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• BBSK – Banskobystrický samosprávny kraj 
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Washington) 

• IMD WCC – IMD World Competitiveness Center (Inštitút školy obchodného vzdelávania so sídlom v Lausanne vo Švajčiarsku, 
ktorý sa spoločne s WFE podieľal na vypracovaní The Global Competitiveness Report) 

• IROP – Integrovaný regionálny operačný program 

• IT – informačné technológie 

• IÚI – Integrovaná územná investícia 

• IÚS – Integrovaná územná stratégia 

• ITMS – centrálny evidenčný a monitorovací systém pre štrukturálne fondy  

• JTF – Just Transition Fund (Fond spravodlivej obnovy) 

• KIBS - Knowledge Intensive Business Services - Znalostné intenzívne obchodné služby  

• KKP –  kultúrno-kreatívny priemysel 

• KOCR – Krajská organizácia cestovného ruchu 

• KSK – Košický samosprávny kraj 

• MAS – miestne akčné skupiny 

• MDaV SR – Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

• MFO – Mestská funkčná oblasť 

• MPR – mestská pamiatková rezervácia 

• MHD – mestská hromadná doprava 

• MH SR – Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

• MIRRI – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a investícií SR 

• MSP – Malé a stredné podniky 

• MV SR – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

• MZVaEZ SR – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

• MŠ – materská škola 

• NEIS – Národný emisný informačný systém 

• NKP – národná kultúrna pamiatka 

• NIP – Národný investičný plán 

• NRP SR – Národná rada pre produktivitu Slovenskej republiky 

• NSK – Nitriansky samosprávny kraj 

• NUTS  - Nomenclature of Territorial Units for Statistics (Eurostat) – európska Normalizovaná klasifikácia územno–
štatistických jednotiek 

• OECD – Organisation for Economic Cooperation and Developmen (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) 

• OO PZ – obvodné oddelenie policajného zboru 

• OP – operačný program 

• OP EVS – Operačný program Efektívna verejná správa 

• OP II – Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

• OP KŽP – Operačný program Kvalita životného prostredia 

• OPIOS -  odkázanosť na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe 

• OOCR – oblastná organizácia cestovného ruchu 



 
 

 

• OR PZ – okresné riaditeľstvo policajného zboru 

• OSN – Organizácia spojených národov 

• PAF – Prioritný akčný rámec pre sústavu Natura 2000 

• PED – Positive Energy District (energeticky pozitívna mestská štvrť) 

• PKS – parita kúpnej sily 

• PHRSR – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

• POH – plán odpadového hospodárstva 

• PPZ – Prezídium policajného zboru 

• PRVVaVK – Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií 

• PSK – Prešovský samosprávny kraj 

• PZ SR – Policajný zbor Slovenskej republiky 

• RIÚS – Regionálna integrovaná územná stratégia 

• RRF – Recovery and Resilience Facility - Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti 

• RS – Rehabilitačné stredisko 

• SAD – Slovenská autobusová doprava 

• SAV – Slovenská akadémia vied 

• SIEA – Slovenská inovačná a energetická agentúra 

• SEA – Strategické environmentálne hodnotenie 

• SHMÚ – Slovenský hydrometeorologický ústav 

• SR – Slovenská republika 

• SODB – sčítanie osôb, domov a bytov 

• SOŠ – stredná odborná škola 

• SPR – Strategicko-plánovací región 

• SSC – Slovenská správa ciest 

• SŠ – stredná škola 

• STN – Slovenská technická norma 

• SVI – Služba včasnej intervencie 

• ŠOP SR – Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 

• ŠÚ SR – Štatistický úrad Slovenskej republiky  

• ŠZ = Špecializované zariadenie 

• TEN-T – Trans-European Transport Networks / Trans-európska dopravná sieť 

• TI – technická infraštruktúra  

• TSK – Trenčiansky samosprávny kraj 

• TTSK – Trnavský samosprávny kraj 

• UMR – Územie mestského rozvoja 

• UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), v preklade Organizácia Spojených národov pre 
vzdelávanie, vedu a kultúru  

• ÚEV – územie európskeho významu 

• ÚPN – územný plán 

• ÚPN-TSK – Územný plán Trenčianskeho samosprávneho kraja  

• ÚPSVaR – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

• ÚHCP – Útvar hraničnej a cudzineckej polície 

• VaI – Veda a Inovácie 

• VaV – Veda a Výskum 
VPM – voľné pracovné miesta 

• VŠ – vysoká škola 

• VÚC – Vyšší územný celok 

• VÚVH – Výskumný ústav vodného hospodárstva 

• WFE – World Forum of Economy (Svetové ekonomické fórum) 

• ZaD – zmeny a doplnky (územného plánu) 

• ZPB = Zariadenie podporovaného bývania 

• ZOO – zoologická záhrada 

• ZSK – Žilinský samosprávny kraj 

• ZŠ – základná škola 
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ÚVOD 

 
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TSK sa spracováva v zmysle Zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade s odporúčanou Metodikou tvorby a implementácie PHRSR regiónov, programov rozvoja 
obcí a skupín obcí Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pre programové obdobie po roku 2020 a v súlade s Metodikou 
a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií, ktorá bola schválená Uznesením vlády SR č. 197/2017 z 26. apríla 2017. 
 
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja VÚC (ďalej aj ako „PHRSR“ alebo „program rozvoja“) je strednodobý rozvojový dokument, ktorý 
je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030, z roku 2019, ako 
aj so zreteľom na existujúce relevantné plánovacie strategické a územnoplánovacie dokumenty, ktoré boli doposiaľ spracované či už z národnej, 
regionálnej alebo miestnej úrovne, s dopadom na región.  
 
V súčasnosti problematika regionálneho rozvoja spadá pod gesciu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 
republiky, ktoré je ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť regionálneho rozvoja zodpovedné za tvorbu a riadenie regionálneho rozvoja ako aj za 
prípravu novej národnej stratégie (pod názvom Vízia a stratégia rozvoja SR).  
 
Zadanie na vypracovanie PHRSR bolo vypracované v roku 2020. Samosprávny kraj sa rozhodol spracovať PHRSR v spolupráci s externými odborníkmi. 
Výber spracovateľa bol realizovaný v priebehu roku 2020 prostredníctvom verejného obstarávania a ukončený bol 19.11.2020  (Zmluva o dielo 
č.2020/0458). Formálne začatie prác sa uskutočnilo na úvodnom zasadnutí riadiaceho tímu, kde bol prezentovaný indikatívny harmonogram prác. 
Súčasťou zadania je prerokovanie návrhu PHRSR s kľúčovými sociálno-ekonomickými partnermi, spracovanie správy o hodnotení strategického 
dokumentu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., zverejnenie návrhu PHRSR a Správy o hodnotení, dopracovanie návrhu PHRSR a jeho predloženie na 
schválenie, ako aj do procesu jeho prerokovania a schválenia v samosprávnom orgáne......(pozn. údaje budú zaktualizované na konci prác.) Súčasťou 
zadania je tiež zabezpečenie procesu SEA.   
 
Na základe zadania a v súlade s platnou metodikou je PHRSR spracovaný aj ako Integrovaná územná stratégia (ďalej aj ako „IÚS“) územia a reflektuje 
špecifiká jednotlivých strategicko-plánovacích regiónov ako aj území udržateľného mestského rozvoja (ďalej aj ako „UMR“), pričom stratégia pre územie 
UMR  je zapracovaná v rozsahu predloženom od príslušných spracovateľov, bez korektúr a zásahov do obsahovej časti stratégií Území mestského 
rozvoja (ďalej aj ako „UMR“). 
 
Schválenie programu rozvoja vyššieho územného celku ako aj príslušnej územnoplánovacej dokumentácie vyššieho územného celku je podmienkou 
na predloženie žiadosti vyššieho územného celku o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov (doplnkovým zdrojom finančného 
zabezpečenia podpory regionálneho rozvoja sú finančné prostriedky z fondov Európskej únie poskytované podľa osobitných predpisov). 
 
Financovanie spracovania dokumentu je zabezpečené v rámci realizácie hlavnej aktivity projektu „Lepší Trenčiansky kraj“,  
ITMS kód projektu 314011Z492, realizovaného v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku na základe Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP z 
Operačného programu Efektívna verejná správa „Inteligentnejší a lepší samosprávny kraj“, kód Výzvy : OP EVS DOP-POl-SC1.1-2019.1. 
 

 

Základné  východiská  

 
Tvorba PHRSR TSK bola podporené podrobnými a detailnými analýzami na báze údajov a dát o území značného rozsahu, preto z dôvodu čitateľnosti 
a prehľadnosti sú súčasťou hlavného dokumentu PHRSR len zhrnutia a z nich vyplývajúce dôsledky a podrobné dáta a údaje sú v Prílohovej časti A. 
 
Základná charakteristika územia 
Trenčiansky samosprávny kraj sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenskej republiky, zaberá územie 4 501,9 km²,  svojou rozlohou je druhý najmenší 
spomedzi ôsmich slovenských krajov, pričom zaberá 9,2 % rozlohy SR. Takisto počtom obyvateľov je Trenčiansky kraj po Trnavskom kraji druhým 
najmenším krajom Slovenska, pričom podľa zverejnenej demografickej prognózy výskumného demografického centra INFOSTAT - Centrum 
spoločenských a psychologických vied SAV bude mať Trenčiansky kraj v roku 2040 najmenší počet obyvateľov spomedzi všetkých krajov Slovenska. 
(Zdroj: http://www.infostat.sk/vdc/pdf/Krajokrprog2040.pdf )   
 
Na území  Trenčianskeho samosprávneho kraja sa nachádza 9 okresov, ktorých veľkosť, počet a hustotu obyvateľov ako aj niektoré ďalšie parametre 
zachytáva nasledujúca tabuľka. 
 

https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2020/09/Metodika_PHRSR2020.pdf
https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2020/09/Metodika_PHRSR2020.pdf
http://www.infostat.sk/vdc/pdf/Krajokrprog2040.pdf


 
 

 

Tabuľka 1 Základné údaje o okresoch Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Okres Počet obcí 
okresu so 
štatútom 

mesta / ich 
rozloha 

km2 

Počet 
obyvat. 
žijúcich 

v obciach 
so 

štatútom 
mesta 

Počet obcí 
okresu so 
štatútom 
vidieckej 
obce / ich 

rozloha km2 

Počet 
obyvateľov 

žijúcich 
v obciach so 

štatútom 
vidieckej obce 

Celková 
rozloha 
okresu 

km2 

Celkový 
počet 

obyvateľov 
okresu 

Hustota 
obyvateľstva 

(Počet 
obyvateľov 
na km2) 

Stupeň 
urbanizácie 

(Podiel 
mestského 
obyvat. na 

celkovom počte 
obyvateľov) 

Trenčín 3/125,9 65 954 34/548,92 48 716 674,82 114 670 169,93 57,52% 

Bánovce 
nad 
Bebravou 

1/26,46 17 750 42/435,49 18 434 461,95 36 184 78,33 49,04% 

Ilava 3/84,74 40 054 18/273,76 19 021 358,5 59 075 164,78 67,80% 

Myjava 2/89,61 16 282 15/237,83 9 974 327,44 26 256 80,19 62,01% 

Nové 
Mesto nad 
Váhom 

2/83,52 28 835 32/496,47 33 740 579,99 62 575 107,89 46,08% 

Partizánske 1/22,38 22 269 22/278,65 23 220 301, 03 45 489 151,11 48,95% 

Považská 
Bystrica 

1/90,56 39 270 27/372,59 23 081 463,15 62 351 134,62 62,98% 

Prievidza 4/133,02 71 719 48/826,75 62 002 959,77 133 721 139,33 52,63% 

Púchov 1/41,5 17 561 20/333,84 26 687 375,34 44 248 117,89 39,69% 

TSK SPOLU 18/697,69 319 694 258/3 804,3 264 875 4 501,99 584 569 129,84 54,68% 

Zdroj: databáza DATAcube., ŠÚ SR, vlastné spracovanie  
 
Najväčším okresom čo sa týka rozlohy je okres Prievidza (960 km2). Nasledujú okresy Trenčín (675km2) a Nové Mesto nad Váhom (560 km2). Naopak 
najmenšiu plochu zaberá okres Partizánske (301 km2). Z pohľadu celkového počtu obyvateľov je najväčším okresom opäť okres Prievidza (vyše 133 
tisíc obyvateľov), nasleduje okres Trenčín s takmer 115 tis. obyvateľmi a okresy Nové Mesto n.V. a Považská Bystrica s rovnakým počtom obyvateľov 
vyše 62 tisíc. Najmenej (26 tisíc) obyvateľov žije v okrese Myjava, ktorý je po Partizánskom zároveň aj druhým najmenším svojou rozlohou (327 km2).  
Počtom obyvateľov patrí Myjava zároveň k najmenším okresom na Slovensku. Prievidza a Trenčín sa naopak z pohľadu počtu obyvateľov radia do 
prvej pätnástky najväčších okresov Slovenska (Zdroj: http://www.infostat.sk/vdc/pdf/Krajokrprog2040.pdf )  
 
Najhustejšie obývaným je okres Trenčín s takmer 170 obyvateľmi na km2 a okres Ilava s takmer 165 obyvateľmi na km2. Najmenšia hustota obyvateľov 
(necelých 80 obyvateľov na km2)  je v okresoch Bánovce nad Bebravou. Okresmi s najvyšším podielom obyvateľom žijúcich v mestách na celkovom 
počte obyvateľov okresu sú Ilava (takmer 68 %), Považská Bystrica (takmer 63%) a Myjava (62%). Podiel obyvateľov v mestách na celkovom počte 
obyvateľov nad 50% vykazujú aj okresy Trenčín a Prievidza. Najmenší podiel obyvateľov v mestách na celkovom počte obyvateľov okresu vykazuje 
okres Púchov (necelých 40%). 
 
Priestorovo-funkčná štruktúra TSK 

Priestorová štruktúra Trenčianskeho kraja je predurčená najmä geomorfologickým členením územia, ktoré ovplyvňuje charakter kraja a jeho rozdelenie 
do niekoľkých prirodzených spádových oblastí. Tie sú konštituované predovšetkým aglomeráciami obcí v dosahu susediacich okresných miest, ktoré 
sú vtesnané do spoločných prirodzených geomorfologických ohraničení či už v podobe vodných tokov alebo pohorí. Takýmito nepísanými širšími 
spádovými oblasťami sú okrem samotného mesta Trenčín, ktoré možno vďaka postaveniu krajského mesta ponímať ako špecifickú spádovú funkčnú 
oblasť, aj ďalšie subregióny prirodzene vnímané ako Myjavsko, stredné Považie (okresy Trenčín, Ilava, Nové Mesto nad Váhom, severná časť okresu 
Myjava a južná časť okresu Púchov), horné Považie (okresy Púchov, Považská Bystrica, s presahmi na okresy Bytča a Žilina v Žilinskom 
samosprávnom kraji) a horná Nitra (okresy Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou s presahom na okres Topoľčany v Nitrianskom kraji).  

Z pohľadu priemyselných tradícií je dlhodobou devízou Trenčianskeho kraja najmä ľudský potenciál, jeho kreativita a zručnosti, vďaka ktorým sa ráz 
kraja už celé desaťročia profiluje v jeho prirodzených subregiónoch ako výrazne priemyselno-technický (mestské oblasti Trenčín, Nové Mesto nad 
Váhom, Dubnica nad Váhom, Považská Bystrica, Prievidza, Handlová, Partizánske a pod.), turistický a kúpeľný (Trenčín, Bojnice, Trenčianske 
Teplice), alebo ako vidiecko-kopaničiarsky (obce na Myjavsku, v okolí Nového Mesta nad Váhom a Starej Turej, pozdĺž celej hranice s ČR) a laznícky 
(podhorské obce dolného Považia či hornej Nitry). 

Priestorovo-funkčná štruktúra, resp. tendencie príklonu obcí k vzájomnej synergii či kooperácii nastáva nielen vplyvom geomorfologických faktorov, ale 
i ďalších – socioekonomických či environmentálnych faktorov, na základe ktorých obce vnímajú možné vzájomné podporné efekty či už v zmysle 
výrobných kooperácií, presunu pracovnej sily, zdieľaných inovácií a podobne, ktoré vyplývajú z ich rozvojových impulzov alebo potenciálu. Príkladom 
je najmä región hornej Nitry, kde objektívna požiadavka na ukončenie ťažby hnedého uhlia vytvára príležitosť k výraznej transformácii nielen miest 
a priľahlých obcí, ktorých sa ťažba uhlia priamo dotýka, ale celého širšieho územia – i v nadregionálnych presahoch, s mobilizáciou individuálneho 
potenciálu v alternatívnych odvetviach priemyslu, cestovného ruchu, kúpeľníctva a pod.   

Z hľadiska potrieb spoločného integrovaného plánovania v kontexte požiadaviek tzv. Integrovaných územných stratégií (IÚS), ktoré vyvstávajú 
v súvislosti s novým plánovacím obdobím pre čerpanie fondov EU zameraných na regionálny rozvoj v rokoch 2021-2027, v území TSK identifikujeme 

http://www.infostat.sk/vdc/pdf/Krajokrprog2040.pdf


 
 

 

9 strategicko-plánovacích regiónov (ďalej aj ako „SPR“) a 2 územia mestského rozvoja (ďalej aj ako „UMR“), ktoré artikulujú svoje osobitné potreby 
s ohľadom na geomorfologické, socio-ekonomické či environmentálne špecifiká svojich území : 

 
SPR Bánovce nad Bebravou 
SPR Dubnicko-Ilavsko 
SPR Nové Mesto nad Váhom 
SPR Myjava 
SPR Partizánske 
SPR Prievidza 
SPR Púchov 
SPR Považská Bystrica 
SPR Trenčiansko 
UMR Prievidza-Nováky 
UMR Trenčín  

 
Územie Strategicko-plánovacích regiónov bolo vymedzené na báze okresov ako existujúcich štatisticko-územných jednotiek, za ktoré sa eviduje 
napr. miera nezamestnanosti, výška prílevu priamych investícií a iné štatistické ukazovatele ako i na báze úž existujúcich kooperačných štruktúr 
budovaných regionálnymi štruktúrami Združenia miest a obcí Slovenska.  

Územie mestského rozvoja Prievidza-Nováky bolo definované na báze historicky daného prepojenia okresného mesta Prievidza s mestom Nováky 
ležiaceho jeho v tesnej blízkosti, keďže mesto Prievidza bolo v minulosti budované ako  zamestnanecká základňa pre nosné zamestnávateľské subjekty 
regiónu, teda najmä pre Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza, Slovenské elektrárne ENO Zemianske Kostoľany a Novácke chemické závody, 
a.s. v Novákoch. 

Územie mestského rozvoja Trenčín vyplýva zo špecifického postavenia krajského mesta, ktoré je administratívno-správnym, ekonomickým a 
kultúrno-spoločenským centrom Trenčianskeho kraja s funkčným prepojením na okolité najbližšie obce : Trenčín, Trenčianska Teplá, Skalka nad 
Váhom, Zamarovce, Veľké Bierovce, Trenčianska Turná, Soblahov, Opatovce a Trenčianske Stankovce. 

 
ZHRNUTIE A DÔSLEDKY 
 
Jedným z hlavných impulzov a východísk pre spracovanie tohto PHRSR je rýchlo sa meniaca spoločenská doba s dynamickým nástupom nových 
trendov v oblasti technológií, ako aj nutnosť reagovať z regionálnej úrovne na neprehliadnuteľné globálne trendy a zmeny v oblasti životného prostredia 
a klímy, či zhoršujúceho sa demografického ukazovateľa starnutia populácie a s tým súvisiace otázky kvality života, služieb a pod. Rovnaké východiská 
sú impulzom pre medzinárodné spoločenstvá, ktoré si uvedomujú zodpovednosť súčasnej generácie za stav planéty a ľudskej spoločnosti, čo sa 
premieta aj do ich kľúčových medzinárodných agiend a politík.  
 
K najvýznamnejším agendám či už na európskej alebo národnej úrovni patrí Agenda 2030, ktorá je súhrnom globálnych záväzkov, ktorými 
medzinárodné spoločenstvo reaguje na najzávažnejšie výzvy súčasnosti, ako sú zmena klímy, chudoba, zvyšujúce sa ekonomické a sociálne nerovnosti 
alebo neudržateľnosť prevládajúcich vzorcov výroby a spotreby, čo predstavuje komplexné a navzájom previazané problémy. Táto agenda OSN pre 
udržateľný rozvoj obsahuje 17 hlavných cieľov v oblasti udržateľného rozvoja. Za ďalší kľúčový nadradený dokument možno považovať Parížsku 
dohodu o zmene klímy a ďalšie súvisiace medzinárodné agendy a protokoly najmä v oblasti ochrany ovzdušia, vôd a biodiverzity.  Vyslovujú napríklad 
požiadavku do roku 2030 znížiť emisie oxidu uhličitého spôsobené človekom o 40 percent a do roku 2050 dosiahnuť v čistom nulové emisie skleníkových 
plynov a pod., z čoho vyplývajú aj konkrétne záväzky pre jednotlivé krajiny.  
 
Na národnej úrovni sa tieto globálne trendy a politiky premietajú do dôležitého strategického dokumentu Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 
2030 (Slovensko 2030), ktorý okrem toho, že je základným implementačným dokumentom Agendy 2030 za Slovenskú republiku, plní zároveň úlohu 
Národnej stratégie regionálneho rozvoja. V čase spracovania tejto analytickej kapitoly bola k dispozícii už jeho finálna verzia schválená uznesením 
vlády z januára 2021. Tento dokument je rozsiahly, zameraný na viaceré oblasti, aby bolo možné účinne čeliť problémom a výzvam, ktoré prinášajú 
globálne zmeny, ku ktorým patria zmena klímy, mobilita a migrácia, rastúca globalizácia, dynamika a nestabilita svetovej ekonomiky, prudký rozvoj 
umelej inteligencie, prehlbujúce sa rozdiely medzi bohatými a chudobnými vrstvami obyvateľstva, nárast extrémizmu a nárast nedôvery k 
demokratickým inštitúciám. Ako priority regionálneho rozvoja definuje (i) udržateľnú konkurencieschopnú, environmentálne a inovačne orientovanú 
ekonomiku regiónov, (ii) zvýšenie kvality života a využitie prírodného a ľudského kapitálu a (iii) harmonizáciu regionálneho a územného rozvoja.  
Identifikuje problémové oblasti a definuje k nim cieľové očakávané hodnoty do roku 2030. Ide napríklad o dosiahnutie stopercentného podielu 
odvádzaných a čistených odpadových vôd v aglomeráciách s viac ako 2 000 EO a vo všetkých obciach, 35-percentný podiel verejnej dopravy a zároveň 
presun minimálne 20 percent záťaže z cestnej nákladnej a osobnej dopravy na železničnú sieť, preferencie koľajovej dopravy a elektromobility a pod.  
 
Z pozície štátu je okrem toho pripravených množstvo ďalších strategických dokumentov národnej úrovne - väčšinou pod záštitou jednotlivých rezortov 
(ministerstiev) ako napr. Národný investičný plán SR na roky 2018 – 2030 (v čase spracovania tejto analytickej kapitoly zatiaľ vo forme pilotnej 
verzie), Stratégia hospodárskej politiky SR do roku 2030, Koncepcia mestského rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030, Strategický plán 
rozvoja dopravy SR do roku 2030, Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike, Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 
2030,  Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb,  Návrh Strategického rámca 
v zdravotníctve pre roky 2013 – 2030, pre oblasť odpadového hospodárstva ide o dokument Program odpadového hospodárstva na roky 2021-
2025, resp. do roku 2030 (v čase spracovania tejto kapitoly v pripomienkovom konaní), pre oblasť vodohospodárstva a odpadových vôd ide o dokument 
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021 – 2027 (v čase spracovania tejto kapitoly 
v pripomienkovom konaní),  pre oblasť ochrany prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry ide o dokument Prioritný akčný rámec (PAF) pre sústavu 



 
 

 

Natura 2000 v Slovenskej republike podľa článku 8 smernice Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín 
(smernica o biotopoch) vo viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 (v čase spracovania tejto kapitoly v pripomienkovom konaní), v čase 
spracovania tejto kapitoly práve schválená Národná vodíková stratégia Slovenska a pod.  
 
 
Ako sa konštatuje v Správe o produktivite a konkurencieschopnosti krajiny Národnej rady pre produktivitu SR za rok 2019, po počiatočnom príleve 
priamych zahraničných investícií a následnej Veľkej recesii nedošlo k obnove silného rastu ekonomiky Slovenska a dobiehanie vyspelejších krajín EÚ 
sa spomalilo. Ak sa tento trend nezmení, povedie to k postupnej strate konkurencieschopnosti Slovenska v prostredí okolitých krajín a EÚ. Doterajšie 
úspechy slovenskej ekonomiky predstavovali tzv.“nízko visacie ovocie“ a na to, aby sme dosiahli aj na ovocie na vyššie položených konároch, sú 
potrebné ambiciózne zmeny a reformy. Preto na centrálnej úrovni dochádza k identifikácií opatrení, ktorých účelom je podporiť rast produktivity 
slovenskej ekonomiky a zvýšiť jej konkurencieschopnosť.  
 
Dlhodobo veľmi akcentovaným (no dodnes len málo uplatňovaným) je tzv. integrovaný prístup, ktorý je nevyhnutnou podmienkou aj pre nadchádzajú 
obdobie čerpania fondov EÚ. Premenené na drobné, z pohľadu PHRSR TSK ide o otázku regionálnej konkurencieschopnosti TSK v prostredí SR a EÚ, 
ktorej úspech a rast bude priamo úmerný práve miere naplnenia integrovaného princípu realizovaných rozvojových projektov.  
 
V kontexte prípravy strategických dokumentov regionálneho rozvoja, akým je i PHRSR, sa javí ako kľúčové zvoliť spôsob, akým na regionálny rozvoj 
vlastne nazerať, ako ho sledovať a merať. V prostredí členských štátov, a teda aj SR je účelné prispôsobiť regionálnu politiku politikám EU a národným 
politikám - keďže regióny sú prijímateľom najväčšieho objemu finančných prostriedkov práve z fondov EU a štátnych schém. 
 
Pri meraní regionálnej konkurencieschopnosti v ekonomike SR sa ako vhodný nástroj na lepšie porozumenie regionálnej konkurencieschopnosti javí 
typológia regiónov vychádzajúca zo štúdie R. L. Martina (A Study on the Factors of Regional Competitiveness, 2003). Trenčiansky kraj v čase 
spracovania porovnania (2004) bol v tomto ponímaní identifikovaný ako tzv. „problémový región“, a to najmä z dôvodu vyššej hustoty obyvateľstva, ako 
je priemer Slovenska, avšak podpriemerným hodnotám HDP na obyvateľa. Toto zaradenie vyplynulo aj zo všeobecnej skutočnosti, že „ťahúňom“ 
regiónu je predovšetkým krajské mesto, zatiaľ čo vidiecke oblasti sú na priemernej, alebo podpriemernej úrovni rozvoja.  Z hľadiska systematického 
porovnávania regiónov v rámci EU sa uplatňuje len porovnávanie na úrovni NUTS II, kde je Trenčiansky kraj hodnotený spolu s Trnavským 
a Nitrianskym krajom ako spoločný Západoslovenský región. 
 
Napriek všetkým výskumom konkurencieschopnosti ešte neboli dostatočne zodpovedané všetky otázky dôležité pre politiku v rozsiahlych oblastiach 
Európy a regionálny rozvoj stále zostáva výzvou k teoretickej i empirickej práci. To platí i o Slovensku. Vysoká produktivita a konkurencieschopnosť 
regiónov môže byť výsledkom rôznych prístupov k ich rozvoju a cesta k ich dosahovaniu môže byť takisto rôzna. Tento smer uvažovania zdôrazňuje, 
že v súčasnom globalizujúcom sa svete by regióny mali zvyšovať svoju konkurencieschopnosť metódami „šitými na mieru“ a budovaním na svojej 
vlastnej typológii a identite.  Regionálne stratégie by teda mali najmä posilniť špecifické činitele svojej konkurencieschopnosti, založené na vlastnej 
priemyselnej báze, odstraňovať úzke miesta, využívať silné stránky regiónu a vytvárať priaznivé podmienky na ich rozvoj.  
 
Ako úspešne budeme schopní prejsť po skončení pandémie na udržateľné hospodárstvo a spoločnosť, bude do značnej miery závisieť od synergie 
medzi digitálnou a zelenou transformáciou a takisto od zlepšenia kvality verejnej správy.  
Digitálna transformácia Európy nadobudla v pretrvávajúcej kríze v dôsledku pandémie Covid-19 prvoradý význam.  Vízie a ciele EÚ v tejto oblasti do 
roku 2030, sú obsiahnuté v dokumente Digitálny kompas 2030, ktorý určuje aj rámec princípov pre tzv. „Európsku cestu“ digitálnej transformácie. K 
nim patrí univerzálny prístup k internetu, dôveryhodné a bezpečné online prostredie, digitálne technológie rešpektujúce životné prostredie, algoritmy 
zacielené na používateľov a iné digitálne a „smart“ riešenia. 
 
Základnou výzvou v oblasti zlepšovania kvality verejnej správy je lepšia koordinácia, zosúlaďovanie a synergické pôsobenie prierezových politík pod 
vedením kľúčových inštitúcií verejnej správy, umožňujúcich lepšie prepojenie politík a strategických rozhodnutí s plánovanými výdavkami, identifikáciu 
nedostatkov, elimináciu rozpočtovej fragmentácie (roztrieštenosti) a odstránenie zbytočných  duplicít na národnej aj regionálnej úrovni. K tomu vedie 
koncept participatívneho viacúrovňového polycentrického spravovania a rozvoja regiónov, miest a obcí, premietnutý do Metodiky tvorby 
a implementácie PHRSR regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí, v ktorej sa zároveň uplatňujú princípy udržateľného SMART (inteligentného, 
rozumného) rozvoja regiónov s prihliadnutím aj na  aktuálne digitálne a SMART koncepty EU, pričom všetky tieto podklady sa stali východiskom a 
vodítkom aj pre spracovanie tohto PHRSR TSK na roky 2021-2030. 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2020/09/Metodika_PHRSR2020.pdf
https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2020/09/Metodika_PHRSR2020.pdf


 
 

 

ANALYTICKÉ VÝCHODISKÁ 

Sociálno - ekonomická analýza   

Analýza ľudských zdrojov a demografická analýza 

ZHRNUTIE A DÔSLEDKY 
 
V období po SODB 2011 sledujeme pozvoľný celkový úbytok obyvateľov Trenčianskeho kraja (t.j. prirodzený úbytok spolu s úbytkom z dôvodu 
sťahovania) na hodnotu 584 569 osôb k 31.12.2019, čo je úbytok o 9 617 obyvateľov. Na úrovni jednotlivých okresov Trenčianskeho kraja, prírastok v 
období 2011 - 2019 sledujeme iba v okrese Trenčín, a to +1409 osôb. Všetky ostatné okresy  vykázali celkový úbytok obyvateľov - zoradené zostupne 
: okres Nové Mesto nad Váhom (-144 osôb), okres Púchov (-418 osôb), okres Bánovce nad Bebravou (-900 osôb), okres Považská Bystrica (-1192 
osôb), okres Myjava (-1204 osôb), okres Ilava (-1514 osôb), okres Partizánske (-1556 osôb),  okres Prievidza (-4098 osôb).  
 
Podľa aktuálnej hodnoty indexu vitality možno situáciu za okresy z populačného aspektu hodnotiť ako regresívnu (index vitality pod 100b.), teda vo 
všetkých trenčianskych okresoch prevažuje poproduktívna zložka obyvateľstva nad predproduktívnou. Najnižší index vitality, a teda najmenší pomer 
predproduktívnej zložky voči poproduktívnej zložke obyvateľstva (60,84 %) vykazuje okres Myjava. 
 
Na úrovni jednotlivých okresov Trenčianskeho kraja najvyšší priemerný vek (vyšší než krajský aj celoslovenský priemer) v roku 2019 dosahoval okres 
Myjava (44,48). Najnižší priemerný vek (pod úrovňou krajského ale nad celoslovenským priemerom) bol v okrese Považská Bystrica (41,62). 
 
Vychádzajúc z oficiálnych prognóz obyvateľstva môžeme na úrovni Trenčianskeho kraja očakávať k horizontu prognózy 2035 pokles podielu 
predproduktívneho aj produktívneho obyvateľstva a výrazný nárast najstaršej zložky obyvateľstva. Prognózovaný priemerný vek obyvateľstva v roku 
2035 sa očakáva na úrovni 47,5 rokov. Tento trend starnutia obyvateľstva bude prebiehať vo všetkých okresoch Trenčianskeho kraja. 
 
V Trenčianskom kraji je priaznivá vzdelanostná štruktúra obyvateľstva v porovnaní s celoslovenským priemerom. Je tu nižšie zastúpenie obyvateľstva 
s najvyšším dosiahnutým základným vzdelaním (priemer za SR 15,0 %) a bez vzdelania vrátane detí do 16 rokov (celoslovenský priemer 15,7 %). 
Vyššie zastúpenie obyvateľov so stredným vzdelaním bez maturity (priemer za SR 23,1 %). Negatívnym faktom je nižšie zastúpenie obyvateľstva s 
vysokoškolským vzdelaním I., II. a III. stupňa (celoslovenský priemer 13,9 %). Vzdelanostnú úroveň obyvateľstva Trenčianskeho kraja výrazne 
ovplyvňuje okres Ilava s najvyšším počtom obyvateľov (47,29%) so stredným vzdelaním s maturitou, vyšším  a vysokoškolským vzdelaním. Na úrovni 
jednotlivých okresov Trenčianskeho kraja, najvyšší podiel obyvateľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním ďalej sledujeme v okrese Trenčín 
(15,23%) a najvyšší podiel obyvateľov s ukončeným stredným vzdelaním s maturitou dosahoval okres Ilava (32,32%). Najnižší podiel vysokoškolsky 
vzdelaného obyvateľstva vykazoval okres Partizánske (9,51%). Z hľadiska vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva je možné aj naďalej počítať s neustálym 
nárastom vzdelanostnej úrovne obyvateľstva kraja, najmä so zvýšením počtu vysokoškolsky vzdelaných a stredoškolsky vzdelaných obyvateľov s 
maturitou.  
 
Podľa demografických údajov v Trenčianskom kraji je možné sledovať prejavy negatívnych trendov, ktoré sa prejavujú aj v celej Európe. Ide najmä o 
znižovanie počtu obyvateľov či už prirodzeným prírastkom, alebo migračným saldom a na neho nadväzujúce starnutie obyvateľstva.  
 
Oficiálna prognóza predpokladá, že počet obyvateľov Trenčianskeho kraja dosiahne v roku 2025 celkom 590 301 osôb, v roku 2030 celkom 584 003 
osôb a v horizonte publikovanej prognózy (rok 2035) celkom 575 806 osôb. Vzhľadom na súčasný stav počtu obyvateľov Trenčianskeho kraja sa do 
roku 2035 predpokladá vo výhľadových etapách  úbytok obyvateľstva cca 18 846 osôb čo je približne 3,17 % obyvateľov.  V čase spracovania dát po 
SODB 2011 predpokladala regionálna prognóza v Trenčianskom kraji celkom 599 084 obyvateľov k roku 2019. Podľa podkladov ŠÚ SR reálny stav 
počtu obyvateľov kraja ku koncu roka 2019 predstavoval 584 569 osôb, tzn. o 14 515 osôb (o 2,43%) menej oproti oficiálnej prognóze.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zdravotníctvo, sociálne služby, sociálna inklúzia   

   



 
 

 

ZHRNUTIE A DÔSLEDKY 
 
Zdravotný stav slovenského obyvateľstva sa od roku 2000 zlepšil, stredná dĺžka života stúpa, stále je však takmer o 4 roky nižšia ako priemer EÚ. 
V Trenčianskom kraji zaznamenávame v posledných dvoch rokoch nárast úmrtí oproti roku 2015 a v prepočte na 1000 obyvateľov ide o počty vyššie 
ako celoslovenský priemer a v poradí krajov v tomto ukazovateli obsadzuje Trenčiansky kraj aktuálne nelichotivú tretiu priečku. V roku 2016 dosiahol 
okres Myjava dokonca najvyššiu mieru úmrtnosti na 1000 obyvateľov v rámci všetkých okresov SR – až 13,4 úmrtí na 1000 obyvateľov. 

Demografická krivka sa negatívne prejavuje aj v slovenskom zdravotníctve, TSK nevynímajúc. Hlavne z dôvodu starnutia obyvateľstva rastie počet 
pacientov, pričom na druhej strane chýbajú noví, mladí lekári. VÚC nemajú reálne nástroje, ako tento problém riešiť, pretože rozhodujúcu úlohu tu 
zohrávajú zdravotné poisťovne. VÚC síce vydávajú povolenie na činnosť všeobecných či odborných ambulancií, avšak len zdravotné poisťovne môžu 
rozhodnúť s kým zmluvu podpíšu a v akom rozsahu. Samosprávny kraj má ale kompetenciu dozoru nad poskytovateľmi zdravotníckej a lekárenskej 
starostlivosti a za porušenie povinností môže udeľovať rôzne sankcie – od finančných pokút až po dočasné či trvalé odňatie povolenia. Ako vyplýva zo 
šetrenia NKÚ, TSK vykonal v rozmedzí rokov 2014 – 2019 najmenší počet dozorov nad zdravotnou starostlivosťou spomedzi všetkých krajov SR.  

Z dôvodu narastajúceho počtu ľudí v poproduktívnom veku ako dôsledok dlhodobých trendov demografického vývoja, ale aj z dôvodu zlého 
zdravotného stavu obyvateľstva s častým výskytom civilizačných a chronických ochorení, ktoré sa v v Trenčianskom kraji preukázali byť v roku 2017 
na vzostupe, stávajú sa sociálne služby pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného 
stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku  akútnym ťaživým bremenom v oblasti plánovania rozvoja či už z pohľadu globálnych a národných 
kontextov, alebo z pohľadu jednotlivých regiónov.   
 
Pri zabezpečení sociálnych služieb má územná samospráva v rukách  kvalitu, dostupnosť a efektivitu poskytovaných služieb. 
VÚC ako jedna zo súčastí, môže prispieť do systémových zmien svojim dielom, hoci bez súčinnosti ostatných štruktúr vrátane zmeny legislatívneho 
prostredia komplexnú zmenu sám nedocieli. Napriek tomu, je v jeho kompetencii urobiť viacero efektívnych krokov aspoň na svojom poli. Pri 
zabezpečovaní služieb má územná samospráva v rukách kvalitu, dostupnosť i efektivitu poskytovaných služieb, a to aj bez ohľadu na kroky ostatných 
spomenutých zainteresovaných štruktúr.  
 
