prednášal, sa zamestnanci 
URBION-u zúčastnili na 28 podujatiach, z ktorých čerpali podnety najmä pre 
články do časopisu Urbanita 

  

5.2.1 Vzdelávanie odbornej verejnosti prostredníctvom portálu www.urbion.sk – 
úloha nad rámec PHÚ. 

Spracovateľ: URBION 

Výstup plán Portál www.urbion.sk ,  sociálna sieť Facebook a Twitter 

Výstup plnenie 
31.12.2012 

Tvorba a prevádzkovanie informačného portálu o urbanizme a územnom 
plánovaní www.urbion.sk 
 

Zverejňovanie informácií:  -  aktualít z oblasti územného plánovania 
    -  článkov z Urbanity 
    -  informácií o programe ESPON 
    -  ďalších materiálov z oblasti 
v roku 2012 sme zverejnili 208 článkov, z nich je 145 je napísaných špeciálne 
pre portál www.urbion.sk a ďalších 63 pochádza z časopisu Urbanita.  
Na portáli sme zaznamenali  za rok 2012 spolu 88 374 vzhliadnutí našich 
článkov. 

Komentár Zriadenie diskusných fór k jednotlivým článkom, k metodike spracovania 
územných plánov obcí,  tézam pripravovaného stavebného zákona (verejné  
fórum) a k pripravovanému stavebnému zákonu (poloverejné fórum 
pracovnej skupiny).  
K článkom prišlo za rok 2012 spolu 152 relevantných komentárov  
Zasielanie newslettera – elektronických správ Urbanita 
Články zverejnené na portáli www.urbion.sk pravidelne zasielame 2568 
odborníkom z oblasti urbanizmu a územného plánovania (stav k 31.12.2012), 
Databázu odberateľov sústavne aktualizujeme a dopĺňame. Obsahuje okrem 
mien odoberateľov a mailových adries a aj miesto ich pôsobenia (spoločnosť, 
organizácia), adresu a telefonické kontakty.  
Prevádzkovanie stránky na sociálnych sieťach Facebook a Twitter 

- Priemerne evidujeme  129 vzhliadnutí našich správ na Facebooku denne, 
- to znamená viac než 47 000 vzhliadnutí našich správ ročne  
- získali sme 340 členov - likerov, ktorí sa prihlásili k odberu správ, 

na Facebooku a na Twitteri publikujeme okrem obsahu portálu 

http://www.urbion.sk/
http://www.urbion.sk/
http://www.urbion.sk/
http://www.urbion.sk/
http://www.urbion.sk/
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www.urbion.sk aj ďalšie zaujímavé témy a články od partnerských  organizácií 
a iných médií. 

 
 
 
 
 

VI.    MEDZINÁRODNÁ  SPOLUPRÁCA 

6.1 Činnosti vyplývajúce z povinností Národného kontaktného miesta Programu 
ESPON 2013, informovanie odbornej verejnosti o výzvach Programu ESPON 
2013. 

Spracovateľ: URBION, Ing. arch. Juraj Berdis, PhD. 

Výstup plán 
31.12.2012 

 Účasť na vedeckých konferenciách ESPON-u a stretnutiach ECP. 
Zabezpečenie činností  vyplývajúcich z partnerstva v projektoch 
transnárodných aktivít financovaných z fondov ESPON 2013.  

 Monitoring údajov týkajúcich sa Slovenskej republiky v dokumentoch a 
projektoch ESPON  

 Pravidelné zverejňovanie informácií na web stránke www.urbion.sk.  
 Záverečná správa 

Výstup plnenie 
31.12.2012 

Účasť na oficiálnych stretnutiach ECP: 
 Aalborg (Dánsko)15.6.2012 - Ing. arch. Juraj Berdis, PhD. 
 Paphos (Cyprus) 7.12.2012 - Ing. arch. Juraj Berdis, PhD.  

 

Účasť na seminároch ESPON: 
 Otvorený seminár ESPON - Aaborg 13.-14.6.2012 - Ing. arch. J. Berdis, PhD. 
 Interný seminár ESPON - Paphos 5.-6.12.2012 - Ing. arch. Juraj Berdis, PhD. 

 

Zorganizovanie národného informačného dňa ESPON: 
 12.4. 2012 v Bratislave - pri príležitosti otvorenia poslednej výzvy na 

predkladanie návrhov v programe ESPON 
 

Účasť na medzinárodnom informačnom dni ESPON: 
 Brusel 10.5.2012 - Ing. arch. Ľudmila Priehodová, Ing. arch. J. Berdis, PhD. 

Komentár Pravidelná činnosť 

  

6.2 CaDEC - Capitalisation and Disemination of ESPON Concepts (Zhodnotenie a 
rozširovanie výsledkov programu ESPON) 

Spracovateľ: URBION, Ing. arch. Juraj Berdis, PhD. 

Výstup plán 
31.12.2012 

Workshopy, propagačný materiál, zverejnenie informácií na web stránke 
www.urbion.sk. 

Výstup plnenie 
31.12.2012 

Spolupráca na medzinárodnom výskumnom projekte zameranom na 
zhodnocovanie a šírenie predchádzajúcich výsledkov programu ESPON. 
Vedúci partner: UMS RIATE  Université Paris 7, Francúzsko (Interdisciplinárna 
sieť pre územné plánovanie) ESPON 2013. 
 Vypracovávanie chybovej kontroly (Blunder check) na prebiehajúce 

projekty v programe ESPON 

http://www.urbion.sk/
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 Vyhodnotenie výsledkov dotazníkového prieskumu 
 Zorganizovanie 1. národného workshopu projektu CaDEC pre cieľovú 

skupinu 
 Vypracovanie pracovnej verzie syntéznych správ pre cieľovú skupinu na 

základe ukončených projektov z programu ESPON.   
 

Zahraničné cesty:  
- Pracovné stretnutie riešiteľského tímu Paríž 28.3. 2012 - Juraj Berdis, 
- Pracovné stretnutie riešiteľského tímu Aalborg 15.6.2012 - Juraj Berdis, 
- Pracovné stretnutie riešiteľského tímu Paphos (CY) 7.12. 2012 - Juraj Berdis 

Komentár Úloha bude ukončená v roku 2013 

  

6.3 TICAD - Rozvoj územia povodia Tisy - ukončenie úlhy 29.II.2012 

Spracovateľ: URBION, Ing. arch. Kasová, Ing. arch. Mária Chocholová, Ing. arch. Tomáš 
Tornyos 
spolupráca: Ing. arch. Martin Balogha, PhD. 

Výstup plán 
29.02.2012 

Vypracovanie úloh pracovného balíka WP6 : 
 vypracovanie čistopisu nadnárodnej stratégie, 
 vypracovanie odporúčania pre vládne politiky Európskej únie, 
 vypracovanie záverečnej správy projetku TICAD, 
 vydanie knižnej publikácie o projekte TICAD, ktorá bude obsahovať 

zhrnutie celého trvania projektu TICAD, všetkých jeho prác a 
dosiahnutých výsledkov, skoncipovaných odporúčaní pre politiky 
Európskej únie 

Výstup plnenie 
31.12.2012 

 vypracovanie spoločnej rozvojovej stratégie vo vzťahu k vzájomne 
prepojeným cieľom vodného hospodárstva, využívania krajiny, ochrany 
prírody a krajiny, diverzifikácie hospodárstva  a sociálneho rozvoja, 

 formulovanie záverov a odporúčaní na nadnárodnej, národnej a 
regionálnej úrovni a špecifických odporúčaní na miestnej úrovni, 

 šírenie výsledkov projektu - Newsletter URBANITA a článok o projekte v 
časopise URBANITA 1/2012 

 vypracovanie záverečnej správy projetku TICAD, 
 vydanie knižnej publikácie o projekte TICAD, ktorá obsahuje zhrnutie 

celého trvania projektu TICAD, všetkých jeho prác a dosiahnutých 
výsledkov, skoncipovaných odporúčaní pre politiky Európskej únie 
preložená do slovenského jazyka a expedovaná orgánom v riešenom 
území 

Komentár v rámci technickej pomoci  URBION zabezpečil distribúciu projektu TICAD - 
Nadnárodná stratégia a Politické odporúčania skrátená  verzia v počte 600 ks. 