Prvým krokom by mal byť zber a spracovanie dát o všetkých formách a prijímateľoch poskytovaných služieb sociálnej starostlivosti, bez ohľadu na 
zriaďovateľa, nakoľko – aktuálne sú k dispozícii prevažne informácie zbierané len zo zariadení sociálnych služieb vo vlastnej zriaďovateľskej pôsobnosti 
TSK. Mal by existovať jednotný informačný systém, kde by poskytovatelia sociálnych služieb bez rozdielu zriaďovateľa zadávali potrebné údaje, ktoré 
sú nevyhnutné pri nastavovaní účinných regionálnych politík. V súčasnosti sa centrálne nevedie evidencia o prijímateľoch sociálnych služieb, tieto 
údaje má len poskytovateľ, prípadne zriaďovateľ. 

 
 

Ekonomika a hospodárstvo   

 
ZHRNUTIE A DÔSLEDKY 
 
V TSK žije 585 552 obyvateľov, z toho je 292 419, teda 50 % ekonomicky aktívnych. Počet obyvateľov je pomerne stály, mierne odchádzanie, asi 600 
osôb ročne, predstavuje asi 0,1 % populácie. V prípade ďalšieho hospodárskeho rozvoja možno predpokladať mierny nárast, problémom je však 
starnutie populácie. 
 
Pre TSK je významný mimoriadne vysoký  podiel priemyslu, a to až 50 %, čo je viac ako dvojnásobok slovenského priemeru. Sektor služieb 
predstavuje 18 %, a teda má výrazný rozvojový potenciál,  primárny sektor predstavuje 8 % a kvartérny 24 %. ekonomických aktivít. 
 
Tvorba HDP na obyvateľa je 18 512 €, čo predstavuje 83, 4 % slovenského priemeru. To znamená, že kraji je výrazný priestor na modernizáciu a 
inovácie ekonomických procesov. 
 
Tvorba pridanej hodnoty v priemysle predstavuje  25, 3 %, čo je viac ako slovenský priemer (19,4 %). Keďže priemysel bude aj v budúcnosti tvoriť 
nosnú časť krajského HDP, je potrebné tomuto sektoru venovať výraznú pozornosť, najmä z perspektívy nastupujúcich procesov tzv. “Priemyslu 4. 
0.” 
 
V TSK sa nachádza viacero hnedých parkov “brownfields”, ktoré predstavujú významný priestorový potenciál  pre ďalší rozvoj priemyselných aktivít, 
umožňujú alokáciu nových investícií, pričom zároveň podstatným spôsobom šetria stále sa zmenšujúci a nenahraditeľný pôdny fond.  
 
Primárny sektor má vysoký rozvojový potenciál najmä v oblasti produkcie živočíšnej výroby, terciálny v rozvoji služieb vrátane služieb tzv. “striebornej 
ekonomiky”, predovšetkým v ich exporte. Kvartérny  sektor, v ktorom pracuje 0,28 % pracovníkov, má rozvojový potenciál najmä v oblasti špeciálnej 
výroby, vývoja nových materiálov a pod.  Predpokladom je spolupráca s univerzitami na Slovensku - Bratislava, Žilina, Nitra a Košice - ako aj so 
zahraničnými know-how centrami. Alarmujúci je však úbytok počtu absolventov vysokých škôl v kraji, z 1078 v r. 2014 na 633 v r. 2018.  
 
Vývoj nezamestnanosti v TSK je dlhodobo priaznivý a je výrazne pod priemerom SR, napr. v r. 2019 bola miera nezamestnanosti v TSK 3,2 %, pričom 
slovenský priemer bol 4,9 %,  v r. 2020 sa v dôsledku pandémie zvýšila na 5,4 %, v celej SR na  7,6 %. V strednodobom horizonte treba počítať s 
postupnou implementáciou procesov Priemyslu 4.0, ktoré budú vytesňovať pracovnú silu z priamych výrobných a obslužných aktivít, a preto je potrebné 
už teraz zvažovať možnosti rekvalifikácie pracovnej sily v kraji. 



 
 

 

 

Veda, výskum a inovácie   

 
ZHRNUTIE A DÔSLEDKY 
 
TSK nie je najsilnejší kraj z pohľadu zdrojov inovácií. Zároveň však sa mu darí úspešne participovať na národných výdavkoch na výskum a vývoj a to 
najmä v tradičných technických oblastiach. Z pohľadu silných priemyselných tradícií, možnosti čerpať štrukturálne fondy a kompetitívnej kvality života 
má veľkú perspektívu pôsobiť ako región s veľkým zastúpením inovácií ako trvaloudržateľného zdroja rozvoja regionálnej ekonomiky, tvorby pracovných 
miest a produktu.  
 
Ďalšie oblasti, ktoré sa javia ako podstatné sú: 

• Podpora výskumných kapacít pre zvýšenie participácie Trenčianskeho kraja v národných programoch a programoch financovaných zo 
štrukturálnych fondov. 

• Identifikácia silných sektorov a ich podpora a zvýšenie konkurencieschopnosti v súťaži o národné a Európske zdroje – konkurenčná výhoda 
voči BSK a jej využitie. 

• Vytváranie kvalitnej materiálnej, finančnej a poradenskej infraštruktúry pre lokalizáciu firiem realizujúcich inovácie. 

• Poradenské kapacity pre čerpanie komunitárnych fondov EÚ. 

• Marketing TSK. 

 

Cestovný ruch, kultúra a šport 

 
ZHRNUTIE A DÔSLEDKY 
 
Trenčiansky kraj má osobitý potenciál pre rozvoj cestovného ruchu spojený najmä s využívaním kultúrnych, prírodných a historických daností územia. 
Potenciál pre rozvoj cestovného ruchu a súvisiacich aktivít predstavuje aj skutočnosť, že kraj je prihraničným regiónom. Významným faktorom rozvoja 
Trenčianskeho kraja je jeho výhodné geografické umiestnenie v rámci Slovenska, uprostred hospodársky silne rozvinutého územia Bratislava – Trnava 
– Trenčín – Žilina, ako aj strategická poloha v dopravnom prepojení východ–západ a sever– juh.  Región získava na atraktivite aj významnými kultúrnymi 
podujatiami, medzi ktorými svojim významom a medzinárodným dopadom vyniká najmä festival Pohoda, prípadne vo folklórnom žánri medzinárodný 
folklórny festival v Myjave a niekoľko ďalších nadregionálnych podujatí (letecké dni v Slávnici, iné).  
 
Kraj je schopný osloviť široké spektrum ďalších individuálnych ľudských potrieb, resp. aktivít, vrátane poznávacích či športových aktivít. Vo všeobecnosti 
možno v Trenčianskom kraji identifikovať možnosti pre cestovný ruch spojený s významnými prírodnými atraktivitami (Biele Karpaty, Súľovské vrchy, 
Vršatské bralá, Manínska tiesňava, atď.), so spoznávaním chránených území (chránená krajinná oblasť, chránené územie, Národná prírodná 
rezervácia, prírodná rezervácia, prírodná pamiatka, NATURA2000), s návštevou historických a kultúrnych pamiatok -  hradov, kaštieľov a kultúrnych 
pamiatok nachádzajúcich sa v TSK (Trenčiansky hrad, zámok Bojnice, hrad Beckov, Čachtický hrad, Tematín, Považský hrad, Vršatec, Sivý kameň, 
Košeca, Lednica, Uhrovec, Mohyla M.R. Štefánika na Bradle,..).  
 
Medzi významné sektory cestovného ruchu v TSK patrí i kúpeľníctvo (Trenčianske Teplice, Nimnica a Bojnice) a zaujímavou atraktivitou sú i mnohé 
menšie či väčšie vodné nádrže a bagroviská (Zelená voda, Dubník, Nimnica - Priehrada Mládeže, atď.).  
 
TSK taktiež poskytuje veľké možnosti rozvíjať aktívny šport (turistika, cyklistika, lyžovanie, plávanie, atď.). Bohaté športové tradície s množstvom 
legendárnych športových osobností najmä v oblasti hokeja, ako aj systematická práca s mládežou zase predurčujú TSK k využitiu tejto konkurenčnej 
výhody a príprave ponuky pre širokú športovú verejnosť s dopadom aj na rozvoj cestovného ruchu.  
 
V nadchádzajúcom období je tu príležitosť rozvinúť všetky potenciály cestovného ruchu kraja najmä v súvislosti so získaním titulu Európske hlavné 
mesto kultúry 2026 pre krajské mesto Trenčín, ktorého multiplikačné efekty sú očakávané pre celý širší región. 

 

 

 

 

Občianska vybavenosť 

ZHRNUTIE A DÔSLEDKY 



 
 

 

Z pohľadu vybavenosti kraja vo forme školských (materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, univerzity), zdravotných, sociálnych a 

kultúrnych zariadení a ich kapacít v jednotlivých okresoch TSK možno konštatovať, že kraj je vo všeobecnosti vybavený uspokojivým počtom zariadení, 

ako aj zatiaľ prijateľnou rovnomernosťou ich rozloženia. Badať však isté známky zotrvačnosti, resp. nedostatočnej pripravenosti na výzvy 

nadchádzajúcich období, kde rizikovú oblasť vybavenosti v území predstavuje najmä sociálna a zdravotná oblasť, v ktorých sa očakáva nápor na 

zvýšenie kapacít i kvality poskytovaných služieb vzhľadom na nepriaznivý demografický vývoj a vývoj zdravotného stavu obyvateľstva, otázna je tiež 

pripravenosť školských či iných zariadení na prichádzajúce technologické výzvy v oblasti inovácií, digitalizácie, umelej inteligencie, smart systémov 

a pod.  

V oblasti vysokoškolských zariadení dominujú Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (verejná vysoká škola), Vysoká škola 
manažmentu v Trenčíne (súkromná VŠ), Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom (súkromná VŠ) a súčasťou siete zariadení poskytujúcich 
vysokoškolského vzdelanie je tiež šesť detašovaných pracovísk a tri informačno-konzultačné strediská iných fakúlt vysokých škôl v SR. Počet 
absolventov je úhrnom na úrovni minimálne 3 000 študentov ročne.  

V oblasti stredného školstva v Trenčianskom kraji poskytujú vzdelávanie stredné školy rôznych zriaďovateľov. Z celkového počtu 54 stredných škôl je 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 38 (70,4 %). Študuje na nich takmer 85 % všetkých stredoškolákov v Trenčianskom 

kraji, pričom celkový počet žiakov študujúcich na stredných školách v školskom roku 2020/201 predstavoval takmer 18 500.  

Základné školstvo v kraji disponuje celkovým počtom 193 základných škôl (z toho 180 štátnych, 4 súkromné a 9 cirkevných), v ktorých je 45 108 

žiakov v 2 343 triedach. V rokoch 2015 - 2020 bolo zaznamenané zvýšenie počtu žiakov (o 3283) a počtu tried o 100. 

V oblasti predprimárneho vzdelávania v TSK zabezpečuje služby 291 materských škôl (266 štátnych,14 súkromných a 11 cirkevných), do ktorých 

bolo zapísaných 17 768 detí. Zaškolenosť detí dosahuje v rámci kraja vysoké hodnoty oproti iným krajom SR.V roku 2020 tu bolo  v triedach MŠ v 

priemere 19,7 detí.  

V oblasti zdravotnej starostlivosti je v TSK ústavná zdravotná starostlivosť poskytovaná v 8 všeobecných nemocniciach, v ktorých je k dispozícii 

2 610 lôžok (4,41 lôžka na 1000 obyvateľov) a 2 špecializované nemocnice. Ústavnú zdravotnú starostlivosť ďalej zabezpečuje 1 Hospic a 3 Domy 

ošetrovateľskej starostlivosti. V poslednom období zaznamenávame nárast zariadení na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti. domácu 

ošetrovateľskú starostlivosť 18 agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti s celkovým počtom 56 zdravotníckych pracovníkov. Poskytovanie 

lekárenskej starostlivosti v Trenčianskom kraji zabezpečuje 187 verejných lekární, 17 pobočiek verejných lekární, zásobovanie nemocníc 

zabezpečujú 4 nemocničné lekárne. V kraji sa nachádza aj 15 výdajní zdravotníckych potrieb. Z analýzy lôžkového fondu v Trenčianskom kraji 

vyplývajú nedostatočné počty akútnych, ale najmä chronických a psychiatrických lôžok. Najvýraznejší nedostatok akútnych lôžok 

zaznamenávajú odbory anestéziológie a intenzívnej medicíny. V dôsledku racionalizačných opatrení súkromných prevádzkovateľov už takmer 

polovica nemocníc v Trenčianskom kraji nemá charakter všeobecnej nemocnice a rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti je redukovaný. 

Nastáva tým tlak najmä na Fakultnú nemocnicu v Trenčíne a nemocnice v správe TSK a na vybudovanie ich urgentného príjmu, nadväzujúceho na 

záchrannú zdravotnú službu. Jedinou nemocnicou, ktorá má vybudovaný urgentný príjem v Trenčianskom kraji je zatiaľ NsP Prievidza so sídlom 

v Bojniciach. Problémom je aj prevádzka urgentných príjmov, nakoľko nie je nastavený optimálny model financovania urgentných príjmov zo zdrojov 

zdravotných poisťovní  tak, aby boli ekonomicky udržateľné.  

V oblasti sociálnej starostlivosti sú v jednotlivých okresoch kraja zastúpené rôzne zariadenia, ktorých TSK eviduje celkom viac ako 260 (z nich 138 

v zriaďovateľskej pôsobnosti samospráv), z radov verejných, súkromných alebo cirkevných subjektov, ktorí na území TSK spolu poskytujú takmer 500 

služieb sociálnej pomoci pobytového, ambulantného alebo terénneho typu. Vo vlastnej správe (zriaďovateľskej pôsobnosti) zabezpečuje poskytovanie 

jednotlivých druhov sociálnych služieb prostredníctvom 24 zariadení, z ktorých sú 3 domovy sociálnych služieb, 1 centrum sociálnej pomoci a 20 centier 

sociálnych služieb (centrá poskytujú samostatné alebo kombinované služby domova sociálnej služby, špecializovaného zariadenia, útulku, zariadenia 

podporovaného bývania, služby včasnej intervencie a/alebo služby podporovaného bývania). 

 

V oblasti kultúry je na území TSK evidovaných 941 kultúrnych pamiatok, nachádza sa tu spolu 46 muzeálnych expozícií a 3 galerijné expozície, pričom 

TSK je zriaďovateľom 3 múzeí a 1 galérie. V kraji je vyše 240 verejných knižníc, dve univerzitné knižnice a tiež 314 osvetových zariadení. Na území 

Trenčianskeho samosprávneho kraja sa nenachádza ani jedno kamenné divadlo, nevykonáva činnosť ani jeden profesionálny divadelný – činoherný, 

operný, baletný súbor, s výnimkou amatérskych ochotníckych divadelných, folklórnych, či hudobných aktivít na úrovni miestnych samospráv alebo 

združení fyzických a právnických osôb. 

V kraji taktiež nepôsobí ani jedna vyššia umelecká škola – konzervatórium a akadémia umení. Umelecké vzdelávanie zabezpečujú základné umelecké 

školy (ZUŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, súkromné základné umelecké školy a Škola umeleckého priemyslu  v Trenčíne, ktorá je 

v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Táto škola sa špecializuje na niektoré odvetvia výtvarného umenia, resp. umeleckého priemyslu: scénografia, odevný 

dizajn, historický kostým, fotografia, polygrafia, mediálna výchova. .  

Všetky kultúrne zariadenia zaznamenali v posledných dvoch rokoch rapídny pokles návštevnosti v dôsledku pandémie ochorenia Covid 19 a súvisiacich 

reštriktívnych opatreniach obmedzujúcich pohyb a zhromažďovanie obyvateľstva.  V očakávaní nadchádzajúcich aktivít v súvislosti s udelením titulu 

Európske hlavné mesto kultúry 2026 krajskému mestu Trenčín je predpoklad zapojenia a zveľadenia kultúrnej infraštruktúry minimálne v krajskom 

meste Trenčín, s dopadom na širší región, ako aj zvýšenie návštevnosti a záujmu o kultúrne podujatia.     



 
 

 

 

Digitalizácia a informatizácia  

ZHRNUTIE A DÔSLEDKY 

 

Myšlienka spraviť zo Slovenska digitálnu krajinu spadá do roku 2007, kedy bol Európskou komisiou schválený finančný príspevok EU na Operačný 

program Informatizácia spoločnosti (OPIS) vo výške 843,6 mil. Eur s globálnym cieľom vytvorenia inkluzívnej informačnej spoločnosti ako 

prostriedku na rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky.  Finančné prostriedky boli určené na modernizáciu verejnej správy 

prostredníctvom informačných a komunikačných technológií (IKT)  koncentrovaných plošne do všetkých organizácií verejnej správy, s priamymi 

výstupmi vo forme podporených služieb používateľom na celom území SR, t.j. v celej organizačnej štruktúre verejnej správy bez ohľadu na to, v ktorých 

lokalitách sa tieto inštitúcie nachádzajú, alebo aké funkcie plnia. 

Spomedzi 37. štátov Európy a Severnej Ameriky sa však Slovensko, napriek uvedeným ambíciám, v rebríčku Európskeho centra pre digitálnu 

konkurencieschopnosť umiestnilo na samom chvoste – na treťom mieste od konca s mínusovým skóre -102, pričom horšie skončili už iba Albánsko 

a Chorvátsko. Najlepšie výsledky v tomto hodnotení naopak preukázalo Bulharsko s plusovým skóre +130, Čierna Hora a Francúzsko. 

Prínosom bolo zavedenie klientskych služieb IOMO (Integrované obslužné miesta), na ktorých sa občania môžu na jednom mieste dostať napríklad 
k výpisom z obchodného registra, listom vlastníctva, výpisom/odpisom z registra trestov a podobne. Podobne sa zavedením elektronických systémov 
čiastočne uľahčili služby súvisiace s vydávaním občianskych či vodičských preukazov, registráciou motorových vozidiel, či niektoré iné služby. V rámci 
celkovej snahy je však predmetom kritiky okrem iného fakt, že štát síce úradom nariadil v rámci projektu slovensko.sk  používať namiesto papierových 
iba elektronické dokumenty, avšak mnohé samosprávy či samotné štátne úrady hlásia problémy s chýbajúcou elementárnou technikou. Nie je to však 
len nedostatok počítačov či tlačiarní, ale aj množstvo chybných či chýbajúcich formulárov a iných potrebných doložiek, problémy s elektronickými 
úložiskami, elektronickým podpisom, výpadky systému a množstvo iných otvorených otázok, ktoré zefektívnenie práce úradov prostredníctvom 
elektronizácie služieb brzdia – odhliadnuc od pochybností o predraženej cene štátnych zákaziek. O jednotnom, prehľadnom digitálnom systéme na 
úrovni prepájania dátových zdrojov a ich medzisektorovej koordinácii pri poskytovaní elektronických verejných služieb obyvateľom, a teda o citeľnom 
zlepšení užívateľského prostredia v tejto oblasti preto nemožno hovoriť.  
 
Na tomto mieste možno konštatovať, že jednotlivé mestské či obecné samosprávy v rámci Trenčianskeho kraja, ako i samotný úrad TSK realizujú 
elektronizáciu a digitalizáciu svojich služieb v rámci svojich vlastných individuálnych možností, prípadne s použitím fondov EŠIF – OP Efektívna 
verejná správa (OP EVS), prípadne OP Integrovaná infraštruktúra (OP II). 
 
TSK uspel v oblasti digitalizácie a informácie konkrétne s dvomi žiadosťami o NFP, s projektmi : 
 
1.  „Lepší Trenčiansky kra“j z programu Prioritnej osi 1 OP EVS Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa, v rámci ktorého chce 
navrhnúť postupy a riešenia pre rozvoj verejných politík a služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja s využitím SMART riešení. Realizácia projektu 
je v oblasti strategického plánovania zameraná na vypracovanie SMART koncepcie kraja a PHSR Trenčianskeho kraja - s ohľadom na ciele a opatrenia 
Akčného plánu transformácie uhoľného regióInu horná Nitra. Projekt je zameraný aj na optimalizáciu systémov regionálnej samosprávy a to najmä 
v oblasti finančného riadenia, projektového riadenia, implementácie strategických dokumentov kraja, zavedenie systémov kvality a vzdelávanie 
zamestnancov. 
 
2.  „Zavedenie nástrojov pre podporu asistovaného života a telemedicíny“ z programu Prioritnej osi 7 OP II Informačná spoločnosť, Investičná priorita 
Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického 
zdravotníctva, špecifický cieľ : Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu . Priamym výstupom tohto 
projektu má byť elektronická služba „Poskytovanie nástroja pre podporu asistovaného života“, čo v praxi znamená využívanie nástrojov na 
monitorovanie domáceho prostredia občanov odkázaných na pomoc inej osoby alebo občanov so slabšou zdravotnou alebo fyzickou kondíciou, so 
signalizáciou neštandardných situácií u takýchto osôb dohliadajúcej osobe. 
 
V rámci vlastných zdrojov a možností, poskytuje tiež TSK elektronické verejné služby najmä prostredníctvom zavádzania on-line formulárov, 
prostredníctvom elektronickej komunikácie, formou zverejňovania a poskytovania informácií v elektronickej podobe, alebo odkazmi na ústredné portály 
verejnej správy.  V tejto oblasti sa situácia a prístup TSK v oblasti objemu zverejňovaných dát v posledných rokoch zlepšili, čoho dôkazom je aj postup 
na rebríčku transparentnosti poskytovaných informácií, ktorý zostavuje Transparency International a aktuálne prvenstvo.  
 
Sú to však nepatrné prínosy v porovnaní s potenciálmi a očakávaniami prichádzajúcimi s nadchádzajúcou érou prudko sa rozvíjajúcich digitálnych 
a informačných technológií, ktorých uplatnenie vo verejnej správe ponúka omnoho širší záber a bude nevyhnutné sa na ne zamerať.   

Analýza financovania TSK 

ZHRNUTIE A DÔSLEDKY 
 
Celkové finančné zdravie Trenčianskeho samosprávneho kraja je z pohľadu hodnotenia INEKO dobré,  porovnateľné s priemerom ostatných krajov.  
Za posledné tri roky došlo k zlepšeniu finančného zdravia a hospodárenia. Celkový dlh TSK je takisto porovnateľný s ostatnými VÚC a neprekračuje 
zákonom stanovenú podmienku dlhu na úrovni 60 %.  Suma dlhu k 31.12.2020 bola 45 176 283,34 Eur  (v prepočte 77,28 Eur na obyvateľa), čo je pod 



 
 

 

hranicou 30%. Kraj má teda ešte stále voľnú úverovú kapacitu (aj vzhľadom na súčasné priaznivé úverové podmienky a možnosti čerpania úverových 
prostriedkov od komerčných bánk).  
 
Hospodárenie s prostriedkami Bežného rozpočtu je v posledných siedmich rokoch charakterizované kontinuálnym zvyšovaním príjmov VÚC. Je to 
dané najmä nárastom daňových príjmov, za ktorým stojí pretrvávajúci pozitívny vývoj na trhu práce, ktorý priamo ovplyvňuje odvody a daň z príjmov 
fyzických osôb prerozdeľovaných zo štátu samosprávam. Nárast daňových príjmov TSK v sledovanom období je rádovo až o trištvrte násobok oproti 
stavu spred siedmich rokov – z 58 mil. v roku 2013 na 101 mil. Eur v roku 2019.  Narástli aj nedaňové príjmy, granty a transfery, čo súvisí najmä so 
zmenou legislatívy. Celkové bežné príjmy VÚC sa tak v roku 2020 dostali na úroveň  168 mil. Eur / rok.  
 
Súbežne s rastom bežných príjmov rastú aj bežné výdavky. Najväčšiu časť bežných výdavkov pokrývajú najmä výdavky na vzdelávanie, dopravu 
a sociálne zabezpečenie. V podrobnejšej štruktúre jednotlivých výdavkov ide najmä o výdavky na personálne a technické zabezpečenie chodu inštitúcií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, t.j. školy, sociálne zariadenia, organizácie v pôsobnosti TSK, ako aj chod samotného úradu TSK. 
 
Do stredných škôl a školských zariadení, nad ktorými má VÚC prenesenú štátnu správu, smeruje rádovo až 40% celkových bežných výdavkov z čoho 
viac ako 98 % pohltia vlastné rozpočtové a príspevkové organizácie (v počte 40 subjektov) a zvyšok smeruje do 33 neverejných, t.j. súkromných, 
cirkevných a ostatných školských zariadení. Podobná situácia je v oblasti sociálnych služieb, kde vlastné rozpočtové organizácie VÚC (20 centier 
sociálnych služieb, 3 domovy sociálnych služieb a 1 centrum sociálnej pomoci) spotrebúvajú  vyše 96% z disponibilných zdrojov a zvyšné necelé 4% 
sú výdavkami VÚC pre ostatných verejných a neverejných poskytovateľov  (v roku 2019 ich VÚC registroval 34).  
 
V oblasti dopravy najväčšiu časť bežných výdavkov pohltia výdavky na prímestskú verejnú osobnú dopravu (aktuálne cca 28 mil. Eur / rok) a výdavky 
na správu a údržbu ciest (za posledných sedem rokov ide o priemernú sumu rádovo cca 4 mil. Eur ročne na opravy a cca 6 mil. Eur ročne na zimnú 
a letnú údržbu). Merateľným výstupom v oblasti verejnej osobnej dopravy je (i) počet prepravených osôb ročne a (ii) počet prejazdených tarifných 
kilometrov ročne.  Počet prepravených osôb od roku 2014 kontinuálne klesá (v roku 2019 to bolo až o 3,8 mil. prepravených osôb menej oproti roku 
2014). Počet prejazdených tarifných kilometrov od roku 2014 naopak stúpa (v roku 2019 najazdili prostriedky prímestskej verejnej dopravy o takmer 
milión tarifných kilometrov viac ako v roku 2014). Z tohto pohľadu výdavky na dopravu v TSK smerujú k opačnému trendu, kedy pri čoraz vyššom počte 
prejazdených kilometrov prímestskú verejnú dopravu využíva čoraz menší počet osôb. Z dlhodobého hľadiska sa tak TSK nedarí napĺňať cieľ presedlať 
v oblasti cestnej dopravy z individuálnej na verejnú dopravu, a to ani po zvýšení výdavkov do komfortu vozového parku. 
 
V oblasti kapitálového rozpočtu sú príjmy - na rozdiel od bežných príjmov, dlhodobo oveľa nižšie než očakávania pri zostavovaní rozpočtu. Od roku 
2013 sa ani v jednom roku nepodarilo naplniť naplánované kapitálové príjmy a ich plnenie dosiahlo úhrnom v priemere len niečo vyše 30 %. Za 
posledných 7 rokov pritieklo spolu do kapitálového rozpočtu len necelých 47 mil. Eur, z čoho granty a transfery (granty, dotácie, nenávratné finančné 
príspevky) predstavovali necelých 41,5 mil. Eur. Výpadok kapitálových príjmov sa odôvodňuje neprimerane dlhými lehotami administratívnych procesov 
uzatvárania zmlúv o nenávratných finančných príspevkoch v oblasti projektov implementovaných v rámci európskych štrukturálnych a investičných 
fondov. 
 
Výpadok kapitálových príjmov sa v priebehu obdobia 2014 – 2020 čiastočne sanoval jednak z úverových zdrojov, jednak z príjmových finančných 
operácií dosiahnutých presunom finančných prostriedkov z plusového zostatku hospodárenia bežného rozpočtu v priebehu jednotlivých rokov. 
Kapitálové výdavky tak mohli byť zrealizované vo výške 143,5 mil. Eur (úhrn za roky 2014 – 2020), čo je však stále iba niečo viac ako tretina pôvodne 
rozpočtovaných výdavkov. Berúc do úvahy všetky nenaplnené investičné požiadavky, ktoré sa na konci roka stále blížili k sume 50 mil. Eur, ako aj 
plány v oblasti rozvojových cieľov obsiahnutých v strategických dokumentoch (RIÚS, PHRSR, PUM, Koncepcia rozvoja sociálnych služieb, Akčný plán 
udržateľného energetického rozvoja, Stratégia rozvoja vidieka a iné ) možno konštatovať, že napriek všetkým doteraz úspešne zrealizovaným 
investičným akciám sa naplnenie veľkej väčšiny investičných potrieb a strategických programových cieľov nepodarilo zrealizovať.  
 
Analýza vybranej oblasti dopravy, ukazuje aj na problém hodnoty za peniaze, kedy bola na bežné či súvislé opravy alebo rekonštrukciu ciest 
vynaložená za posledných sedem rokov suma bežných a kapitálových výdavkov vo výške úhrnom takmer 32 mil. Eur, pričom však na druhej strane 
rovnice je zhoršenie bilancie stavu ciest a mostov. Na konci obdobia sledujeme o 15,6 km viac ciest v nevyhovujúcom stave a zvýšenie počtu mostov 
v nevyhovujúcom stave o viac ako 90.  Podobná situácia je v oblasti prímestskej verejnej dopravy, ktorú pri stále vyššom počte prejazdených kilometrov 
a čoraz vyšších ročných nákladoch využíva čoraz menej prepravených osôb.  
 
Analýza vybranej oblasti výchovy a vzdelávania, opretá aj o zistenia NKÚ z roku 2019, zase poukazuje na nedostatočné previazanie cieľov PHRSR 
a iných strategických dokumentov na ciele programového rozpočtu a jeho merateľné ukazovatele ako hlavný nástroj riadenia VÚC – či už v oblasti 
kvality výchovy a vzdelania, efektivity previazanosti s trhom práce alebo v oblasti modernizácie infraštruktúry.  
 
Z uvedeného je zrejmé, že pri plánovaní programových cieľov sa vzhľadom na výšku investičného dlhu a rozvojové investičné zámery TSK nezaobíde 
bez kapitálových zdrojov z dotačných titulov, pričom bude nevyhnutná prioritizácia zámerov s dôrazom na integrovaný charakter investícií s meraním 
výsledkov, ako aj dôsledné uplatňovanie systémových riešení a princípov hodnoty za peniaze. 
 

Územno-technická analýza  

Dopravná infraštruktúra 

ZHRNUTIE A DÔSLEDKY 



 
 

 

Trenčiansky kraj sa vyznačuje relatívne hustou dopravnou infraštruktúrou s dobrým napojením na železničné trate a medzinárodné koridory., ktorá ho 

v tomto ohľade radí na popredné miesta spomedzi krajov SR. Prechádzajú tu viaceré významné dopravné ťahy "TEM" (TRANSEUROPEAN NORTH-

SOUTH MOTORWAY PROJECT), konkrétne TEM 3 – štátna hranica CZ/SK, hraničný priechod Drietoma, okres Trenčín – križovatka s D1, I/50 

Chocholná, okres Trenčín a "TEN-T" koridory (Paneurópske koridory), ide o Baltsko – jadranský koridor v smere Bratislava – Žilina, ktorý sa napája na 

koridor VI Žilina – Katovice. Trenčianskym krajom prechádza aj koridor základnej siete TEN-T Rýn-Dunaj (tzv. česko-slovenská vetva) 

Kľúčovou je diaľnica D1, ktorá v budúcnosti po jej celkovom dokončení prepojí oba póly Slovenskej republiky, spomínané dobré dopravné prepojenia 

na Českú republiku – spojenie smerom na Brno a taktiež dobrá sieť komunikácií I., II. a III. triedy. Technický stav cestných komunikácií a objektov 

v správe TSK ukazuje kapitola Analýza financovania TSK.  

V oblasti železničnej dopravy je možné konštatovať, že Železničná spoločnosť Slovensko prevádzkuje na území TSK 2 rušňové depá, je tu 

prevádzkovaných spolu 11 železničných tratí v celkovej dĺžke 325 km a 92 železničných staníc a zastávok. Z toho je na území TSK elektrifikovaných 

123 km tratí, teda približne tretina. Všetky stanice a zastávky na kľúčovej trati č. 120 sú bezbariérovo prístupné. Naopak, na ostatných tratiach nie je 

úplne bezbariérovo prístupná žiadna železničná stanica ani zastávka. Na niektorých tratiach je po dobudovaní infraštruktúry možný bezbariérový nástup 

do vlaku. S ohľadom na vysokú investičnú náročnosť sa sprístupňovanie ďalších staníc a zastávok dá plánovať len v dlhodobom časovom horizonte. 

Prioritne by sa mali bezbariérovo  sprístupniť stanice v okresných mestách a v mestách zvláštneho významu. 

V TSK nie sú žiadne oficiálne parkoviská typu P + R alebo K + R. Tieto parkoviská pritom umožňujú vhodne kombinovať individuálnu a verejnú dopravu, 

zriaďujú sa predovšetkým pri železničných staniciach a zastávkach s dobrou ponukou vlakov. Zriadené môže byť aj pri autobusových staniciach. 

Výhodou je lepšia dostupnosť odľahlých lokalít s horšou ponukou spojov prímestskej autobusovej dopravy, ale zároveň zníženie intenzít individuálnej 

automobilovej dopravy v preťažených centrách väčších miest. 

S ohľadom na stav železničnej infraštruktúry je v Trenčianskom kraji výhodné zriaďovať parkoviská typu P + R predovšetkým pri trati č. 120, 

v obmedzenej miere aj pri trati č. 140. V mnohých prípadoch sa pri staniciach na týchto tratiach nachádzajú parkoviská, ktoré úlohu P + R, prípadne 

K + R plnia, ale nie sú tak oficiálne označené.  

Najväčším nedostatkom je absencia akéhokoľvek parkoviska pri železničnej (a zároveň aj autobusovej) stanici v Prievidzi a nedostatočná veľkosť 

parkoviska pri stanici v Trenčíne. Naopak, vyhovujúci stav je pri železničnej stanici v Ilave, kde nové parkovisko môže slúžiť ako záchytné pre 

cestujúcich z obcí na ceste II/574. 

Vďaka vojenskému letisku Trenčín a malým letiskám v Slávnici, Prievidzi a Malých Bieliciach je tu potenciál aj pre príležitostnú, resp. súkromnú leteckú 

dopravu. Takisto je tu potenciál viac ako desiatky ďalších letísk, na ktorých sa však vykonávajú najmä práce z oblasti lesníctva, poľnohospodárstva a 

vodného hospodárstva. 

Verejná osobná doprava je v kraji organizovaná v rámci regionálnej autobusovej dopravy – prímestskej autobusovej dopravy v rámci kompetencií TSK 

a mestskej hromadnej dopravy v rámci kompetencií jednotlivých miest. Prímestská autobusová doprava je prevádzkovaná v kraji  s čiastočne 

zrealizovaným programom Spoločného dopravného územia s Mestom Trenčín a Mestom Partizánske, ako začínajúci proces Integrovaného 

dopravného systému Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

 

Kvalitu ponuky autobusovej osobnej dopravy určuje frekvencia obsluhy (počet spojov, interval), smerová ponuka (linkové trasovanie), ako aj kapacita, 

komfort či bezbariérovosť nasadzovaných vozidiel, nevyhnutná i s ohľadom na nariadenia EÚ. V tomto ohľade zmluvní dopravcovia prispeli k ich plneniu 

obnovou vozidlového parku (kúpa 40 a 30 bezbariérových/ nízkopodlažných autobusov).  

Ako však vyplýva z analýzy v kapitole Analýza financovania TSK, napriek tomu, že samosprávny kraj pristupuje z roka na rok k zvyšovaniu investícií 

do komfortu a zintenzívnenia prevádzky verejnej prímestskej dopravy na svojom území v snahe zvýšiť záujem o tento druh dopravy, ten naopak 

významne klesá. Pri preukázateľne vyššom počte ubehnutých kilometrov (t.j. zvýšenej obslužnosti územia), badáme v priebehu rokov radikálne 

ubúdajúci počet prepravených osôb a nutnosť dofinancovania vysokých preukázaných strát z poskytovania služieb v prímestskej autobusovej doprave. 

Situácia z hľadiska dopytu po verejnej doprave sa všeobecne v jednotlivých obciach riešeného územia veľmi nelíši, čo je spôsobené rovnakým 

charakterom prepravných vzťahov. Otázna je preto efektívnosť vynaložených investícií, ktoré v rámci TSK predstavujú rádovo ročne 25 mil. Eur a viac.  

V prípade jednotlivých miest je percentuálny podiel verejnej dopravy na celkovom počte ciest cca 15 %, čo je menej ako podiel hromadnej dopravy na 

počte všetkých motorizovaných ciest v rámci SR, ktorý podľa anketových prieskumov Strategického plánu rozvoja dopravy SR do r.2030 - Fáza II  

predstavuje 28 % a vo veľkých mestách 39 %.  

Z aktuálneho stavu vyplýva (čo je však trendom aj v iných krajinách, nielen u nás), že v oblasti cestnej dopravy je síce dlhodobo deklarovanou prioritou 

zníženie emisií prostredníctvom zvýšenia podielu verejnej cestnej dopravy na celkovej osobnej doprave, avšak tú sa napriek zvýšeným verejným 

investíciám do komfortu a dostupnosti verejnej dopravy nedarí naplniť. Ako upozorňuje analytická agentúra ELTIS v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Európskej komisie - DG Mobility and Transport, cesta k zlepšeniu nevedie cez vyššiu podporu či rozširovanie existujúceho systému pravidelných, no 

málo využívaných verejných autobusových liniek, ale skôr k hľadaniu alternatív v podobe na mieru šitých služieb (on-demand services), a to najmä 

v riedko osídlených a vzdialenejších oblastiach, s prihliadnutím na potreby pasažierov aktuálne preferujúcich individuálnu automobilovú dopravu, ako 

aj so zavedením jasného podporného finančného systému pre rozvoj lokálnych systémov verejnej dopravy. 



 
 

 

V spojení s prvkami digitalizácie, smart riešení či nových technológií prechodu na nízkouhlíkové dopravné prostriedky a ďalšie inovatívne riešenia, 

môže byť takýto pohľad na dopravnú infraštruktúru a logistiku impulzom k zmene myslenia a filozofie prístupu TSK k novým riešeniam prímestskej 

verejnej dopravy na svojom území v rytme nástupu technológií 21.storočia, ktoré môžu viesť k vyššej efektivite nielen v oblasti samotnej prepravy osôb, 

ale aj v ďalších parametroch (ekológia, zníženie emisií, zdieľaná ekonomika, podpora sociálnych služieb, osveta k zmene životného štýlu atď.)  

Organizácia verejnej dopravy sa tak javí celkovo ako jedna z najdôležitejších výziev v oblasti inovatívnych prístupov s významnými možnými výsledkami 

v širšom spektre sledovaných indikátorov.  

Oblasť cyklistickej dopravy a cykloturistiky ako čoraz obľúbenejšej formy trávenia voľného času sa pre samosprávu Trenčianskeho kraja stala prioritou, 

s dôrazom na budovanie cyklomagistrál resp. cyklotrás tvoriacich základnú kostru cyklistickej siete, na ktoré sa napájajú, alebo sa budú postupne 

napájať doplnkové lokálne cyklotrasy, ktoré sú pre rozvoj cyklodopravy nevyhnutné.  

Na území kraja je tiež rozšírené budovanie dopravných cyklotrás situovaných v mestskom prostredí alebo budovaných ako samostatné komunikácie 

určené pre cyklistov, v predpísanom šírkovom usporiadaní, sklonoch a pod., ktoré rozlišujú jednosmerný pohyb cyklistov, obojsmerný pohyb cyklistov, 

spoločný pohyb cyklistov a chodcov. Ich budovanie obyčajne vyžaduje rozsiahlejšie stavebné úpravy a s tým súvisiace finančné náklady. K nim patria 

cyklistické chodníky, chodníčky, rôzne samostatné alebo oddelené cyklopruhy a pod. Rovnako sa rozvíja aj budovanie cykloturistických trás určených 

pre pohyb na bicykli za účelom cykloturistiky, trávenia voľného času, poznávania krajiny, prírody a pamiatok.  

V rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja sú v oblasti cyklistickej infraštruktúry rozpracované tri strategické projekty (1) Vážska cyklomagistrála, (2) 

cyklotrasa Trenčín – Nemšová s ďalšou nadväznosťou smerom k štátnym hraniciam SR/ČR a (3) regionálna cyklotrasa v Hornej Nitre. 

Pešia doprava je dôležitá temer výlučne v intravilánoch obcí a miest. Vzhľadom na lokálnu úroveň nebola pešia doprava analyzovaná vo väčšom 

detaile.  

Z ostatných druhov dopravy stojí za zmienku ešte lodná doprava, ktorá je v riešenom území turistická a spadá do územnej správy Povodia Dunaja, 

pričom rieka Váh je súčasťou základnej siete TEN-T pre vnútrozemské vodné cesty a tiež letecká doprava v rámci letísk v TN kraji pre neverejné, 

súkromné a športové lety, ktorá  je čiastočne spracovaná aj v kapitole Cestovný ruch, kultúra, šport.  Z hľadiska dostupnosti  obcí TSK k letisku M. R. 

Štefánika v Bratislave, ktoré je najväčším letiskom v  Slovenskej republike, a teda i najvýznamnejším letiskom i pre územie TSK, sa konštatuje, že 

územie TSK leží v spádovej oblasti letiska a dopravné napojenie letiska je prostredníctvom vyhovujúcej cestnej a železničnej infraštruktúry (Diaľnica 

D1, železničná trať 120 a diaľková a prímestská autobusová doprava).  

Technická infraštruktúra 

ZHRNUTIE A DÔSLEDKY 

Zdrojom dát pre túto kapitolu bola súhrnná správa dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho 

kraja na roky 2021 - 2027“, spracovaná odborom starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Trenčín (v čase spracovania tejto kapitoly vo fáze 

schvaľovacieho procesu v rámci MŽP SR), ako aj údaje spracované v rámci územného plánu TSK a údaje zo ŠÚ SR. 

Zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov zabezpečujú obce, pričom v rozhodujúcej miere túto činnosť realizujú prostredníctvom 

obchodných spoločností a len v malej časti ju vykonávajú samostatne. Špecifikom územia Trenčianskeho kraja je, že územne spadá do pôsobnosti až 

piatich  veľkých vodárenských prevádzkových spoločností a niekoľko menších obchodných spoločností zabezpečujúcich prevádzkovanie verejných 

vodovodov.  Viaceré obce  riešia prevádzkovanie svojich verejných vodovodov prostredníctvom odborne spôsobilých osôb v zmysle zákona o  verejných 

vodovodoch a verejných kanalizáciách. Vodovodný systém v TSK tvorí v súčasnosti celistvú sústavu vodárenských zariadení, napr. vodojemov, 

vodárenských zdrojov, čerpacích staníc a vodovodných potrubí. Vlastníkom vodovodnej a kanalizačnej siete vodohospodárskej infraštruktúry väčšiny 

obcí na území  kraja sú vodárenské  akciové spoločnosti a jednotlivé mestá a obce, ktoré infraštruktúrny majetok vložili do týchto spoločností.  

K 31.12.2018 bol z celkového počtu 276 obcí vybudovaný aspoň v časti sídla verejný vodovod v 245 z nich, čo predstavuje 88,77 %. Z pohľadu 

jednotlivých okresov je najpriaznivejšia situácia v okresoch Prievidza, Myjava, Partizánske a Trenčín, kde nie je vybudovaný verejný vodovod len 

v jednej obci okresu. Vo všetkých ostatných obciach týchto okresov je  vybudovaný aspoň v časti verejný vodovod. Vysoký podiel obcí s verejným 

vodovodom je aj v okresoch Ilava – 90,48 % . Naopak najnižší podiel obcí s verejným vodovodom je v okrese Považská Bystrica - 64,29 %, kde nie je 

verejný vodovod v 10-tich obciach a Bánovce nad Bebravou, kde chýba verejný vodovod  v 9-tich obciach okresu. Za celoslovenským priemerom 

zaostáva  päť okresov: Bánovce nad Bebravou , Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica a Púchov.  

Z celkového počtu obyvateľstva Trenčianskeho kraja bolo k 31.12.2018 zásobovaných pitnou vodou 91,19 %, čo je viac ako celoslovenský priemer 

v roku 2018 ktorý je podľa VÚVH 89,25 % .  Od poslednej aktualizácie (2013) sa zvýšila zásobovanosť obyvateľstva pitnou vodou v kraji o 2 %.  Z 35 

obcí bez verejného vodovodu sa znížil ich počet na 31.  

Z hľadiska jednotlivých okresov je najpriaznivejšia situácia v okrese Prievidza, kde zásobovanosť obyvateľov dosahuje 98,95%. Zásobovanosť vyššiu 

ako krajský priemer vykazujú aj okresy Partizánske 92,82 % a Trenčín  95,58 %. Za krajským priemerom zaostávajú okresy Myjava – 88,55 %, 

Považská Bystrica – 86,01 %, Ilava 89,70 %, Nové Mesto nad Váhom – 81,58 %. Najnižšia zásobovanosť v Trenčianskom kraji je v okrese Púchov so 

80,99 %-ným podielom obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov.   



 
 

 

Podľa údajov SHMÚ dokumentované využiteľné množstvá podzemných vôd v Trenčianskom kraji predstavujú 6 181,5 l.s-1. 

Z globálneho pohľadu rámcovej bilancie potrieb vody, ktoré budú zodpovedať rozvoju verejných vodovodov a zdrojov vody využívaných na území 
kraja vyplýva, že vybudované kapacity zdrojov budú pokrývať všetky potreby.   
 
 V súčasnosti sú v Trenčianskom kraji vyhlásené dve chránené vodohospodárske oblasti (CHVO) – Strážovské vrchy  
a Beskydy-Javorníky, s celkovou rozlohou 2613 km2, pričom v území Trenčianskeho kraja leží približne 1075 km2. Širšia ochrana vôd uskutočňovaná 
formou chránených vodohospodárskych oblastí je plošne najviac zastúpená v okrese Považská Bystrica, kde zasahujú obe CHVO.  
 
V oblasti čistenia a odvádzania odpadových vôd zodpovedá stav v Trenčianskom kraji historickému vývoju spoločnosti ako 
celku, možnostiam ekonomiky, stavu vývoja a aplikácie nových technológií v oblasti realizácie stokových sietí a ČOV, kvalite 
stavebných prác, morálnemu a fyzickému opotrebovaniu strojnotechnologických zariadení a kanalizačných objektov. Berúc 
do úvahy dlhú životnosť kanalizačných objektov, ich technické parametre a konštrukčné riešenia zodpovedajú koncepčným  
zámerom a účelu, ktorý bol aktuálny v dobe ich návrhu a realizácie, ako aj finančným a technickým možnostiam danej doby.  
 

Ku koncu roku 2018 bol počet obyvateľov v Trenčianskom kraji bývajúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu 389 tisíc, čo tvorí takmer 66,40 

% z celkového počtu obyvateľov. Rozvoj verejných kanalizácií v Trenčianskom kraji a pripojenosť obyvateľstva  na verejné kanalizácie zaostáva za 

stavom v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou, ktorý predstavuje  v kraji 91,19 % . 

V Trenčianskom kraji je verejná kanalizácia vybudovaná alebo čiastočne vybudovaná v 101 obciach, z čoho v správe vodárenských spoločností sú 

kanalizácie a ČOV v 62 obciach. Celkovo je v Trenčianskom kraji evidovaných 56 komunálnych ČOV, z ktorých 28 je v správe vodárenských spoločností 

a 28 v správe obcí a iných spoločností. Celková dĺžka kanalizačnej siete ku koncu roka 2018 bola viac ako 1300 km. Oproti roku 2013 bola vybudovaná 

verejná kanalizácia v ďalších 35-tich obciach Trenčianskeho kraja. Boli realizované veľké projekty   všetkých vodárenských spoločností  pôsobiacich 

v kraji,  bola ukončená  rekonštrukcia  a intenzifikácia čistiarní odpadových vôd, ktoré nespĺňali požiadavky európskej a slovenskej  legislatívy, boli 

vybudované nové  čistiarne odpadových vôd  a im prislúchajúce  siete verejných kanalizácií.   

Výrobu elektrickej energie v TSK zabezpečujú vodné elektrárne a tepelné elektrárne. Najväčším výrobcom elektrickej energie sú Slovenské 

elektrárne, a.s. Územie je deficitné z hľadiska potreby elektrickej energie, väčšina elektrickej energie pochádza zo zdrojov mimo kraja. Na výrobu 

elektrickej energie vo vodných elektrárňach sa využíva hydroenergetický potenciál rieky Váh, ktorý je trvalo sa obnovujúcim, a preto nevyčerpateľným 

primárnym energetickým zdrojom - na rozdiel od všetkých druhov fosílnych palív. Vodné elektrárne svojimi veľmi pohyblivými výkonmi a prevádzkovou 

pružnosťou sú schopné pokrývať prudko meniace sa požiadavky na výkon v špičkovej časti denného diagramu zaťaženia. Výrobu elektrickej energie 

dopĺňa výroba vo vodných mikroelektrárňach. Ich inštalovaný výkon je zanedbateľný, vyrobená elektrická energia sa spotrebuje v lokalite jej výroby.  

TSK je na energetické siete republiky zapojený sústavou 66 ks 110 KV vedení napájaných z nadradených uzlov Križovany, Bystričany, Považská 

Bystrica, Senica. Okrem toho územím kraja prechádzajú tri 400 kV vedenia. Spoľahlivosť zásobovania sa zvýšila vybudovaním transformovne 400 

kV/110 kV v Bošáci.  

Hlavnými zdrojmi elektrickej energie v TSK sú Elektrárne Nováky v Zemianskych Kostoľanoch s celkovým inštalovaným elektrickým výkonom 522,4 

MWe s orientáciou na spaľovanie hnedého uhlia zo slovenských uhoľných baní a vodné elektrárne na Váhu, spolu 9 vodných elektrární s celkovým 

inštalovaným výkonom 260,6 MWe.  

Okrem toho výrobu elektrickej energie zabezpečujú závodné elektrárne s celkovým inštalovaným výkonom 47,8 MWe a vodné elektrárne. V celom 

povodí Váhu je na území kraja vybudovaných aj 19 malých vodných elektrární s celkovým inštalovaným výkonom 1,214 MWe. 

V oblasti zásobovania plynom možno konštatovať, že v riešenom území VÚC sa v súčasnosti nachádza distribučná sieť prevádzkovaná spoločnosťou 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej aj ako „SPP“). Z hľadiska zásobovania plynom sa kraj opiera o plynovody 500-64 a 300-25 prechádzajúce 

územím. Spoľahlivosť sa ešte zlepší diverzifikáciou zdrojov – vybudovaním plynovodu z iného zdroja, výstavbou podzemných zásobníkov zemného 

plynu na východnom Slovensku.  

Bezpečnosť 

ZHRNUTIE A DÔSLEDKY 

V oblasti kriminality sa Trenčiansky kraj dlhodobo radí na prvé miesto s najnižším počtom spáchaných trestných činov v porovnaní s ostatnými krajmi 

SR. Z celkového počtu zistených trestných činov na Slovensku ich bolo v roku 2017 v Trenčianskom kraji len 9,04% a ich počet z časového hľadiska 

klesá. V oblasti kriminality je však stále opodstatnenou požiadavkou zapracovať do verejných politík aj programy prevencie kriminality (zvyšovanie 

bezpečnosti obyvateľov), ktoré budú reagovať na identifikované problémy, globálne trendy a lokálne výzvy súvisiace najmä s javmi ako sú prebiehajúce 

demografické zmeny s dopadom na nárast nárokov na služby v rôznych oblastiach, vrátane možného znižovania konkurencieschopnosti regionálnej 

ekonomiky, nástup nových civilizačných hrozieb a technológií s možným negatívnym dopadom na bezpečnosť a nutnosťou flexibilne reagovať na 

krízové javy (Covid, kybernetické hrozby) a pod. 



 
 

 

Ochranu pred požiarmi na území Trenčianskeho kraja zabezpečujú predovšetkým príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Pokrytie územia 

TSK je v súčasnosti zabezpečené najmä hasičskými stanicami HaZZ pod ministerstvom vnútra SR. Organizačne je HaZZ na území kraja rozdelený na: 

Krajské riaditeľstvo HaZZ Trenčín a Okresné riaditeľstvá HaZZ v Trenčíne, Novom Meste nad Váhom, Bánovciach nad Bebravou, Partizánskom, 

Považskej Bystrici a Prievidzi, ktoré spravujú desať miestnych hasičských staníc. Činnosti, ktoré majú za cieľ ochranu životov a zdravia občanov a ich 

majetku pred požiarmi a inými živelnými pohromami zabezpečujú taktiež dobrovoľné jednotky požiarnej ochrany pôsobiace v jednotlivých obciach kraja. 

V oblasti civilnej ochrany je určenie pôsobnosti samosprávneho kraja vymedzené zákonom č. 42/1994 Z. z. NR SR o civilnej ochrane obyvateľstva. Pri 

uplatňovaní stavebnotechnických požiadaviek na ochranné stavby civilnej ochrany je smerodajný dokument „Analýza územia z hľadiska možných 

mimoriadnych udalostí“, ktorým sa tento zákon mení a dopĺňa. Plnenie požiadaviek vyššie uvedených legislatívnych dokumentov je overované v rámci 

príslušných územných a stavebných konaní. 

Pôsobnosť samosprávneho kraja v oblasti ochrany pred povodňami je legislatívne vymedzená Zákonom 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. Na 

jeho základe okresný úrad v sídle kraja zostavuje povodňový plán kraja a predkladá ho na schválenie Ministerstvu životného prostredia SR (MŽP SR). 

Obce v záujmovom území spracúvajú povodňový plán zabezpečovacích prác, ak má drobný vodný tok alebo jeho ucelený úsek v nájme alebo vo 

výpožičke a tento predkladajú na schválenie príslušnému okresnému úradu. Všetky obce v záujmovom území spracúvajú a zostavujú povodňové plány 

záchranných prác obce a predkladajú ich na schválenie príslušnému okresnému úradu.  

Všetky uvedené orgány štátnej správy spolupracujú v rámci svojej pôsobnosti s HaZZ SR a Policajným zborom SR (PZ SR). 

Malé toky v riešenom území sú upravené len miestnymi úpravami. Z hľadiska ochrany územia pred povodňami sú nebezpečné najmä malokapacitné 

priepusty, premostenia, vtoky do krytých profilov. 

Program protipovodňovej ochrany SR do roku 2010, schválený vládou v r.2000 sa podarilo naplniť asi na 50 percent. Finančné prostriedky sa použili 

napríklad na preventívne protipovodňové opatrenia ktorými sú najmä technické a biotechnické opatrenia v povodí, ktoré spomaľujú odtok vôd z povodia 

do vodných tokov, smerovali tiež na výstavbu a rekonštrukciu retenčných nádrží, ochranných hrádzí, protipovodňových línií a zariadení na 

prečerpávanie vnútorných vôd, úpravu vodných tokov, ako aj budovanie poldrov. V súčasnosti je aktuálny vládou schválený Program revitalizácie 

krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR, ktorý sa zameriava na zadržanie dažďovej vody v krajine, ako aj na celkové oživenie a obnovu 

poškodenej krajiny a minimalizáciu rizika vzniku povodňových prívalových vĺn.  

Jedným zo základných krokov účinnej prevencie proti povodniam je podľa mnohých publikovaných štúdií obnovenie ekosystémových funkcií 

povodia/územia/krajiny, ktoré svojimi prirodzenými vlastnosťami zadrží dažďovú vodu, umožní jej vsakovanie do podložia, zvýši kvalitu pôdy a v rámci 

priestorovej optimalizácie funkcií, potrieb a využívania krajiny človekom, zabezpečí aj jej ekologickú stabilitu.  

Konkrétnym cieľom je vytvoriť a vybudovať v lesnej, v poľnohospodárskej a v urbánnej krajine na celom území SR vodozádržné krajinné a terénne 

útvary a v intravilánoch obcí a miest vybudovať vodozádržné systémy, zariadenia a technické riešenia s celkovou cyklickou zádržnou kapacitou 

dažďovej vody v objeme 250 miliónov m3. Následne tieto vodozádržné systémy/zariadenia zodpovedne prevádzkovať, udržiavať ich funkčnosť, 

vykonávať ich údržbu a servis, pričom stanovená cyklická vodozádržná kapacita vyplýva z analýzy zrážkovoodtokových pomerov povodí územia 

Slovenskej republiky. Všetky odporúčania navrhované pre relevantné oblasti v rámci riešeného území TSK sa musia opierať o rovnaké ciele.   

PRÍRODNO-ENVIRONMENTÁLNA ANALÝZA 

ZHRNUTIE A DÔSLEDKY  
 
Na základe environmentálnej analýzy je potrebné v budúcnosti riešiť na území viaceré problémy. Je dôležité sa zamerať najmä na problematiku 
transformácie odpadového hospodárstva, riešeniu adaptácie na zmenu klímy a znížiť znečisťovanie ovzdušia lokálnymi kúreniskami. 
 
Je odhadované, že produkcia odpadov bude aj v budúcnosti rásť. To však bude narážať na limity v oblasti odpadovej infraštruktúry a takisto prísnej 
európskej legislatívy. V sledovanom období je nevyhnutné zabezpečiť nakladanie s odpadmi  
v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva podľa programu predchádzania vzniku odpadov. Uvedené je potrebné  
aj vzhľadom na to, že niektoré skládky na území kraja sú už po životnosti alebo sa ich uzavretie v najbližšom období má uskutočniť. 
 
Zmena klimatických pomerov prinesú potrebu inak vnímať usporiadanie mestského prostredia, vykonávanie poľnohospodárskej činnosti, budovanie 
technickej infraštruktúry či budovanie alebo renováciu stavebných objektov.  
Je predpoklad, že v urbanizovanom prostredí vzrastie požiadavka na tvorbu a výsadbu prvkov, ktoré znížia miestne teploty. Takým príkladom môže 
byť výsadba stromoradí a alejí v uliciach miest, budovanie parkov, fontán, jazierok a podobne.  
V poľnohospodárskych a vodohospodárskych činnostiach je potrebné sa zamerať na vhodné postupy, ktoré budú prispievať k zadržovaniu vody v 
krajine a k zvyšovaniu druhovej rozmanitosti zmierňujúcej prejavy zmeny klímy. V oblasti stavebných objektov je potrebné hľadať také technické riešenia 
smerujúcej z znižovaniu energetickej náročnosti a takisto k znižovaniu produkcie skleníkových plynov. 
 
V oblasti znečistenia ovzdušia je potrebné sa v budúcnosti zamerať najmä na znečisťovanie ovzdušia lokálnymi kúreniskami zvyšovaním osvety medzi 
obyvateľmi. Nepredpokladá sa, že znečistenie zo stredných a veľkých zdrojov znečistenia bude  
v budúcom období stúpať. Plánované činnosti na zlepšenie cyklodopravy, vybudovanie preložiek ciest, obchvatov miest, nových úsekov ciest, verejnej 



 
 

 

dopravy prinesú pozitívny dopad na kvalitu ovzdušia a hladiny hluku v mestách a obciach  
na území kraja. Na druhej strane pri realizácii stavebných úprav v oblasti dopravy je potrebné počítať s narušením zložiek prírodného prostredia. 
 

SYNTÉZA ANALYTICKÝCH VÝCHODÍSK 

SWOT analýza, TOWS matica 

SWOT analýza slúži na syntetizáciu analytických východísk charakterizujúcich súčasný stav Trenčianskeho samosprávneho kraja  vrátane ich 

váženia, ktoré definuje ich jednotlivé váhy/dôležitosť. 

Tabuľka 2: SWOT analýza územia TSK 

Silné stránky                                    58 Slabé stránky                                   39    

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva – kvalifikovaná 

pracovná sila 
7 

Technický stav cestnej infraštruktúry najmä ciest 2. a 

3. triedy ako i príslušných technických objektov 

(mosty, podjazdy) 

9 

Vybudovaná infraštruktúra – sieť cyklotrás pre 

cyklomobilitu 
8 

Nedobudovaná rýchlostná cestná infraštruktúra (R2, 

R4, R6, R8) 
6 

Prepojenie stredoškolského vzdelávania a praxe – 

duálne vzdelávanie  
9 

Technicky stav a energetická efektivita verejnej 

infraštruktúry 
6 

3pičkové pracoviská VaV koncentrované na TnUAD 

v Trenčíne 
7 

Absentujúca infraštruktúry pre zásobovanie vodou 

a odkanalizovanie v niektorých regiónoch TSK 
6 

Finančná stabilita a hospodárenie TSK 6 
Environmentálne záťaže po ťažbe uhlia, ako i iných 

prostredie zaťažujúcich aktivitách  
7 

Zásoby pitnej podzemnej vody  8 
Technický stav objektov zdravotnej a sociálnej 

starostlivosti v gescii TSK 
5 

Podpora talentov a excelencie – prepájanie 

špičkových aktivít v športe so vzdelávaním - 

akadémie (hokej, basketbal)  

7   

Partnerstvá TSK s verejným ako i súkromným 

sektorov 
6   

Príležitosti                                        65 Ohrozenia                                      41 

Transformácia uhoľného regiónu Hornej Nitry 8 Demografický trend – stárnutie populácie 5 

Využitie vodíka ako energetického zdroja v doprave, 

priemysle, ale i v segmente bývania 
8 

Adaptabilita územia na zmenu klímy a odolnosť 

regiónu 
8 

Cezhraničné väzby - blízkosť Českej republiky 5 
Stav vodných tokov z pohľadu protipovodňových 

opatrení 
7 

Vedeckovýskumný a inovačný potenciál najmä v 

oblastiach využitia skla, , špecializovanej výroby, 

virtuálnej reality a automatizácie, výroby a 

spracovania plastov a  využitia vodíka  

7 

Absencia systémového regionálneho riešenia 

manažmentu a zhodnocovania odpadov  
7 



 
 

 

Potenciál rozvoja cestovného ruchu na báze 

kúpeľníctva, historických pamiatok, kultúrneho 

dedičstva 

7 

Technický stav historických objektov vo vlastníctve 

TSK 

6 

Polohový a kooperačný potenciál v rámci rozvojovej 

osi Bratislava – Trnava – Trenčín – Žilina 
8 

Kapacity a dostupnosť ambulantnej zdravotnej 

starostlivosti – veková štruktúra lekár 

8 

Regionálna spolupráca a koordinácia rozvojových 

aktivít jednotlivých lokálnych územných samospráv 

prostredníctvom strategicko-plánovacích regiónov  

6 

  

Podporné systémy pre atrahovanie vybraných 
profesií napr. nájomných stabilizačných bytov vo 
vidieckych regiónoch pre úzkoprofilové profesie 

8 
  

Regionálne kapacity pre energetické zhodnocovanie 
odpadov (rotačné pece Horné Srnie, Ladce) 

8 
  

 

Na základe sumáru váh jednotlivých faktorov v rámci určitého kvadrantu je možné definovať základnú charakteristiku/pozíciu mesta vo vzťahu 

k svojmu ďalšiemu rozvoju. 

Sumár váženia pre jednotlivé faktory 

• Silné stránky versus Slabé stránky 58 – 39 = 19 

• Príležitosti versus Ohrozenia = 65 – 41 = 24 

Výsledná stratégia na základe faktorov SWOT je ofenzíva. To znamená, že Trenčiansky samosprávny kraj stavajúc na svojich silných stránkach 

a v prostredí s prevládajúcimi príležitosťami by mal v rozvojovej stratégii ťažiť zo svojej pozície zdravého a silného regiónu so zameraním sa na 

oblasť inovácií, rozvoja infraštruktúry, posilňovania adaptability územia, rozširovania a skvalitňovania služieb pre obyvateľov a v neposlednom rade aj  

podpory zdravého životného štýlu a talentu za úzkej spolupráce s partnermi v území – lokálne samosprávy, verejný sektor, akademická sféra 

a podnikateľská sféra.  

 

 

 

 

Graf 1  TOWS matica TSK 



 
 

 

 

 

Potenciály, problémy a výzvy pre TSK 

Ekonomika a inovácie  

1. lepšie využitie polohového potenciálu TSK v rámci rozvojovej osi Bratislava – Trnava – Trenčín - Žilina 

2. rozvoj regionálnej potravinovej sebestačnosti, 

3. rozvoj rodinného poľnohospodárstva a podporné systémy pre malé farmy a začínajúcich farmárov,  

4. stabilizácia existujúcich priemyselných odvetví a podpora rozvoja inovatívnych odvetví a služieb vo väzba na tieto odvetvia, 

5. transformácia uhoľného regiónu Hornej Nitry, 

6. automatizácia a digitalizácia v priemysle – Industry 4.0 

7. kapitalizácia vedecko-výskumného potenciálu v oblasti skla, elektrotechniky a IT, špeciálnej techniky, virtuálnej reality a 

automatizácie, výroby a spracovania plastov, biodegradovateľných plastov vyrábaných z obnoviteľných zdrojov, uskladnenia energie 

a pod. 

8. transformácia ekonomiky na inovatívne založenú obehovú a smart ekonomiku, založenú na udržateľnom a efektívnom zhodnotení 

ľudských, prírodných, technických, technologických a inštitucionálnych zdrojov kraja, 

9. podpora aktivít zosúlaďovania vzdelávania žiakov a študentov s plánovanými potrebami na trhu práce, 

10. zhodnotenie potenciálu kraja v kultúrnom a kreatívnom priemysle,  

11. revitalizácia brownfieldov po priemyselnej produkcii, 

12. vytvorenie lepších podmienok pre vznik a šírenie inovácií,  predovšetkým vznik  a rozvoj územných a doménových klastrov 

v trojuholníku podnikateľský sektor – akademický sektor- verejná správa a občianska spoločnosť, 

13. rozvoj cestovného ruchu ako piliera regionálnej ekonomiky založenom na potenciály kultúrneho a prírodného dedičstva, vrátane 

využitia kúpeľníctva ako významného prvku atraktivity v cestovnom ruchu, 

14. budovanie partnerstiev a prepojenie vedeckovýskumnej základne a školstva s potrebami produkčných sektorov v TSK,  

15. ochrana produkčnej hodnoty poľnohospodárskej a lesnej pôdy, 

16. inovácie vo verejných službách, 

17. ekonomika v kontexte Green Deal vrátane VaV a inovácií v oblasti OZE, 

18. podpora internacionalizácie MSP, 



 
 

 

19. vytváranie a rozširovanie možností zamestnania obyvateľov žijúcich na vidieku, vo vidieckych a najmä okrajových vidieckych 

oblastiach regiónu, 

Komunity a služby 

20. stabilizácia obyvateľstva a zvrátenie negatívneho demografického vývoja, starnutie obyvateľstva, inklúzia pracovných migrantov, 

sociálna inklúzia, 

21. podporné systémy pre atrahovanie vybraných profesií napr. nájomných stabilizačných bytov vo vidieckych regiónoch pre 

úzkoprofilové profesie 

22. kapacitné deficity sociálnej a zdravotníckej infraštruktúry, 

23. zlepšenie kvality života – dostupnosť služieb (najmä sociálne služby, integrácia a komunitizácia seniorov – posilnenie úlohy komunít 

pri zabezpečovaní služieb),  strieborná ekonomika, nájomné a sociálne bývanie,  

24. podpora preventívnych  a podporných služieb, ktoré udržujú kvalitu života občana v prirodzenom prostredí, 

25. modernizácia a zhodnotenie kultúrnej a športovej infraštruktúry,  

Infraštruktúra 

26. investičný dlh na základnej infraštruktúre – kanalizácia, rozvody vody, dopravná infraštruktúra, 

 

Riadenie a kooperácia  

27. dobudovanie kapacít efektívnejšieho a účinnejšieho strategického manažmentu rozvoja kraja ako nástroja na zvýšenie efektívnosti 

verejných investičných a neinvestičných intervencií a koordinácia a širšie využitie neformálnych nástrojov spolupráce aktérov 

regionálneho rozvoja, 

28. zvýšenie adresnosti strategického riadenia a rešpektovanie špecifík obcí, miest a prirodzených regiónov v rámci kraja a na 

dostupnosti všetkých relevantných poznatkov zakladajúcich objektívnosť rozhodovania, 

29. posilnenie kooperácie medzi centrami rozvoja a ich zázemím,  

Energetika a odpady 

30. dosiahnutie vyváženého energetického mixu a využitia vysokého potenciálu TSK v oblasti obnoviteľných zdrojov a  energetické 

zhodnotenie odpadov, 

31. kompletizácia systému zberu, triedenia a zhodnocovania odpadov (plast, biomasa, biologický odpad a pod.) na báze regionálnej 

spolupráce medzi súkromným a verejným sektorom, 

32. posilnenie regionálnych uzatvorených energetických GRIDov a podpora aplikácie konceptov PED (PositiveEnergyDistricts), 

 

Životné prostredie a ekosystémové služby 

33. stabilizácia a ochrana vodných zdrojov, 

34. zachovanie a obnova biodiverzity vrátane environmentálneho znečistenia (dobudovanie environmentálnej infraštruktúry), lesné 

ekosystémy a chránené územia, 

35. adaptácia sídiel na klimatickú zmenu, 

36. obnova a udržateľnosť verejných budov  a verejných priestorov s dôrazom na ekologické aspekty, 

37. obnova a udržateľnosť bytových budov a okolitého priestranstva s dôrazom na ekologické aspekty. 

Doprava 

38. ekologizácia integrovanej regionálnej dopravy, 

Prierezové 

39. riešenie vlastníckych vzťahov ku poľnohospodárskej pôde ako i rozvojovým plochám (ROEP, pozemkové úpravy vrátane centier 

vidieckych sídiel), 



 
 

 

40. podpora cezhraničnej spolupráce. 

Špecifické  potenciály, problémy a výzvy pre jednotlivé identifikované strategicko-

plánovacie regióny: 

Potenciály, problémy a výzvy pre SPR Myjava 

1. nedobudovaná infraštruktúra cestovného ruchu a jej kompletizácia – nedostatočné ubytovacie kapacity, služby turistom a pod.  

2. dopravná infraštruktúra, statická doprava a jej kapacity  

3. absencia a dostupnosť občianskej vybavenosti  

4. bezpečnosť dopravnej infraštruktúry a pohybu peších  

5. stabilizácia obyvateľstva a zvrátenie negatívneho demografického vývoja, starnutie obyvateľstva, inklúzia pracovných migrantov, 

sociálna inklúzia, 

6. kapacitné deficity sociálnej a zdravotníckej infraštruktúry 

7. obnova a udržateľnosť verejných budov a verejných priestorov s dôrazom na ekologické aspekty.  

8. riešenie vlastníckych vzťahov ku poľnohospodárskej pôde ako i rozvojovým plochám (ROEP, pozemkové úpravy vrátane centier 

vidieckych sídiel), 

 

Potenciály, problémy a výzvy pre SPR Nové Mesto nad Váhom 

1. nedobudovaná infraštruktúra cestovného ruchu a jej kompletizácia – nedostatočné ubytovacie kapacity, služby turistom a pod.  

2. nevyužitý potenciál nadregionálnej zóny oddychu – Zelená voda, Nové Mesto nad Váhom 

3. rozvoj vzdelávacej infraštruktúry vrátane kapacitných požiadaviek 

4. technický stav mostných konštrukcií na cestnej infraštruktúre 

5. absencia služieb ochrany osôb zažívajúcich násilie 

6. ochrana a posilňovanie ochrany zdrojov vody 

7. investičný dlh na základnej infraštruktúre – kanalizácia, rozvody vody, dopravná infraštruktúra, 

8. stabilizácia obyvateľstva a zvrátenie negatívneho demografického vývoja, starnutie obyvateľstva, inklúzia pracovných migrantov, 

sociálna inklúzia, 

9. kapacitné deficity sociálnej, vzdelávacej a zdravotníckej infraštruktúry 

10. obnova a udržateľnosť verejných budov a verejných priestorov s dôrazom na ekologické aspekty.  

11. riešenie vlastníckych vzťahov ku poľnohospodárskej pôde ako i rozvojovým plochám (ROEP, pozemkové úpravy vrátane centier 

vidieckych sídiel) 

12. podpora cezhraničnej spolupráce   

 

Potenciály, problémy a výzvy pre SPR Púchov 

1. absencia priestorov voľnočasových a mimoškolských aktivít  

2. bezpečnosť dopravnej infraštruktúry a pohybu peších  

3. absencia infraštruktúry pre kultúrne aktivity 

4. nízka koordinácia územného rozvoja na regionálnej úrovni 

5. absencia a prístupnosť nadradenej dopravnej infraštruktúry (R6, napojenie D1) 

6. investičný dlh na základnej infraštruktúre – kanalizácia, rozvody vody, dopravná infraštruktúra, 



 
 

 

7. kompletizácia systému zberu, triedenia a zhodnocovania odpadov (plast, biomasa, biologický odpad a pod.) na báze regionálnej 

spolupráce medzi súkromným a verejným sektorom, 

8. stabilizácia obyvateľstva a zvrátenie negatívneho demografického vývoja, starnutie obyvateľstva, inklúzia pracovných migrantov, 

sociálna inklúzia, 

9. obnova a udržateľnosť verejných budov a verejných priestorov s dôrazom na ekologické aspekty.  

 

Potenciály, problémy a výzvy pre SPR Považská Bystrica 

1. ochrana spodných vôd a zdrojov pitnej vody, 

2. posilňovanie v oblasti bezpečnosti obyvateľov, 

3. dopravná obslužnosť a dostupnosť ku krajskému mestu, 

4. infraštruktúra pre cyklomobilitu na denné dochádzanie, 

5. riešenie vlastníckych vzťahov ku poľnohospodárskej pôde ako i rozvojovým plochám (ROEP, pozemkové úpravy vrátane centier 

vidieckych sídiel), 

6. ochrana produkčnej hodnoty poľnohospodárskej a lesnej pôdy, 

7. zachovanie a obnova biodiverzity vrátane environmentálneho znečistenia (dobudovanie environmentálnej infraštruktúry), lesné 

ekosystémy a chránené územia, 

8. obnova a udržateľnosť verejných budov a verejných priestorov s dôrazom na ekologické aspekty,  

9. adaptácia sídiel na klimatickú zmenu, 

10. kompletizácia systému zberu, triedenia a zhodnocovania odpadov (plast, biomasa, biologický odpad a pod.) na báze regionálnej 

spolupráce medzi súkromným a verejným sektorom, 

11. investičný dlh na základnej infraštruktúre – kanalizácia, rozvody vody, dopravná infraštruktúra, 

12. modernizácia a zhodnotenie kultúrnej a športovej infraštruktúry,  

13. kapacitné deficity sociálnej a zdravotníckej infraštruktúry, 

14. zlepšenie kvality života – dostupnosť služieb (najmä sociálne služby, integrácia a komunitizácia seniorov – posilnenie úlohy komunít 

pri zabezpečovaní služieb),  strieborná ekonomika, nájomné a sociálne bývanie. 

 

Potenciály, problémy a výzvy pre SPR Bánovce nad Bebravou 

1. technický stav miestnych komunikácií, 

2. obnova technického stavu systémov verejného osvetlenia, 

3. rozvoj cyklodopravy v regióne, 

4. ochrana proti povodniam, 

5. posilňovanie v oblasti bezpečnosti obyvateľov, 

6. kapacitné deficity sociálnej a zdravotníckej infraštruktúry, 

7. zlepšenie kvality života – dostupnosť služieb (najmä sociálne služby, integrácia a komunitizácia seniorov – posilnenie úlohy komunít 

pri zabezpečovaní služieb),  strieborná ekonomika, nájomné a sociálne bývanie,  

8. modernizácia a zhodnotenie kultúrnej a športovej infraštruktúry,  

9. investičný dlh na základnej infraštruktúre – kanalizácia, rozvody vody, dopravná infraštruktúra, 

10. dosiahnutie vyváženého energetického mixu a využitia vysokého potenciálu regiónu v oblasti obnoviteľných zdrojov a  energetické 

zhodnotenie odpadov, 

11. kompletizácia systému zberu, triedenia a zhodnocovania odpadov (plast, biomasa, biologický odpad a pod.) na báze regionálnej 

spolupráce medzi súkromným a verejným sektorom, 

12. posilnenie regionálnych uzatvorených energetických GRIDov a podpora aplikácie konceptov PED (PositiveEnergyDistricts), 



 
 

 

13. obnova a udržateľnosť verejných budov a verejných priestorov s dôrazom na ekologické aspekty,  

14. adaptácia sídiel na klimatickú zmenu, 

15. zachovanie a obnova biodiverzity vrátane environmentálneho znečistenia (dobudovanie environmentálnej infraštruktúry), lesné 

ekosystémy a chránené územia, 

16. ochrana produkčnej hodnoty poľnohospodárskej a lesnej pôdy, 

17. zhodnotenie potenciálu kraja v kultúrnom a kreatívnom priemysle,  

18. riešenie vlastníckych vzťahov ku poľnohospodárskej pôde ako i rozvojovým plochám (ROEP, pozemkové úpravy vrátane centier 

vidieckych sídiel). 