  

6.4 Pro Tisza - Podpora strategického partnerstva a spolupráce povodia Tisy 

Spracovateľ: URBION 

Výstup plán 
30.06.2014 

Spoločné odporúčania pre nadnárodné stratégie.  

Komentár Projekt nebol podporený EÚ z programu SEE - OP Juhovýchodná Európa  
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6.5 POLYREG 2D++ - Územno-plánovacia podpora pre cezdunajské regióny 

Spracovateľ: URBION 

Výstup plán 
30.06.2014 

Vytvorenie inovatívneho virtuálneho plánovacieho strediska vytvárajúceho 
možnosť pre kvalitnejšie a intenzívnejšie zapojenie sa SR do medzinárodnej 
spolupráce v priestore Dunaja. 

Komentár Projekt nebol podporený EÚ z programu SEE - OP Juhovýchodná Európa  

VII.   SPOLUPRÁCA S ORGÁNMI ŠTÁTNEJ SPRÁVY, SAMOSPRÁVY A INÝMI 

ORGANIZÁCIAMI 

7.1 Súčinnosť s krajskými stavebnými úradmi, orgánmi samosprávy a inými 
odbornými inštitúciami, pôsobiacimi v oblasti územného plánovania. 

Spracovateľ: URBION 

Výstup plán 
31.12.2012 

Prenášanie poznatkov z oblasti aplikovaného výskumu na krajské stavebné 
úrady, samosprávy a iné odborné inštitúcie pôsobiace v oblasti územného 
plánovania 

Výstup plnenie 
31.12.2012 

V septembri 2012 na podnet zriaďovateľa URBION pripravil 
prezentácia výsledkov medzinárodného projektu TICAD (Rozvoj povodia rieky 
Tisa), ktorú si vyžiadal odbor regionálneho rozvoja Banskobystrického 
samosprávneho kraja. Prezentácia úlohy bola zo strany BBSK odložená na rok 
2013. 

  

7.2 Spolupráca so Slovenským ústavom technickej normalizácie pri tvorbe 
európskych noriem vypracúvaných v rámci SEN/TC 325 Územné plánovanie 
a navrhovanie budov z hľadiska predchádzania zločinnosti. 

Spracovateľ: URBION, Ing. arch. Tomáš Tornyos 

Výstup plán 
31.12.2012 

Aktívna práca v technických orgánoch Európskeho výboru pre normalizáciu 
(CEN) a vypracúvanie pripomienok k návrhom noriem a dokumentov 
týkajúcich sa územného plánovania. 

Výstup plnenie 
31.12.2012 

Spoluúčasť na tvorbe dokumentov Európskeho výboru pre normalizáciu 
CEN/TC 325 Crime prevention through building, facility and area design - 
Urbanistické plánovanie a navrhovanie budov z hľadiska predchádzania 
zločinnosti. 

 

VIII.  PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ NAD RÁMEC PLÁNU HLAVNÝCH ČINNOSTÍ 

8.1 ÚPN obce Trnavá Hora - Čistopis 

Spracovateľ: URBION, Ing. arch. Ľudmila Priehodová, Ing. arch. Hana Kasová 

Výstup plán 
31.12.2012 

ÚPN obce Trnavá Hora - etapa čistopis 

Výstup plnenie 
31.12.2012 

ÚPN obce Trnavá Hora - etapa čistopis na §25 

  

8.2 ÚPN obce Jasenie - Zmeny a doplnky č.1 

Spracovateľ: URBION, Ing. arch. Ľudmila Priehodová, Ing. arch. Kasová 
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Výstup plán 
31.12.2012 

etapa návrh a čistopis 

Výstup plnenie 
31.12.2012 

etapa návrh a čistopis 

  

8.3 Zásady ochrany pamiatkových území - digitálne spracovanie výstupu 

Spracovateľ: URBION, Ing. arch. Kasová, Ing. arch. Tomáš Tornyos 

Výstup plán 
31.12.2012 

spolupráca s Krajský pamiatkovým úradom v Banskej Bystrici 

Výstup plnenie 
31.12.2012 

V roku 2012 rozpracovanie podkladov, ukončenie v roku 2013 

 

Použité skratky: 
UPD - územnoplánovacia dokumentácia 
UPP - územnoplánovacie podklady 
IUR - Inštitút urbánneho rozvoja 
ZUUPS - Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie Slovenska 
OSO - odborne spôsobilá osoba na obstarávanie UPD a UPP   

 
Zhodnotenie: 

 v rámci tematických úloh I. – VII. bolo v roku 2012 vykonaných 16 úloh, z toho úloha 5.1 
– časopis Urbanita bola splnená čiastočne (štvrté číslo bolo odložené na rok 2013) 

 na dvoch úlohách 6.4 a 6.5 sa nepracovalo, nakoľko neboli podporené Európskou úniou 

 nad rámec schváleného PHU na rok 2012 bola vypracovaná úloha: 
- 5.2.1 Vzdelávanie odbornej verejnosti prostredníctvom portálu 

www.urbion.sk – úloha nad rámec PHÚ.  

 v rámci úlohy VIII. Činnosti nad rámec plánu hlavných činností boli spracované dve 
úlohy, tretia bola rozpracovaná. Príjmy z podnikateľskej činnosti boli použité na plnenie 
hlavných úloh a rozvoj organizácie. 

 
 

Medzi nosné úlohy URBIONu v roku 2012 patrili: 

- Výskum zadržiavania a využívania dažďových vôd v urbánnej krajine - Podklad pre 
stanovenie regulatívu eko-indexu v urbanizovanej krajine pre metodiku spracovania 
územnoplánovacej dokumentácie. 

- Metodika spracovania územnoplánovacej dokumentácie obce - návrh novej 
metodiky digitálneho spracovania územných plánov obcí v súlade so štandardmi 
používanými v územnom plánovaní v krajinách Európskej únie,   

- Metodika spracovania územnoplánovacej dokumentácie zóny - pracovná verzia na 
pripomienkovanie odbornou verejnosťou, 

- vytvorenie digitálnej mapy Slovenska s informáciami o platnej územnoplánovacej 
dokumentácii, 

http://www.urbion.sk/
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- Vydávanie odborného časopisu Urbanita ,  

- Medzinárodná spolupráca:  

- URBION je kontaktným miestom medzinárodného projektu ESPON založeného na 
spolupráci výskumných inštitútov krajín EÚ.  