 

Potenciály, problémy a výzvy pre SPR Partizánske 

1. ochrana spodných vôd a zdrojov pitnej vody, 

2. posilňovanie v oblasti bezpečnosti obyvateľov, 

3. dopravná obslužnosť a dostupnosť ku krajskému mestu, 

4. infraštruktúra pre cyklomobilitu na denné dochádzanie, 

5. riešenie vlastníckych vzťahov ku poľnohospodárskej pôde ako i rozvojovým plochám (ROEP, pozemkové úpravy vrátane centier 

vidieckych sídiel), 

6. ochrana produkčnej hodnoty poľnohospodárskej a lesnej pôdy, 

7. zachovanie a obnova biodiverzity vrátane environmentálneho znečistenia (dobudovanie environmentálnej infraštruktúry), lesné 

ekosystémy a chránené územia, 

8. obnova a udržateľnosť verejných budov a verejných priestorov s dôrazom na ekologické aspekty,  

9. adaptácia sídiel na klimatickú zmenu, 

10. kompletizácia systému zberu, triedenia a zhodnocovania odpadov (plast, biomasa, biologický odpad a pod.) na báze regionálnej 

spolupráce medzi súkromným a verejným sektorom, 

11. investičný dlh na základnej infraštruktúre – kanalizácia, rozvody vody, dopravná infraštruktúra, 

12. modernizácia a zhodnotenie kultúrnej a športovej infraštruktúry,  

13. kapacitné deficity sociálnej a zdravotníckej infraštruktúry, 

14. zlepšenie kvality života – dostupnosť služieb (najmä sociálne služby, integrácia a komunitizácia seniorov – posilnenie úlohy komunít 

pri zabezpečovaní služieb),  strieborná ekonomika, nájomné a sociálne bývanie. 

 

Potenciály, problémy a výzvy pre SPR Dubnicko-Ilavsko 

15. Dopravné zaťaženie hlavných dopravných ťahov 

16. infraštruktúra pre cyklomobilitu na denné dochádzanie 

1. Kvalita ovzdušia – významné stacionárne zdroje znečistenia cementárne 

2. Najväčšia skládka odpadov v SR – Luštek 

3. Brownfieldy - nevyužité priemyselné areály – ZŤS, areály lomov  

4. Nevyužitá železničná trať Nemšová – Lednické Rovné  

5. stabilizácia obyvateľstva a zvrátenie negatívneho demografického vývoja, starnutie obyvateľstva, inklúzia pracovných migrantov, 

sociálna inklúzia, 

6. kapacitné deficity sociálnej a zdravotníckej infraštruktúry 

7. investičný dlh na základnej infraštruktúre – kanalizácia, rozvody vody, dopravná infraštruktúra, 

8. stabilizácia a ochrana vodných zdrojov, 



 
 

 

9. dosiahnutie vyváženého energetického mixu a využitia vysokého potenciálu regiónu v oblasti obnoviteľných zdrojov a  energetické 

zhodnotenie odpadov, 

10. kompletizácia systému zberu, triedenia a zhodnocovania odpadov (plast, biomasa, biologický odpad a pod.) na báze regionálnej 

spolupráce medzi súkromným a verejným sektorom, 

11. posilnenie regionálnych uzatvorených energetických GRIDov a podpora aplikácie konceptov PED (PositiveEnergyDistricts), 

12. zlepšenie kvality života – dostupnosť služieb (najmä sociálne služby, integrácia a komunitizácia seniorov – posilnenie úlohy komunít 

pri zabezpečovaní služieb),  strieborná ekonomika, nájomné a sociálne bývanie,  

13. modernizácia a zhodnotenie kultúrnej a športovej infraštruktúry,  

14. nedobudovaná infraštruktúra cestovného ruchu a jej kompletizácia – nedostatočné ubytovacie kapacity, služby turistom a pod 

15. zhodnotenie potenciálu regiónu v kultúrnom a kreatívnom priemysle 

16. nevyužitý potenciál regionálnej zóny oddychu – rybníky v MČ Prejta v kontexte Vážskej cyklomagistrály 

17. zachovanie a obnova biodiverzity vrátane environmentálneho znečistenia (dobudovanie environmentálnej infraštruktúry), lesné 

ekosystémy a chránené územia, 

18. podpora cezhraničnej spolupráce   

19. obnova a udržateľnosť verejných budov a verejných priestorov s dôrazom na ekologické aspekty. 

20. adaptácia sídiel na klimatickú zmenu. 

 

Potenciály, problémy a výzvy pre SPR Prievidza 

1. potenciál obnoviteľných zdrojov energie, vrátane geotermálnej energie, 

2. transformácia regiónu Hornej Nitry, 

3. zosúladenie vzdelávania a prípravy na trh práce s regionálnou ekonomikou, 

4. bezpečnosť v cestnej doprave, nehodovosť, bezpečnosť peších a cyklo účastníkov dopravy, 

5. ochrana a rozvoj vodných zdrojov, 

6. zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, 

7. dobudovanie a obnova kanalizačnej infraštruktúry, 

8. environmentálne záťaže po ťažbe, sedimenty vodných plôch, záťaž po uhoľnej elektrárni. 

9. investičný dlh na základnej infraštruktúre – kanalizácia, rozvody vody, cestná infraštruktúra, 

10. adaptácia sídiel na klimatickú zmenu, 

11. kapacitné deficity sociálnej a zdravotníckej infraštruktúry, 

12. zlepšenie kvality života – dostupnosť služieb (najmä sociálne služby, integrácia a komunitizácia seniorov – posilnenie úlohy komunít 

pri zabezpečovaní služieb),  strieborná ekonomika, sociálne bývanie,  

13. kompletizácia systému zberu, triedenia a zhodnocovania odpadov (plast, biomasa, biologický odpad a pod.) na báze regionálnej 

spolupráce medzi súkromným a verejným sektorom, 

14. posilnenie regionálnych uzatvorených energetických GRIDov a podpora aplikácie konceptov PED (Positive Energy Districts), 

15. modernizácia a zhodnotenie kultúrnej a športovej infraštruktúry,  

16. obnova a udržateľnosť verejných budov a verejných priestorov s dôrazom na ekologické aspekty, 

 

Potenciály, problémy a výzvy pre SPR Trenčín 

1. kompletizácia infraštruktúry cyklistickej dopravy, 

2. sanácia environmentálnych záťaží, 

3. kapacita a stav cestnej infraštruktúry, 



 
 

 

4. technický stav mostných konštrukcií, 

5. ochrana ovzdušia, 

6. podpora vhodných foriem bývania pre špecifické skupiny, 

7. bezpečnosť cestnej infraštruktúry a účastníkov dopravy, 

8. kapacity predprimárneho a primárneho vzdelávania. 

9. potreba energetického zhodnotenia zostatkového odpadu  

10. zhodnotenie potenciálu kraja v kultúrnom a kreatívnom priemysle,  

11. kapacitné deficity sociálnej a zdravotníckej infraštruktúry, 

12. zlepšenie kvality života – dostupnosť služieb (najmä sociálne služby, integrácia a komunitizácia seniorov – posilnenie úlohy komunít 

pri zabezpečovaní služieb),  strieborná ekonomika, nájomné a sociálne bývanie,  

13. modernizácia a zhodnotenie kultúrnej a športovej infraštruktúry,  

14. investičný dlh na základnej infraštruktúre – kanalizácia, rozvody vody, dopravná infraštruktúra, 

15. kompletizácia systému zberu, triedenia a zhodnocovania odpadov (plast, biomasa, biologický odpad a pod.) na báze regionálnej 

spolupráce medzi súkromným a verejným sektorom, 

16. posilnenie regionálnych uzatvorených energetických GRIDov a podpora aplikácie konceptov PED (PositiveEnergyDistricts), 

17. stabilizácia a ochrana vodných zdrojov, 

18. adaptácia sídiel na klimatickú zmenu, 

19. obnova a udržateľnosť verejných budov a verejných priestorov s dôrazom na ekologické aspekty.  

20. ekologizácia integrovanej regionálnej dopravy, 

21. riešenie vlastníckych vzťahov ku poľnohospodárskej pôde ako i rozvojovým plochám (ROEP, pozemkové úpravy vrátane centier 

vidieckych sídiel). 

 

Kľúčové disparity a faktory rozvoja TSK 

Tabuľka 3 : Kľúčové disparity územia . koherentne usporiadané 

Stabilná štruktúra priemyslu s rozvojovým potenciálom na území TSK, 

VaV aktivity koncentrované na TnUAD v Trenčíne 
Inovačné aktivity v regióne 

Geomorfologické aspekty územia – izolovanosť regiónu Hornej Nitry, 

kopaničiarsky charakter územia Myjavy  

Absencia ucelenej siete rýchlostnej dopravnej infraštruktúry, technický 

stav dopravnej infraštruktúry 

Zásoby kvalitnej pitnej vody 

Absencia verejnej vodovodnej infraštruktúry v niektorých regiónoch, 

technický stav infraštruktúry vodných zdrojov, nedobudovaná sieť 

kanalizačnej infraštruktúry 

Turisticky potenciál územia (príroda, história, termál, športová 

infrašttruktúra) 
Ponuka uceleného produktu CR rešpektujúceho regionálne špecifiká 

Transformácia regiónu Hornej Nitry 
Kapacity zdravotníckych zariadení vrátane špecializácie na 

onkologické ochorenia 

Starnutie obyvateľstva Kapacity a dostupnosť sociálnych služieb na území TSK 



 
 

 

Kvalita životného prostredia územia TSK 
Oblasti s vysokou koncentráciou emisií s lokalizovanej priemyselnej 

produkcie 

Potenciál v oblasti OZE (voda, slnko, plochy brownfieldov) Absentujúca infraštruktúra vodíkového ekosystému 

Lokálna infraštruktúra pre zhodnocovanie odpadov (rotačné pece 

cementárni), lokálna infraštruktúra triedenia odpadov 

Absencia systematického regionálneho prístupu ku manažmentu 

a zhodnocovanie odpadov  

 

 

Hlavné faktory rozvoja 

Za strategické faktory rozvoja TSK  považujeme: 

• Odolnosť regiónu v kontexte klimatickej zmeny  

• Industry 4.0 – inovačné aktivity vo väzbe na existujúcu ekonomickú štruktúru regiónu s využitím triple helix prístupu (spolupráca biznis-

verejná správa-akademická sféra) 

• Integrované vzdelávacie kampusy poskytujúce kvalitné vzdelávanie  

• Regionálne systémy manažmentu odpadov na báze PPP partnerstiev  

• Transformácia regiónu Hornej Nitry  

• Rozvoj a kompletizácia infraštruktúry (mobilita, zásobovanie vodou, kanalizácia) 

• Ekologická mobilita  

 

  



 
 

 

STRATEGICKÁ A PROGRAMOVÁ ČASŤ PROGRAMU 

HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZOVJA 

TRENČIANSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA PRE ROKY 2022-

2030 

 

Z pohľadu dlhodobého a stabilného rozvoja územia Trenčianskeho samosprávneho kraja  je dôležité definovať základné prioritné oblasti 

jeho rozvoja, systém strategických a špecifických cieľov, vrátane vhodných opatrení pre obdobie platnosti PHRSR tzn. pre roky 2022-

2030 s ohľadom aj na špecifické požiadavky územia TSK reprezentovaného prostredníctvom zámerov zadefinovaných jednotlivými 

strategicko-plánovacími regiónmi TSK.  

Rozvojová stratégia TSK pozostáva z vízie, ktorá charakterizuje očakávanú pozíciu regiónu v dlhodobom horizonte a je v podstate 

určitým výhľadom až do roku 2040. Hlavný cieľ definuje cieľový stav po implementácii navrhnutej rozvojovej stratégie zahrnutej v tomto 

Programe. Tento cieľ je napĺňaní prostredníctvom systému priorít a k ním sa viažucich strategických a špecifických cieľov, ktoré 

podrobnejšie definujú jednotlivé prioritné oblasti rozvojovej stratégie.  

Základná schéma rozvojovej stratégie vrátane programovej časti (úroveň opatrení a aktivít) je nasledovná: 

Graf 2 Vzorová schéma rozvojovej stratégie TSK 
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VÍZIA A HLAVNÝ CIEĽ TRENČIANSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA – 

VÝHĽAD DO ROKU 2040 

Vízia v sebe nesie základné smerovanie dlhodobého rozvoja regiónu v horizonte roku 2040 a definuje hlavné kvality, ktoré by sa mali 

stať základnou charakteristikou územia.  

Trenčiansky samosprávny kraj – Zelená župa blízka svojim obyvateľom 

Hlavný cieľ reprezentuje základné smerovanie rozvoja VÚC  v časovom horizonte Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja  

tzn. na 9 ročné obdobie rokov 2022 – 2030. Je pomyselným prvým krokov ku dosiahnutiu výslednej kvality územia definovanej vo vízií 

regiónu.  

Hlavný cieľ TSK pre roky 2022-2030 je úspešná transformácia kraja na inovatívnu, zelenú regionálnu 

ekonomiku s vysokou odolnosťou voči dopadom klimatickej zmeny, s  dostupnou a ekologickou dopravou 

poskytujúci kvalitné a dostupne služby svojim obyvateľom s využitím  partnerstiev a spolupráce.   

Základnými princípmi stratégie rozvoja TSK, ktoré sa odzrkadľujú v systéme navrhnutých priorít a stromu cieľov sú: 

• využívanie lokálnych potenciálov územia, 

• aktivizácia vnútorných zdrojov územia, 

• územná spolupráca a partnerstvo, 

• rozvoj zdola-nahor (bottom-up) a aktívna participácia priestorových komunít. 

 

ROZVOJOVÁ STRATÉGIA TRENČIANSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA PRE 

ROKY 2022-2030 

Základnú štruktúru rozvojovej stratégie  TSK tvoria priority kraja, ktoré sú následne rozvíjané prostredníctvom strategických 

a špecifických cieľov. Na úrovni špecifického cieľa sú definované väzby na výzvy a potenciály TSK definované vo Vstupnej správe PHRSR 

TSK, väzby na sektorálne stratégie TSK ako i na Integrované územné investície kraja. Ďalej sú tam definovaní aktéri územia dôležití pre 

špecifických cieľ, nadefinované indikátory (merateľne/kvalitatívne) pre monitorovanie dosahovaných efektov a dopadov, rovnako sú 

zadefinované opatrenia, ktoré vedú k napĺňaniu špecifického cieľa a v neposlednom rade sú identifikované indikatívne 

operácie/projekty na úrovni TSK, ako i indikovanie zámerov v jednotlivých strategicko-plánovacích regiónoch TSK.  

 

  



 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORITA – INOVATÍVNY KRAJ 

  



 
 

 

 

 
  

PRIORITA Inovatívny kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 1 Inovatívna regionálna ekonomika a rozvoj smart infraštruktúry 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.1. Výskumné, inovačné a kreatívne centrá 

Popis špecifického cieľa 
Špecifický cieľ sa zameriava na budovanie a podporu inovačných, kreatívnych a 
vývojových centier, vzdelávacích kampusov a iných integrovaných centier 
spolupráce (start-ups). 

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, limity, 
problémy impulzy na ktoré špecifický 
cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner 
TSK, Verejná správa/Ministerstvo 
obrany SR 

Ekonomika a inovácie,  
Komunity a služby,  
Riadenie a kooperácia,  
Doprava,  
Energetika a odpady,  
Životné prostredie a ekosystémové 
služby,  
Prierezové 

Spolupracujúci 
partneri 

Územná samospráva, vzdelávacie 
subjekty, podnikateľský sektor, 
vlastníci/správcovia brownfields 

Väzba špecifického cieľa na sektorálne stratégie TSK 
Väzba špecifického cieľa na 

Integrovanú územnú investíciu 

  Koncepcia rozvoja stredného odborného školstva TSK na roky 
2021-2025 

Integrovaná územná investícia 1: 
EKOSYSTÉM INOVATÍVNE ZALOŽENEJ 
EKONOMIKY   

                  
Integrovaná územná investícia 2: 
EKOLOGICKÁ ŽUPA  

                  

Integrovaná územná investícia 5: 
INOVATÍVNY VÝCHOVNÝ A 
VZDELÁVACÍ  SYSTÉM A PODPORA 
TALENTU A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO 
ŠTÝLU  

                  

Integrovaná územná investícia 6: 
ATRAKTÍVNA PONUKA CESTOVNÉHO 
RUCHU ZALOŽENÁ NA LOKÁLNYCH 
ŠPECIFIKÁCH 

    

Zámery strategicko-plánovacích regiónov TSK  

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 

SPR Považská Bystrica SPR Púchov SPR Dubnicko-Ilavsko 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Trenčín SPR Bánovce nad Bebravou SPR Partizánske 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Prievidza SPR Myjava SPR Nové Mesto nad Váhom 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 



 
 

 

PRIORITA Inovatívny kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 1 Inovatívna regionálna ekonomika a rozvoj smart infraštruktúry 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 
1.2. Podpora regionálnej ekonomiky a inovatívne partnerstvá 
(triple helix) 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na budovanie a podporu klastrov, obecných sociálnych 
podnikov a ďalších štruktúr podporujúcich integrovanú spoluprácu rôznorodých 
sektorov (verejná správa - súkromný sektor - tretí sektor  - akademický sektor - 
výskum/vývoj) 

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, limity, 
problémy impulzy na ktoré špecifický 
cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner 
TSK, Verejná správa/Ministerstvo 
obrany SR 

Ekonomika a inovácie,  
Komunity a služby,  
Riadenie a kooperácia,  
Doprava,  
Energetika a odpady,  
Životné prostredie a ekosystémové 
služby,  
Prierezové 

Spolupracujúci 
partneri 

Územná samospráva, vzdelávacie 
subjekty, podnikateľský sektor, 
vlastníci/správcovia brownfields 
a priemyselných parkov, bankový 
sektor, sociálni partneri 

Väzba špecifického cieľa na sektorálne stratégie TSK 
Väzba špecifického cieľa na 

Integrovanú územnú investíciu 

  Koncepcia rozvoja stredného odborného školstva TSK na roky 
2021-2025 

Integrovaná územná investícia 1: 
EKOSYSTÉM INOVATÍVNE ZALOŽENEJ 
EKONOMIKY   

                  
Integrovaná územná investícia 2: 
EKOLOGICKÁ ŽUPA  

                  

Integrovaná územná investícia 5: 
INOVATÍVNY VÝCHOVNÝ A 
VZDELÁVACÍ  SYSTÉM A PODPORA 
TALENTU A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO 
ŠTÝLU  

                  

Integrovaná územná investícia 6: 
ATRAKTÍVNA PONUKA CESTOVNÉHO 
RUCHU ZALOŽENÁ NA LOKÁLNYCH 
ŠPECIFIKÁCH 

    

Zámery strategicko-plánovacích regiónov TSK  

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 

SPR Považská Bystrica SPR Púchov SPR Dubnicko-Ilavsko 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Trenčín SPR Bánovce nad Bebravou SPR Partizánske 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Prievidza SPR Myjava SPR Nové Mesto nad Váhom 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

 



 
 

 

  



 
 

 

PRIORITA Inovatívny kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 1 Inovatívna regionálna ekonomika a rozvoj smart infraštruktúry 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 
1.3. Udržateľné a inovatívne poľnohospodárstvo a lesné 
hospodárstvo 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na budovanie a podporu štruktúr pre udržateľné a 
inovatívne poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, potravinárstvo a prvovýrobu, 
vrátane podpory integrovanej spolupráce rôznorodých sektorov (verejná správa - 
súkromný sektor - tretí sektor  - akademický sektor - výskum/vývoj), podpory tvorby 
regionálneho produktu a pod. 

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, limity, 
problémy impulzy na ktoré špecifický 
cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner Súkromný sektor, TSK Ekonomika a inovácie,  
Komunity a služby,  
Riadenie a kooperácia,  
Energetika a odpady,  
Životné prostredie a ekosystémové 
služby,  
Prierezové 

Spolupracujúci 
partneri 

Územná samospráva, vzdelávacie 
subjekty, vlastníci/správcovia 
pôdneho fondu a infraštruktúry, 
bankový sektor 

Väzba špecifického cieľa na sektorálne stratégie TSK 
Väzba špecifického cieľa na 

Integrovanú územnú investíciu 

  Koncepcia rozvoja stredného odborného školstva TSK na roky 
2021-2025 

Integrovaná územná investícia 1: 
EKOSYSTÉM INOVATÍVNE ZALOŽENEJ 
EKONOMIKY   

  
Integrovaná územná investícia 2: 
EKOLOGICKÁ ŽUPA  

                  

Integrovaná územná investícia 5: 
INOVATÍVNY VÝCHOVNÝ A 
VZDELÁVACÍ  SYSTÉM A PODPORA 
TALENTU A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO 
ŠTÝLU  

                  

Integrovaná územná investícia 6: 
ATRAKTÍVNA PONUKA CESTOVNÉHO 
RUCHU ZALOŽENÁ NA LOKÁLNYCH 
ŠPECIFIKÁCH 

    

Zámery strategicko-plánovacích regiónov TSK  

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 

SPR Považská Bystrica SPR Púchov SPR Dubnicko-Ilavsko 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Trenčín SPR Bánovce nad Bebravou SPR Partizánske 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Prievidza SPR Myjava SPR Nové Mesto nad Váhom 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

 
  



 
 

 

PRIORITA Inovatívny kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 1 Inovatívna regionálna ekonomika a rozvoj smart infraštruktúry 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.4. Cestovný ruch ako pilier regionálnej ekonomiky 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na rozvoj potenciálu kraja v oblasti cestovného ruchu, 
či už v oblasti prírodného alebo kultúrneho dedičstva, športového potenciálu, 
potenciálu v oblasti kúpeľníctva a zdravého životného štýlu, vrátane budovania 
infraštruktúry a ľudských kapacít. 

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, limity, 
problémy impulzy na ktoré špecifický 
cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner TSK Ekonomika a inovácie,  
Komunity a služby,  
Riadenie a kooperácia, Doprava,  
Životné prostredie a ekosystémové 
služby Spolupracujúci 

partneri 

Územná samospráva, súkromný 
sektor, vzdelávacie subjekty, 
vlastníci/správcovia kultúrnej, 
športovej, pamiatkovej, 
kúpeľníckej infraštruktúry, 
neziskový sektor, kultúrno-
kreatívny sektor, športový sektor 

Väzba špecifického cieľa na sektorálne stratégie TSK 
Väzba špecifického cieľa na 

Integrovanú územnú investíciu 

  Koncepcia rozvoja stredného odborného školstva TSK na roky 
2021-2025 

Integrovaná územná investícia 1: 
EKOSYSTÉM INOVATÍVNE ZALOŽENEJ 
EKONOMIKY   

  Cyklostratégia TSK na roky 2016 -2030 
Integrovaná územná investícia 2: 
EKOLOGICKÁ ŽUPA 

  Koncepcia rozvoja stredného odborného školstva TSK na roky 
2021-2025 

Integrovaná územná investícia 3: 
INTEGROVANÁ, EKOLOGICKÁ A 
DOSTUPNÁ DOPRAVA 

  Projekt Trenčín - Európske hlavné mesto kultúry 2026 
(memorandum o spolupráci) 

Integrovaná územná investícia 5: 
INOVATÍVNY VÝCHOVNÝ A 
VZDELÁVACÍ  SYSTÉM A PODPORA 
TALENTU A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO 
ŠTÝLU  

                  

Integrovaná územná investícia 6: 
ATRAKTÍVNA PONUKA CESTOVNÉHO 
RUCHU ZALOŽENÁ NA LOKÁLNYCH 
ŠPECIFIKÁCH 

    

Zámery strategicko-plánovacích regiónov TSK  

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 

SPR Považská Bystrica SPR Púchov SPR Dubnicko-Ilavsko 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Trenčín SPR Bánovce nad Bebravou SPR Partizánske 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Prievidza SPR Myjava SPR Nové Mesto nad Váhom 



 
 

 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

 
  



 
 

 

PRIORITA Inovatívny kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 2 Budovanie ľudských kapacít vrátane vzdelávania 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.1. Celoživotné vzdelávanie, rekvalifikácia a kariérne poradenstvo 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na celoživotné vzdelávanie kapacít pre malé a stredné 
podnikanie, sociálnu ekonomiku, striebornú ekonomiku, vrátane budovania a 
podpory centier celoživotného vzdelávania, kariérneho poradenstva, zdieľaných 
služieb a pod. 

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, limity, 
problémy impulzy na ktoré špecifický 
cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner TSK Ekonomika a inovácie, Komunity a 
služby, Riadenie a kooperácia, 
Doprava, Energetika a odpady, Životné 
prostredie a ekosystémové služby Spolupracujúci 

partneri 

Územná samospráva, súkromný 
sektor, vzdelávacie subjekty, 
neziskový sektor, štátny sektor. 

Väzba špecifického cieľa na sektorálne stratégie TSK 
Väzba špecifického cieľa na 

Integrovanú územnú investíciu 

  Koncepcia rozvoja stredného odborného školstva TSK na roky 
2021-2025 

Integrovaná územná investícia 1: 
EKOSYSTÉM INOVATÍVNE ZALOŽENEJ 
EKONOMIKY   

  Koncepcia rozvoja stredného odborného školstva TSK na roky 
2021-2025 

Integrovaná územná investícia 2: 
EKOLOGICKÁ ŽUPA 

  Akčný plán transformácie regiónu Horná Nitra 2020 - 2027 (MIRRI) 
Integrovaná územná investícia 3: 
INTEGROVANÁ, EKOLOGICKÁ A 
DOSTUPNÁ DOPRAVA 

                  
Integrovaná územná investícia 4: 
ZLEPŠENIE ZDRAVOTNÍCKYCH A 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

                  

Integrovaná územná investícia 5: 
INOVATÍVNY VÝCHOVNÝ A 
VZDELÁVACÍ  SYSTÉM A PODPORA 
TALENTU A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO 
ŠTÝLU 

                  

Integrovaná územná investícia 6: 
ATRAKTÍVNA PONUKA CESTOVNÉHO 
RUCHU ZALOŽENÁ NA LOKÁLNYCH 
ŠPECIFIKÁCH 

                    

Zámery strategicko-plánovacích regiónov TSK  

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 

SPR Považská Bystrica SPR Púchov SPR Dubnicko-Ilavsko 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Trenčín SPR Bánovce nad Bebravou SPR Partizánske 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 



 
 

 

SPR Prievidza SPR Myjava SPR Nové Mesto nad Váhom 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

 
  



 
 

 

PRIORITA Inovatívny kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 2 Budovanie ľudských kapacít vrátane vzdelávania 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.2. Moderné stredné školstvo 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na modernizáciu vzdelávania, zvyšovanie atraktivity 
stredného školstva a harmonizáciu vzdelávacích programov s požiadavkami 
zamestnávateľov, podporu talentov a ďalšie aktivity zvyšujúce úroveň a kvalitu 
stredoškolského vzdelávania reagujúceho na požiadavky modernej doby. 

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, limity, 
problémy impulzy na ktoré špecifický 
cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner TSK Ekonomika a inovácie, Komunity a 
služby, Riadenie a kooperácia, 
Doprava, Energetika a odpady, Životné 
prostredie a ekosystémové služby Spolupracujúci 

partneri 

Územná samospráva, vzdelávacie 
subjekty, súkromný sektor, 
neziskový sektor, štátny sektor. 

Väzba špecifického cieľa na sektorálne stratégie TSK 
Väzba špecifického cieľa na 

Integrovanú územnú investíciu 

  Koncepcia rozvoja stredného odborného školstva TSK na roky 
2021-2025 

Integrovaná územná investícia 1: 
EKOSYSTÉM INOVATÍVNE ZALOŽENEJ 
EKONOMIKY   

  Akčný plán transformácie regiónu Horná Nitra 2020 - 2027 (MIRRI) 
Integrovaná územná investícia 2: 
EKOLOGICKÁ ŽUPA 

                  
Integrovaná územná investícia 3: 
INTEGROVANÁ, EKOLOGICKÁ A 
DOSTUPNÁ DOPRAVA 

                  
Integrovaná územná investícia 4: 
ZLEPŠENIE ZDRAVOTNÍCKYCH A 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

                  

Integrovaná územná investícia 5: 
INOVATÍVNY VÝCHOVNÝ A 
VZDELÁVACÍ  SYSTÉM A PODPORA 
TALENTU A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO 
ŠTÝLU 

                  

Integrovaná územná investícia 6: 
ATRAKTÍVNA PONUKA CESTOVNÉHO 
RUCHU ZALOŽENÁ NA LOKÁLNYCH 
ŠPECIFIKÁCH 

                    

Projekty strategicko-plánovacích regiónov TSK  

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 

SPR Považská Bystrica SPR Púchov SPR Dubnicko-Ilavsko 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Trenčín SPR Bánovce nad Bebravou SPR Partizánske 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 



 
 

 

SPR Prievidza SPR Myjava SPR Nové Mesto nad Váhom 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

 
  



 
 

 

PRIORITA Inovatívny kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 2 Budovanie ľudských kapacít vrátane vzdelávania 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.3. Budovanie ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na podporu vysokoškolských vzdelávacích, výskumných 
a vývojových programov v harmonizácii s požiadavkami zamestnávateľov, podporu 
talentov a ďalšie aktivity zvyšujúce úroveň a kvalitu vysokoškolského vzdelávania 
reagujúceho na požiadavky modernej doby. 

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, limity, 
problémy impulzy na ktoré špecifický 
cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner Akademický sektor Ekonomika a inovácie, Komunity a 
služby, Riadenie a kooperácia, 
Doprava, Energetika a odpady, 
Životné prostredie a ekosystémové 
služby 

Spolupracujúci 
partneri 

TSK, územná samospráva, 
vzdelávacie subjekty, súkromný 
sektor, neziskový sektor, štátny 
sektor. 

Väzba špecifického cieľa na sektorálne stratégie TSK 
Väzba špecifického cieľa na 

Integrovanú územnú investíciu 

  Koncepcia rozvoja stredného odborného školstva TSK na roky 
2021-2025 

Integrovaná územná investícia 1: 
EKOSYSTÉM INOVATÍVNE ZALOŽENEJ 
EKONOMIKY   

  Akčný plán transformácie regiónu Horná Nitra 2020 - 2027 (MIRRI) 
Integrovaná územná investícia 2: 
EKOLOGICKÁ ŽUPA 

                  
Integrovaná územná investícia 3: 
INTEGROVANÁ, EKOLOGICKÁ A 
DOSTUPNÁ DOPRAVA 

                  
Integrovaná územná investícia 4: 
ZLEPŠENIE ZDRAVOTNÍCKYCH A 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

                  

Integrovaná územná investícia 5: 
INOVATÍVNY VÝCHOVNÝ A 
VZDELÁVACÍ  SYSTÉM A PODPORA 
TALENTU A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO 
ŠTÝLU 

                  

Integrovaná územná investícia 6: 
ATRAKTÍVNA PONUKA CESTOVNÉHO 
RUCHU ZALOŽENÁ NA LOKÁLNYCH 
ŠPECIFIKÁCH 

                    

Zámery strategicko-plánovacích regiónov TSK  

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 

SPR Považská Bystrica SPR Púchov SPR Dubnicko-Ilavsko 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Trenčín SPR Bánovce nad Bebravou SPR Partizánske 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 



 
 

 

SPR Prievidza SPR Myjava SPR Nové Mesto nad Váhom 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

 
  



 
 

 

PRIORITA Inovatívny kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 3 Rozumný kraj, mestá a obce 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.1. Infraštruktúra pre rozumný región (smart región) 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na budovanie a podporu SMART infraštruktúry regiónu 
podporujúcej zber, zdieľanie a spravovanie komplexných informácií v širokej škále 
oblastí (hospodárstvo, doprava, školstvo, zdravotníctvo, sociálne služby, kuktúra a 
služby cestovného ruchu atď.) 

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, limity, 
problémy impulzy na ktoré špecifický 
cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner TSK Ekonomika a inovácie, Komunity a 
služby, Riadenie a kooperácia, 
Doprava, Energetika a odpady, 
Životné prostredie a ekosystémové 
služby, Prierezové 

Spolupracujúci 
partneri 

Územná samospráva, vzdelávacie 
subjekty, súkromný sektor, 
neziskový sektor, štátny sektor. 

Väzba špecifického cieľa na sektorálne stratégie TSK 
Väzba špecifického cieľa na 

Integrovanú územnú investíciu 

  Koncepcia rozvoja stredného odborného školstva TSK na roky 
2021-2025 

Integrovaná územná investícia 1: 
EKOSYSTÉM INOVATÍVNE ZALOŽENEJ 
EKONOMIKY   

  Plán udržateľnej mobility TSK a Plán dopravnej obslužnosti TSK na 
obdobie rokov 2020-2025 s výhľadom do roku 2030  

Integrovaná územná investícia 2: 
EKOLOGICKÁ ŽUPA 

  Cyklostratégia TSK na roky 2016 -2030 
Integrovaná územná investícia 3: 
INTEGROVANÁ, EKOLOGICKÁ A 
DOSTUPNÁ DOPRAVA 

  Koncepcia rozvoja cestovného ruchu destinácie Trenčín región na 
obdobie 2020 - 2024  (KOCR) 

Integrovaná územná investícia 4: 
ZLEPŠENIE ZDRAVOTNÍCKYCH A 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

  Akčný plán transformácie regiónu Horná Nitra 2020 - 2027 (MIRRI) 

Integrovaná územná investícia 5: 
INOVATÍVNY VÝCHOVNÝ A 
VZDELÁVACÍ  SYSTÉM A PODPORA 
TALENTU A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO 
ŠTÝLU 

  Projekt Trenčín - Európske hlavné mesto kultúry 2026 
(memorandum o spolupráci) 

Integrovaná územná investícia 6: 
ATRAKTÍVNA PONUKA CESTOVNÉHO 
RUCHU ZALOŽENÁ NA LOKÁLNYCH 
ŠPECIFIKÁCH 

    

Projekty strategicko-plánovacích regiónov TSK  

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 

SPR Považská Bystrica SPR Púchov SPR Dubnicko-Ilavsko 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Trenčín SPR Bánovce nad Bebravou SPR Partizánske 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Prievidza SPR Myjava SPR Nové Mesto nad Váhom 



 
 

 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

 
  



 
 

 

PRIORITA Inovatívny kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 3 Rozumný kraj, mestá a obce 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.2. Infraštruktúra pre rozumné mestá a obce (smart cities) 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na budovanie a podporu SMART infraštruktúry miest a 
obcí podporujúcej zber, zdieľanie a spravovanie komplexných informácií v širokej 
škále oblastí (hospodárstvo, doprava, školstvo, zdravotníctvo, sociálne služby, 
kultúra a služby cestovného ruchu atď.) 

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, limity, 
problémy impulzy na ktoré špecifický 
cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner TSK Ekonomika a inovácie, Komunity a 
služby, Riadenie a kooperácia, 
Doprava, Energetika a odpady, 
Životné prostredie a ekosystémové 
služby, Prierezové 

Spolupracujúci 
partneri 

Územná samospráva, vzdelávacie 
subjekty, súkromný sektor, 
neziskový sektor, štátny sektor. 

Väzba špecifického cieľa na sektorálne stratégie TSK 
Väzba špecifického cieľa na 

Integrovanú územnú investíciu 

  Koncepcia rozvoja stredného odborného školstva TSK na roky 
2021-2025 

Integrovaná územná investícia 1: 
EKOSYSTÉM INOVATÍVNE ZALOŽENEJ 
EKONOMIKY   

  Plán udržateľnej mobility TSK a Plán dopravnej obslužnosti TSK na 
obdobie rokov 2020-2025 s výhľadom do roku 2030  

Integrovaná územná investícia 2: 
EKOLOGICKÁ ŽUPA 

  Cyklostratégia TSK na roky 2016 -2030 
Integrovaná územná investícia 3: 
INTEGROVANÁ, EKOLOGICKÁ A 
DOSTUPNÁ DOPRAVA 

  Koncepcia rozvoja cestovného ruchu destinácie Trenčín región na 
obdobie 2020 - 2024  (KOCR) 

Integrovaná územná investícia 4: 
ZLEPŠENIE ZDRAVOTNÍCKYCH A 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

  Akčný plán transformácie regiónu Horná Nitra 2020 - 2027 (MIRRI) 

Integrovaná územná investícia 5: 
INOVATÍVNY VÝCHOVNÝ A 
VZDELÁVACÍ  SYSTÉM A PODPORA 
TALENTU A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO 
ŠTÝLU 

  Projekt Trenčín - Európske hlavné mesto kultúry 2026 
(memorandum o spolupráci) 

Integrovaná územná investícia 6: 
ATRAKTÍVNA PONUKA CESTOVNÉHO 
RUCHU ZALOŽENÁ NA LOKÁLNYCH 
ŠPECIFIKÁCH 

    

Zámery strategicko-plánovacích regiónov TSK  

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 

SPR Považská Bystrica SPR Púchov SPR Dubnicko-Ilavsko 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Trenčín SPR Bánovce nad Bebravou SPR Partizánske 



 
 

 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Prievidza SPR Myjava SPR Nové Mesto nad Váhom 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

 

PRIORITA Inovatívny kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 3 Rozumný kraj, mestá a obce 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.3. Moderné služby rozumných miest, obcí a regiónov 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na budovanie a podporu SMART služieb a digitalizácie 
v oblasti spravovania a využívania komplexných informácií v širokej škále oblastí 
(hospodárstvo, doprava, školstvo, zdravotníctvo, sociálne služby, kultúra a služby 
cestovného ruchu atď.) 

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, limity, 
problémy impulzy na ktoré špecifický 
cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner TSK Ekonomika a inovácie, Komunity a 
služby, Riadenie a kooperácia, 
Doprava, Energetika a odpady, 
Životné prostredie a ekosystémové 
služby, Prierezové 

Spolupracujúci 
partneri 

Územná samospráva, vzdelávacie 
subjekty, súkromný sektor, 
kultúrne inštitúcie, neziskový 
sektor, štátny sektor. 

Väzba špecifického cieľa na sektorálne stratégie TSK 
Väzba špecifického cieľa na 

Integrovanú územnú investíciu 

  Koncepcia rozvoja stredného odborného školstva TSK na roky 2021-
2025 

Integrovaná územná investícia 1: 
EKOSYSTÉM INOVATÍVNE ZALOŽENEJ 
EKONOMIKY   

  Koncepcia rozvoja cestovného ruchu destinácie Trenčín región na 
obdobie 2020 - 2024  (KOCR) 

Integrovaná územná investícia 2: 
EKOLOGICKÁ ŽUPA 

  Akčný plán transformácie regiónu Horná Nitra 2020 - 2027 (MIRRI) 
Integrovaná územná investícia 3: 
INTEGROVANÁ, EKOLOGICKÁ A 
DOSTUPNÁ DOPRAVA 

  Projekt Trenčín - Európske hlavné mesto kultúry 2026 
(memorandum o spolupráci) 

Integrovaná územná investícia 4: 
ZLEPŠENIE ZDRAVOTNÍCKYCH A 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

                  

Integrovaná územná investícia 5: 
INOVATÍVNY VÝCHOVNÝ A 
VZDELÁVACÍ  SYSTÉM A PODPORA 
TALENTU A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO 
ŠTÝLU 

                  

Integrovaná územná investícia 6: 
ATRAKTÍVNA PONUKA CESTOVNÉHO 
RUCHU ZALOŽENÁ NA LOKÁLNYCH 
ŠPECIFIKÁCH 

    

Zámery strategicko-plánovacích regiónov TSK  

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 

SPR Považská Bystrica SPR Púchov SPR Dubnicko-Ilavsko 



 
 

 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Trenčín SPR Bánovce nad Bebravou SPR Partizánske 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Prievidza SPR Myjava SPR Nové Mesto nad Váhom 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

 
  



 
 

 

PRIORITA Inovatívny kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 3 Rozumný kraj, mestá a aobce 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.4. Spolupracujúci a efektívny kraj, región, mestá a obce 

Popis špecifického cieľa 
Špecifický cieľ sa zameriava na budovanie a podporu kapacít spolupráce a sieťovania 
samospráv, vrátane poskytovania zdieľaných služieb. 

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, limity, 
problémy impulzy na ktoré špecifický 
cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner TSK Ekonomika a inovácie, Komunity a 
služby, Riadenie a kooperácia, 
Doprava, Energetika a odpady, 
Životné prostredie a ekosystémové 
služby, Prierezové 

Spolupracujúci 
partneri 

Územná samospráva, vzdelávacie 
subjekty, súkromný sektor, 
kultúrne inštitúcie, neziskový 
sektor, štátny sektor. 

Väzba špecifického cieľa na sektorálne stratégie TSK 
Väzba špecifického cieľa na 

Integrovanú územnú investíciu 

  Koncepcia rozvoja stredného odborného školstva TSK na roky 
2021-2025 

Integrovaná územná investícia 1: 
EKOSYSTÉM INOVATÍVNE ZALOŽENEJ 
EKONOMIKY   

  Koncepcia rozvoja cestovného ruchu destinácie Trenčín región na 
obdobie 2020 - 2024  (KOCR) 

Integrovaná územná investícia 2: 
EKOLOGICKÁ ŽUPA 

  Akčný plán transformácie regiónu Horná Nitra 2020 - 2027 (MIRRI) 
Integrovaná územná investícia 3: 
INTEGROVANÁ, EKOLOGICKÁ A 
DOSTUPNÁ DOPRAVA 

  Projekt Trenčín - Európske hlavné mesto kultúry 2026 
(memorandum o spolupráci) 

Integrovaná územná investícia 4: 
ZLEPŠENIE ZDRAVOTNÍCKYCH A 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

                  

Integrovaná územná investícia 5: 
INOVATÍVNY VÝCHOVNÝ A 
VZDELÁVACÍ  SYSTÉM A PODPORA 
TALENTU A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO 
ŠTÝLU 

                  

Integrovaná územná investícia 6: 
ATRAKTÍVNA PONUKA CESTOVNÉHO 
RUCHU ZALOŽENÁ NA LOKÁLNYCH 
ŠPECIFIKÁCH 

    

Zámery strategicko-plánovacích regiónov TSK  

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 

SPR Považská Bystrica SPR Púchov SPR Dubnicko-Ilavsko 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Trenčín SPR Bánovce nad Bebravou SPR Partizánske 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Prievidza SPR Myjava SPR Nové Mesto nad Váhom 



 
 

 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

 
  



 
 

 

PRIORITA Inovatívny kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 3 Rozumný kraj, mestá a aobce 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.5. Bezpečný kraj, región, mestá a obce 

Popis špecifického cieľa 
Špecifický cieľ sa zameriava na budovanie a podporu systémov a riešení 
prispievajúcich k zvyšovaniu bezpečnosti obyvateľov, ochrane zdravia a životov. 

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, limity, 
problémy impulzy na ktoré špecifický 
cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner TSK Ekonomika a inovácie, Komunity a 
služby, Riadenie a kooperácia, 
Doprava, Energetika a odpady, 
Životné prostredie a ekosystémové 
služby 

Spolupracujúci 
partneri 

Územná samospráva, vzdelávacie 
subjekty, súkromný sektor, 
kultúrne inštitúcie, neziskový 
sektor, štátny sektor. 

Väzba špecifického cieľa na sektorálne stratégie TSK 
Väzba špecifického cieľa na 

Integrovanú územnú investíciu 

  Koncepcia rozvoja stredného odborného školstva TSK na roky 
2021-2025 

Integrovaná územná investícia 1: 
EKOSYSTÉM INOVATÍVNE ZALOŽENEJ 
EKONOMIKY   

  Plán udržateľnej mobility TSK a Plán dopravnej obslužnosti TSK na 
obdobie rokov 2020-2025 s výhľadom do roku 2030  

Integrovaná územná investícia 2: 
EKOLOGICKÁ ŽUPA 

  Cyklostratégia TSK na roky 2016 -2030 
Integrovaná územná investícia 3: 
INTEGROVANÁ, EKOLOGICKÁ A 
DOSTUPNÁ DOPRAVA 

  Koncepcia rozvoja cestovného ruchu destinácie Trenčín región na 
obdobie 2020 - 2024  (KOCR) 

Integrovaná územná investícia 4: 
ZLEPŠENIE ZDRAVOTNÍCKYCH A 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

  Akčný plán transformácie regiónu Horná Nitra 2020 - 2027 (MIRRI) 

Integrovaná územná investícia 5: 
INOVATÍVNY VÝCHOVNÝ A 
VZDELÁVACÍ  SYSTÉM A PODPORA 
TALENTU A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO 
ŠTÝLU 

  Projekt Trenčín - Európske hlavné mesto kultúry 2026 
(memorandum o spolupráci) 

Integrovaná územná investícia 6: 
ATRAKTÍVNA PONUKA CESTOVNÉHO 
RUCHU ZALOŽENÁ NA LOKÁLNYCH 
ŠPECIFIKÁCH 

                    

Zámery strategicko-plánovacích regiónov TSK  

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 

SPR Považská Bystrica SPR Púchov SPR Dubnicko-Ilavsko 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Trenčín SPR Bánovce nad Bebravou SPR Partizánske 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Prievidza SPR Myjava SPR Nové Mesto nad Váhom 



 
 

 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORITA – ZELENÝ KRAJ 

 

  



 
 

 

 

PRIORITA Zelený kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 1 Energetická efektívnosť územia a verejnej infraštruktúry 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.1. Obnoviteľné zdroje energie (geotermál, solár, biomasa) 

Popis špecifického cieľa 
Špecifický cieľ sa zameriava na podporu riešení s využitím obnoviteľných zdrojov 
energie. 

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, 
limity, problémy impulzy na ktoré 
špecifický cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner TSK 

Životné prostredie a 
ekosystémové služby, Energetika a 
odpady, Riadenie a kooperácia, 
Infraštruktúra, Komunity a služby 

Spolupracujúci 
partneri 

Územná samospráva, súkromný 
sektor, bytové spoločenstvá, 
vlastníci/správcovia infraštruktúry, 
bytových domov, brownfieldov, 
výrobných podnikov, centrálnych 
systémov zásobovania teplom 

Väzba špecifického cieľa na na sektorálne stratégie TSK 
Väzba špecifického cieľa na 

Integrovanú územnú investíciu 

  
Integrovaná územná investícia 2: 
ZELENÁ ŽUPA 

   Krajská koncepcia Environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
TSK do r.2030 

Integrovaná územná investícia 3: 
INTEGROVANÁ, EKOLOGICKÁ A 
DOSTUPNÁ DOPRAVA 

 
Integrovaná územná investícia 4: 
ZLEPŠENIE ZDRAVOTNÍCKYCH A 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

                  
Integrovaná územná investícia 5: 
INOVATÍVNY A INTEGRATÍVNY 
VÝCHOVNÝ A VZDELÁVACÍ SYSTÉM 

    

Opatrenia špecifického cieľa  

a) inštalácia OZE lokálnych zdrojov využívajúc verejné budovy, bytové domy, brownfileds a voľné nevyužívané 
plochy výrobných podnikov, 

b) inštalácia resp. modernizácia zdrojov centrálneho zásobovania teplom vrátane podpory samospotrebiteľov 
(prosumer) v centrálnych systémoch 

Indikátory TSK viažuce sa ku špecifickému cieľu 

Názov indikátora 
Typ 
indikátora 

Dátový set pre jeho 
monitoring 

Vstupná 
hodnota 

Cieľová 
hodnota 

          

Operácie/Projekty  napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 



 
 

 

Indikatívne projekty TSK 

Projekty hĺbkovej obnovy verejných budov vo vlastníctve TSK 

Projekty zvyšovania energetickej efektívnosti verejnej infraštruktúry vo vlastníctve TSK 

Projekty strategicko-plánovacích regiónov TSK  

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 

SPR Považská Bystrica SPR Púchov SPR Dubnicko-Ilavsko 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Trenčín 
SPR Bánovce nad 

Bebravou 
SPR Partizánske 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Prievidza SPR Myjava SPR Nové Mesto nad Váhom 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

 
  



 
 

 

PRIORITA Zelený kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 1 Energetická efektívnosť územia a verejnej infraštruktúry 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.2. Energetická efektívnosť verejnej infraštruktúry 

Popis špecifického cieľa 
Špecifický cieľ sa zameriava na zvýšenie energetickej efektívnosti a hospodárnosti 
energetickej prevádzky modernizovanej infraštruktúry. 

Doba 
realizácie 

  
Väzba na výzvy, potenciálny, 
limity, problémy impulzy na ktoré 
špecifický cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner TSK 

Životné prostredie a 
ekosystémové služby, Energetika 
a odpady, Riadenie a kooperácia, 
Infraštruktúra, Komunity a služby 

Spolupracujúci 
partneri 

Územná samospráva, súkromný 
sektor, vlastníci/správcovia 
infraštruktúry verejného osvetlenia, 
budov, športovísk 

Väzba špecifického cieľa na na sektorálne stratégie TSK 
Väzba špecifického cieľa na 
Integrovanú územnú investíciu 

  
Integrovaná územná investícia 2: 
ZELENÁ ŽUPA 

  Plán udržateľnej mobility TSK a Plán dopravnej obslužnosti TSK na 
obdobie rokov 2020-2025 s výhľadom do roku 2030  

Integrovaná územná investícia 3: 
INTEGROVANÁ, EKOLOGICKÁ A 
DOSTUPNÁ DOPRAVA 

  Krajská koncepcia Environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
TSK do r.2030 

Integrovaná územná investícia 4: 
ZLEPŠENIE ZDRAVOTNÍCKYCH A 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

                  
Integrovaná územná investícia 5: 
INOVATÍVNY A INTEGRATÍVNY 
VÝCHOVNÝ A VZDELÁVACÍ SYSTÉM 

    

Opatrenia špecifického cieľa  

  

a) komplexná/nákladovo efektívna hĺbková obnova s cieľom zlepšenia energetickej hospodárnosti budov, s 
integráciou OZE (kde relevantné) a využitím prvkov na ochranu biodiverzity a zelenej infraštruktúry na 
podporu adaptácie na zmenu klímy, 
b) hĺbková obnova športovej infraštruktúry (napr. zimné štadióny, plavárne, kúpaliská, športové haly, 
telocvične a pod.) 

c) obnova a modernizácia systémov verejného osvetlenia, 

d) budovanie lokálnej, regionálnej infraštruktúry prenosu energií, ostrovné energetické systémy (napr. 
posilnená kabeláž verejného osvetlenia ako backbone lokálnej prenosovej siete – prenos energie medzi 
verejnými budovami, medzi OZE a infraštruktúrou elektromobility). 

  

Indikátory TSK viažuce sa ku špecifickému cieľu 

Názov indikátora 
Typ 
indikátora 

Dátový set pre jeho 
monitoring 

Vstupná 
hodnota 

Cieľová 
hodnota 



 
 

 

Pokles priemernej ročnej spotreby 
elektrickej energie pri prevádzke 
jednotlivých referenčných budov v 
správe TSK pred a po rekonštrukcii. 

kvantitatívny 
vyúčtovanie spotreby od 
dodávateľov elektrickej 
energie 

0 min.37% 

Celkový pokles spotreby elektrickej 
energie pri prevádzke budov v správe 
TSK 

kvantitatívny 
vyúčtovanie spotreby od 
dodávateľov elektrickej 
energie 

0 min.20% 

Pokles priemernej ročnej spotreby 
elektrickej energie pri prevádzke 
verejného osvetlenia pred a po 
rekonštrukcii. 

kvantitatívny 

územné samosprávy - 
vyúčtovanie spotreby od 
dodávateľov elektrickej 
energie 

0 min.20% 

Operácie/Projekty  napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

Projekty hĺbkovej obnovy verejných budov vo vlastníctve TSK 

Projekty zvyšovania energetickej efektívnosti verejnej infraštruktúry vo vlastníctve TSK 

Projekty strategicko-plánovacích regiónov TSK  

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 

SPR Považská Bystrica SPR Púchov SPR Dubnicko-Ilavsko 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Trenčín 
SPR Bánovce nad 

Bebravou 
SPR Partizánske 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Prievidza SPR Myjava SPR Nové Mesto nad Váhom 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu  

  
  
  

 
  



 
 

 

PRIORITA Zelený kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 1 Energetická efektívnosť územia a verejnej infraštruktúry 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.3. Budovanie kapacít v oblasti udržateľnej energetiky 

Popis špecifického cieľa Špecifický cieľ sa zameriava na budovanie centier udržateľnej energetiky v kraji. 

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, 
limity, problémy impulzy na ktoré 
špecifický cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner TSK 
Životné prostredie a 
ekosystémové služby, Energetika a 
odpady, Riadenie a kooperácia, 
Infraštruktúra, Komunity a služby 

Spolupracujúci 
partneri 

Územná samospráva, 
prevádzkovatelia  energetickej 
sústavy, súkromný sektor 

  
Integrovaná územná investícia 2: 
ZELENÁ ŽUPA 

  
Integrovaná územná investícia 3: 
INTEGROVANÁ, EKOLOGICKÁ A 
DOSTUPNÁ DOPRAVA 

  
Integrovaná územná investícia 4: 
ZLEPŠENIE ZDRAVOTNÍCKYCH A 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

                  
Integrovaná územná investícia 5: 
INOVATÍVNY A INTEGRATÍVNY 
VÝCHOVNÝ A VZDELÁVACÍ SYSTÉM 

    

Opatrenia špecifického cieľa  

  

a) budovanie krajského a regionálnych centier udržateľnej energetiky na území kraja.  

  

Indikátory TSK viažuce sa ku špecifickému cieľu 

Názov indikátora 
Typ 
indikátora 

Dátový set pre jeho 
monitoring 

Vstupná 
hodnota 

Cieľová 
hodnota 

Vybudované krajské centrum 
udržateľnej ekonomiky 

kvantitatívny   NIE ÁNO 

Počet vybudovaných regionálnych 
centier udržateľnej ekonomiky v 
jednotlivých SPR 

kvantitatívny  0 9 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

Vybudovanie krajskej siete ekocentier     



 
 

 

Regionálne centrá udržateľnej ekonomiky v jednotlivých SPR 

Projekty strategicko-plánovacích regiónov TSK  

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 

SPR Považská Bystrica SPR Púchov SPR Dubnicko-Ilavsko 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Trenčín 
SPR Bánovce nad 

Bebravou 
SPR Partizánske 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Prievidza SPR Myjava SPR Nové Mesto nad Váhom 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu  

  
  
  

 
  



 
 

 

PRIORITA Zelený kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 2 Obehová ekonomika a manažment odpadov 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.1. Regionálny manažment odpadov 

Popis špecifického cieľa 
Špecifický cieľ sa zameriava na redukciu vzniku odpadov, najmä komunálneho 
zmesového odpadu a komunálneho odpadu, ale aj stavebného odpadu a i., 
prostredníctvom riešení na zhodnocovanie odpadu. 

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, 
limity, problémy impulzy na ktoré 
špecifický cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner Územná samospráva  Životné prostredie a 
ekosystémové služby, Energetika a 
odpady, Riadenie a kooperácia, 
Infraštruktúra, Komunity a služby 

Spolupracujúci 
partneri 

TSK, odpadové spoločnosti, 
správcovia skládok, súkromný sektor 

Väzba špecifického cieľa na sektorálne stratégie TSK 
Väzba špecifického cieľa na 

Integrovanú územnú investíciu 

  
Integrovaná územná investícia 2: 
ZELENÁ ŽUPA 

  
Integrovaná územná investícia 3: 
INTEGROVANÁ, EKOLOGICKÁ A 
DOSTUPNÁ DOPRAVA 

  
Integrovaná územná investícia 4: 
ZLEPŠENIE ZDRAVOTNÍCKYCH A 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

                  
Integrovaná územná investícia 5: 
INOVATÍVNY A INTEGRATÍVNY 
VÝCHOVNÝ A VZDELÁVACÍ SYSTÉM 

    

Opatrenia špecifického cieľa  

  

a) regionálne združenie samospráv pre manažment odpadov (plasty, biomasa, bioodpad) vrátane technológií 
zhodnocovania odpadov, 

b) budovanie regionálnej infraštruktúry spracovania odpadov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu, 

c) budovanie systému pre spracovanie odpadov pre energetické zhodnotenie, 

d) intenzifikácia využívania existujúcich lokálnych zdrojov na energetické zhodnotenie odpadov (na území TSK 
– cementárne Horné Srnie a Ladce), 
e) budovanie lokálnych zdrojov pre energetické zhodnotenie odpadov (biomasa, bioodpad, tuhé alternatívne 
palivá a i.),  
f) podpora prechodu na účinné systémy zásobovania teplom v rámci existujúcich zariadení, napr.  bioplynové 
stanice a i. 

  

Indikátory TSK viažuce sa ku špecifickému cieľu 

Názov indikátora 
Typ 
indikátora 

Dátový set pre jeho 
monitoring 

Vstupná 
hodnota 

Cieľová 
hodnota 



 
 

 

Vznik odpadov celkom na HDP kvalitatívny    

pokles 
KO aj pri 
raste 
HDP 

Vznik zmesového komunálneho odpadu 
a komunálneho odpadu (KO) celkom na 
HDP a počet obyvateľov  

kvalitatívny     

pokles 
KO aj pri 
raste 
HDP 

Operácie/Projekty  napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

 

Projekty strategicko-plánovacích regiónov TSK  

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 

SPR Považská Bystrica SPR Púchov SPR Dubnicko-Ilavsko 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Trenčín 
SPR Bánovce nad 

Bebravou 
SPR Partizánske 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Prievidza SPR Myjava SPR Nové Mesto nad Váhom 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

  
  
  

 
  



 
 

 

PRIORITA Zelený kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 2 Obehová ekonomika a manažment odpadov 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 
2.2. Dostupná a efektívna technická infraštruktúra - vodovody, 
kanalizácia 

Popis špecifického cieľa 
Špecifický cieľ sa zameriava na dobudovanie infraštruktúry verejných vodovodov a 
kanalizácie, vrátane ochrany vodných zdrojov. 

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, 
limity, problémy impulzy na ktoré 
špecifický cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner 
Územná samospráva, 
vlastníci/prevádzkovatelia verejnej 
vodovodnej a kanalizačnej siete Životné prostredie a 

ekosystémové služby, 
Infraštruktúra Spolupracujúci 

partneri 
TSK, súkromný sektor 

Väzba špecifického cieľa na sektorálne stratégie TSK 
Väzba špecifického cieľa na 

Integrovanú územnú investíciu 

  
Integrovaná územná investícia 2: 
ZELENÁ ŽUPA 

  Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie 
Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027 

Integrovaná územná investícia 3: 
INTEGROVANÁ, EKOLOGICKÁ A 
DOSTUPNÁ DOPRAVA 

  
Integrovaná územná investícia 4: 
ZLEPŠENIE ZDRAVOTNÍCKYCH A 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

                  
Integrovaná územná investícia 5: 
INOVATÍVNY A INTEGRATÍVNY 
VÝCHOVNÝ A VZDELÁVACÍ SYSTÉM 

    

Opatrenia špecifického cieľa  

  
a) identifikované balíky investícií podľa Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie 
Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027, 

b) balíky investičných zámerov samospráv na budovanie a obnovu infraštruktúry verejnej vodovody, 

c) balíky investičných zámerov samospráv na budovanie a obnovu infraštruktúry verejnej kanalizáce, 

d) ochrana a rozvoj vodných zdrojov na území kraja, 

e) alternatívne prístupy k odkanalizovaniu odpadových vôd: koreňové čistiarne, domové čistiarne vo 
vybraných územiach kraja. 

  

Indikátory TSK viažuce sa ku špecifickému cieľu 

Názov indikátora 
Typ 
indikátora 

Dátový set pre jeho 
monitoring 

Vstupná 
hodnota 

Cieľová 
hodnota 



 
 

 

Dĺžka verejnej vodovodnej siete (km) kvantitatívny    nárast 

Dĺžka verejnej kanalizačnej siete (km) kvantitatívny    nárast 

Počet obcí bez verejnej vodovodnej 
siete (%) 

kvantitatívny    pokles 

Počet obcí bez verejnej kanalizačnej 
siete (%) 

kvantitatívny    pokles 

Operácie/Projekty  napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

 

Projekty strategicko-plánovacích regiónov TSK  

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 

SPR Považská Bystrica SPR Púchov SPR Dubnicko-Ilavsko 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Trenčín 
SPR Bánovce nad 

Bebravou 
SPR Partizánske 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Prievidza SPR Myjava SPR Nové Mesto nad Váhom 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

  
  
  

 
  



 
 

 

PRIORITA Zelený kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 2 Obehová ekonomika a manažment odpadov 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 
2.3. Adaptácia na zmenu klímy, ekosystémové služby a ochrana 
biodiverzity 

Popis špecifického cieľa 
Špecifický cieľ sa zameriava na riešenia smerujúce k eliminácii dopadov zmeny klímy 
a uhlíkovej stopy prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a 
opatrení na zvyšovanie biodiverzity  

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, 
limity, problémy impulzy na ktoré 
špecifický cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner TSK 

Životné prostredie a 
ekosystémové služby Spolupracujúci 

partneri 
Územná samospráva, súkromný 
sektor 

Väzba špecifického cieľa na sektorálne stratégie TSK 
Väzba špecifického cieľa na 

Integrovanú územnú investíciu 

  
Integrovaná územná investícia 2: 
ZELENÁ ŽUPA 

  
Integrovaná územná investícia 3: 
INTEGROVANÁ, EKOLOGICKÁ A 
DOSTUPNÁ DOPRAVA 

  
Integrovaná územná investícia 4: 
ZLEPŠENIE ZDRAVOTNÍCKYCH A 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

                  
Integrovaná územná investícia 5: 
INOVATÍVNY A INTEGRATÍVNY 
VÝCHOVNÝ A VZDELÁVACÍ SYSTÉM 

    

Opatrenia špecifického cieľa  

  

a) eliminácia dopadov zmeny klímy a uhlíkovej stopy v urbanizovanom prostredí na území kraja,  

b) revitalizácia a budovanie nových prvkov zelenej infraštruktúry v sídlach vrátane opatrení na zvyšovanie 
biodiverzity (verejné priestory, vnútrobloky, areály ZŠ a MŠ a pod.). 

  

Indikátory TSK viažuce sa ku špecifickému cieľu 

Názov indikátora 
Typ 
indikátora 

Dátový set pre jeho 
monitoring 

Vstupná 
hodnota 

Cieľová 
hodnota 

Počet / Plocha (km2) nových 
revitalizovaných areálov a území s 
realizovanými prvkami zelenej 
infraštruktúry v sídlach  

kvantitatívny  0   

Operácie/Projekty  napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 



 
 

 

Indikatívne projekty TSK 

Vybudovanie krajskej siete ekocentier 

Revitalizácia areálov v rámci projektov školských kampusov 

Revitalizácia areálov v rámci projektov modernizácie SŠ 

Trenčiansky hrad – revitalizácia zelených plôch 

Revitalizácia areálov v rámci projektov modernizácie zdravotníckych a sociálnych zariadení 

Projekty strategicko-plánovacích regiónov TSK  

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 

SPR Považská Bystrica SPR Púchov SPR Dubnicko-Ilavsko 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Trenčín 
SPR Bánovce nad 

Bebravou 
SPR Partizánske 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Prievidza SPR Myjava SPR Nové Mesto nad Váhom 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu  

  
  

 

 
  



 
 

 

PRIORITA Zelený kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 2 Obehová ekonomika a manažment odpadov 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.4. Manažment krajiny a protipovodňová ochrana 

Popis špecifického cieľa 
Špecifický cieľ sa zameriava na riešenia prispievajúce k ochrane ekosystémov, 
chránených území a k ochrane krajiny pred povodňami 

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, limity, 
problémy impulzy na ktoré špecifický 
cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner Územná samospráva, TSK 
Životné prostredie a ekosystémové 
služby Spolupracujúci 

partneri 
štátna správa, správcovia vodných 
tokov, súkromný sektor 

Väzba špecifického cieľa na sektorálne stratégie TSK 
Väzba špecifického cieľa na 

Integrovanú územnú investíciu 

  
Integrovaná územná investícia 2: 
ZELENÁ ŽUPA 

    

Opatrenia špecifického cieľa  

  

a) zmena obhospodarovania poľnohospodárskej krajiny pre zvýšenie retenčnej schopnosti poľnohospodárskej 
pôdy na území kraja, 

b) podporné opatrenia na zvyšovanie využívania organickej hmoty v pôde, 

c) podpora zmeny manažmentu lesov pre zvyšovanie retenčnej schopnosti lesa na území kraja, 

d) pozemkové úpravy na území kraja, 

e) melioračné opatrenia na území kraja, 

f) realizácia protipovodňových a regulačných opatrení na tokoch a vodných plochách kraja, 

g) systém čistenia vodných tokov, 

h) úprava (vyzdvihnutie) a obnova mostných konštrukcií v povodiach tokov, 

i) výsadba remíziek, alejí, stromoradí a inej zelene na otvorených priestranstvách, 

j) budovanie vodozádržných opatrení vo verejnom priestore sídiel (vsakovanie ako i opätovné využitie vody 
pre údržbu územia), 

k) budovanie systému suchých poldrov na území kraja. 

  

Indikátory TSK viažuce sa ku špecifickému cieľu 

Názov indikátora 
Typ 
indikátora 

Dátový set pre jeho 
monitoring 

Vstupná 
hodnota 

Cieľová 
hodnota 

Počet opatrení zameraných na ochranu 
pred povodňami 

kvantitatívny       

Plocha územia so zabezpečenou 
protipovodňovou ochranou (km2) 

kvantitatívny       



 
 

 

Počet osôb chránených pred 
povodňami 

kvantitatívny       

Plocha územia s výsadbou zelene na 
otvorených priestranstvách (km2) 

kvantitatívny       

Počet a objem (m3) vodozádržných 
opatrení vo verejnom priestore 

kvantitatívny       

Operácie/Projekty  napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

Revitalizácia areálov v rámci projektov modernizácie zdravotníckych a sociálnych zariadení 

Revitalizácia areálov v rámci projektov školských kampusov 

Revitalizácia areálov v rámci projektov modernizácie SŠ 

Projekty strategicko-plánovacích regiónov TSK  

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 

SPR Považská Bystrica SPR Púchov SPR Dubnicko-Ilavsko 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Trenčín SPR Bánovce nad Bebravou SPR Partizánske 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Prievidza SPR Myjava SPR Nové Mesto nad Váhom 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu  

  
  
  

 
  



 
 

 

PRIORITA Zelený kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 2 Obehová ekonomika a manažment odpadov 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.5. Environmentálne záťaže a ochrana vody, pôdy a ovzdušia 

Popis špecifického cieľa 
Špecifický cieľ sa zameriava na riešenia smerujúce k ochrane životného 
prostredia formou sanácie environmentálnych záťaží a eliminácie kontaminácie 
prostredia znečisťujúcimi látkami 

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, limity, 
problémy impulzy na ktoré 
špecifický cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner 
Územná samospráva, TSK, súkromný 
sektor 

Ekonomika a inovácie, Energetika a 
odpady Spolupracujúci 

partneri 
štátny správa, správcovia vodných 
tokov, odpadové spoločnosti,  

Väzba špecifického cieľa na sektorálne stratégie TSK 
Väzba špecifického cieľa na 

Integrovanú územnú investíciu 

  
Integrovaná územná investícia 2: 
ZELENÁ ŽUPA 

    

Opatrenia špecifického cieľa  

  

a) sanácia a revitalizácia plôch zaťažených existujúcou environmentálnou záťažou (likvidácia nelegálnych 
skládok, envirozáťaže v územiach brownfields, sanácia a revitalizácia skládok komunálneho odpadu), 

b) sanácia nových  sedimentov na dne vodných tokov (Vážska kaskáda) a vodných plochách, 

c) výmena azbestových prvkov a ich sanácia, 

d) technológie a opatrenia znižovania emisií najvýznamnejších zdrojov znečistenia (napr. cementárne a pod.) 
na území kraja, 

  

Indikátory TSK viažuce sa ku špecifickému cieľu 

Názov indikátora 
Typ 
indikátora 

Dátový set pre jeho 
monitoring 

Vstupná 
hodnota 

Cieľová 
hodnota 

Počet envirozáťaží v území  kvantitatívny    pokles 

Počet revitalizovaných skládok 
komunálneho odpadu 

kvantitatívny     nárast 

Operácie/Projekty  napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

 

Projekty strategicko-plánovacích regiónov TSK  

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 



 
 

 

SPR Považská Bystrica SPR Púchov SPR Dubnicko-Ilavsko 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Trenčín 
SPR Bánovce nad 

Bebravou 
SPR Partizánske 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Prievidza SPR Myjava SPR Nové Mesto nad Váhom 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu  

  
  
  

 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORITA – ZELENÝ KRAJ 

 

  



 
 

 

PRIORITA Prepojený kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 1 Ekologická multimodálna mobilita 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.1 Elektromobilita 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na podporu ekologizácie dopravy a mobility v kraji 
prostredníctvom využitia potenciálov elektromobility. Špecifický cieľ integruje 
tak opatrenia smerujúce ku budovaniu a kompletizácií nevyhnutnej 
infraštruktúry elektromobility, ako i ku zaobstaraniu elektrovozidiel a ďalších 
zariadení, tak pre potreby samotného Úradu TSK a príslušných organizácií, ako 
i ďalších subjektov územnej samosprávy kraja, dopravcov a prevádzkovateľov 
hromadnej dopravy na území kraja.  

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, limity, 
problémy impulzy na ktoré 
špecifický cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner TSK 

Doprava Spolupracujúci 
partneri 

Územná samospráva, dopravcovia 
a prevádzkovatelia hromadnej 
dopravy  

Väzba špecifického cieľa na na sektorálne stratégie TSK 
Väzba špecifického cieľa na 

Integrovanú územnú investíciu 

  Plán udržateľnej mobility TSK a Plán dopravnej obslužnosti TSK na 
obdobie rokov 2020-2025 s výhľadom do roku 2030  

Integrovaná územná investícia 2: 
ZELENÁ ŽUPA   

  Cyklostratégia TSK na roky 2016 -2030 
Integrovaná územná investícia 3:  
INTEGROVANÁ, EKOLOGICKÁ A 
DOSTUPNÁ DOPRAVA 

Opatrenia špecifického cieľa  

  

a) budovanie infraštruktúry pre elektromobilitu – väzba na regionálnu energetiku, budovanie nabíjacích 
staníc v rámci celého územia TSK,  
b) nákup elektromobilov/elektrobusov pre potreby zabezpečenia rôznych druhov služieb  vrátane služieb v 
cestovnom ruchu, 
c) modernizácia a rozšírenie vozidlového parku prímestskej a mestskej hromadnej dopravy - nákup 
elektromobilov, elektrobusov, ale i autobusov s alternatívnym pohonom (hybridný pohon, vodíkové 
autobusy, a pod.) v rámci rozširovania vozového parku PAD, MHD. 

  

Indikátory TSK viažuce sa ku špecifickému cieľu 

Názov indikátora 
Typ 
indikátora 

Dátový set pre jeho 
monitoring 

Vstupná 
hodnota 

Cieľová 
hodnota 

Počet nabíjacích staníc pre elektrobicykle kvantitatívny   0 5 

Počet nabíjacích staníc pre automobily  kvantitatívny   10 20 

Elektromobily Úradu TSK resp. 
príslušných organizácií TSK 

kvantitatívny   5 15 

Podiel počtu elektromobilov k celkovému 
počtu osobných automobilov.  

kvantitatívny     zvýšenie 



 
 

 

Intenzity prejazdu osobných automobilov 
na referenčných komunikáciách.  

kvantitatívny     zníženie 

Množstvo emisií CO2 vyprodukovaných 
osobnou automobilovou dopravou na 
referenčných komunikáciách m3. 

kvantitatívny     zníženie 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

Vybudovanie siete nabíjacích staníc pre elektromobily 

Podpora elektromobility v OvZP TSK 

SMART cyklistická infraštruktúra 

Projekty strategicko-plánovacích regiónov TSK  

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 

SPR Považská Bystrica SPR Púchov SPR Dubnicko-Ilavsko 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Trenčín 
SPR Bánovce nad 

Bebravou 
SPR Partizánske 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Prievidza SPR Myjava SPR Nové Mesto nad Váhom 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu  

Nabíjacie stanice pre elektrobicykle Krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín 

 
  



 
 

 

PRIORITA Prepojený kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 1 Ekologická multimodálna mobilita 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.2. Multimodálna mobilita 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na podporu ekologizácie dopravy a mobility v kraji 
prostredníctvom využitia potenciálov na modernizáciu dopravnej infraštruktúry v 
prospech verejnej integrovanej dopravy, vo forme ekologických, vodozádržných, 
integrovaných, multimodálnych, bezbariérových a smart riešení.  

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, limity, 
problémy impulzy na ktoré špecifický 
cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner TSK 

Doprava, Infraštruktúra Spolupracujúci 
partneri 

Územná samospráva, dopravcovia 
a prevádzkovatelia dopravy, 
vlastníci/správcovia dopravnej 
infraštruktúry 

Väzba špecifického cieľa na na sektorálne stratégie TSK 
Väzba špecifického cieľa na 

Integrovanú územnú investíciu 

  Plán udržateľnej mobility TSK a Plán dopravnej obslužnosti TSK na 
obdobie rokov 2020-2025 s výhľadom do roku 2030  

Integrovaná územná investícia 2: 
ZELENÁ ŽUPA   

  Cyklostratégia TSK na roky 2016 -2030 
Integrovaná územná investícia 3:  
INTEGROVANÁ, EKOLOGICKÁ A 
DOSTUPNÁ DOPRAVA 

Opatrenia špecifického cieľa  

  

a) budovanie integrovaného dopravného systému na území kraja s využitím SMART technológií,  

b) optimalizácia siete liniek VOD, kde železničná doprava bude tvoriť hlavný systém a autobusová doprava 
doplnkový systém, 
c) podpora vzniku siete kvalitných prestupných uzlov a súvisiacej infraštruktúry (odstavné parkoviská, 
úschovne bicyklov, bezpečné vyčkávacie miesta, bezbariérové riešenia pre imobilných a nevidomých 
občanov, s ohľadom na ekologické parametre – dostatok tieňa, prirodzenej vlhkosti vzduchu napr. 
prostredníctvom vodozádržných a zelených prvkov a pod.), 
d) budovanie nadväzujúcej infraštruktúry pre terminály integrovanej osobnej dopravy / TIOP (systém pešej a 
cyklistickej dopravy, cyklochodníky, mimoúrovňové riešenia a pod.), 
e) podpora bike sharingu a elektrobikesharingu do vhodných lokalít na území miest – s umiestnením 
nabíjačiek na verejných miestach, zriadením systému odstavných miest, a pod. 
f) integrované mestské dopravné systémy s využitím riadiacich prvkov umelou inteligenciou – nadväznosť 
dopravných systémov, informačné technológie a zdieľanie údajov (odchody, meškanie a pod.), 
g) budovanie systémov preferencie verejnej dopravy na svetelne riadených križovatkách nielen v mestských 
aglomeráciách, ale aj na území celého TSK,  
h) zvýšenie environmentálnej zodpovednosti pri riešeniach v oblasti  mobility (podpora zníženia dopadov 
zmeny klímy na krajinu, prívetivé návrhy s priaznivým dopadom na psychiku, bezpečnosť a zdravie 
cestujúcich, zvyšujúce kvalitu verejného priestoru, podpora výsadby zelene, umiestňovanie vodných a 
vodozádržných prvkov, opatrenia na znižovanie emisií a pod.), 
i)  rekonštrukcia autobusových zastávok- spracovanie jednotného systému zastávok VOD s informačnými 
technológiami s napojením na integrovaný dopravný systém s využitím smart technológií, 
j) zvyšovanie povedomia obyvateľov kraja o udržateľnej mobilite  
Indikátory TSK viažuce sa ku špecifickému cieľu 



 
 

 

Názov indikátora 
Typ 
indikátora 

Dátový set pre jeho 
monitoring 

Vstupná 
hodnota 

Cieľová 
hodnota 

Počet osôb prepravených verejnou 
prímestskou autobusovou dopravou 

kvantitatívny    zvýšenie 

Počet km prejazdených verejnou 
prímestskou autobusovou dopravou s 
elektrickým (alternatívnym?) pohonom 

kvantitatívny      zvýšenie 

Množstvo emisií CO2 vyprodukovaných 
prímestskou autobusovou dopravou na 
referenčných komunikáciách m3. 

kvantitatívny    zníženie 

Počet osôb prepravených regionálnou 
železničnou dopravou 

kvantitatívny    zvýšenie 

Intenzity prejazdu - počet osobných 
automobilov na referenčných 
komunikáciách.  

kvantitatívny    zníženie 

Množstvo emisií CO2 vyprodukovaných 
osobnou automobilovou dopravou na 
referenčných komunikáciách m3. 

kvantitatívny    zníženie 

Plocha vybudovaných zelených plôch v 
rámci realizovanej multimodálnej 
infraštrukúry m2 

kvantitatívny    zvýšenie 

Množstvo O2 produkovaného 
novovytvorenou zeleňou v rámci 
realizovanej multimodálnej 
infraštrukúry m3 

kvantitatívny    zvýšenie 

Operácie/Projekty  napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

Vodíková doprava na Hornej Nitre 

Integrovaný dopravný systém TSK 

Nízkoemisná verejná doprava TSK 

Projekty strategicko-plánovacích regiónov TSK  

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 

SPR Považská Bystrica SPR Púchov SPR Dubnicko-Ilavsko 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Trenčín SPR Bánovce nad Bebravou SPR Partizánske 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Prievidza SPR Myjava SPR Nové Mesto nad Váhom 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

Projekty iných partnerov  



 
 

 

Názov projektu Nositeľ projektu 

   

 
  



 
 

 

PRIORITA Prepojený kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 1 Ekologická multimodálna mobilita 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.3. Cyklomobilita 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na podporu ekologizácie dopravy a mobility v kraji 
prostredníctvom využitia potenciálov na modernizáciu dopravnej infraštruktúry 
pre cyklodopravu, vo forme ekologických, vodozádržných, integrovaných, 
multimodálnych, bezbariérových a smart riešení.  