- URBION je projektovým partnerom v Programe  CaDEC v rámci projektu ESPON 
2013 - šírenie poznatkov vedeckých projektov v rámci projektu ESPON 

- úlohy na projekte "Rozvoj územia povodia rieky Tisa - TICAD"- hlavnou úlohou bolo 
vypracovanie nadnárodnej stratégie a politických odporúčaní na nadnárodnej, 
národnej a regionálnej úrovni 

 

Úlohy PHÚ na rok 2011 boli plánované pre 5 zamestnancov, plnenie úloh považujem 
vzhľadom na kapacitné a finančné možnosti za primerané.  
Odpočet plnenia PHÚ URBIONu za rok 2011 bude prerokovaný na porade vedenia 
ministerstva v máji 2012 a bude zverejnený na stránke www.urbion.sk. do 31.05.2012. 

 

FINANČNÁ SPRÁVA O PLNENÍ ÚLOH PHÚ ZA ROK 2012.  
 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja  SR v roku 2012 poskytlo transfer 
(príspevok) vo výške 189 304,00 EUR na plnenie plánu hlavných úloh.  
 
Kontrakt uzatvorený medzi MDVRR SR a Inštitútom urbanizmu a územného plánovania 
URBION-om - rozpočet vo výške: 
a)   bežný transfer         180 532,00 EUR 
b)   kapitálový transfer             0,00,EUR 
 
Dodatok č. 1 ku Kontraktu zo dňa 5. januára 2012 podpísaný 24. 07. 2012 obsahoval zmenu 
rozpočtu súvisiacu s rozpočtovým opatrením MF SR č. 26 ktorým bol odsúhlasený kapitálový 
transfer vo výške 2 600,00 EUR na nákup PC a softvéru potrebného na plnenie PHÚ 
(informačný systém o územnom plánovaní – digitálna mapa Slovenska, medzinárodná 
spolupráca v rámci projektov EU). 
a)  bežný transfer           177 932,00 EUR 
b)  kapitálový transfer      2 600,00 EUR 
  
Dodatok č. 2 ku Kontraktu zo dňa 5. januára 2012 podpísaný 19. 12. 2012 upravoval rozpočet  
na základe  rozpočtového opatrenia  MDVRR SR č. 126 zo dňa 19.12.2012 ktorým sa zvyšoval 
bežný transfer o 8 772,00 EUR. Zvýšením rozpočtu bola zabezpečená úloha 3.4 Technická 
pomoc prre medzinárodnú spoluprácu (organizačné zabezpečenie konferencií, vydanie 
a distribúcia publikácie). 
a)  bežný transfer        186 704,00 EUR 
b)  kapitálový transfer    2 600,00 EUR 
 
 

http://www.urbion.sk/
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Ekonomická kategória 

                            Rozpočet  2012  do 31.03.2013 

Schválený Upravený Čerpanie Zostatok Čerpanie Nevyčerpané 

610 Mzdy 91 000,00 98 725,00 84 874,27 13 850,73 13 850,73 0,00 

620 Odvody 34 331,00 34 217,23 29 964,07 4 253,16 4 253,16  0,00 

630 Tovary,  služby 54 501,00 53 518,77 53 402,03 116,74 116,74 0,00 

640 Transfer 700,00 243,00 243,00 0,00 0,00 0,00 

   700  Kapitál.transfer 0,00 2 600,00 2 377,99, 222,01 0 222,01 

 
 SPOLU 180 532,00 189 304,00 170 861,36 18 442,64 18 220,63 222,01 

 
 

Zdroj 111 -  štátny rozpočet      

 Upravený rozpočet Čerpanie % 

Výdavky  189 304,00 189 081,99 99,88 

Z toho:    

600 Bežné výdavky 186 704,00 186 704,00 100 

       z toho:    

       610  Mzdy,  platy, príjmy, OOV  98 725,00 98 725,00 100 

       620  Odvody do poistných fondov 34 217,23 34 217,23 100 

       630  Tovary a služby 53 518,77 53 518,77 100 

       640  Bežné transfery 243,00 243,00 100 

700 Kapitálové výdavky 2 600,00 2 377,99 95,30 
 
 
Prehľad čerpaných výdavkov 

630   Tovary a služby 53 518,77 

 631 Cestovné výdavky na pracovné cesty, súvisiace 
s činnosťou URBION-u                                                                                            
z toho zahraničné  

6 557,32 
5 154,55 

 632 Energie, voda a komunikácie (energie, vodné, stočné, 
poštovné, IT služby) 

5 327,93 

 633 Materiál a služby -  výpočtovej techniky, 
telekomunikačnej techniky všeobecného materiálu 
(papier, tlačivá, tonery, kancelárske potreby) 

2 114,51 

 634 Dopravné - nákup PHM do služobného motorového vozidla, 
poistenie 

2 798,36 

Rozpis ukazovateľov rozpočtu 2012   

 Plán v € Skutočnosť  v € 

Zdroj 111 – štátny rozpočet   186 704,00 186 704,00 

Podnikateľská činnosť nad rámec PHÚ 3 335,00 4 549,46 

Iné príjmy z podnikania 0,00    2 500,00 

Iné 0,00 60,22 

Zdroj 111 – kapitálový transfer   2 600,00 2 600,00 

Spolu   192 639,00 196 413,68 
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 635 Rutinná a štandardná údržba 294,10 

 636 Nájomné za prenájom administratívnych priestorov   2 098,97 

 637 Služby 34 769,20 

   z toho najvyššie položky za služby:   všeobecné služby      19 655,39                                         

  honoráre   5 602,76 

  odmeny zam. mimo prac. pomeru    2 290,00 

  stravovanie                                            3 411,01 

  sociálny fond 909,31 

713    Kapitálové výdavky – výpočtová technika 2 377,99 

 
   Zdroj  45  -  podnikateľská činnosť 

                                                                           Plánované príjmy        Dosiahnuté príjmy            % 

Príjmy:                                                                       3 335                         

Z toho:    

ÚPN O Jasenie , Zmeny a doplnky č.1              2 500,00 75% 

Spolu:  3 335                             2 500,00          
 
V rámci tematického okruhu VIII. Činnosť nad rámec PHÚ boli podľa Zmluvy realizované dve 
úlohy a jedna bola rozpracovaná: 
 
8.1 ÚPN obce Trnavá Hora - Čistopis 
Príjem z úlohy 8.1 „Územný plán obce Trnavá Hora - čistopis“ vo výške  500.- € nebol 
dosiahnutý z dôvodu zmien zo strany objednávateľa, úloha bude ukončená v roku 2013.   
 
8.2 ÚPN obce Jasenie - Zmeny a doplnky č.1. 
Etapa návrvh s príjmom 2 500,-€. 
 
8.3. Zásady ochrany pamiatkových území - digitálne spracovanie výstupu 
Úloha rozpracovaná, v roku 2012 sa realizovali len prípravné práce. 
 