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, limity, 
problémy impulzy na ktoré 
špecifický cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner TSK 

Doprava, Infraštruktúra Spolupracujúci 
partneri 

Územná samospráva, dopravcovia 
a prevádzkovatelia dopravy, 
vlastníci/správcovia dopravnej 
infraštruktúry 

Väzba špecifického cieľa na na sektorálne stratégie TSK 
Väzba špecifického cieľa na 

Integrovanú územnú investíciu 

  Plán udržateľnej mobility TSK a Plán dopravnej obslužnosti TSK na 
obdobie rokov 2020-2025 s výhľadom do roku 2030  

Integrovaná územná investícia 2: 
ZELENÁ ŽUPA   

  Cyklostratégia TSK na roky 2016 -2030 
Integrovaná územná investícia 3:  
INTEGROVANÁ, EKOLOGICKÁ A 
DOSTUPNÁ DOPRAVA 

Opatrenia špecifického cieľa  

  

a) rozvoj cyklodopravy ako integrálnej súčasti dopravného systému - budovanie cyklotrás v rámci výstavby 
nových komunikácií ako samostatne segregovaný druh dopravy, prioritne dobudovať nosnú cyklo  
infraštruktúru kraja  - Vážska a Ponitrianska cyklomagistrála a následne prípojné cyklotrasy na túto kostru 
(existujúca cyklostratégia kraja), 

b) regionálna a lokálna sieť cyklotrás prepájajúce sídla, vrátane siete cyklotrás na území miest pre zvýšenie 
dostupnosti dochádzky za prácou, vzdelaním a službami v území, 

c) podpora intermodality / opatrení na prepojenie cyklomobility s inými druhmi dopravy, 

d) zvyšovanie povedomia, riadenie, koordinácia a propagácia rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky (centrálna 
databáza, zber dát, podpora partnerstiev, priaznivá tarifná politika pre kombinovanú cyklodopravu, 
budovanie značky Trenčiansky cykloregión a pod.). 
  

Indikátory TSK viažuce sa ku špecifickému cieľu 

Názov indikátora 
Typ 
indikátora 

Dátový set pre jeho 
monitoring 

Vstupná 
hodnota 

Cieľová 
hodnota 

Intenzity prejazdu cyklistov na 
referenčných komunikáciách.  

kvantitatívny doplniť   zvýšenie 

Množstvo emisií CO2 vyprodukovaných 
osobnou automobilovou dopravou na 
referenčných komunikáciách m3. 

kvantitatívny doplniť   zníženie 



 
 

 

Plocha vybudovaných zelených plôch v 
rámci realizovanej cyklistickej 
infraštrukúry m2 

kvantitatívny doplniť   zvýšenie 

Objem O2 produkovaného 
novovytvorenou zeleňou v rámci 
realizovanej cyklistickej infraštrukúry m3 

kvantitatívny doplniť   zvýšenie 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

Vážska cyklomagistrála  úsek 3 TN - DCA 

Vážska cyklomagistrála úsek 4 Nemšová - DCA - Ladce 

Vážska cyklomagistrála úsek 8 Nosická priehrada - Milochov - PB 

Hornonitrianska magistrála úsek 2 PE - Zemianske Kostoľany  

Hornonitrianska magistrála úsek PE - hranica NSK 

Hornonitrianska magistrála úsek Zemianske Kostoľany - PD 

Hornonitrianska magistrála úsek PD - Handlová 

Cyklotrasa Púchovská dolina - Hornolidečsko 

Projekty strategicko-plánovacích regiónov TSK  

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 

SPR Považská Bystrica SPR Púchov SPR Dubnicko-Ilavsko 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Trenčín 
SPR Bánovce nad 

Bebravou 
SPR Partizánske 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Prievidza SPR Myjava SPR Nové Mesto nad Váhom 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

   

 
  



 
 

 

PRIORITA Prepojený kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 1 Ekologická multimodálna mobilita 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.4. Letecká a vodná doprava 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na podporu ekologizácie dopravy a mobility v kraji 
prostredníctvom využitia potenciálov na modernizáciu dopravnej infraštruktúry 
pre civilnú leteckú a vodnú dopravu, vo forme ekologických, vodozádržných, 
integrovaných, multimodálnych, bezbariérových a smart riešení. 

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, limity, 
problémy impulzy na ktoré 
špecifický cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner Správcovia povodí 

Doprava Spolupracujúci 
partneri 

TSK, územná samospráva, 
dopravcovia a prevádzkovatelia 
dopravy, vlastníci/správcovia 
dopravnej infraštruktúry 

Väzba špecifického cieľa na na sektorálne stratégie TSK 
Väzba špecifického cieľa na 

Integrovanú územnú investíciu 

  Plán udržateľnej mobility TSK a Plán dopravnej obslužnosti TSK na 
obdobie rokov 2020-2025 s výhľadom do roku 2030  

Integrovaná územná investícia 2: 
ZELENÁ ŽUPA   

  
Integrovaná územná investícia 3:  
INTEGROVANÁ, EKOLOGICKÁ A 
DOSTUPNÁ DOPRAVA 

Opatrenia špecifického cieľa  

  

a) rozvoj a modernizácia infraštruktúry pre leteckú dopravu (komerčnú aj rekreačnú) na území kraja, 

b) modifikácia vyhlásených ochranných pásiem letiska Prievidza so štatútom medzinárodnej dopravy a letiska 
Trenčín odporúčaného pre získanie štatútu medzinárodnej dopravy z dôvodu zmeny aj na civilnú prevádzku, 

c) ochrana územia existujúcich letísk regionálneho významu v lokalitách Dubnica/Slávnica, Partizánske/Malé 
Bielice, 

d) podpora vodnej infraštruktúry Vážskej vodnej cesty 

Indikátory TSK viažuce sa ku špecifickému cieľu 

Názov indikátora 
Typ 
indikátora 

Dátový set pre jeho 
monitoring 

Vstupná 
hodnota 

Cieľová 
hodnota 

 

Operácie/Projekty  napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

 



 
 

 

Projekty strategicko-plánovacích regiónov TSK  

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 

SPR Považská Bystrica SPR Púchov SPR Dubnicko-Ilavsko 

☐  Áno   ☒  Nie  ☒  Áno ☐  Nie  ☒  Nie 

SPR Trenčín 
SPR Bánovce nad 

Bebravou 
SPR Partizánske 

 ☒  Áno ☐  Nie ☐  Áno   ☒  Nie ☐  Áno   ☒  Nie 

SPR Prievidza SPR Myjava SPR Nové Mesto nad Váhom 

☐  Áno   ☒  Nie ☐  Áno   ☒  Nie ☐  Áno   ☒  Nie 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu  

P 81 – 09 Púchov v km 192.9-193,4    Slovenský vodohospodársky podnik 

P 81 – 07 Trenčíne v km 158,5-159,0   Slovenský vodohospodársky podnik 

 
  



 
 

 

PRIORITA Prepojený kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 2 Bezpečná dopravná infraštruktúra 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.1. Ekologická železničná doprava 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na podporu ekologizácie dopravy a mobility v kraji 
prostredníctvom využitia potenciálov na modernizáciu dopravnej infraštruktúry 
pre železničnú dopravu, vo forme ekologických, integrovaných, multimodálnych, 
bezbariérových a smart riešení. 

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, limity, 
problémy impulzy na ktoré 
špecifický cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner 
dopravcovia a prevádzkovatelia 
železničnej dopravy,  

Doprava 
Spolupracujúci 
partneri 

TSK, štátna správa, územná 
samospráva, vlastníci/správcovia 
dopravnej infraštruktúry 

Väzba špecifického cieľa na na sektorálne stratégie TSK 
Väzba špecifického cieľa na 

Integrovanú územnú investíciu 

  Plán udržateľnej mobility TSK a Plán dopravnej obslužnosti TSK na 
obdobie rokov 2020-2025 s výhľadom do roku 2030  

Integrovaná územná investícia 2: 
ZELENÁ ŽUPA   

  
Integrovaná územná investícia 3:  
INTEGROVANÁ, EKOLOGICKÁ A 
DOSTUPNÁ DOPRAVA 

Opatrenia špecifického cieľa  

  

a) obnova, modernizácia, optimalizácia a eletrifikácia vybraných úsekov železničnej siete v kraji – najmä v 
zmysle navrhovaných opatrení PUM v oblasti železničnej dopravy, ktoré sú nasledovné : 

• Rekonštrukcia nástupíšť a priestorov pre cestujúcich vrátane informačného systému aj mimo koridorovej 
trate (priebežne)  
• Stanovenie plánu rozvoja/pozastavenia dopravy na tratiach s malým rozsahom dopravy alebo so 
zastavenou dopravou (2025) 

• Vytvorenie koncepcie rozvoja železničnej infraštruktúry v rámci TSK (2025) 

• Modernizácia železničnej trate Púchov – Považská Teplá (2025, výstavba prebieha) 

• Optimalizácia železničnej trate Lužianky – Topoľčany – Prievidza (2025) 

• Modernizácia železničnej trate Prievidza – Handlová – Horná Štubňa (2025) 

• Modernizácia železničnej trate Prievidza – Nitrianske Pravno (2030) 

• Modernizácia železničnej trate Púchov – Lúky pod Makytou – štátna hranica (2040) 

• Modernizácia železničnej trate Trenčín – Bánovce nad Bebravou – Chynorany (rozdelené na tri úseky v 
rokoch 2030 – 2050) 

• Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Stará Turá – Myjava (2050) 

• Vysokorýchlostná trať Bratislava – Trnava – Trenčín – Žilina (2050) 

• Koľajová doprava Trenčín (2050) 

  

Indikátory TSK viažuce sa ku špecifickému cieľu 

Názov indikátora 
Typ 
indikátora 

Dátový set pre jeho 
monitoring 

Vstupná 
hodnota 

Cieľová 
hodnota 



 
 

 

          

Operácie/Projekty  napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

 

Projekty strategicko-plánovacích regiónov TSK  

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 

SPR Považská Bystrica SPR Púchov SPR Dubnicko-Ilavsko 

☐  Áno   ☒  Nie ☐  Áno   ☒  Nie ☐  Áno   ☒  Nie 

SPR Trenčín 
SPR Bánovce nad 

Bebravou 
SPR Partizánske 

☐  Áno   ☒  Nie ☐  Áno   ☒  Nie ☐  Áno   ☒  Nie 

SPR Prievidza SPR Myjava SPR Nové Mesto nad Váhom 

☐  Áno   ☒  Nie ☐  Áno   ☒  Nie ☐  Áno   ☒  Nie 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

   

 
  



 
 

 

PRIORITA Prepojený kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 2 Bezpečná dopravná infraštruktúra 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.2. Bezpečná cestná infraštruktúra 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na podporu ekologizácie dopravy a mobility v kraji 
prostredníctvom využitia potenciálov na modernizáciu dopravnej infraštruktúry pre 
cestnú dopravu, vo forme ekologických, integrovaných, multimodálnych, 
bezbariérových, smart riešení a riešení zvyšujúcich bezpečnosť. 

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, limity, 
problémy impulzy na ktoré 
špecifický cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner TSK 

Doprava, Infraštruktúra Spolupracujúci 
partneri 

Územná samospráva, dopravcovia 
a prevádzkovatelia dopravy, 
vlastníci/správcovia dopravnej 
infraštruktúry 

Väzba špecifického cieľa na na sektorálne stratégie TSK 
Väzba špecifického cieľa na 

Integrovanú územnú investíciu 

  Plán udržateľnej mobility TSK a Plán dopravnej obslužnosti TSK na 
obdobie rokov 2020-2025 s výhľadom do roku 2030  

Integrovaná územná investícia 2: 
ZELENÁ ŽUPA   

  
Integrovaná územná investícia 3:  
INTEGROVANÁ, EKOLOGICKÁ A 
DOSTUPNÁ DOPRAVA 

Opatrenia špecifického cieľa  

  

a) pokračovanie v príprave a budovanie diaľničných napojení (R2, R6, R8) na území kraja, 

b) modernizácia a úprava trás vybraných úsekov ciest I.triedy na území kraja,  

c) modernizácia vybraných úsekov ciest II.triedy prepájajúcich TIOD na území kraja, 

d) balík zámerov obnovy a modernizácií ciest II. a III. triedy a miestnych komunikácií na území kraja, 

e) zvyšovanie bezpečnosti na kritických úsekoch cestnej siete (budovanie peších komunikácií, priechody pre 
chodcov, zmena organizácie dopravy, zmena technického riešenia križovatiek (napr. prebudovanie na 
kruhové križovatky a pod.), zmena technického riešenia povrchov (hladký povrch a bezpečné vedenie 
špeciálnej infraštruktúry cez automobilovú dopravu, bezbariérovosť a pod.), 

f) obnova a rekonštrukcia mostných objektov na území kraja, 

g) podpora smart riešení pre okamžité informovanie a riešenie mimoriadnych a krízových situácií a 
sprievodých opatrení na hlavných komunikáciách (telematický systém, mobilná aplikácia  a pod.), 

h) budovanie prepojení a súvisiacej infraštruktúry diaľničnej siete na regionálnu cestnú siete (napr. zjazdy na 
diaľnici D1) a pripojenie priemyselných parkov medzinárodného významu. 

  

Indikátory TSK viažuce sa ku špecifickému cieľu 

Názov indikátora 
Typ 
indikátora 

Dátový set pre jeho 
monitorovanie 

Vstupná 
hodnota 
(2021) km/z 
celk.počtu 
km 

Cieľová 
hodnota 



 
 

 

Dĺžka ciest I.triedy s charakteristikou 
stavu "veľmi dobrý" a "dobrý" (km) 

kvantitatívny štatistiky SSC - cdb.sk 34,362 km prírastok 

Dĺžka ciest II. a III.triedy s 
charakteristikou stavu "veľmi dobrý" a 
"dobrý" (km) 

kvantitatívny štatistiky SSC - cdb.sk 
1128,304 
km 

prírastok 

Dĺžka ciest I.triedy s charakteristikou 
stavu "havarijný" a "nevyhovujúci" 
(km) 

kvantitatívny štatistiky SSC - cdb.sk 106,935 km úbytok 

Dĺžka ciest II. a III. triedy s 
charakteristikou stavu "havarijný" a 
"nevyhovujúci" (km) 

kvantitatívny štatistiky SSC - cdb.sk 248 km úbytok 

Počet mostných objektov na cestách I., 
II. a III.triedy s charakteristikou stavu 
"1-bezchybný" a "2-veľmi dobrý"  

kvantitatívny štatistiky SSC - cdb.sk 28 / 639 prírastok 

Počet mostných objektov na cestách I. 
II. a III. triedy s charakteristikou stavu 
"5-zlý", "6-veľmi zlý" a "7-havarijný" 

kvantitatívny štatistiky SSC - cdb.sk 169 / 639 úbytok 

Operácie/Projekty  napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikované projekty TSK 

Rekonštrukcia cesty II/499  Brezová p.Bradlom-Myjava-hranica s ČR 

Mosty na cestách II. a III.triedy 

Rekonštrukcia cesty III/512, III/516, III/517, III/581, III/511 

Projekty strategicko-plánovacích regiónov TSK  

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 

SPR Považská Bystrica SPR Púchov SPR Dubnicko-Ilavsko 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Trenčín SPR Bánovce nad Bebravou SPR Partizánske 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Prievidza SPR Myjava SPR Nové Mesto nad Váhom 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

   

 
  



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIORITA – ZDRAVÝ, VZDELANÝ A SOCIÁLNY KRAJ 

 
  



 
 

 

PRIORITA Zdravý, vzdelaný a sociálny kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 1 Dostupné a efektívne služby  

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.1 Moderné zdravotné služby 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na oblasť zdravotníctva a poskytovaných 
zdravotníckych služieb na území kraja. Zameriava sa na opatrenia smerujúce ku 
budovaniu novej a modernizácií existujúcej infraštruktúry zdravotníctva. 
Rovnako sa zameriava na podporné aktivity smerujúce ku rozvoju ľudských 
zdrojov zdravotnítva, zvyšovaniu atraktivity a istôt pre povolania spojené so 
zdravotníctvom. V neposlednom rade sa venuje aj podporným a rozvojovým 
aktivitám ambulatnej starostlivosti, terénnej práce a telemedicíny. 

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, limity, 
problémy impulzy na ktoré špecifický 
cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner 
TSK a organizácie v zriaďovateľskej 
kompetencii 

Infraštruktúra 
Komunity a služby   

Spolupracujúci 
partneri 

Územná samospráva, 
poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti (verejný, neverejný) 

Väzba špecifického cieľa na na sektorálne stratégie TSK 
Väzba špecifického cieľa na 

Integrovanú územnú investíciu 

 
Integrovaná územná investícia 4: 
ZLEPŠENIE ZDRAVOTNÍCKYCH A 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

    

Opatrenia špecifického cieľa  

• modernizácia a dobudovanie existujúcej infraštruktúry zdravotníckych služieb ambulantnej a ústavnej 
zdravotnej starostlivosti (nemocnice, polikliniky, ambulancie, materiálno-technické vybavenie)na území kraja, 

• kompletizácia Centier integrovanej zdravotnej starostlivosti v kraji, 

• budovanie a podpora integrovaných služieb v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb najmä v oblasti 
dlhodobej starostlivosti,  
• budovanie systému podpory kapacít  terénnej sociálnej a zdravotníckej služby (ošetrovateľskej služby) 
rešpektujúc regionálne kapacitné požiadavky, 
• stabilizácia a rozvoj ľudských kapacít (vrátane ohodnotenia, pracovných podmienok a vzdelávanie), 

• zavedenie nástrojov pre podporu asistovaného života a telemedicíny pre špecifické skupiny obyvateľov. 

Indikátory TSK viažuce sa ku špecifickému cieľu 

Názov indikátora 
Typ 
indikátora 

Dátový set pre jeho 
monitorovanie 

Vstupná 
hodnota  

Cieľová 
hodnota 

Počet lôžok v nemocniciach v 
zriaďovateľskej kompetencií kraja kvantitatívny     



 
 

 

Počet 
zrekonštruovaných/modernizovaných 
budov zdravotníckych zariadení 

kvantitatívny           

Počet Integrovaných centier 
zdravotníckej starostlivosti v kraji 

kvantitatívny     

Operácie/Projekty  napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

Modernizácia Nemocnica s poliklinikou Bojnice 

Modernizácia Nemocnica s poliklinikou Myjava 

Modernizácia Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 

Projekty strategicko-plánovacích regiónov TSK  

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 

SPR Považská Bystrica SPR Púchov SPR Dubnicko-Ilavsko 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Trenčín 
SPR Bánovce nad 

Bebravou 
SPR Partizánske 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Prievidza SPR Myjava SPR Nové Mesto nad Váhom 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

  
  
  

 
  



 
 

 

PRIORITA Zdravý, vzdelaný a sociálny kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 1 Dostupné a efektívne služby  

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 
1.2 Moderné sociálne služby a inkluzivne 
bývanie 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na oblasť sociálnych služieb 
poskytovaných na území kraja. Obsahuje opatrenia 
smerujúce ku budovaniu novej a modernizácií existujúcej 
infraštruktúry sociálnych služieb a kompletizácie štruktúry 
poskytovaných sociálnych služieb. Rovnako sa zameriava na 
podporné aktivity smerujúce ku rozvoju ľudských zdrojov v 
oblasti sociálnych služieb, zvyšovaniu atraktivity a istôt pre 
povolania spojené so zdravotníctvom. Opatrenia cielia i na 
podporu terénnych a podporných služieb komunitného 
charakteru umožnujúce stabilizáciu klienta v domácom 
prostredi.  

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, 
limity, problémy impulzy na 
ktoré špecifický cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner 
TSK a organizácie v 
zriaďovateľskej 
kompetencii 

Infraštruktúra 
Komunity a služby  

Spolupracujúci partneri 
Územná samospráva, 
poskytovatelia sociálnych 
služieb (verejný, neverejný) 

Väzba špecifického cieľa na na sektorálne stratégie TSK 
Väzba špecifického cieľa na 

Integrovanú územnú 
investíciu 

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja do 
roku 2030       
   

Integrovaná územná 
investícia 4: ZLEPŠENIE 
ZDRAVOTNÍCKYCH A 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

Opatrenia špecifického cieľa  



 
 

 

• podpora prechodu prijímateľov sociálnej služby z inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú starostlivosť 
formou podporovaného samostatného bývania a aktivizácie k samostatnosti (deinštitucionalizácia) – či už u 
osôb so zdravotným postihnutím, alebo osôb nachádzajúcich sa v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu 
opustenia detského domova, skončenia náhradnej starostlivosti, ochrannej výchovy a pod., 
• kompletizácia siete (modernizácia existujúcich a budovanie nových) zariadení poskytujúcich sociálne služby 
(ZSS) –rešpektujúc  regionálne kapacitné požiadavky, so zabezpečením dostupnosti služieb v súlade s 
potrebami komunity, 
• kompletizácia siete (modernizácia existujúcich a budovanie nových) zariadení sociálnych služieb, ktoré 
poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť hradenú z verejného zdravotného poistenia rešpektujúc regionálne 
kapacitné požiadavky, so zabezpečením dostupnosti služieb v súlade s potrebami komunity, 
• budovanie zariadení núdzového bývania pre osoby zažívajúce násilie na území kraja, so zabezpečením 
dostupnosti služieb v súlade s potrebami komunity, 
• podpora osôb s autizmom,  
• podpora rodín s deťmi a osôb v nepriaznivej rodinnej situácii, 
• rozširovanie a stabilizácia kapacít  terénnej sociálnej služby a odľahčovacej služby rešpektujúc regionálne 
kapacitné požiadavky vrátane aplikácie nových technologických smart nástrojov, 
• kompletizácia siete ambulantných sociálnych služieb (denných stacionárov, domovy sociálnych služieb, 
terapeutických dielní a pod.) rešpektujúc regionálne kapacitné požiadavky, so zabezpečením dostupnosti 
služieb v súlade s potrebami komunity, 
• podpora komunitných služieb stabilizujúcich seniorov a osoby v nižších štádiách zdravotnej odkázanosti čo 
najdlhšie v domácom prostredí,  
• stabilizácia a rozvoj ľudských kapacít (vrátane ohodnotenia, pracovných podmienok, vzdelávania, 
organizácie metodických dní a pod.),  
• podpora dobrovoľníctva, 
• koordinácia systému sociálnych služieb v rámci TSK, 
• vytvorenie prehľadného kontaktného informačného bodu s komplexnými dátami o všetkých dostupných 
poskytovaných sociálnych službách pre verejnosť v rámci podpory prevencie a poradenstva. 
• podpora služieb prevencie, poradenstva a terénnych služieb realizovaných na komunitnej úrovni, rozvoj 
služieb podpory prechodu prijímateľov sociálnej starostlivosti z inštitucionálnej starostlivosti do komunitnej 
starostlivosti, 
• budovanie kapacít zariadení podporného bývania pre špecifické skupiny obyvateľov, 
• tvorba a podpora programov záujmového vzdelávania pre seniorov na území kraja, 
• budovanie systému krízovej intervencie (pre osoby pod vplyvom alkoholu a iných látok, pre obete 
domáceho násilia, pre deti z rozvedených rodín a pod.),  
• tvorba a podpora programov vzdelávania pre osoby pracujúce v tejto oblasti.   
    

Indikátory TSK viažuce sa ku špecifickému cieľu 

Názov indikátora 
Typ 
indikátora 

Dátový set pre jeho 
monitorovanie 

Vstupná 
hodnota  

Cieľová 
hodnota 

Počet zrekonštruovaných zariadení  kvantitatívny     

Počet lôžok/klientov v zrekonštruovaných 
zariadeniach 

kvantitatívny           

Kapacita terénych služieb poskytovaných na 
území TSK 

kvantitatívny           



 
 

 

Operácie/Projekty  napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

CSS Nádej Dolný Lieskov - komplexná modernizácia ZPB Stupné 

Rekonštrukcia a modernizácia CSS Lipovec Horné Srnie 

Rekonštrukcia a modernizácia CSS Bánovce nad Bebravou 

Rekonštrukcia a modernizácia ubytovacej časti CSS DOMOV JAVORINA 

Rekonštrukcia a modernizácia CSS KOLONKA Púchov 

Rekonštrukcia a modernizácia CSS Chmelinec Púchov 

Rekonštrukcia a modernizácia CSS Lednické Rovne 

Rekonštrukcia a modernizácia CSS Bôrik Nitrianske Pravno 

Rekonštrukcia a modernizácia CSS Domino 

Rekonštrukcia a modernizácia HUMANITY - CSP 

Rekonštrukcia a modernizácia CSS Partizánske 

Terénne služby TSK 

Projekty strategicko-plánovacích regiónov TSK  

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 

SPR Považská Bystrica SPR Púchov SPR Dubnicko-Ilavsko 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Trenčín SPR Bánovce nad Bebravou SPR Partizánske 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Prievidza SPR Myjava SPR Nové Mesto nad Váhom 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

  
  
  

 
  



 
 

 

 

PRIORITA Zdravý, vzdelaný a sociálny kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 1 Dostupné a efektívne služby  

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.3 Regionálne sociálne podniky 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ zahŕňa opatrenia podpory regionálnych sociálnych podnikov 
smerujúcich nielen do oblasti regionálnej ekonomiky, ale i komunálnych služieb, 
integrácie znevýhodnených skupín obyvateľov do pracovného procesu a ďalších 
oblastí sociálnej inklúzie.  

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, limity, 
problémy impulzy na ktoré špecifický 
cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner 
Územná samospráva, súkromný a 
neziskový sektor 

Ekonomika a inovácie   

Spolupracujúci 
partneri 

TSK a jeho príslušné organizácie 

Väzba špecifického cieľa na na sektorálne stratégie TSK 
Väzba špecifického cieľa na 

Integrovanú územnú investíciu 

Krajská koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v 
TSK do roku 2030 

  

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho 
kraja do roku 2030 

  

Opatrenia špecifického cieľa  

• budovanie a podpora regionálnych sociálnych podnikov komunálnych služieb pre manažment komunálnych 
služieb územia a podporu zamestnanosti, striebornej ekonomiky, sociálnej súdržnosti, inklúzie (napr. 
chránené dielne, dielne na záchranu starých remesiel, environmentálneho vzdelávania a osvety (napr. 
komunitné centrá zdravého pestovania záhradných plodín, kvetov, starých odrôd stromov, chovy včiel a 
pod.), 
• budovanie podporných kapacít pre rozvoj sociálnych podnikov so sociálnymi inováciami (sieťovanie 
sociálnych podnikov, vytvorenie digitálnej platformy, zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti) na území 
kraja. 

Indikátory TSK viažuce sa ku špecifickému cieľu 

Názov indikátora 
Typ 
indikátora 

Dátový set pre jeho 
monitorovanie 

Vstupná 
hodnota  

Cieľová 
hodnota 

          

Operácie/Projekty  napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

 

Projekty strategicko-plánovacích regiónov TSK  

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 

SPR Považská Bystrica SPR Púchov SPR Dubnicko-Ilavsko 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Trenčín SPR Bánovce nad Bebravou SPR Partizánske 



 
 

 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Prievidza SPR Myjava SPR Nové Mesto nad Váhom 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

   
  

 

PRIORITA Zdravý, vzdelaný a sociálny kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 2 Moderné vzdelávanie, šport a zdravý životný štýl  

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.1 Predprimárne vzdelávanie 

Popis špecifického cieľa 

Špecidfický cieľ sa zameriava na oblasť predprimárneho vzdelávania, ktorá síce 
nepatrí medzi kompetencie samosprávneho kraja, avšak pre udržateľny 
integrovaný rozvoj je oblasť vzdelávania vrátane predprimárneho kľúčová. 
Opatrenia špecifického cieľa cielia na kompletizáciu siete predprimárneho 
vzdelávanie v kraji v kontexte demografických zmien, vrátane budovania a 
modernizácie potrebnej infraštruktúry a zosúľadovania kapacitných parametrov. 
V neposlednom rade cieľ zahŕňa aj opatrenia zameranie na inovácie v obsahu 
vzdelávania realizovaného na predprimárnom stupni vzdelávania.  

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, limity, 
problémy impulzy na ktoré špecifický 
cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner 
Územná samospráva, súkromný a 
neziskový sektor 

Komunity a služby 
Infraštruktúra 
  

Spolupracujúci 
partneri 

TSK a jeho príslušné organizácie 

Väzba špecifického cieľa na na sektorálne stratégie TSK 
Väzba špecifického cieľa na 

Integrovanú územnú investíciu 

Krajská koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v 
TSK do roku 2030 

Integrovaná územná investícia 5: 
INOVATÍVNY VÝCHOVNÝ A 
VZDELÁVACÍ  SYSTÉM A PODPORA 
TALENTU A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO 
ŠTÝLU 

  

Opatrenia špecifického cieľa  

• rozširovanie kapacít zariadení predprimárneho vzdelávania na území kraja,  
• inovácie v oblasti výchovného systému vrátane modernizácie vybavenia zariadení predprimárneho 
vzdelávania na území kraja. 

Indikátory TSK viažuce sa ku špecifickému cieľu 

Názov indikátora 
Typ 
indikátora 

Dátový set pre jeho 
monitorovanie 

Vstupná 
hodnota  

Cieľová 
hodnota 

          



 
 

 

Operácie/Projekty  napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

 

Projekty strategicko-plánovacích regiónov TSK  

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 

SPR Považská Bystrica SPR Púchov SPR Dubnicko-Ilavsko 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Trenčín SPR Bánovce nad Bebravou SPR Partizánske 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Prievidza SPR Myjava SPR Nové Mesto nad Váhom 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu  

  
  
  

 
  



 
 

 

PRIORITA Zdravý, vzdelaný a sociálny kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 2 Moderné vzdelávanie, šport a zdravý životný štýl  

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.2 Primárne vzdelávanie 

Popis špecifického cieľa 

Špecidfický cieľ sa zameriava na oblasť primárneho vzdelávania, ktorá síce nepatrí 
medzi kompetencie samosprávneho kraja, avšak pre udržateľny integrovaný 
rozvoj je oblasť vzdelávania vrátane primárneho kľúčová. Opatrenia špecifického 
cieľa sa zameriavajú na kompletizáciu siete primárneho vzdelávanie v kraji v 
kontexte demografických zmien, vrátane budovania a modernizácie potrebnej 
infraštruktúry a zosúľadovania kapacitných parametrov. V neposlednom rade cieľ 
zahŕňa aj opatrenia zameranie na inovácie v obsahu vzdelávania na podporu 
talentu, zdravého životného štýlu ako súčasť vzdelávacích a voľnočasových aktivít 
realizovaných na primárnom stupni vzdelávania.  

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, limity, 
problémy impulzy na ktoré špecifický 
cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner 
Územná samospráva, súkromný a 
neziskový sektor 

Komunity a služby 
Infraštruktúra 
 
  Spolupracujúci 

partneri 
TSK a jeho príslušné organizácie 

Väzba špecifického cieľa na na sektorálne stratégie TSK 
Väzba špecifického cieľa na 

Integrovanú územnú investíciu 

Krajská koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v 
TSK do roku 2030 

Integrovaná územná investícia 5: 
INOVATÍVNY VÝCHOVNÝ A 
VZDELÁVACÍ  SYSTÉM A PODPORA 
TALENTU A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO 
ŠTÝLU 

  

Opatrenia špecifického cieľa  

• rozširovanie kapacít zariadení primárneho vzdelávania na území kraja, 
• inovácie v oblasti výchovného systému vrátane modernizácie vybavenia zariadení primárneho vzdelávania 
na území kraja, 
• podpora komunitných škôl a komunitného vzdelávania, 
• podpora environmentálneho vzdelávania a osvety mládeže. 

Indikátory TSK viažuce sa ku špecifickému cieľu 

Názov indikátora 
Typ 
indikátora 

Dátový set pre jeho 
monitorovanie 

Vstupná 
hodnota  

Cieľová 
hodnota 

počet spoločných vzdelávacích 
programov zamestnanocv a 
žiakov/študentov ZŠ a SŠ 

kvantitatívny     

Operácie/Projekty  napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 



 
 

 

Indikatívne projekty TSK 

Integrované záujmové vzdelávanie /Kampus Zámostie Trenčín, Považská Bystrica, Púchov, Dubnica nad 
Váhom, Pruské, Handlová) 

Projekty strategicko-plánovacích regiónov TSK  

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 

SPR Považská Bystrica SPR Púchov SPR Dubnicko-Ilavsko 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Trenčín SPR Bánovce nad Bebravou SPR Partizánske 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Prievidza SPR Myjava SPR Nové Mesto nad Váhom 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu  

  
  
  

 
  



 
 

 

PRIORITA Zdravý, vzdelaný a sociálny kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 2 Moderné vzdelávanie, šport a zdravý životný štýl  

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.3 Podpora športu a zdravého životného štýlu 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na oblasť športu a zdravého životného štýlu 
obyvateľov kraja ako predpokladu zdravej a vitálnej populácie. Opatrenia cielia 
na dobudovanie a modernizáciu športovej infraštruktúry tak aby jej dostupnosť v 
rámci kraja bola na vysokej úrovni, či už vo verejnom priestore, alebo ako súčasť 
školskej infraštruktúry. Súčasťou opatrení sú aj aktivity zamerané na osobnostný 
rast mladej generácie a jej formovanie tak po hodnotovej stránke ako i v kontexte 
zručnosti potrebných pre jej integráciu na meniaci sa trh práce resp. v kontexte 
dynamiky zmien spoločnosti. V neposlednom rade špecifický cieľ sa zameriava aj 
na aktivity vedúce ku podpore rozvoja talentov a daností, vrátane športovej 
excelentnosti a vrcholového športu.  

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, limity, 
problémy impulzy na ktoré špecifický 
cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner 
TSK a jeho príslušné organizácie, 
územná samospráva, súkromný 
sektor,  

Komunity a služby 
Infraštruktúra 
 
  Spolupracujúci 

partneri 
športové, vzdelávacie a 
voľnočasové organizácie 

Väzba špecifického cieľa na na sektorálne stratégie TSK 
Väzba špecifického cieľa na 

Integrovanú územnú investíciu 

Krajská koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v 
TSK do roku 2030 

Integrovaná územná investícia 5: 
INOVATÍVNY VÝCHOVNÝ A 
VZDELÁVACÍ  SYSTÉM A PODPORA 
TALENTU A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO 
ŠTÝLU 

Koncepcia rozvoja stredného odborného školstva TSK na roky 2021-
2025  

Opatrenia špecifického cieľa  

• budovanie a obnova multi-športovísk, budovanie regionálnej špecifickej športovej infraštruktúry, obnova 
existujúcej infraštruktúry, 
• rekonštrukcia športových areálov, kúpalísk,  
• vybudovanie a obnova športovo-rekreačných zón, siete náučných chodníkov, zelených oáz a pod. 
• zlepšenie športových možností pre obyvateľov kraja, 
• podpora športovej infraštruktúry na školách, prepojenie školstva a športu 
• podpora zdravého životného štýlu,  
• vybudovanie siete ekocentier, podpora voľnočasových, vzdelávacích a osvetových aktivít zameraných na 
ekológiu a ochranu prírody,  
• výchova komplexne pripraveného mladého človeka (inovácie vo výchovnom systéme detí a mládeže). 

Indikátory TSK viažuce sa ku špecifickému cieľu 

Názov indikátora 
Typ 
indikátora 

Dátový set pre jeho 
monitorovanie 

Vstupná 
hodnota  

Cieľová 
hodnota 



 
 

 

Počet zrekonštruovaných športovísk kvantitatívny     

Počet zrekonštruovaných 
multifunkčných plôch 

kvantitatívny           

Počet novovybudovaných športovísk kvantitatívny     

Počet novovybudovaných 
multifunkčných plôch 

kvantitatívny           

Operácie/Projekty  napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

Modernizácia atletického areálu SŠŠ Trenčín 

Hokejová akadémia 

Rekonštrukcia telocvične OA Považská Bystrica 

Rekonštrukcia veľkej telocvične Gymmnázia Považská Bystrica 

Vytvorenie areálu kampusu v Považskej Bystrici 

Výstavba telocvične SŠ Púchov 

Areálové úpravy v SOŠ Handlová 

Rekonštrukcia telocvične SOŠ J.A.Baťu Partizánske 

Vybudovanie telocvične pre Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne 

Prístavba telocvične SOŠ Trenčín 

Multifunkčné ihrisko SOŠ Trenčín 

Modernizácia bazéna SPŠ stavebnej E. Belluša Trenčín 

Rekonštrukcia telocvične SOŠ Prievidza 

Rekonštrukcia podlahy v telocvični SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou 

Prístavba telocvične Gymnázia v Púchove 

Modernizácia bazéna SPŠ Nové mesto nad Váhom 

Projekty strategicko-plánovacích regiónov TSK  

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 



 
 

 

SPR Považská Bystrica SPR Púchov SPR Dubnicko-Ilavsko 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Trenčín SPR Bánovce nad Bebravou SPR Partizánske 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

SPR Prievidza SPR Myjava SPR Nové Mesto nad Váhom 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu  

   

 
  



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORITA – UDRŽATEĽNÁ A SPRAVODLIVÁ TRANSFORMÁCIA 

ÚZEMIA TSK 

  



 
 

 

PRIORITA Udržateľná a spravodlivá transformácia územia TSK 

STRATEGICKÝ CIEĽ 1 Mobilita a prepojenosť regiónu 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 
1.1 Rozvoj udržateľných a alternatívnych foriem mobility a 
statickej dopravy 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na rozvoj udržateľných foriem dopravy, rozvoj verejnej 
osobnej dopravy a alternatívnych foriem dopravy pre dochádzajúcich 
zamestnancov. Jednou z priorít je integrácia rôznych módov verejnej osobnej 
dopravy, aj v kombinácii s osobnou dopravou, statickou dopravou, cyklodopravou 
a pešou dopravou. Rovnako cieli na podporu rozvoja dopravy prostredníctvom 
alternatívnych palív ako formy modernej dopravy, či už prostredníctvom investícií 
do rozvoja podpornej infraštruktúry (nabíjacie stanice na elektromobily) alebo 
investícií do vozidiel s elektrickým pohonom alebo pohonom na iné alternatívne 
palivá. 