Vlastné príjmy boli splnené 75%, boli použité na rozvoj organizácie v roku 2012. 
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V. ROZPOČET ORGANIZÁCIE 

 

Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy 
 

            
  k 31.12.2012 

           
 

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) 

                                 
 

IČO 
       

Mesiac Rok 
   

Kód okresu  Kód obce  
   

 
31819770 

 
12 

 
2012 

 
101 

   
528595 

   
                                 
 

Názov subjektu verejnej správy 
                 

 
Inštitút urbanizmu a územného plánovania 

 

 
URBION 

 
                                 
 

Právna forma subjektu verejnej správy 
                 

 
Príspevková štátna 

 
                                 
 

Sídlo subjektu verejnej správy 
 

 

Ulica a 
číslo 

                            

 
Lamačská cesta 8 

 
                                 
 

PSČ 
    

Názov obce 
                     

 
81104   Bratislava 

 
                                 
 

Smerové číslo telefónu 
 

Číslo telefónu 
      

Číslo faxu 
        

 
    0948003375           

 
  

 
                                 
 

e-mailová adresa 
                          

 
janka.jaksova@urbion.sk 

 
                                 
                                 Zostavený dňa: 21.01.2013 Podpisový záznam osoby 

zodpovednej za zostavenie 
finančného výkazu: 

Podpisový záznam štatutárneho 
orgánu alebo člena štatutárneho 
orgánu subjektu verejnej správy: 

 
Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy 

1.1. Príjmy 

Zdroj Položka Podpoložka Názov 
Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
zmenách  

Skutočnosť k 
31.12.2012 

a b c d 1 2 3 

111  292 027 Iné 0,00 0,00 60,22 

111  312 001 
Tuzemské bežné transfery v rámci VS 
zo ŠR okrem preneseného výkonu 
štátnej správy 

177932,00 186704,00 186704,00 

111  322 001 
Tuzemské kapitálové transfery v rámci 
VS zo štátneho rozpočtu 

0,00 2600,00 2600,00 
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45   211 004 Iné príjmy z podnikania 3335,00 3335,00 4549,46 

45   292 027 Iné 0,00 0,00 2500,00 

Úhrn 181267,00 192639,00 196413,68 

 
Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy 

1.2. Výdavky 

P
ro
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m
 

Z
d
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j 
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d
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a
 

T
ri
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d

a
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d

a
 

P
o
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ž
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o

d
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k
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Názov 
Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
zmenách 

Skutočnosť 
k 31.12.2012 

a b c d e f g h i 1 2 3 

07T07   111  04 4 3   611     
Tarifný plat,osobný 
plat,zákl.plat,funk.plat...
vrátane ich náhrad 

38120,00 44721,89 40471,73 

07T07   111  04 4 3   612 001 Osobný príplatok 39194,00 33886,01 31122,21 

07T07   111  04 4 3   612 002 
Ostatné príplatky okrem 
osobných príplatkov 

1992,00 1738,24 1611,76 

07T07   111  04 4 3   614     Odmeny 11550,00 18250,00 11550,00 

07T07   111  04 4 3   616     
Doplatok k platu a ďalší 
plat 

144,00 128,86 118,57 

07T07   111  04 4 3   621     
Poistné do Všeobecnej 
zdravotnej poisťovne 

7570,00 7292,90 6835,63 

07T07   111  04 4 3   623     
Poistné do ostatných 
zdravotných poisťovní 

1700,00 1901,26 1670,56 

07T07   111  04 4 3   625 001 
Poistné do Sociálnej 
poisťovne na 
nemocenské poistenie 

1298,00 1026,26 929,42 

07T07   111  04 4 3   625 002 
Poistné do Sociálnej 
poisťovne na starobné 
poistenie 

12978,00 13788,85 11844,15 

07T07   111  04 4 3   625 003 
Poistné do Sociálnej 
poisťovne na úrazové 
poistenie 

742,00 822,68 703,57 

07T07   111  04 4 3   625 004 
Poistné do Sociálnej 
poisťovne na invalidné 
poistenie 

2781,00 1917,69 1581,09 

07T07   111  04 4 3   625 005 
Poistné do Sociálnej 
poisťovne na poistenie 
v nezamestnanosti 

927,00 639,10 526,91 

07T07   111  04 4 3   625 006 
Poistné do Sociálnej 
poisťovne na garančné 
poistenie 

232,00 192,07 172,29 

07T07   111  04 4 3   625 007 

Poistné do Sociálnej 
poisťovne do 
rezervného fondu 
solidarity 

4403,00 4678,11 4018,32 

07T07   111  04 4 3   627     

Príspevok do 
doplnkových 
dôchodkových 
poisťovní 

1700,00 1958,31 1682,13 

07T07   111  04 4 3   631 001 
Cestovné náhrady - 
tuzemské 

810,00 1402,77 1352,45 

07T07   111  04 4 3   631 002 
Cestovné náhrady - 
zahraničné 

3630,00 5154,55 5094,55 

07T07   111  04 4 3   632 001 Energie 960,00 950,04 950,04 

07T07   111  04 4 3   632 002 Vodné, stočné 156,00 155,04 155,04 

07T07   111  04 4 3   632 003 
Poštové služby a 
telekomunikačné služby 

3000,00 3471,43 3471,43 

07T07   111  04 4 3   632 004 
Komunikačná 
infraštruktúra 

900,00 751,46 751,46 

07T07   111  04 4 3   633 001 Interiérové vybavenie 100,00 154,70 154,70 

07T07   111  04 4 3   633 002 Výpočtová technika 600,00 325,00 325,00 

07T07   111  04 4 3   633 003 Telekomunikačná 150,00 28,87 28,87 
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technika 

07T07   111  04 4 3   633 004 
Prevádzkové stroje, 
prístroje, zariadenie, 
technika a náradie 

0,00 70,03 70,03 

07T07   111  04 4 3   633 006 Všeobecný materiál 2200,00 971,59 970,03 

07T07   111  04 4 3   633 009 
Knihy,časopisy,noviny,
učebnice,učebné a 
kompenzačné pomôcky 

150,00 117,80 117,80 

07T07   111  04 4 3   633 013 Softvér  1000,00 0,00 0,00 

07T07   111  04 4 3   633 016 Reprezentačné  500,00 448,08 448,08 

07T07   111  04 4 3   634 001 
Palivo, mazivá, oleje, 
špeciálne kvapaliny 

1000,00 1235,77 1235,77 

07T07   111  04 4 3   634 002 
Servis, údržba, opravy 
a výdavky s tým 
spojené 

300,00 381,96 381,96 

07T07   111  04 4 3   634 003 Poistenie 600,00 732,55 732,55 

07T07   111  04 4 3   634 005 Karty, známky, poplatky 90,00 0,00 0,00 

07T07   111  04 4 3   635 001 
Rutinná a štandardná 
údržba interiérového 
vybavenia 

200,00 0,00 0,00 

07T07   111  04 4 3   635 002 
Rutinná a štandardná 
údržba výpočtovej 
techniky 

200,00 294,10 294,10 

07T07   111  04 4 3   635 003 

Rutinná a štandardná 
údržba 
telekomunikačnej 
techniky 

100,00 0,00 0,00 

07T07   111  04 4 3   635 004 

Rutinná a štandardná 
údržba prevádzkových 
strojov,prístrojov,zariad
ení,techniky a náradia 

150,00 0,00 0,00 

07T07   111  04 4 3   636 001 
Nájomne za nájom 
budov, objektov alebo 
ich častí 

3200,00 2098,97 2098,97 

07T07   111  04 4 3   637 001 
Školenia,kurzy,seminár
e,porady,konferencie,sy
mpóziá 