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, limity, 
problémy impulzy na ktoré špecifický 
cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner 
TSK a organizácie v zriaďovateľskej 
kompetencii 

Ekonomika a inovácie 
5. transformácia uhoľného regiónu 
Hornej Nitry 
  

Spolupracujúci 
partneri 

Územná samospráva, súkromný 
sektor, štátna správa 

Väzba špecifického cieľa na sektorálne stratégie 
Väzba špecifického cieľa na 

Integrovanú územnú investíciu 

Aktualizácia Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná 
Nitra (verzia November 2020) Integrovaná územná investícia 7: 

Transformácia uhoľného regiónu 
horná Nitra   

Opatrenia špecifického cieľa  

• Rozvoj verejnej osobnej dopravy, statickej dopravy a integrovaných foriem dopravy 
• Rozvoj pešej dopravy, cyklodopravy a alternatívnych foriem mobility 
• Rozvoj dopravy prostredníctvom alternatívnych palív 

Indikátory TSK viažuce sa ku špecifickému cieľu 

Názov indikátora 
Typ 
indikátora 

Dátový set pre jeho 
monitorovanie 

Vstupná 
hodnota  

Cieľová 
hodnota 

          

Operácie/Projekty  napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

Podpora elektromobility na Hornej Nitre 

Vodíková doprava na hornej Nitre 

Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre 



 
 

 

Projekty strategicko-plánovacích regiónov TSK  

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 

SPR Prievidza SPR Partizánske 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

 
  



 
 

 

PRIORITA Udržateľná a spravodlivá transformácia územia TSK 

STRATEGICKÝ CIEĽ 1 Mobilita a prepojenosť regiónu 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.2 Zvýšenie kvality miestnej cestnej a železničnej infraštruktúry 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na zvýšenie kvality miestnej cestnej a železničnej 
infraštruktúry prostredníctvom rozvoja ciest II. a III. triedy a miestnych komunikácií 
a rozvoja a ďalšieho využitia železničnej infraštruktúry.Cieľ je zameraný na 
rekonštrukciu a modernizáciu miestnej cestnej infraštruktúry, ako aj na budovanie 
nových cestných prepojení, napríklad napojení priemyselných parkov a areálov s 
cieľom zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky, ako aj odkloniť nákladnú dopravu 
súvisiacu so zásobovaním priemyselných parkov a areálov od centier miest a obcí. 

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, limity, 
problémy impulzy na ktoré špecifický 
cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner 
TSK a organizácie v zriaďovateľskej 
kompetencii 

Ekonomika a inovácie 
5. transformácia uhoľného regiónu 
Hornej Nitry 
  

Spolupracujúci 
partneri 

Územná samospráva, štátna správa 
a jej príslušné organizácie 

Väzba špecifického cieľa na na sektorálne stratégie 
Väzba špecifického cieľa na 

Integrovanú územnú investíciu 

Aktualizácia Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná 
Nitra (verzia November 2020) Integrovaná územná investícia 7: 

Transformácia uhoľného regiónu 
horná Nitra   

Opatrenia špecifického cieľa  

• Rozvoj a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v regióne 
• Rozvoj miestnej cestnej infraštruktúry a cestných prepojení 
• Zlepšenie a rozvoj železničnej infraštruktúry 

Indikátory TSK viažuce sa ku špecifickému cieľu 

Názov indikátora 
Typ 
indikátora 

Dátový set pre jeho 
monitorovanie 

Vstupná 
hodnota  

Cieľová 
hodnota 

          

Operácie/Projekty  napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

Rekonštrukcia vybraných mostných objektov 

Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov 

 Rekonštrukcia cesty č. III/1773 vrátane mostného objektu 

Rekonštrukcia cesty č. II/512 Horná Ves - hranica okr.Prievidza/Žarnovica 



 
 

 

Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 6. ETAPA 

Rekonštrukcia cesty č. II/574 od obce Temeš po napojenie na cestu I. triedy č. I/9 

Rekonštrukcia cesty č. II/592 Bánovce nad Bebravou – Nadlice 

Rekonštrukcia cesty č. II/593 hranica Trenčianskeho a Nitrianskeho samosprávneho kraja – Partizánske 

Rekonštrukcia cesty č.III/179 

Projekty strategicko-plánovacích regiónov TSK  

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 

SPR Prievidza SPR Partizánske 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

 
  



 
 

 

PRIORITA Udržateľná a spravodlivá transformácia územia TSK 

STRATEGICKÝ CIEĽ 1 Mobilita a prepojenosť regiónu 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.3 Zvýšenie dostupnosti k diaľničnej sieti 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na rekonštrukciu a kompletizáciu rýchlostnej 
infraštrutúry ako i ciest I. triedy, nakoľko tieto 
tiež predstavujú tzv. „chrbticovú“ cestnú sieť, ktorá okrem funkcie miestnej 
obsluhy územia a tranzitu plní aj funkciu napojenia na sieť diaľnic a rýchlostných 
ciest. 

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, limity, 
problémy impulzy na ktoré špecifický 
cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner 
štátna správa a jej príslušné 
organizácie 

Ekonomika a inovácie 
5. transformácia uhoľného regiónu 
Hornej Nitry 
  Spolupracujúci 

partneri 

územná samospráva, TSK a 
organizácie v zriaďovateľskej 
kompetencii 

Väzba špecifického cieľa na na sektorálne stratégie 
Väzba špecifického cieľa na 

Integrovanú územnú investíciu 

Aktualizácia Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná 
Nitra (verzia November 2020) Integrovaná územná investícia 7: 

Transformácia uhoľného regiónu 
horná Nitra   

Opatrenia špecifického cieľa  

• Rozvoj rýchlostných ciest a ciest I. triedy v regióne 
• Rekonštrukcie ciest I. triedy v regióne 

Indikátory TSK viažuce sa ku špecifickému cieľu 

Názov indikátora 
Typ 
indikátora 

Dátový set pre jeho 
monitorovanie 

Vstupná 
hodnota  

Cieľová 
hodnota 

          

Operácie/Projekty  napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

 

Projekty strategicko-plánovacích regiónov TSK  

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 

SPR Prievidza SPR Partizánske 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

 
  



 
 

 

PRIORITA Udržateľná a spravodlivá transformácia územia TSK 

STRATEGICKÝ CIEĽ 1 Mobilita a prepojenosť regiónu 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.4 Rozvoj ostatnej infraštruktúry 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na rozvoj na ďalšie využitie dopravy v regióne a to 
najmä rozvoj leteckej 
infraštruktúry pre potreby miestnych podnikov, rozvoj cestovného ruchu a 
športových a rekreačných aktivít, a tiež 
rozvoj infraštruktúry vysokorýchlostných telekomunikačných sietí. 

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, limity, 
problémy impulzy na ktoré špecifický 
cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner 
štátna správa a jej príslušné 
organizácie, súkromný sektor 

Ekonomika a inovácie 
5. transformácia uhoľného regiónu 
Hornej Nitry 
  Spolupracujúci 

partneri 

územná samospráva, TSK a 
organizácie v zriaďovateľskej 
kompetencii 

Väzba špecifického cieľa na na sektorálne stratégie 
Väzba špecifického cieľa na 

Integrovanú územnú investíciu 

Aktualizácia Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná 
Nitra (verzia November 2020) Integrovaná územná investícia 7: 

Transformácia uhoľného regiónu 
horná Nitra   

Opatrenia špecifického cieľa  

• Rozvoj leteckej infraštruktúry 
• Rozvoj infraštruktúry vysokorýchlostných telekomunikačných sietí 

Indikátory TSK viažuce sa ku špecifickému cieľu 

Názov indikátora 
Typ 
indikátora 

Dátový set pre jeho 
monitorovanie 

Vstupná 
hodnota  

Cieľová 
hodnota 

          

Operácie/Projekty  napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

 

Projekty strategicko-plánovacích regiónov TSK  

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 

SPR Prievidza SPR Partizánske 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

 
  



 
 

 

PRIORITA Udržateľná a spravodlivá transformácia územia TSK 

STRATEGICKÝ CIEĽ 2 Ekonomika, podnikanie a inovácie 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.1 Podpora inovácií, výskumu a vývoja 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na á na zvýšenie inovačnej aktivity podnikov a 
ostatných inštitúcií v regióne s cieľom podporovať výskum a vývoj a činnosti s 
vyššou pridanou hodnotou. Podpora inovácií sa realizuje v súlade s víziou 
transformácie regiónu z uhoľnej ekonomiky na nové sektory ekonomiky a  zároveň 
však rešpektuje aj na historickej špecializácii regiónu, čo predstavueje podporu 
výskumu a vývoja vo viacerých oblastiach, ako sú napríklad obnoviteľné zdroje 
energie, smart distribučné siete elektriny, smart riešenia v oblasti energetickej 
efektívnosti, a iné.  

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, limity, 
problémy impulzy na ktoré špecifický 
cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner 
súkromný sektor, akademický 
sektor 

Ekonomika a inovácie 
5. transformácia uhoľného regiónu 
Hornej Nitry 
  Spolupracujúci 

partneri 

územná samospráva, TSK a 
organizácie v zriaďovateľskej 
kompetencii, štátna správa a jej 
príslušné organizácie 

Väzba špecifického cieľa na na sektorálne stratégie 
Väzba špecifického cieľa na 

Integrovanú územnú investíciu 

Aktualizácia Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná 
Nitra (verzia November 2020) Integrovaná územná investícia 7: 

Transformácia uhoľného regiónu 
horná Nitra   

Opatrenia špecifického cieľa  

• Rozvoj inovácií, výskumu a vývoja v nadväznosti na špecializáciu regiónu a nové sektory ekonomiky 
• Rozvoj inovácií, výskumu a vývoja v oblasti udržateľnej energetiky  

Indikátory TSK viažuce sa ku špecifickému cieľu 

Názov indikátora 
Typ 
indikátora 

Dátový set pre jeho 
monitorovanie 

Vstupná 
hodnota  

Cieľová 
hodnota 

          

Operácie/Projekty  napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Projekty TSK 

 

Projekty strategicko-plánovacích regiónov TSK  

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 

SPR Prievidza SPR Partizánske 



 
 

 

 ☒  Áno   ☐  Nie  ☒  Áno   ☐  Nie 

 
  



 
 

 

PRIORITA Udržateľná a spravodlivá transformácia územia TSK 

STRATEGICKÝ CIEĽ 2 Ekonomika, podnikanie a inovácie 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.2 Podpora tvorby nových udržateľných pracovných miest 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na podporu tvorby nových udržateľných pracovných 
miest, a to v existujúcich podnikoch v regióne, ako aj v nových investíciách. Nové 
pracovné miesta by mali byť zamerané na jednej strane na zamestnateľnosť 
zamestnancov, ktorých pracovné miesta zaniknú v ťažobnom priemysle, na druhej 
strane by mali byť zamerané tiež na mladú generáciu.  Cieľ rovnako súvisí s 
podporou tvorby nových pracovných miest je potrebné zamerať sa aj na 
revitalizáciu tzv. hnedých parkov, teda priemyselných areálov, ktoré budú uvoľnené 
po ukončení banskej činnosti a čiastočne aj pri zmene výroby energií v regióne.  

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, limity, 
problémy impulzy na ktoré špecifický 
cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner súkromný sektor 
Ekonomika a inovácie 
5. transformácia uhoľného regiónu 
Hornej Nitry 
  Spolupracujúci 

partneri 

územná samospráva, TSK a 
organizácie v zriaďovateľskej 
kompetencii, štátna správa a jej 
príslušné organizácie 

Väzba špecifického cieľa na na sektorálne stratégie 
Väzba špecifického cieľa na 

Integrovanú územnú investíciu 

Aktualizácia Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná 
Nitra (verzia November 2020) Integrovaná územná investícia 7: 

Transformácia uhoľného regiónu 
horná Nitra   

Opatrenia špecifického cieľa  

• Rozvoj priamych investícií do tvorby nových diverzifikovaných a udržateľných pracovných miest 
• Rozvoj investícií do tvorby pracovných miest v hnedých parkoch 

Indikátory TSK viažuce sa ku špecifickému cieľu 

Názov indikátora 
Typ 
indikátora 

Dátový set pre jeho 
monitorovanie 

Vstupná 
hodnota  

Cieľová 
hodnota 

          

Operácie/Projekty  napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Projekty TSK 

 

Projekty strategicko-plánovacích regiónov TSK  

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 

SPR Prievidza SPR Partizánske 



 
 

 

☒  Áno   ☐  Nie  ☒  Áno   ☐  Nie 

 
  



 
 

 

PRIORITA Udržateľná a spravodlivá transformácia územia TSK 

STRATEGICKÝ CIEĽ 2 Ekonomika, podnikanie a inovácie 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.3 Podpora rozvoja malého a stredného podnikania 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na podporu rozvoj malého a stredného podnikania, 
ktoré môže vytvárať nové pracovné miesta v širokej škále oblastí, v službách, v 
cestovnom ruchu, v nadväznosti na odberateľsko-dodávateľské reťazce veľkých 
podnikov, a tiež v oblastiach s vyššou pridanou hodnotou, vo výskume a vývoji a v 
inovatívnych odvetviach. 

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, limity, 
problémy impulzy na ktoré špecifický 
cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner 
súkromný sektor, štátna správa a 
jej príslušné organizácie 

Ekonomika a inovácie 
5. transformácia uhoľného regiónu 
Hornej Nitry 
  Spolupracujúci 

partneri 

územná samospráva, TSK a 
organizácie v zriaďovateľskej 
kompetencii,  

Väzba špecifického cieľa na na sektorálne stratégie 
Väzba špecifického cieľa na 

Integrovanú územnú investíciu 

Aktualizácia Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná 
Nitra (verzia November 2020) Integrovaná územná investícia 7: 

Transformácia uhoľného regiónu 
horná Nitra   

Opatrenia špecifického cieľa  

• Podpora zakladania a technická pomoc malým a stredným podnikom 
• Podpora rozvoja malých a stredných podnikov 

Indikátory TSK viažuce sa ku špecifickému cieľu 

Názov indikátora 
Typ 
indikátora 

Dátový set pre jeho 
monitorovanie 

Vstupná 
hodnota  

Cieľová 
hodnota 

          

Operácie/Projekty  napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

 

Projekty strategicko-plánovacích regiónov TSK  

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 

SPR Prievidza SPR Partizánske 

☒  Áno   ☐  Nie  ☒  Áno   ☐  Nie 

 
  



 
 

 

PRIORITA Udržateľná a spravodlivá transformácia územia TSK 

STRATEGICKÝ CIEĽ 2 Ekonomika, podnikanie a inovácie 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 
2.4 Podpora rozvoja udržateľného poľnohospodárstva a 
obehového hospodárstva 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na podporu lokálneho poľnohospodárstva a ďalších 
aspektov obehového hospodárstva, ako napríklad udržateľné odpadové 
hospodárstvo a vodné hospodárstvo. Súvisí s podporou rozvoja podnikania v 
poľnohospodárstve, s dôrazom na obehové a ekologické poľnohospodárstvo a na 
využitie pôdy, ktorá nie je využívaná z dôvodu banskej činnosti.  Ďalšia podpora  
obehového hospodárstva by mala byť zameraná na integráciu projektov 
priemyselnej výroby a odpadového alebo vodného hospodárstva, napríklad vo 
forme inovatívnych možností energetického využitia nevyužiteľného odpadu alebo 
využívania odpadových materiálov vo výrobe produktov. 

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, limity, 
problémy impulzy na ktoré špecifický 
cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner súkromný sektor 
Ekonomika a inovácie 
5. transformácia uhoľného regiónu 
Hornej Nitry 
  Spolupracujúci 

partneri 

TSK a organizácie v zriaďovateľskej 
kompetencii, územná samospráva, 
štátna správa a jej príslušné 
organizácie 

Väzba špecifického cieľa na na sektorálne stratégie 
Väzba špecifického cieľa na 

Integrovanú územnú investíciu 

Aktualizácia Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná 
Nitra (verzia November 2020) Integrovaná územná investícia 7: 

Transformácia uhoľného regiónu 
horná Nitra   

Opatrenia špecifického cieľa  

• Rozvoj podnikania v poľnohospodárstve a ekologického a obehového poľnohospodárstva 
• Rozvoj ostatných sektorov obehového hospodárstva 

Indikátory TSK viažuce sa ku špecifickému cieľu 

Názov indikátora 
Typ 
indikátora 

Dátový set pre jeho 
monitorovanie 

Vstupná 
hodnota  

Cieľová 
hodnota 

          

Operácie/Projekty  napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

 

Projekty strategicko-plánovacích regiónov TSK  



 
 

 

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 

SPR Prievidza SPR Partizánske 

☒  Áno   ☐  Nie  ☒  Áno   ☐  Nie 

 
  



 
 

 

PRIORITA Udržateľná a spravodlivá transformácia územia TSK 

STRATEGICKÝ CIEĽ 2 Ekonomika, podnikanie a inovácie 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na podporu využitia potenciálu cestovného ruchu  
prostredníctvom diverzifikovania s cieľom zabezpečiť celoročný potenciál a 
zmierniť sezónnu volatilitu dopytu po službách cestovného ruchu. Rovnako cieli 
na príležitosť stavať na banskej tradícii a ponúknuť v tejto súvislosti nové turistické 
atrakcie využitím potenciálu konverzie industriálnych areálov, ako aj 
transformácie dopadov banskej činnosti na turistické využitie. Cieľ tiež súvisí so 
zvýšením informovanosti o cestovnom ruchu v regióne, zlepšením 
marketingových aktivít, integráciou turistických atrakcií v regióne, ako aj rozvojom 
informačných centier cestovného ruchu a rozvojom podpornej infraštruktúry, ako 
sú napríklad cyklocesty a rozvoj infraštruktúry letiska. 

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, limity, 
problémy impulzy na ktoré špecifický 
cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner 
TSK a organizácie v zriaďovateľskej 
kompetencii, územná samospráva, 
súkromný sektor 

Ekonomika a inovácie 
5. transformácia uhoľného regiónu 
Hornej Nitry 
  Spolupracujúci 

partneri 
štátna správa a jej príslušné 
organizácie 

Väzba špecifického cieľa na na sektorálne stratégie 
Väzba špecifického cieľa na 

Integrovanú územnú investíciu 

Aktualizácia Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná 
Nitra (verzia November 2020) Integrovaná územná investícia 7: 

Transformácia uhoľného regiónu 
horná Nitra   

Opatrenia špecifického cieľa  

• Rozvoj cestovného ruchu v nadväznosti na tradíciu regiónu 
• Rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu v regióne 

Indikátory TSK viažuce sa ku špecifickému cieľu 

Názov indikátora 
Typ 
indikátora 

Dátový set pre jeho 
monitorovanie 

Vstupná 
hodnota  

Cieľová 
hodnota 

  

Operácie/Projekty  napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Projekty TSK 

 

Projekty strategicko-plánovacích regiónov TSK  

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 



 
 

 

SPR Prievidza SPR Partizánske 

☒  Áno   ☐  Nie  ☒  Áno   ☐  Nie 

 
  



 
 

 

PRIORITA Udržateľná a spravodlivá transformácia územia TSK 

STRATEGICKÝ CIEĽ 3 Udržateľné životné prostredie 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.1 Odstraňovanie environmentálnych dopadov a vplyvov 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na odstránenie environmentálnych dopadov a iných 
vplyvov na krajinu a životné prostredie, ako aj na podporu bezpečného a 
ekologického ukončovania banskej činnosti. Ide o environmentálne dopady, ktoré 
vznikli banskou činnosťou alebo výrobou energií z hnedého uhlia (skládky a 
odkaliská popola), ale aj rôzne vyvolané vplyvy na životné prostredie, ktoré sú 
výsledkom týchto činností (trhliny horninových masívov, prepadliská a zosuvy, 
ktoré vznikli v dôsledku poddolovania, dopady na infraštruktúru, znečistenie pôdy 
a vody, a pod.). Okrem toho existujú environmentálne dopady, pri ktorých nemusí 
byť známy pôvodca, a ktorých odtránenie je tiež predmetom aktivít tohto 
špecifického cieľa. 

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, limity, 
problémy impulzy na ktoré špecifický 
cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner súkromný sektor 
Ekonomika a inovácie 
5. transformácia uhoľného regiónu 
Hornej Nitry 
  Spolupracujúci 

partneri 

TSK a organizácie v zriaďovateľskej 
kompetencii, územná samospráva, 
štátna správa a jej príslušné 
organizácie 

Väzba špecifického cieľa na na sektorálne stratégie 
Väzba špecifického cieľa na 

Integrovanú územnú investíciu 

Aktualizácia Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná 
Nitra (verzia November 2020) Integrovaná územná investícia 7: 

Transformácia uhoľného regiónu 
horná Nitra   

Opatrenia špecifického cieľa  

• Riešenie environmentálnych dopadov a vplyvov spôsobených banskou činnosťou a ukončovanie banskej 
činnosti 
• Riešenie environmentálnych dopadov a vplyvov spôsobených inou činnosťou 

Indikátory TSK viažuce sa ku špecifickému cieľu 

Názov indikátora 
Typ 
indikátora 

Dátový set pre jeho 
monitorovanie 

Vstupná 
hodnota  

Cieľová 
hodnota 

          

Operácie/Projekty  napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

 

Projekty strategicko-plánovacích regiónov TSK  



 
 

 

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 

SPR Prievidza SPR Partizánske 

☒  Áno   ☐  Nie  ☒  Áno   ☐  Nie 

 
  



 
 

 

PRIORITA Udržateľná a spravodlivá transformácia územia TSK 

STRATEGICKÝ CIEĽ 3 Udržateľné životné prostredie 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.2 Rozvoj udržateľnej energetiky 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na kapitalizáciu tradície regiónu v oblasti 
energetiky a v procese transformácie regiónu  a podporu   udržateľnej a 
nízkouhlíkovej energetiky, ako aj na podporu smerujúcu k znižovaniu 
dopytu po energiách vo forme projektov energetickej efektívnosti v 
rôznych oblastiach, a na implementáciu smart riešení v energetike. 

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, 
limity, problémy impulzy na 
ktoré špecifický cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner 
TSK a organizácie v zriaďovateľskej 
kompetencii, územná samospráva, 
súkromný sektor 

Ekonomika a inovácie 
5. transformácia uhoľného 
regiónu Hornej Nitry 
  

Spolupracujúci partneri 
štátna správa a jej príslušné 
organizácie 

Väzba špecifického cieľa na na sektorálne stratégie 
Väzba špecifického cieľa na 

Integrovanú územnú investíciu 

Aktualizácia Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra 
(verzia November 2020) Integrovaná územná investícia 7: 

Transformácia uhoľného regiónu 
horná Nitra   

Opatrenia špecifického cieľa  

• Rozvoj udržateľného tepelného hospodárstva regióne 
• Rozvoj nízkouhlíkovej energetiky v regióne 
• Podpora energetickej efektívnosti v regióne 
• Podpora smart riešení v energetike v regióne 
• Zriadenie Regionálneho centra udržateľnej energetiky 

Indikátory TSK viažuce sa ku špecifickému cieľu 

Názov indikátora 
Typ 
indikátora 

Dátový set pre jeho 
monitorovanie 

Vstupná 
hodnota  

Cieľová 
hodnota 

          

Operácie/Projekty  napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Projekty TSK 

HUMANITY - centrum sociálnej pomoc 

Gymnázium Vavrinca Beneditka Nedožerského v Prievidzi 

SOŠ Handlova 

SOŠ Prievidza 



 
 

 

SOŠ J.A. Baťu Partizánske 

SOŠ Nováky 

CSS Bôrik Nitrianske Pravno 

CSS Domino 

CSS Partizánske 

Komplexná rekonštrukcia internátu pri SOŠOS Prievidza 

Zníženie energetickej náročnosti NsP Prievidza 

Projekty strategicko-plánovacích regiónov TSK  

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 

SPR Prievidza SPR Partizánske 

☒  Áno   ☐  Nie  ☒  Áno   ☐  Nie 

 
  



 
 

 

PRIORITA Udržateľná a spravodlivá transformácia územia TSK 

STRATEGICKÝ CIEĽ 3 Udržateľné životné prostredie 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.3 Zlepšovanie životného prostredia 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na zlepšenie životného prostredia, s cieľom zvýšiť 
atraktivitu regiónu a znížiť dopady znečisteného životného prostredia na zdravie 
obyvateľstva. Rovnako cieli na lokálne zlepšenie kvality ovzdušia, napr.: podporou 
výmeny starých spaľovacích zariadení v rodinných domoch či bytových domoch za 
efektívnejšie zariadenia. V neposlednom rade cieľ sa zameriava na podporu 
udržateľného hospodárstva, ktoré by malo minimalizovať dopady na životné 
prostredie (napríklad v oblasti odpadového 
hospodárstva, vodného hospodárstva alebo pôdohospodárstva), ako aj na podporu 
v oblasti konverzie environmentálne zaťažených území a areálov na nové využitie, 
ktoré by prispievalo aj k zlepšovaniu životného prostredia. 

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, limity, 
problémy impulzy na ktoré špecifický 
cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner 
TSK a organizácie v zriaďovateľskej 
kompetencii, územná samospráva, 
súkromný sektor 

Ekonomika a inovácie 
5. transformácia uhoľného regiónu 
Hornej Nitry 
  Spolupracujúci 

partneri 
štátna správa a jej príslušné 
organizácie 

Väzba špecifického cieľa na na sektorálne stratégie 
Väzba špecifického cieľa na 

Integrovanú územnú investíciu 

Aktualizácia Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná 
Nitra (verzia November 2020) Integrovaná územná investícia 7: 

Transformácia uhoľného regiónu 
horná Nitra   

Opatrenia špecifického cieľa  

• Podpora investícií do udržateľného odpadového hospodárstva 
• Podpora investícií do udržateľného vodného hospodárstva 
• Podpora konverzie environmentálne zaťažených území a areálov 

Indikátory TSK viažuce sa ku špecifickému cieľu 

Názov indikátora 
Typ 
indikátora 

Dátový set pre jeho 
monitorovanie 

Vstupná 
hodnota  

Cieľová 
hodnota 

          

Operácie/Projekty  napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

 

Projekty strategicko-plánovacích regiónov TSK  

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 



 
 

 

SPR Prievidza SPR Partizánske 

☒  Áno   ☐  Nie  ☒  Áno   ☐  Nie 

 
  



 
 

 

PRIORITA Udržateľná a spravodlivá transformácia územia TSK 

STRATEGICKÝ CIEĽ 4 Kvalita života a sociálna infraštruktúra 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 
4.1 Zlepšenie zdravotníckych, medicínsko-kúpeľných a sociálnych 
služieb 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický ciel sa zameriava na podporu rozvoja a modernizácie infraštruktúry pre 
poskytovanie zdravotníckych a sociálnych služieb v regióne. Tiež sa zameriava na 
podporu medicínsko-kúpeľných služieb, ako aj rekreačné wellness kúpeľné služby. 
Kúpeľná infraštruktúra poskytuje možnosť rozvíjať zdravotnícke a medicínske 
služby v symbióze s kúpeľným cestovným ruchom. Osobitne dôležitým v tohto 
špecifickom ciele je podpora posilnenia sociálnej a zdravotníckej infraštruktúry a 
sociálnych a zdravotníckych služieb zameraných na ohrozené skupiny 
zamestnancov ťažobného priemyslu. 

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, limity, 
problémy impulzy na ktoré špecifický 
cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner 
TSK a organizácie v zriaďovateľskej 
kompetencii, územná samospráva, 
súkromný sektor, neziskový sektor 

Ekonomika a inovácie 
5. transformácia uhoľného regiónu 
Hornej Nitry 
  Spolupracujúci 

partneri 
štátna správa a jej príslušné 
organizácie 

Väzba špecifického cieľa na na sektorálne stratégie 
Väzba špecifického cieľa na 

Integrovanú územnú investíciu 

Aktualizácia Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná 
Nitra (verzia November 2020) Integrovaná územná investícia 7: 

Transformácia uhoľného regiónu 
horná Nitra   

Opatrenia špecifického cieľa  

• Rozvoj zdravotníckych a medicínsko-kúpeľných služieb v nadväznosti na dopady banskej činnosti 
• Rozvoj sociálnych služieb v nadväznosti na ukončovanie banskej činnosti 

Indikátory TSK viažuce sa ku špecifickému cieľu 

Názov indikátora 
Typ 
indikátora 

Dátový set pre jeho 
monitorovanie 

Vstupná 
hodnota  

Cieľová 
hodnota 

          

Operácie/Projekty  napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Projekty TSK 

Modernizácia Nemocnica s poliklinikou Bojnice 

Nemocnica s poliklinikou Bojnice 

Rekonštrukcia a modernizácia CSS Bôrik Nitrianske Pravno 



 
 

 

Rekonštrukcia a modernizácia CSS Domino 

Rekonštrukcia a modernizácia HUMANITY - CSP 

Rekonštrukcia a modernizácia CSS Partizánske 

Projekty strategicko-plánovacích regiónov TSK  

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 

SPR Prievidza SPR Partizánske 

☒  Áno   ☐  Nie  ☒  Áno   ☐  Nie 

 
  



 
 

 

PRIORITA Udržateľná a spravodlivá transformácia územia TSK 

STRATEGICKÝ CIEĽ 4 Kvalita života a sociálna infraštruktúra 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4.2  Zlepšenie kvality života obyvateľov a spoločenská revitalizácia 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na  rozvoj kultúry, voľnočasových, športových a 
rekreačných aktivít, ktoré súvisia  nielen so zvyšovaním atraktivity regiónu pre 
miestnych obyvateľov, ale sú úzko prepojené aj na rozvoj cestovného ruchu v 
regióne. Cieľ tiež podporuje rozvoj nájomného bývania ako nástroja podpory 
slabším sociálnym skupinám, ale aj ako štartovacie bývanie pre mladé rodiny, čo 
pomôže ich stabilizácií v regióne. V neposlednom rade sa cieľ zameriava aj na rozvoj 
verejných služieb a zavádzanie moderných konceptov v miestnej samospráve, ako 
je koncept smart city/región.  

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, limity, 
problémy impulzy na ktoré špecifický 
cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner 
TSK a organizácie v zriaďovateľskej 
kompetencii, územná samospráva 

Ekonomika a inovácie 
5. transformácia uhoľného regiónu 
Hornej Nitry 
  

Spolupracujúci 
partneri 

štátna správa a jej príslušné 
organizácie, súkromný sektor 

Väzba špecifického cieľa na na sektorálne stratégie 
Väzba špecifického cieľa na 

Integrovanú územnú investíciu 

Aktualizácia Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná 
Nitra (verzia November 2020) Integrovaná územná investícia 7: 

Transformácia uhoľného regiónu 
horná Nitra   

Opatrenia špecifického cieľa  

• Rozvoj kultúry v regióne 
• Rozvoj možností cestovného ruchu, voľnočasových, športových a rekreačnýchaktivít v regióne 
• Rozvoj kvality verejných služieb pre obyvateľov 
• Rozvoj podpory bývania v regióne 

Indikátory TSK viažuce sa ku špecifickému cieľu 

Názov indikátora 
Typ 
indikátora 

Dátový set pre jeho 
monitorovanie 

Vstupná 
hodnota  

Cieľová 
hodnota 

          

Operácie/Projekty  napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Projekty TSK 

 

Projekty strategicko-plánovacích regiónov TSK  

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 

SPR Prievidza SPR Partizánske 

☒  Áno   ☐  Nie  ☒  Áno   ☐  Nie 

 



 
 

 

  



 
 

 

PRIORITA Udržateľná a spravodlivá transformácia územia TSK 

STRATEGICKÝ CIEĽ 4 Kvalita života a sociálna infraštruktúra 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4.3 Zlepšenie vzdelávania a kvalifikácie pracovnej sily 

Popis špecifického cieľa 

špecifický cieľ sa zameriava na prispôsobenie sa školstva v regióne potrebám trhu 
práce. To bude vytvárať tlak na stredné 
odborné školstvo, ako aj na vysoké školstvo, aby prispôsobili svoje študijné programy 
novým podmienkam. Rovnako sa cieľ zameriava  podporu spolupráce vzdelávacích 
inštitúcií so zamestnávateľmi, ako aj s inovatívnymi podnikmi. Prepájaním 
a spoluprácou vysokoškolského vzdelávania so zamestnávateľmi sa prispeje nielen k 
výchove talentov v regióne, ale aj k ich udržaniu v regióne. V neposlednom rade je 
súčasťou špecifického cieľa aj posilnenie mimoškolského vzdelávanie a rekvalifikácie 
s cieľom podporiť uplatnenie bývalých zamestnancov ťažobného priemyslu na trhu 
práce. 

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, limity, 
problémy impulzy na ktoré špecifický 
cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner 
TSK a organizácie v zriaďovateľskej 
kompetencii, územná samospráva, 
neziskový sektor 

Ekonomika a inovácie 
5. transformácia uhoľného regiónu 
Hornej Nitry 
  Spolupracujúci 

partneri 
štátna správa a jej príslušné 
organizácie, súkromný sektor 

Väzba špecifického cieľa na na sektorálne stratégie 
Väzba špecifického cieľa na 

Integrovanú územnú investíciu 

Aktualizácia Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná 
Nitra (verzia November 2020) Integrovaná územná investícia 7: 

Transformácia uhoľného regiónu 
horná Nitra   

Opatrenia špecifického cieľa  

• Podpora stredného školstva a duálneho vzdelávania v regióne 
• Podpora vyššieho vzdelávania v regióne 
• Podpora mimoškolského vzdelávania, rekvalifikácií a talentov 

Indikátory TSK viažuce sa ku špecifickému cieľu 

Názov indikátora 
Typ 
indikátora 

Dátový set pre jeho 
monitorovanie 

Vstupná 
hodnota  

Cieľová 
hodnota 

          

Operácie/Projekty  napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

Hornonitrianske centrum vzdelania 

Modernizácia SOŠ Handlová 

Areálové úpravy v SOŠ Handlová 

Zážitkové vedecké centrum v Hvezdárni Partizánske 



 
 

 

SOŠ Nováky 

Projekty strategicko-plánovacích regiónov TSK  

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 

SPR Prievidza SPR Partizánske 

☒  Áno   ☐  Nie  ☒  Áno   ☐  Nie 

 
  



 
 

 

PRIORITA Udržateľná a spravodlivá transformácia územia TSK 

STRATEGICKÝ CIEĽ 4 Kvalita života a sociálna infraštruktúra 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 
4.4 Zvýšenie sociálnej starostlivosti ohrozených skupín 
obyvateľstva 

Popis špecifického cieľa 
Špecifický cieľ sa zameriava na zmiernenie sociálnych dopadov a vplyvov pre 
zamestnancov v ťažobnom priemysle, ktorí prídu o zamestnanie z dôvodu 
postupného ukončovania ťažby uhlia v regióne. 

Doba 
realizácie 

Partneri pre implementáciu špecifického cieľa 
Väzba na výzvy, potenciálny, limity, 
problémy impulzy na ktoré špecifický 
cieľ reaguje 

2022 - 
2030 

Hlavný partner súkromný sektor 
Ekonomika a inovácie 
5. transformácia uhoľného regiónu 
Hornej Nitry 
  Spolupracujúci 

partneri 

TSK a organizácie v zriaďovateľskej 
kompetencii, územná samospráva, 
neziskový sektor, štátna správa a 
jej príslušné organizácie 

Väzba špecifického cieľa na na sektorálne stratégie 
Väzba špecifického cieľa na 

Integrovanú územnú investíciu 

Aktualizácia Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná 
Nitra (verzia November 2020) Integrovaná územná investícia 7: 

Transformácia uhoľného regiónu 
horná Nitra   

Opatrenia špecifického cieľa  

• Podpora asistencie a právnej starostlivosti o skupiny obyvateľstva ohrozené ukončovaním banskej činnosti 
• Podpora na trhu práce pre skupiny obyvateľstva ohrozené ukončovaním banskej činnosti 

Indikátory TSK viažuce sa ku špecifickému cieľu 

Názov indikátora 
Typ 
indikátora 

Dátový set pre jeho 
monitorovanie 

Vstupná 
hodnota  

Cieľová 
hodnota 

          

Operácie/Projekty  napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

 

Projekty strategicko-plánovacích regiónov TSK  

(indikuje sa existencia zámerov územia vo väzba na Špecifický cieľ. Zámery sú konkretizované v Prílohe) 

SPR Prievidza SPR Partizánske 

☒  Áno   ☐  Nie ☒  Áno   ☐  Nie 

 
  



 
 

 

REALIZAČNÁ A FINANČNÁ ČASŤ PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO 

ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZOVJA TRENČIANSKÉHO 

SAMOSPRÁVNEHO KRAJA PRE ROKY 2022-2030 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIORITA – INOVATÍVNY KRAJ 

  



 
 

 

 

  

PRIORITA Inovatívny kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 1 Inovatívna regionálna ekonomika a rozvoj smart infraštruktúry 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.1. Výskumné, inovačné a kreatívne centrá 

Popis špecifického cieľa 
Špecifický cieľ sa zameriava na budovanie a podporu inovačných, kreatívnych a 
vývojových centier, vzdelávacích kampusov a iných integrovaných centier 
spolupráce (start-ups). 