500,00 1792,00 1792,00 

07T07   111  04 4 3   637 003 
Propagácia, reklama a 
inzercia 

500,00 201,10 201,10 

07T07   111  04 4 3   637 004 Všeobecné služby 11895,00 19648,97 19648,97 

07T07   111  04 4 3   637 005 Špeciálne služby 732,00 555,25 555,25 

07T07   111  04 4 3   637 006 Náhrady 250,00 243,32 243,32 

07T07   111  04 4 3   637 011 
Štúdie, expertízy, 
posudky 

8465,00 0,00 0,00 

07T07   111  04 4 3   637 012 Poplatky a odvody 50,00 99,84 94,98 

07T07   111  04 4 3   637 014 Stravovanie 2700,00 3411,01 3411,01 

07T07   111  04 4 3   637 016 
Prídel do sociálneho 
fondu 

1183,00 909,31 909,31 

07T07   111  04 4 3   637 020 Finančné zúčtovanie 150,00 0,00 0,00 

07T07   111  04 4 3   637 023 Kolkové známky 100,00 20,50 20,50 

07T07   111  04 4 3   637 026 Odmeny a príspevky 6000,00 5602,76 5602,76 

07T07   111  04 4 3   637 027 
Odmeny pracovníkov 
mimopracovného 
pomeru 

1980,00 2290,00 2290,00 

07T07   111  04 4 3   642 006 
Transfery na členské 
príspevky 

452,00 243,00 243,00 

07T07   111  04 4 3   642 015 
Transfery na 
nemocenské dávky 

248,00 0,00 0,00 

07T07   111  04 4 3   713 002 
Nákup výpočtovej 
techniky 

0,00 2600,00 2377,99 

07T07   131B 04 4 3   611     
Tarifný plat,osobný 
plat,zákl.plat,funk.plat...
vrátane ich náhrad 

0,00 0,00 3514,10 

07T07   131B 04 4 3   612 001 Osobný príplatok 0,00 0,00 2966,65 

07T07   131B 04 4 3   612 002 Ostatné príplatky okrem 0,00 0,00 128,28 
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osobných príplatkov 

07T07   131B 04 4 3   614     Odmeny 0,00 0,00 72,07 

07T07   131B 04 4 3   616     
Doplatok k platu a ďalší 
plat 

0,00 0,00 9,27 

07T07   131B 04 4 3   621     
Poistné do Všeobecnej 
zdravotnej poisťovne 

0,00 0,00 966,06 

07T07   131B 04 4 3   623     
Poistné do ostatných 
zdravotných poisťovní 

0,00 0,00 216,08 

07T07   131B 04 4 3   625 001 
Poistné do Sociálnej 
poisťovne na 
nemocenské poistenie 

0,00 0,00 93,78 

07T07   131B 04 4 3   625 002 
Poistné do Sociálnej 
poisťovne na starobné 
poistenie 

0,00 0,00 1765,53 

07T07   131B 04 4 3   625 003 
Poistné do Sociálnej 
poisťovne na úrazové 
poistenie 

0,00 0,00 110,30 

07T07   131B 04 4 3   625 004 
Poistné do Sociálnej 
poisťovne na invalidné 
poistenie 

0,00 0,00 322,70 

07T07   131B 04 4 3   625 005 
Poistné do Sociálnej 
poisťovne na poistenie 
v nezamestnanosti 

0,00 0,00 107,56 

07T07   131B 04 4 3   625 006 
Poistné do Sociálnej 
poisťovne na garančné 
poistenie 

0,00 0,00 19,24 

07T07   131B 04 4 3   625 007 

Poistné do Sociálnej 
poisťovne do 
rezervného fondu 
solidarity 

0,00 0,00 599,00 

07T07   131B 04 4 3   627     

Príspevok do 
doplnkových 
dôchodkových 
poisťovní 

0,00 0,00 255,81 

07T07   131B 04 4 3   631 001 
Cestovné náhrady - 
tuzemské 

0,00 0,00 48,90 

07T07   131B 04 4 3   631 002 
Cestovné náhrady - 
zahraničné 

0,00 0,00 1073,17 

07T07   131B 04 4 3   632 003 
Poštové služby a 
telekomunikačné služby 

0,00 0,00 632,20 

07T07   131B 04 4 3   632 004 
Komunikačná 
infraštruktúra 

0,00 0,00 31,49 

07T07   131B 04 4 3   633 006 Všeobecný materiál 0,00 0,00 891,88 

07T07   131B 04 4 3   636 001 
Nájomne za nájom 
budov, objektov alebo 
ich častí 

0,00 0,00 515,94 

07T07   131B 04 4 3   637 004 Všeobecné služby 0,00 0,00 7639,22 

07T07   131B 04 4 3   637 011 
Štúdie, expertízy, 
posudky 

0,00 0,00 9114,66 

07T07   131B 04 4 3   637 027 
Odmeny pracovníkov 
mimopracovného 
pomeru 

0,00 0,00 5980,38 

07T07   131B 04 4 3   637 035 Dane 0,00 0,00 175,64 

07T07   45   04 4 3   631 001 
Cestovné náhrady - 
tuzemské 

0,00 0,00 4,00 

07T07   45   04 4 3   631 002 
Cestovné náhrady - 
zahraničné 

0,00 0,00 153,32 

07T07   45   04 4 3   632 003 
Poštové služby a 
telekomunikačné služby 

0,00 0,00 25,14 

07T07   45   04 4 3   632 004 
Komunikačná 
infraštruktúra 

0,00 0,00 22,39 

07T07   45   04 4 3   633 001 Interiérové vybavenie 0,00 0,00 0,60 

07T07   45   04 4 3   633 002 Výpočtová technika 0,00 0,00 1366,50 

07T07   45   04 4 3   633 003 
Telekomunikačná 
technika 

0,00 0,00 429,90 

07T07   45   04 4 3   634 001 
Palivo, mazivá, oleje, 
špeciálne kvapaliny 

0,00 0,00 67,01 

07T07   45   04 4 3   636 001 Nájomne za nájom 0,00 0,00 526,00 
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budov, objektov alebo 
ich častí 

07T07   45   04 4 3   637 001 
Školenia,kurzy,seminár
e,porady,konferencie,sy
mpóziá 

0,00 0,00 1855,43 

07T07   45   04 4 3   637 004 Všeobecné služby 0,00 0,00 1202,56 

07T07   45   04 4 3   637 014 Stravovanie 0,00 0,00 78,09 

07T07   45   04 4 3   637 027 
Odmeny pracovníkov 
mimopracovného 
pomeru 

3335,00 3335,00 120,00 

07T07   45   04 4 3   637 031 Pokuty a penále 0,00 0,00 200,00 

07T07   45   04 4 3   637 035 Dane 0,00 0,00 -614,99 

Úhrn 183867,00 192639,00 213547,22 

 

Časť II. Finančné operácie a pohyby na mimorozpočtových účtoch subjektu verejnej správy  

2.1. Príjmové operácie 

K
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a
 

Názov 
Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
zmenách 

Skutočnosť k 
31.12.2012 

a b c d e 1 2 3 

  111 453   Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 0,00 0,00 38226,25 

  45 453   Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 3335,00 3335,00 24,11 

Úhrn 3335,00 3335,00 38250,36 

 
 
Časť II. Finančné operácie a pohyby na mimorozpočtových účtoch subjektu verejnej správy  

2.2. Výdavkové operácie 
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Názov 
Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
zmenách 

Skutočnosť k 
31.12.2012 

a b c d e f g h i 1 2 3 

Úhrn 0,00 0,00 0,00 

 

VI. PERSONÁLNE OTÁZKY 

1. Charakteristika organizačnej štruktúry a zamestnancov URBIONu 

V roku 2012 mal URBION 5 systemizovaných miest vo výkone práce vo verejnom záujme 
 
Na čele URBION-u je riaditeľ   1 zamestnanec 
Ekonómia, prevádzka, osobný úrad  1 zamestnanec 
Odborní pracovníci - urbanisti  4 zamestnanci (z toho dvaja na 1/2 úväzku) 
Spolu:      6 zamestnancov 
 
Všetci zamestnanci majú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, jeden zamestnanec má 
ukončené vzdelanie tretieho stupňa. Prevláda profesia architekt – urbanista.  
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Schéma organizačnej štruktúry  

 

Výberové konania v roku 2012 

V roku 2012 URBION organizoval 7 výberových konaní: 
Z toho:  5 na spoluprácu alebo služby spojené s úlohami PHÚ na rok 2012 
             2 na technické zabezpečenie URBION-u 

 
Zákazky s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000 € bez DPH od 1.1.2012 - 31.12.2012 

P.č. Predmet zákazky 

Hodnota 

zákazky v € 

bez DPH 

Úspešný uchádzač IČO 

1. 

Tlač publikácie TICAD 
Nadnárodná stratégia a Politické 
odporúčania 1944,00 

DALI-BB, s.r.o., Krátka 17, 974 
04 Banská Bystrica 36045144 

2. 

Dodávka komponentov PC 
zostavy a softvéru 1884,46 

WESTech, spol.s.r.o.,Stará 
Vajnorská 17, 831 04 Bratislava 35796111 

3. Apple iPad, mobil 1800,00 
Shoppie.sk, Elektrárenská č. 4, 
Bratislava 45697655 

4. Konferencia Donaureg. - obedy 1300,00 SUZA, Drotárska 46, Bratislava 30806101 

5. 

Výskumná úloha: "EKO-index" 
Výskum zadržiavania a využívania 
dažďových vôd v urbánnej krajine- 
stanovenie regulatívov eko-indexu  
pre metodiku spracovania ÚPD . 

4050,00 

UrbEco, Ing. Zuzana Hudeková, 
J. Stanislava 25, 845 01 
Bratislava 

40961613 
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6. 

pomocné redakčné práce, 
budovanie databáz 4400,00 

Ing. Miriam Heinrichová, PhD., 
Moyzesova 1127/36, 038 53 
Turany 41529278 

7. 

tlač, balenie a distribúcia  
časopisu Urbanita 5060,00 

Stredná polygrafická škola, 
Bratislava 894915 

 
 

Veková štruktúra zamestnancov 

Priemerný vek zamestnancov na konci roka 2012 bol 43 rokov.  

 
Rozvoj ľudských zdrojov 
 
Zamestnanci URBIONu absolvovali v roku 2012 odborné školenia a semináre potrebné pre 
ich výkon služby. Odborného vzdelávania sa zúčastnilo 6 zamestnancov. Podľa odbornej 
oblasti zamestnanci absolvovali školenia rozpísané v úlohe 5.2. Ďalšie vzdelávanie 
odborníkov v oblasti územného plánovania, workshopy, semináre, konferencie, školenie 
sekcií MDVRR SR o ÚPD (strana 9). 

 Zamestnanci URBION-u šírili získané informácie prostredníctvom časopisu Urbanita,  
Newsletterov a webového portálu www.urbion.sk. 

 

 

VII. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA 

Ciele stanovené v Zriaďovacej listine URBIONu a v Štatúte URBIONu, sa pri stanovenom 
limite 5 zamestnancov nedarí plniť vlastnými zamestnancami.  

 

Z výsledkov personálneho auditu vykonaného v mesiaci marec 2012 vyplývajú tito závery: 

Spolupráca s externými firmami alebo jednotlivcami (odborníkmi na urbanizmus, územné plánovanie 

a na iné činnosti súvisiace s úlohami URBION-u) je nehospodárna a neefektívna a sú prípady, keď 

externí pracovníci z rôznych súkromných, pracovných, či iných dôvodov nedodržali stanovené 

termíny odovzdania práce. Pre URBION to znamená nesplnenie stanovených úloh z PHÚ. Preto 

audítorky navrhujú posilniť administratívne kapacity tak, aby celkový počet interných pracovníkov 

v URBION-e bol 13.  Z uvedeného vyplýva, že by bolo vhodné navýšiť stav interných zamestnancov o:  

 jedno pracovné miesto - administratívna sila 

 jedno pracovné miesto - informatik, zároveň správca webového sídla 

 posilniť stav interných zamestnancov o 6 odborných pracovných pozícií tak, aby každý 
odborný zamestnanec URBION-u zastrešoval jednu tematickú oblasť z plánu hlavných úloh 
(v súčasnosti sú štyria z toho dvaja na skrátený úväzok). 

 

 

http://www.urbion.sk/
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Audítorky ďalej odporúčajú personálne posilniť stav interných zamestnancov o ďalších 
odborníkov v oblasti urbanizmu a územného plánovania. Nedostatočný počet interných 
zamestnancov, odborníkov vedie k nehospodárnemu nakladaniu s finančnými prostriedkami 
tým, že zákazky sú zadávané externým odborníkom, čo je finančne nákladnejšie a zároveň 
môže viesť k nedodržiavaniu termínov odovzdania a splnenia úlohy, čo môže ohroziť plnenie 
PHÚ. Zároveň nedostatok personálnych kapacít môže viesť pri nadmernom zaťažení 
pracovníkov k zvýšenej chybovosti a k nedodržiavaniu zákonov a vnútorných predpisov. 

 

VIII.  HODNOTENIE  A  ANALÝZA  VÝVOJA  ORGANIZÁCIE  

Pôvodný URBION - Štátny inštitút urbanizmu a  územného plánovania vznikol v 70. rokoch, 
mal pobočky po celom Slovensku. Svojim personálnym obsadením patril medzi uznávané 
odborné pracoviská v rámci Československa. Dodnes sa za najskúsenejších urbanistov 
považujú urbanisti, ktorí pôsobili  v pôvodnom Urbione. Po r. 1992 sa URBION stal 
organizačnou súčasťou SAŽP. Väčšina erudovaných urbanistov odišla do súkromnej praxe.  
Po zmenách v štátnej správe v roku 2003, bola agenda územného plánovania presunutá pod 
MVRR SR. Z pohľadu charakteru činnosti, ako aj celoštátnej pôsobnosti možno Inštitút 
urbanizmu a územného plánovania URBION považovať za organizáciu, ktorá má zaujať 
dôležité postavenie v oblasti územného plánovania v rámci  Slovenskej republiky. Výsledky 
práce URBION-u sa budú premietať aj do legislatívy týkajúcej sa problematiky urbanizmu 
a územného plánovania prispievajúc k ochrane životného prostredia a k trvalo udržateľnému  
rozvoju. 
 

SWOT analýza činností URBION-u 

Silné stránky Slabé stránky 

 URBION - príspevková organizácia priamo 
riadená ministerstvom, vytvára odborné 
zázemie pre MDVRR SR 

 Personálne poddimenzovanie 

 Odborná spôsobilosť na spracovanie ÚPP A ÚPD 
a dlhodobé skúsenosti – dvaja z celkového 
počtu 5 zamestnancov  

 Nedostatok odborných pracovníkov – 
špecialistov v oblasti územného plánovania  

 Dlhodobé skúsenosti s vedením pracovných 
kolektívov v odborných činnostiach v oblasti 
územného plánovania 

 Nedostatok odborných pracovníkov 
v oblasti informačných systémov 

 Dlhodobé skúsenosti s vypracovávaním 
územnoplánovacej dokumentácie  

 Nedostatočné regionálne zastúpenie              
(sever a východ Slovenska) 

 Ovládanie grafického softvéru GIS na 
spracovanie ÚPP a ÚPD 
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Príležitosti Ohrozenia 

 Možnosť prípravy podkladov pre všetky sekcie 
v rámci ministerstva 

 Nenaplnenie plánu personálneho 
posilnenia organizácie 

 
 URBANITA – priestor pre  uverejňovanie 

informácií o metodických usmerneniach 
a nových právnych predpisoch v tlačenej forme, 
v elektronickej forme možnosť zasielania 
informácií prostredníctvom elektronických 
informačných listov (newslattrov) určeným 
adresátom 

 Možnosť organizovať školenia pre pracovníkov 
rezortu 

 Vytvorenie špecializovaného pracoviska pre 
realizáciu a prevádzkovanie informačného 
systému o územnom plánovaní na národnej 
úrovni 

 Slovenská republika  je povinná v zmysle 
požiadaviek Európskej komisie vyplývajúcich z 
platných vykonávacích predpisov a Smernice o 
INSPIRE zabezpečiť funkčné vyhľadávacie a 
zobrazovacie sieťové služby  

 Podpora pre rozhodovanie ministerstva 
o optimálnom trasovaní diaľnic a rýchlostných 
ciest na území Slovenska a širších dopravných 
vzťahov (posudzovania strategických 
dokumentov, vplyvu stavieb na životné 
prostredie) 

 V prípade nedostatku odborných 
pracovníkov nebude možné zabezpečiť 
kvalitu v oblasti vedy a výskumu v oblasti 
územného plánovania na úrovni štátu. 

 

 

  Zapájenie sa do medzinárodných výskumných 
úloh a projektov v záujme zlepšenia 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Slovenska 

 Personálnym posilnením organizácie sa reálne 
vytvorí priestor pre: 

- výskumno - vedeckú činnosť v oblasti 
územného plánovania na Slovensku,  

- zlepšenie postavenia Slovenska v rámci 
medzinárodnej spolupráce v priestore 
Európskej únie,  

- plnenie úlohy vlády SR vyplývajúcej 
z medzinárodných záväzkov. 
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Inštitút urbanizmu a územného plánovania  URBION - Dlhodobý plán na roky 2013 – 2015  

(pre  13 zamestnancov). 
 

 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 

I. Koncepčná 
činnosť 

Monitoring strategických 
dokumentov ústredných orgánov štátnej 
správy a EÚ ovplyvňujúcich Stratégiu 
územného rozvoja Slovenska. 

Monitoring strategických 
dokumentov ústredných orgánov štátnej 
správy a EÚ ovplyvňujúcich Stratégiu 
územného rozvoja Slovenska. 

Monitoring strategických 
dokumentov ústredných orgánov 
štátnej správy a EÚ ovplyvňujúcich 
Stratégiu územného rozvoja 
Slovenska. 

 Stratégia územného rozvoja Slovenska Zadanie pre Koncepcie územného 
rozvoja Slovenska 

Monitoring uplatňovania Koncepcie 
územného rozvoja Slovenska 
v cezhraničných dokumentoch 
priestorového rozvoja 
a územnoplánovacích dokumentoch 
regiónov 

Monitoring uplatňovania Koncepcie 
územného rozvoja Slovenska 
v cezhraničných dokumentoch 
priestorového rozvoja a územnoplánovacích 
dokumentoch regiónov 

Monitoring uplatňovania Koncepcie 
územného rozvoja Slovenska 
v cezhraničných dokumentoch 
priestorového rozvoja 
a územnoplánovacích dokumentoch 
regiónov 

II. Aplikovaný 
výskum 
a vývoj 

 

Metodická príručka technologické 
riešenia pre manažment dažďových vôd v 
urbánnej krajine 

Metodická príručka pre územných 
plánovačov - Limity priepustnosti ciest 
a dopravných uzlov vo vzťahu k územnému 
plánovaniu 

Metodická príručka pre územných 
plánovačov -  Potenciály rozvoja 
geologicky nestabilných území 

Metodická príručka spracovania ÚPD obcí 
- ukončenie úlohy 

Metodická príručka pre územných 
plánovačov -  Princípy protipovodňovej 
ochrany v územnom plánovaní 

Metodika uplatňovania Európskeho 
dohovoru o krajine  v v územnom 
plánovaní 

Modelové riešenie elektronicky 
spracovanej územnoplánovacej 
dokumentácie obce podľa novej 
metodiky  

Modelové riešenie elektronicky spracovanej 
územnoplánovacej dokumentácie obce 
podľa novej metodiky - externá oponentúra   

Modelové riešenie elektronicky 
spracovanej územnoplánovacej 
dokumentácie obce podľa novej 
metodiky – vydanie príručky   

Modelové riešenie elektronicky 
spracovanej územnoplánovacej 

Modelové riešenie elektronicky spracovanej 
územnoplánovacej dokumentácie podľa 

Modelové riešenie elektronicky 
spracovanej územnoplánovacej 
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dokumentácie zóny - ukončenie úlohy novej metodiky -  externá oponentúra   dokumentácie podľa novej metodiky -  
vydanie príručky   

Modelové riešenie  ÚPD „starej urbánnej 
zóny“ – overenie postupu riešenia 
v zmysle zásad nového stavebného 
zákona 

Metodická príručka spracovania 
územnoplánovacej dokumentácie zóny - 
externá oponentúra   

Metodická príručka spracovania 
územnoplánovacej dokumentácie 
zóny - vydanie príručky   

Metodická príručka spracovania ÚPD 
regiónu – Návrh 

Metodická príručka spracovania ÚPD 
regiónu – externá oponentúra 

Metodická príručka spracovania ÚPD 
regiónu – vydanie príručky   

III. Technická 
pomoc a 
 metodická 
podpora 

Spolupráca pri príprave nového 
stavebného zákona  

Spolupráca pri príprave vykonávacích 
vyhlášok   

 

Permanentná technická podpora činnosti  
sekcie štátnej stavebnej správy 
a územného plánovania, sekcií dopravy, 
cestovného ruchu a regionálneho rozvoja 
v oblastiach súvisiacich s územným 
rozvojom Slovenska 

Permanentná technická podpora činnosti  
sekcie štátnej stavebnej správy a územného 
plánovania, sekcií dopravy, cestovného 
ruchu a regionálneho rozvoja v oblastiach 
súvisiacich s územným rozvojom Slovenska 

Permanentná technická podpora 
činnosti  sekcie štátnej stavebnej 
správy a územného plánovania, sekcií 
dopravy, cestovného ruchu a 
regionálneho rozvoja v oblastiach 
súvisiacich s územným rozvojom 
Slovenska 

Príprava podkladov pre rozhodovanie  
zriaďovateľa – posudzovanie diskontinuít 
v hraničných územiach regiónov 
Slovenska  

Príprava podkladov pre rozhodovanie  
zriaďovateľa – posudzovanie diskontinuít 
v hraničných územiach regiónov Slovenska 

Príprava podkladov pre rozhodovanie  
zriaďovateľa – posudzovanie 
diskontinuít v hraničných územiach 
regiónov Slovenska 

IV. Informačné 
systémy 

Informačný systém o územnom 
plánovaní - Aktualizácia digitálnej mapy 
Slovenska – evidencia platnej ÚPD 
regiónov a obcí a zón 

Informačný systém o územnom plánovaní - 
Aktualizácia digitálnej mapy Slovenska – 
evidencia platnej ÚPD regiónov a obcí a zón 

 Informačný systém o územnom 
plánovaní - Aktualizácia digitálnej 
mapy Slovenska – evidencia platnej 
ÚPD regiónov a obcí a zón 

Modelové riešenie vyhľadávania 
informácií v ÚPD spracovaných digitálne, 
prepojenie vrstiev so záväznou časťou 
ÚPD  
 

Modelové riešenie Spojenie 
územnoplánovacích dokumentácií 
susediacich regiónov spracovaných digitálne 
do bezošvej mapy 
možnosti využitia pre rozhodovanie 
ústredných orgánov štátnej správy 

Modelové riešenie Spojenie 
územnoplánovacích dokumentácií 
susediacich regiónov spracovaných 
digitálne do bezošvej mapy 
možnosti využitia pre rozhodovanie 
ústredných orgánov štátnej správy 



 
 

 
 

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2012                        Inštitút urbanizmu a územného plánovania URBION   
__________________________________________________________________________________________________ 

 

29 
 

V. Vzdelávanie 
a propagácia 

Vydávanie odborného časopisu Urbanita 
– 4 čísla 
Elektronická Urbanita  

Vydávanie odborného časopisu Urbanita – 4 
čísla 
Elektronická Urbanita 

Vydávanie odborného časopisu 
Urbanita – 4 čísla 
Elektronická Urbanita 

„Vzdelávame s navzájom“  
Vzdelávanie medzi rezortmi 
ovplyvňujúcimi územnoplánovacie 
procesy  (MDVRR SR, MŽP SR, MP SR, MK 
SR, MH SR, ÚGKK SR) 

„Vzdelávame s navzájom“  
Vzdelávanie medzi rezortmi ovplyvňujúcimi 
územnoplánovacie procesy (MDVRR SR, 
MŽP SR, MP SR, MK SR, MH SR, ÚGKK SR) 

„Vzdelávame s navzájom“  
Vzdelávanie medzi rezortmi 
ovplyvňujúcimi územnoplánovacie 
procesy (MDVRR SR, MŽP SR, MP SR, 
MK SR, MH SR, ÚGKK SR) 

Ďalšie vzdelávanie odborníkov v oblasti 
územného plánovania     workshopy, 
semináre, konferencie 

Ďalšie vzdelávanie odborníkov v oblasti 
územného plánovania  

    workshopy, semináre, konferencie 

Ďalšie vzdelávanie odborníkov 
v oblasti územného plánovania  

    workshopy, semináre, konferencie 

VI. 
Medzinárodná 
spolupráca 

Plnenie úloh vyplývajúcich z povinností 
Národného kontaktného miesta 
Programu ESPON 2013 

Plnenie úloh vyplývajúcich z povinností 
Národného kontaktného miesta Programu 
ESPON 2013 

Plnenie úloh vyplývajúcich 
z povinností Národného kontaktného 
miesta Programu ESPON 2013 

Spolupráca v rámci medzinárodných 
projektov rozvoja vybraných území podľa 
požiadaviek zriaďovateľa  
Štúdia územného rozvoja vybraných 
pohraničných regiónov  Slovenskej 
republiky a Poľskej republiky, Prieskumy 
a rozbory - verejná doprava a technická 
infraštruktúra 

Spolupráca v rámci medzinárodných 
projektov rozvoja vybraných území podľa 
požiadaviek zriaďovateľa  
Štúdia územného rozvoja vybraných 
pohraničných regiónov  Slovenskej 
republiky a Poľskej republiky, Syntézy 
 

Spolupráca v rámci medzinárodných 
projektov rozvoja vybraných území 
podľa požiadaviek zriaďovateľa 
Štúdia územného rozvoja vybraných 
pohraničných regiónov  Slovenskej 
republiky a Poľskej republiky, Návrh  

Účasť na projekte CaDEC – Zhodnotenie 
a rozširovanie výsledkov programu 
ESPON (2011 – 2013) 

Účasť na projekte CaDEC – Zhodnotenie 
a rozširovanie výsledkov programu ESPON 
(2011 – 2013) 

 

Účasť na projekte Pro Tisa (projekt 
Operačného programu Juhovýchodná 
Európa) 

Účasť na projekte Pro Tisa (projekt 
Operačného programu Juhovýchodná 
Európa) 

 

Účasť na projekte Polyreg++ (projekt 
Operačného programu Juhovýchodná 
Európa) 

Účasť na projekte Polyreg++ (projekt 
Operačného programu Juhovýchodná 
Európa) 
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VII. 
Spolupráca 
s orgánmi 
štátnej správy, 
samosprávy 
a inými 
organizáciami 

Spolupráca s krajskými stavebnými 
úradmi, samosprávami a inými 
odbornými inštitúciami v oblasti 
výskumu, vývoja, vzdelávania a 
propagácie na úseku územného 
plánovania  

Spolupráca s krajskými stavebnými úradmi, 
samosprávami a inými odbornými 
inštitúciami v oblasti výskumu, vývoja, 
vzdelávania a propagácie na úseku 
územného plánovania 

Spolupráca s krajskými stavebnými 
úradmi, samosprávami a inými 
odbornými inštitúciami v oblasti 
výskumu, vývoja, vzdelávania a 
propagácie na úseku územného 
plánovania 

Spolupráca so Slovenským ústavom 
technickej normalizácie pri tvorbe 
európskych noriem vypracúvaných 
v rámci SEN/TC 325 Územné plánovanie  

Spolupráca so Slovenským ústavom 
technickej normalizácie pri tvorbe 
európskych noriem vypracúvaných v rámci 
SEN/TC 325 Územné plánovanie 

Spolupráca so Slovenským ústavom 
technickej normalizácie pri tvorbe 
európskych noriem vypracúvaných 
v rámci SEN/TC 325 Územné 
plánovanie 
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ZÁVERY A ODPORÚČANIA:  
 
Na základe analýzy a výsledkov personálneho auditu navrhujeme personálne posilniť 
organizáciu  o týchto špecialistov: 
 
1. urbanista 
2. urbanista – (GIS informatik) 
3. dopravný inžinier 
4. projektant vodného hospodárstva (zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, 

protipovodňové opatrenia) 
5. projektant energetiky (elektrická energia, plyn, telekomunikácie) krajinný ekológ 

(ochrana prírody a krajiny, posudzovanie vplyvov na životné prostredie  EIA, SEA) 
6. inžiniersky geológ a hydrogeológ 
7. špecialista pre informačné technológie pre informačný systém o územnom plánovaní  
8. interný redaktor pre časopis URBANITA 
9. administratívny pracovník (správa registratúry, personálna agenda)  

 

 
IX.  HLAVNÉ SKUPINY  UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV URBIONU 
Hlavnými užívateľmi výsledkov činnosti URBION-u sú: 

 MDVRR SR  - Výsledky činnosti Urbionu budú slúžiť zriaďovateľovi ako podnety pre 
riadiacu činnosť ústredného orgánu štátnej správy pre územné plánovanie, ako 
podklady pre prípravu metodických usmernení, pri tvorbe metodiky 
územnoplánovacej činnosti a pri tvorbe legislatívnych noriem na úseku územného 
plánovania.  

 organizácie pôsobiace v rezorte ministerstva, 

 iné orgány štátnej správy,  

 Krajské stavebné úrady, 

 iné odborné organizácie,  

 odborne spôsobilé osoby pre obstarávanie a spracovanie ÚPP a ÚPD, 

 vysoké školy, 

 samosprávne kraje a obce, 

 združenie miest a obcí, 

 medzinárodné inštitúcie, 

 občania a neštátne organizácie (predovšetkým účastníci územného konania), 

 médiá (tlač, rozhlas, televízia). 
 

Výročná správa je zverejnená na internetovej stránke URBIONu www.urbion.sk. 

Vypracoval:  
Ing. arch. Ľudmila Priehodová, riaditeľka Urbionu 

http://www.urbion.sk/