Doba realizácie 

2022 – 2030 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) budovanie a/alebo podpora kreatívnych a startup centier s dôrazom na revitalizáciu území a objektov 
brownfields na území kraja,  

b) budovanie a/alebo podpora integrovaných školských kreatívnych kampusov ako priestorov na prepájanie 
rôznych úrovní vzdelávania a podpory talentov v spolupráci so zainteresovanými podnikmi 

c) budovanie a/alebo podpora regionálneho systému creative hubs, creative point, fablabs. 

d) budovanie a/alebo podpora siete inovačných a vývojových centier na území kraja 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

Školský kampus Zámostie 

Školský kampus v Považskej Bystrici 

Kreatívny kampus v Púchove 

Centrá služieb SŠ 

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

18 833 000,- € 

Operačný program Slovensko 
Plán obnovy a odolnosti 

Rozpočet TSK 
Program Interreg 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

 Kreatívne centrum TnUAD Púchov Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčíne  

3V Centrum Trenčín – vedecko-výskumné a 
vývojové centrum v Trenčíne 

Ministerstvo obrany SR 

Inovačné centrum (Living Lab+inkubátor) 
Dubnica nad Váhom 

Dubnica nad Váhom 

Inovácia laboratória pre sklokeramické 
materiály 

SAV/TnUAD v Trenčíne 



 
 

 

 

  

PRIORITA Inovatívny kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 1 Inovatívna regionálna ekonomika a rozvoj smart infraštruktúry 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 
1.2. Podpora regionálnej ekonomiky a inovatívne partnerstvá 
(triple helix) 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na budovanie a podporu klastrov, obecných sociálnych 
podnikov a ďalších štruktúr podporujúcich integrovanú spoluprácu rôznorodých 
sektorov (verejná správa - súkromný sektor - tretí sektor  - akademický sektor - 
výskum/vývoj) 

Doba realizácie 

2022 – 2030 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) budovanie a podpora systémov podpory vrátane klastrov pre rozvoj spolupráce  a rozšírenie výskumných a 
inovačných kapacít a využívania pokročilých technológií v kraji, 

b) podpora malého a stredného podnikania vrátane internacionalizácie a  ochrany, transferu a 
komercionalizácie duševného vlastníctva 

c) podpora obecných sociálnych podnikov a sociálnych podnikov MaS, 

d) infraštruktúra pre podnikanie vrátane priemyselných parkov, 

e) regionálny rozvojový fond (vrátane rizikového kapitálu). 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

 

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

 

Operačný program Slovensko 
Plán obnovy a odolnosti 

Rozpočet TSK 
Program Interreg 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

3V Centrum Trenčín – vedecko-výskumné a 
vývojové centrum v Trenčíne 

Ministerstvo obrany SR 

Inovačné centrum (Living Lab+inkubátor) 
Dubnica nad Váhom 

Dubnica nad Váhom 



 
 

 

PRIORITA Inovatívny kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 1 Inovatívna regionálna ekonomika a rozvoj smart infraštruktúry 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 
1.3. Udržateľné a inovatívne poľnohospodárstvo a lesné 
hospodárstvo 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na budovanie a podporu štruktúr pre udržateľné a 
inovatívne poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, potravinárstvo a prvovýrobu, 
vrátane podpory integrovanej spolupráce rôznorodých sektorov (verejná správa - 
súkromný sektor - tretí sektor  - akademický sektor - výskum/vývoj), podpory tvorby 
regionálneho produktu a pod. 

Doba realizácie 

2022 – 2030 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) podpora modernizácie poľnohospodárskych areálov, 
b) podpora efektivity prvovýroby (budovanie závlah, digitalizácia prvovýroby, zlepšenie životných podmienok 
zvierat, podpora neproduktívnych investícií (budovanie/rekonštrukcia skladovacích kapacít na hospodárske 
hnojivá, podpora nových technológií v oblasti prvovýroby, 
c) budovanie a podpora systémov podpory vrátane klastrov pre rozvoj spolupráce  poľnohospodárskych a 
potravinárskych spoločností v kraji, 
d) budovanie a podpora systémov podpory lesného hospodárstva (napr. prepojenie lesného hospodárstva so 
sektormi hospodárstva, o.i. cestovným ruchom, podpora urbárov a i.) v kraji, 
e) ekologizácia prvovýroby napr. využitie alternatívnych metód ochrany rastlín (znižovanie množstva 
používaných chemických ochranných látok), 
f) rizikový fond pre mimoriadne situácie, 
g) spracovanie domácich surovín, zvýšenie spracovateľských a skladovacích kapacít, 
h) technológie na zlepšenie a monitorovanie kvality potravinárskych výrobkov a dosledovateľnosti potravín,  
i) budovanie regionálnych systémov predaja a propagácie (regionálny produkt vrátane potrebnej 
infraštruktúry napr. regionálne poľnohospodárske a potravinárske trhy,  
j) budovanie podporných systémov a programov vzdelávania a rozvoja kapacít v poľnohospodárskom, 
potravinárskom sektore a lesnom hospodárstve v kraji, 
k) obnova potenciálu lesného hospodárstva a všetkých funkcií lesov, ktoré sú narušené prírodnými a 
antropogénnymi faktormi,  prispôsobenie sa negatívnym vplyvom klimatickej zmeny,  eliminácia inváznych 
druhov drevín, 
l) zakladanie a obnova sprievodnej a rozptýlenej vegetácie (háje, ostrovčeky, remízky, atď.) v 
poľnohospodárskej krajine, 
m) rozvoj mimoprodukčných funkcií lesov a diverzifikácia lesnej výroby (rekreačná infraštruktúra, obnova 
lesných včelstiev, lesných chodníkov a ciest...) 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

 

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

 

Operačný program Slovensko 
Plán obnovy a odolnosti 

Fond spravodlivej transformácie 
Rozpočet TSK 

Projekty iných partnerov  



 
 

 

 

  

Názov projektu Nositeľ projektu 



 
 

 

PRIORITA Inovatívny kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 1 Inovatívna regionálna ekonomika a rozvoj smart infraštruktúry 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.4. Cestovný ruch ako pilier regionálnej ekonomiky 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na rozvoj potenciálu kraja v oblasti cestovného ruchu, 
či už v oblasti prírodného alebo kultúrneho dedičstva, športového potenciálu, 
potenciálu v oblasti kúpeľníctva a zdravého životného štýlu, vrátane budovania 
infraštruktúry a ľudských kapacít. 

Doba realizácie 

2022 – 2030 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) rozvoj cykloturistiky ako segmentu cestovného ruchu – budovanie a údržba siete cykloturistických trás, 
vrátane infraštruktúry (lávky, odpočívadlá, rozhľadne, tématické infotabule a pod.), 
b) marketingová podpora a propagácia cykloturistiky v regióne, budovanie značky Trenčiansky cykloregión, 
c) budovanie a kompletizácia infraštruktúry najmä cyklotrás prepájajúcej špecifické prvky atraktivity regiónov 
(komplementárne ku sieti cyklodopravy), 
d) obnova národných kultúrnych pamiatok, kultúrnych pamiatok (vrátane sakrálnych) ako významných 
atrakcií cestovného ruchu, 
e) obnova a modernizácia ostatnej kultúrnej infraštruktúry (vrátane vybavenosti), 
f) zvýšenie interaktivity prezentácie kultúrnych expozícií 
g) Trenčín - Európske hlavné mesto kultúry 2026 ako projekt strategického významu, 
h) využitie prírodného potenciálu pre rozvoj cestovného ruchu vrátane podpory kúpeľníctva, 
i) podpora tradičnej živej kultúry a folklóru ako atraktorov cestovného ruchu, 
j) podpora rozvoja ekoturizmu a voľnočasových aktivít zameraných na ochranu prírody, 
k) využitie náboženských pamiatok a aktivít pre rozvoj cestovného ruchu (pútnické miesta, historické 
pamiatky a pod.),  
l) využitie potenciálu športu a aktívneho životného štýlu pre rozvoj cestovného ruchu 
m) rozvoj regionálnych produktovej cestovného ruchu v kraji na báze regionálnych špecifík, 
n) zlepšenie prístupnosti atrakcií cestovného ruchu osobám so zdravotným telesným postihnutím, 
bezbariérové riešenia pre pešie i dopravné trasy vedúce k atrakciám cestovného ruchu. 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

Vážska cyklomagistrála - dobudovanie 

Hornonitrianska magistrála - dobudovanie 

SMART cyklistická infraštruktúra 

Zážitkové vedecké centrum v Hvezdárni Partizánske 

Modernizácia Galérie M.A.Bazovského 

Trenčiansky hrad - obnova rezidenčných priestorov nad vstupnou bránou, komplexná rekonštrukcia a 
adaptácia na priestor pre ubytovanie, nová expozícia 

Trenčianske múzeum - nové expozície 

Vybudovanie krajskej siete ekocentier TSK 

Obnova Domu Janka Jesenského 

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

15 620 000,- € Operačný program Slovensko 



 
 

 

 

  

Plán obnovy a odolnosti 
Rozpočet TSK 

Fond spravodlivej transformácie 
EHMK 

Program Interreg 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

Nabíjacie stanice pre elektrobicykle Krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín 



 
 

 

 

  

PRIORITA Inovatívny kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 2 Budovanie ľudských kapacít vrátane vzdelávania 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.1. Celoživotné vzdelávanie, rekvalifikácia a kariérne poradenstvo 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na celoživotné vzdelávanie kapacít pre malé a stredné 
podnikanie, sociálnu ekonomiku, striebornú ekonomiku, vrátane budovania a 
podpory centier celoživotného vzdelávania, kariérneho poradenstva, zdieľaných 
služieb a pod. 

Doba realizácie 

2022 – 2030 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) harmonizácia požiadaviek zamestnávateľov a trhu práce, napr. rekvalifikácie, optimalizácia typu a počtu 
učebných odborov aj s ohľadom na celoživotné vzdelávanie, 
b) inovácie výchovno-vzdelávacieho procesu a infraštruktúry stredných škôl, vrátane infraštruktúry a prvkov 
digitalizácie vyučovacieho procesu a modernizácie internátov, aj s ohľadom na celoživotné vzdelávanie, 
c) budovanie a/alebo podpora siete  centier celoživotného vzdelávania napr. Hornonitrianske centrum 
celoživotného vzdelávania - vzdelávanie kapacít pre MSP, sociálna ekonomika, strieborná ekonomika a pod., s 
cieľom propagácie a podpory celoživotného vzdelávania a zintenzívnenia spolupráce škôl so 
zamestnávateľmi, 
d) budovanie regionálnych centier kariérneho poradenstva na území kraja, 
e) centrá zdieľaných služieb. 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

Hornonitrianske centrum vzdelania 

Podporné aktivity – verejné služby (sociálne, zdravotnícke) - vzdelávanie zamestnancov, motivačný systém, 
duálne vzdelávanie, 

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

1 500 000,- € 
Operačný program Slovensko 

Fond spravodlivej transformácie 
Rozpočet TSK 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

  



 
 

 

PRIORITA Inovatívny kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 2 Budovanie ľudských kapacít vrátane vzdelávania 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.2. Moderné stredné školstvo 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na modernizáciu vzdelávania, zvyšovanie atraktivity 
stredného školstva a harmonizáciu vzdelávacích programov s požiadavkami 
zamestnávateľov, podporu talentov a ďalšie aktivity zvyšujúce úroveň a kvalitu 
stredoškolského vzdelávania reagujúceho na požiadavky modernej doby. 

Doba realizácie 

2022 – 2030 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) zvýšenie kvality a atraktivity stredného školstva, modernizácia vzdelávacích programov, zavádzanie 
inšpiratívnych modelov vzdelávania v súbehu s kultúrnym, športovým a spoločenským vyžitím študentov, 
podporujúcim zdieľanie, kreativitu a rozvoj kritického myslenia, 
b) inovácie výchovno-vzdelávacieho procesu a infraštruktúry stredných škôl, vrátane infraštruktúry a prvkov 
digitalizácie vyučovacieho procesu a modernizácie internátov, 
c) harmonizácia vzdelávacích programov s požiadavkami zamestnávateľov v regiónoch kraja, zavádzanie 
experimentálnych odborných vzdelávacích programov s možnosťou flexibilne reagovať na požiadavky trhu 
práce,   
d) podpora spolupráce SŠ, zamestnávateľov a ďalších aktérov vzdelávania, duálne vzdelávanie, 
e) budovanie a/alebo podpora centier odborného vzdelávania a prípravy s cieľom propagácie a podpory 
odborného vzdelávania a zintenzívnenia spolupráce škôl so zamestnávateľmi, 
f) posilnenie výchovnej a motivačnej úlohy škôl (dni otvorených dverí, motivačné vedomostné súťaže, 
stredoškolská odborná činnosť, vyhľadávanie talentov, oceňovanie úspechov žiakov a pedagógov a pod.), 
g) posilnenie sociálnej inklúzie na školách (mentorské programy, kariérne poradenstvo, adekvátny počet 
špeciálnych pedagógov a asistentov učiteľa a pod.), 
h) posilnenie vnútorných kapacít škôl (vzdelávanie a motivácia pedagógov), 
i) zavedenie manažérstva kvality na úrovni SŠ. 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

Školský kampus Zámostie 

Školský kampus v Považskej Bystrici 

Modernizácia SPŠ DCA 

Kreatívny kampus v Púchove 

Hornonitrianske centrum vzdelania 

Modernizácia SOŠ Pruské 

Modernizácia SOŠ Handlová 

Rekonštrukcia telocvične SOŠ J.A.Baťu Partizánske 

Vybudovanie telocvične pre Gymnázium Ľ.Štúra v Trenčíne 

Prístavba telocvične SOŠ Trenčín 

Multifunkčné ihrisko SOŠ Trenčín 

Modernizácia bazéna SPŠ stavebnej E. Belluša Trenčín 

Rekonštrukcia telocvične SOŠ Prievidza 

Rekonštrukcia podlahy v telocvični SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou 

Prístavba telocvične Gymnázia v Púchove 



 
 

 

 

  

Modernizácia bazéna SPŠ Nové Mesto nad Váhom 

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

23 128 000,- € 

Operačný program Slovensko 
Plán obnovy a odolnosti 

Fond spravodlivej transformácie 
Envirofond 

Śtátny rozpočet 
Rozpočet TSK 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

  



 
 

 

 

  

PRIORITA Inovatívny kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 2 Budovanie ľudských kapacít vrátane vzdelávania 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.3. Budovanie ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na podporu vysokoškolských vzdelávacích, výskumných 
a vývojových programov v harmonizácii s požiadavkami zamestnávateľov, podporu 
talentov a ďalšie aktivity zvyšujúce úroveň a kvalitu vysokoškolského vzdelávania 
reagujúceho na požiadavky modernej doby. 

Doba realizácie 

2022 – 2030 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) podpora duálneho vzdelávanie na VŠ, podpora doktorandov a ich uplatnenia a podpora systémov 
prepojenia štúdia na VŠ a praxe. 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

 

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

 

Operačný program Slovensko 
Plán obnovy a odolnosti 

Fond spravodlivej transformácie 
Śtátny rozpočet 

Rozpočet TSK 
Program Interreg 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

 Kreatívne centrum TnUAD Púchov Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčíne  



 
 

 

 
 

  

PRIORITA Inovatívny kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 3 Rozumný kraj, mestá a obce 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.1. Infraštruktúra pre rozumný región (smart región) 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na budovanie a podporu SMART infraštruktúry regiónu 
podporujúcej zber, zdieľanie a spravovanie komplexných informácií v širokej škále 
oblastí (hospodárstvo, doprava, školstvo, zdravotníctvo, sociálne služby, kuktúra a 
služby cestovného ruchu atď.) 

Doba realizácie 

2022 – 2030 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) moderný a komplexný informačný systém územia TSK pre zdieľanie informácií v širokej škále služieb v 
oblastiach: 
 - hospodárstva (napr. potenciál pre podnikanie v brownfieldoch), 
 - integrovaného dopravného systému využívajúceho umelú inteligenciu,  
 - životného prostredia (napr. informácie o kvalite ovzdušia a i.), 
 - doprave (zdieľanie informácií o doprave),  
 - sociálnej a zdravotnej oblasti (napr. zdieľanie kapacít služieb v území),  
 - kultúry (napr. zdieľanie informácií o kultúrnych zariadeniach, exponátoch, akciách a pod.), 
 - školstva (zosieťovanie stredných odborných škôl rovnakého zamerania na výmenu vzdelávacích materiálov, 
odborných informácií, zosieťovanie firiem so strednými odbornými školami, napr. pre SOČ, zosieťovanie 
knižníc pri SOŠ s odbornou literatúrou a i.), 
 - cestovného ruchu, v rôznych atraktivitách CR, 
 - environmentálnej výchovy a ochrany prírody. 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

Projekty budovania a podpory SMART infraštruktúry, ktorá podporuje regionálne riešenia, nadväzujúce na 
projekty alebo v rámci projektov Spolupracujúcich partnerov. 

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

 

Operačný program Slovensko 
Plán obnovy a odolnosti 

Fond spravodlivej transformácie 
Rozpočet TSK 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

  



 
 

 

 

  

PRIORITA Inovatívny kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 3 Rozumný kraj, mestá a obce 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.2. Infraštruktúra pre rozumné mestá a obce (smart cities) 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na budovanie a podporu SMART infraštruktúry miest a 
obcí podporujúcej zber, zdieľanie a spravovanie komplexných informácií v širokej 
škále oblastí (hospodárstvo, doprava, školstvo, zdravotníctvo, sociálne služby, 
kuktúra a služby cestovného ruchu atď.) 

Doba realizácie 

2022 – 2030 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) zavádzanie smart prvkov v mestách a obciach pre využitie v širokom spektre oblastí (napr. zber dát, 
manažment údajov a pod.), 
b) platformy pre zdieľanie informácií s verejnosťou napr. smart verejný rozhlas a pod., 
c) platformy pre podporu manažmentu územia napr. digitálne plánovacie dokumentácie a pod. 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

Projekty budovania a podpory SMART infraštruktúry, ktorá podporuje regionálne riešenia, nadväzujúce na 
projekty alebo v rámci projektov Spolupracujúcich partnerov. 

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

 

Operačný program Slovensko 
Plán obnovy a odolnosti 

Fond spravodlivej transformácie 
Rozpočet TSK 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

  



 
 

 

 

  

PRIORITA Inovatívny kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 3 Rozumný kraj, mestá a obce 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.3. Moderné služby rozumných miest, obcí a regiónov 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na budovanie a podporu SMART služieb a digitalizácie v 
oblasti spravovania a využívania komplexných informácií v širokej škále oblastí 
(hospodárstvo, doprava, školstvo, zdravotníctvo, sociálne služby, kultúra a služby 
cestovného ruchu atď.) 

Doba realizácie 

2022 – 2030 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) digitalizácia služieb pre verejnosť, 
b) digitalizácia zbierkových predmetov kultúrnych inštitúcií (napr.  digitalizácia múzeí, galérií, hvezdárne ,  
knižníc - vlastivedné múzeum v PB, digitalizácia HN múzea v PD a smart princípov pre obe múzeá, 
c) digitalizácia knižníc, 
d) digitalizácia vzdelávacích materiálov pre školstvo, 
e) digitalizácia v oblasti sociálnych služieb a zdravotníctva, 
f) digitalizácia a prepojenie rôznych informácií potrebných pre obyvateľov (napr. digitalizácia farských matrík 
v nadväznosti na spoluprácu so štátnou správou pri evidovaní uzatvorených manželstiev, pohrebov a pod.), 
g) infraštruktúra pre dostupný internet na celom území kraja. 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

Projekty budovania a podpory SMART infraštruktúry, ktorá podporuje regionálne riešenia, nadväzujúce na 
projekty alebo v rámci projektov Spolupracujúcich partnerov. 

Komplexné riešenie modernizácie Verejnej knižnice V. Rešetku  

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

5 200 000,- € 

Operačný program Slovensko 
Plán obnovy a odolnosti 

Fond spravodlivej transformácie 
Rozpočet TSK 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

  



 
 

 

 

  

PRIORITA Inovatívny kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 3 Rozumný kraj, mestá a obce 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.4. Spolupracujúci a efektívny kraj, región, mestá a obce 

Popis špecifického cieľa 
Špecifický cieľ sa zameriava na budovanie a podporu kapacít spolupráce a sieťovania 
samospráv, vrátane poskytovania zdieľaných služieb. 

Doba realizácie 

2022 – 2030 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) budovanie siete centier podpory kapacít samospráv v kraji  a podpora spolupráce samospráv na 
racionalizácií a sieťovaní kapacít na regionálnej báze, 
b) podpora kreovania a spoločného poskytovania služieb na báze regionálnej spolupráce samospráv – napr. v 
oblasti územného plánovania, manažmentu operácií regionálneho rozvoja a pod.. 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

Projekty budovania centier spolupráce, sieťovania a zdieľania infraštruktúry a/alebo služieb, ktoré podporujú 
riešenia v nadväznosti na projekty partnerov.      

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

 

Operačný program Slovensko 
Plán obnovy a odolnosti 

Fond spravodlivej transformácie 
Rozpočet TSK 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

  



 
 

 

 

  

PRIORITA Inovatívny kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 3 Rozumný kraj, mestá a obce 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.5. Bezpečný kraj, región, mestá a obce 

Popis špecifického cieľa 
Špecifický cieľ sa zameriava na budovanie a podporu systémov a riešení 
prispievajúcich k zvyšovaniu bezpečnosti obyvateľov, ochrane zdravia a životov. 

Doba realizácie 

2022 – 2030 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) budovanie systémov a prvkov zvyšovania bezpečnosti obyvateľov, ochrany zdravia a životov (napr. 
kamerové systémy, bezpečné priechody a pod.), 
b) obnova existujúcich systémov vrátane potrebnej infraštruktúry v regiónoch (napr. mestské polície, 
dobrovoľné zložky hasičského zboru). 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

Projekty  budovania a podpory systémov a riešení prispievajúcich k zvyšovaniu bezpečnosti obyvateľov, 
ochrane zdravia a životov, realizovaných v nadväznosti na projekty partnerov. 

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

 

Operačný program Slovensko 
Plán obnovy a odolnosti 

Fond spravodlivej transformácie 
Rozpočet TSK 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIORITA – ZELENÝ KRAJ 

  



 
 

 

 
 
  

PRIORITA Zelený kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 1 Energetická efektívnosť územia a verejnej infraštruktúry 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.1. Obnoviteľné zdroje energie (geotermál, solár, biomasa) 

Popis špecifického cieľa 
Špecifický cieľ sa zameriava na podporu riešení s využitím obnoviteľných zdrojov 
energie. 

Doba realizácie 

2022 – 2030 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) inštalácia OZE lokálnych zdrojov využívajúc verejné budovy, bytové domy, brownfileds a voľné nevyužívané 
plochy výrobných podnikov, 
b) inštalácia resp. modernizácia zdrojov centrálneho zásobovania teplom vrátane podpory samospotrebiteľov 
(prosumer) v centrálnych systémoch. 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

 

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

 

Operačný program Slovensko 
Plán obnovy a odolnosti 

Fond spravodlivej transformácie 
Envirofond 

Rozpočet TSK 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

  



 
 

 

 
 
 
  

PRIORITA Zelený kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 1 Energetická efektívnosť územia a verejnej infraštruktúry 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.2. Energetická efektívnosť verejnej infraštruktúry 

Popis špecifického cieľa 
Špecifický cieľ sa zameriava na zvýšenie energetickej efektívnosti a hospodárnosti 
energetickej prevádzky modernizovanej infraštruktúry. 

Doba realizácie 

2022 – 2030 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) komplexná/nákladovo efektívna hĺbková obnova s cieľom zlepšenia energetickej hospodárnosti budov, s 
integráciou OZE (kde relevantné) a využitím prvkov na ochranu biodiverzity a zelenej infraštruktúry na 
podporu adaptácie na zmenu klímy, 
b) hĺbková obnova športovej infraštruktúry (napr. zimné štadióny, plavárne, kúpaliská, športové haly, 
telocvične a pod.) 
c) obnova a modernizácia systémov verejného osvetlenia, 
d) budovanie lokálnej, regionálnej infraštruktúry prenosu energií, ostrovné energetické systémy (napr. 
posilnená kabeláž verejného osvetlenia ako backbone lokálnej prenosovej siete – prenos energie medzi 
verejnými budovami, medzi OZE a infraštruktúrou elektromobility). 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

Projekty hĺbkovej obnovy verejných budov vo vlastníctve TSK 

Projekty zvyšovania energetickej efektívnosti verejnej infraštruktúry vo vlastníctve TSK 

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

45 283 000,- € 

Operačný program Slovensko 
Plán obnovy a odolnosti 

Fond spravodlivej transformácie 
Envirofond 

Rozpočet TSK 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

  



 
 

 

  

PRIORITA Zelený kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 1 Energetická efektívnosť územia a verejnej infraštruktúry 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.3. Budovanie kapacít v oblasti udržateľnej energetiky 

Popis špecifického cieľa Špecifický cieľ sa zameriava na budovanie centier udržateľnej energetiky v kraji. 

Doba realizácie 

2022 – 2030 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) budovanie krajského a regionálnych centier udržateľnej energetiky na území kraja. 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

Vybudovanie krajskej siete ekocentier     

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

500 000,- € 
Operačný program Slovensko 

Rozpočet TSK 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

  



 
 

 

 
  

PRIORITA Zelený kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 2 Obehová ekonomika a manažment odpadov 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.1. Regionálny manažment odpadov 

Popis špecifického cieľa 
Špecifický cieľ sa zameriava na redukciu vzniku odpadov, najmä komunálneho 
zmesového odpadu a komunálneho odpadu, ale aj stavebného odpadu a i., 
prostredníctvom riešení na zhodnocovanie odpadu. 

Doba realizácie 

2022 – 2030 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) regionálne združenie samospráv pre manažment odpadov (plasty, biomasa, bioodpad) vrátane technológií 
zhodnocovania odpadov, 
b) budovanie regionálnej infraštruktúry spracovania odpadov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu, 
c) budovanie systému pre spracovanie odpadov pre energetické zhodnotenie, 
d) intenzifikácia využívania existujúcich lokálnych zdrojov na energetické zhodnotenie odpadov (na území TSK 
– cementárne Horné Srnie a Ladce), 
e) budovanie lokálnych zdrojov pre energetické zhodnotenie odpadov (biomasa, bioodpad, tuhé alternatívne 
palivá a i.),  
f) podpora prechodu na účinné systémy zásobovania teplom v rámci existujúcich zariadení, napr.  bioplynové 
stanice a i. 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

     

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

 

Operačný program Slovensko 
Plán obnovy a odolnosti 

Fond spravodlivej transformácie 
Envirofond 

Rozpočet TSK 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

  



 
 

 

 
  

PRIORITA Zelený kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 2 Obehová ekonomika a manažment odpadov 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 
2.2. Dostupná a efektívna technická infraštruktúra - vodovody, 
kanalizácia 

Popis špecifického cieľa 
Špecifický cieľ sa zameriava na dobudovanie infraštruktúry verejných vodovodov a 
kanalizácie, vrátane ochrany vodných zdrojov. 

Doba realizácie 

2022 – 2030 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) identifikované balíky investícií podľa Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie 
Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027, 
b) balíky investičných zámerov samospráv na budovanie a obnovu infraštruktúry verejnej vodovody, 
c) balíky investičných zámerov samospráv na budovanie a obnovu infraštruktúry verejnej kanalizáce, 
d) ochrana a rozvoj vodných zdrojov na území kraja, 
e) alternatívne prístupy k odkanalizovaniu odpadových vôd: koreňové čistiarne, domové čistiarne vo 
vybraných územiach kraja. 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

     

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

 

Operačný program Slovensko 
Fond spravodlivej transformácie 

Envirofond 
Rozpočet TSK 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

  



 
 

 

 
 

  

PRIORITA Zelený kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 2 Obehová ekonomika a manažment odpadov 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 
2.3. Adaptácia na zmenu klímy, ekosystémové služby a ochrana 
biodiverzity 

Popis špecifického cieľa 
Špecifický cieľ sa zameriava na riešenia smerujúce k eliminácii dopadov zmeny klímy 
a uhlíkovej stopy prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a 
opatrení na zvyšovanie biodiverzity  

Doba realizácie 

2022 – 2030 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) eliminácia dopadov zmeny klímy a uhlíkovej stopy v urbanizovanom prostredí na území kraja,  
b) revitalizácia a budovanie nových prvkov zelenej infraštruktúry v sídlach vrátane opatrení na zvyšovanie 
biodiverzity (verejné priestory, vnútrobloky, areály ZŠ a MŠ a pod.). 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

Vybudovanie krajskej siete ekocentier 

Revitalizácia areálov v rámci projektov školských kampusov 

Revitalizácia areálov v rámci projektov modernizácie SŠ 

Trenčiansky hrad – revitalizácia zelených plôch 

Revitalizácia areálov v rámci projektov modernizácie zdravotníckych a sociálnych zariadení 

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

3 400 000,- € 

Operačný program Slovensko 
Fond spravodlivej transformácie 

Envirofond 
Rozpočet TSK 

Program Interreg 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

  



 
 

 

  

PRIORITA Zelený kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 2 Obehová ekonomika a manažment odpadov 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.4. Manažment krajiny a protipovodňová ochrana 

Popis špecifického cieľa 
Špecifický cieľ sa zameriava na riešenia prispievajúce k ochrane ekosystémov, 
chránených území a k ochrane krajiny pred povodňami 

Doba realizácie 

2022 – 2030 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) zmena obhospodarovania poľnohospodárskej krajiny pre zvýšenie retenčnej schopnosti poľnohospodárskej 
pôdy na území kraja, 
b) podporné opatrenia na zvyšovanie využívania organickej hmoty v pôde, 
c) podpora zmeny manažmentu lesov pre zvyšovanie retenčnej schopnosti lesa na území kraja, 
d) pozemkové úpravy na území kraja, 
e) melioračné opatrenia na území kraja, 
f) realizácia protipovodňových a regulačných opatrení na tokoch a vodných plochách kraja, 
g) systém čistenia vodných tokov, 
h) úprava (vyzdvihnutie) a obnova mostných konštrukcií v povodiach tokov, 
i) výsadba remíziek, alejí, stromoradí a inej zelene na otvorených priestranstvách, 
j) budovanie vodozádržných opatrení vo verejnom priestore sídiel (vsakovanie ako i opätovné využitie vody 
pre údržbu územia), 
k) budovanie systému suchých poldrov na území kraja. 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

Revitalizácia areálov v rámci projektov modernizácie zdravotníckych a sociálnych zariadení 

Revitalizácia areálov v rámci projektov školských kampusov 

Revitalizácia areálov v rámci projektov modernizácie SŠ 

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

2 900 000,- € 

Operačný program Slovensko 
Fond spravodlivej transformácie 

Envirofond 
Rozpočet TSK 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

  



 
 

 

 
  

PRIORITA Zelený kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 2 Obehová ekonomika a manažment odpadov 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.5. Environmentálne záťaže a ochrana vody, pôdy a ovzdušia 

Popis špecifického cieľa 
Špecifický cieľ sa zameriava na riešenia smerujúce k ochrane životného prostredia 
formou sanácie environmentálnych záťaží a eliminácie kontaminácie prostredia 
znečisťujúcimi látkami 

Doba realizácie 

2022 – 2030 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) sanácia a revitalizácia plôch zaťažených existujúcou environmentálnou záťažou (likvidácia nelegálnych 
skládok, envirozáťaže v územiach brownfields, sanácia a revitalizácia skládok komunálneho odpadu), 
b) sanácia nových  sedimentov na dne vodných tokov (Vážska kaskáda) a vodných plochách, 
c) výmena azbestových prvkov a ich sanácia, 
d) technológie a opatrenia znižovania emisií najvýznamnejších zdrojov znečistenia (napr. cementárne a pod.) 
na území kraja. 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

 

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

 

Operačný program Slovensko 
Fond spravodlivej transformácie 

Envirofond 
Rozpočet TSK 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

  



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORITA – PREPOJENÝ KRAJ 

  



 
 

 

 
 

  

PRIORITA Prepojený kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 1 Ekologická multimodálna mobilita 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.1 Elektromobilita 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na podporu ekologizácie dopravy a mobility v kraji 
prostredníctvom využitia potenciálov elektromobility. Špecifický cieľ integruje tak 
opatrenia smerujúce ku budovaniu a kompletizácií nevyhnutnej infraštruktúry 
elektromobility, ako i ku zaobstaraniu elektrovozidiel a ďalších zariadení, tak pre 
potreby samotného Úradu TSK a príslušných organizácií, ako i ďalších subjektov 
územnej samosprávy kraja, dopravcov a prevádzkovateľov hromadnej dopravy na 
území kraja.  

Doba realizácie 

2022 – 2030 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) budovanie infraštruktúry pre elektromobilitu – väzba na regionálnu energetiku, budovanie nabíjacích 
staníc v rámci celého územia TSK,  
b) nákup elektromobilov/elektrobusov pre potreby zabezpečenia rôznych druhov služieb  vrátane služieb v 
cestovnom ruchu, 
c) modernizácia a rozšírenie vozidlového parku prímestskej a mestskej hromadnej dopravy - nákup 
elektromobilov, elektrobusov, ale i autobusov s alternatívnym pohonom (hybridný pohon, vodíkové 
autobusy, a pod.) v rámci rozširovania vozového parku PAD, MHD. 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

Vybudovanie siete nabíjacích staníc pre elektromobily 

Podpora elektromobility v OvZP TSK 

SMART cyklistická infraštruktúra 

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

 

Operačný program Slovensko 
Plán obnovy a odolnosti 

Fond spravodlivej transformácie 
Rozpočet TSK 

Program Interreg 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

Nabíjacie stanice pre elektrobicykle Krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín 



 
 

 

PRIORITA Prepojený kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 1 Ekologická multimodálna mobilita 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.2. Multimodálna mobilita 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na podporu ekologizácie dopravy a mobility v kraji 
prostredníctvom využitia potenciálov na modernizáciu dopravnej infraštruktúry v 
prospech verejnej integrovanej dopravy, vo forme ekologických, vodozádržných, 
integrovaných, multimodálnych, bezbariérových a smart riešení.  

Doba realizácie 

2022 – 2030 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) budovanie integrovaného dopravného systému na území kraja s využitím SMART technológií,  
b) optimalizácia siete liniek VOD, kde železničná doprava bude tvoriť hlavný systém a autobusová doprava 
doplnkový systém, 
c) podpora vzniku siete kvalitných prestupných uzlov a súvisiacej infraštruktúry (odstavné parkoviská, 
úschovne bicyklov, bezpečné vyčkávacie miesta, bezbariérové riešenia pre imobilných a nevidomých 
občanov, s ohľadom na ekologické parametre – dostatok tieňa, prirodzenej vlhkosti vzduchu napr. 
prostredníctvom vodozádržných a zelených prvkov a pod.), 
d) budovanie nadväzujúcej infraštruktúry pre terminály integrovanej osobnej dopravy / TIOP (systém pešej a 
cyklistickej dopravy, cyklochodníky, mimoúrovňové riešenia a pod.), 
e) podpora bike sharingu a elektrobikesharingu do vhodných lokalít na území miest – s umiestnením 
nabíjačiek na verejných miestach, zriadením systému odstavných miest, a pod. 
f) integrované mestské dopravné systémy s využitím riadiacich prvkov umelou inteligenciou – nadväznosť 
dopravných systémov, informačné technológie a zdieľanie údajov (odchody, meškanie a pod.), 
g) budovanie systémov preferencie verejnej dopravy na svetelne riadených križovatkách nielen v mestských 
aglomeráciách, ale aj na území celého TSK,  
h) zvýšenie environmentálnej zodpovednosti pri riešeniach v oblasti  mobility (podpora zníženia dopadov 
zmeny klímy na krajinu, prívetivé návrhy s priaznivým dopadom na psychiku, bezpečnosť a zdravie 
cestujúcich, zvyšujúce kvalitu verejného priestoru, podpora výsadby zelene, umiestňovanie vodných a 
vodozádržných prvkov, opatrenia na znižovanie emisií a pod.), 
i)  rekonštrukcia autobusových zastávok- spracovanie jednotného systému zastávok VOD s informačnými 
technológiami s napojením na integrovaný dopravný systém s využitím smart technológií, 
j) zvyšovanie povedomia obyvateľov kraja o udržateľnej mobilite. 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

Vodíková doprava na Hornej Nitre 

Integrovaný dopravný systém TSK 

Nízkoemisná verejná doprava TSK 

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

32 000 000,- € 

Operačný program Slovensko 
Plán obnovy a odolnosti 

Fond spravodlivej transformácie 
Rozpočet TSK 

Program Interreg 

Projekty iných partnerov  



 
 

 

 

 

 

Názov projektu Nositeľ projektu 

  



 
 

 

  

PRIORITA Prepojený kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 1 Ekologická multimodálna mobilita 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.3. Cyklomobilita 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na podporu ekologizácie dopravy a mobility v kraji 
prostredníctvom využitia potenciálov na modernizáciu dopravnej infraštruktúry pre 
cyklodopravu, vo forme ekologických, vodozádržných, integrovaných, 
multimodálnych, bezbariérových a smart riešení.  

Doba realizácie 

2022 – 2030 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) rozvoj cyklodopravy ako integrálnej súčasti dopravného systému - budovanie cyklotrás v rámci výstavby 
nových komunikácií ako samostatne segregovaný druh dopravy, prioritne dobudovať nosnú cyklo  
infraštruktúru kraja  - Vážska a Ponitrianska cyklomagistrála a následne prípojné cyklotrasy na túto kostru 
(existujúca cyklostratégia kraja), 
b) regionálna a lokálna sieť cyklotrás prepájajúce sídla, vrátane siete cyklotrás na území miest pre zvýšenie 
dostupnosti dochádzky za prácou, vzdelaním a službami v území, 
c) podpora intermodality / opatrení na prepojenie cyklomobility s inými druhmi dopravy, 
d) zvyšovanie povedomia, riadenie, koordinácia a propagácia rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky (centrálna 
databáza, zber dát, podpora partnerstiev, priaznivá tarifná politika pre kombinovanú cyklodopravu, 
budovanie značky Trenčiansky cykloregión a pod.). 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

Vážska cyklomagistrála  úsek 3 TN - DCA 

Vážska cyklomagistrála úsek 4 Nemšová - DCA - Ladce 

Vážska cyklomagistrála úsek 8 Nosická priehrada - Milochov - PB 

Hornonitrianska magistrála úsek 2 PE - Zemianske Kostoľany  

Hornonitrianska magistrála úsek PE - hranica NSK 

Hornonitrianska magistrála úsek Zemianske Kostoľany - PD 

Hornonitrianska magistrála úsek PD - Handlová 

Cyklotrasa Púchovská dolina - Hornolidečsko 

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

 5 920 000,- € 

Operačný program Slovensko 
Plán obnovy a odolnosti 

Fond spravodlivej transformácie 
Rozpočet TSK 

Program Interreg 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

  



 
 

 

 
  

PRIORITA Prepojený kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 1 Ekologická multimodálna mobilita 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.4. Letecká a vodná doprava 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na podporu ekologizácie dopravy a mobility v kraji 
prostredníctvom využitia potenciálov na modernizáciu dopravnej infraštruktúry pre 
civilnú leteckú a vodnú dopravu, vo forme ekologických, vodozádržných, 
integrovaných, multimodálnych, bezbariérových a smart riešení. 

Doba realizácie 

2022 – 2030 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) rozvoj a modernizácia infraštruktúry pre leteckú dopravu (komerčnú aj rekreačnú) na území kraja, 
b) modifikácia vyhlásených ochranných pásiem letiska Prievidza so štatútom medzinárodnej dopravy a letiska 
Trenčín odporúčaného pre získanie štatútu medzinárodnej dopravy z dôvodu zmeny aj na civilnú prevádzku, 
c) ochrana územia existujúcich letísk regionálneho významu v lokalitách Dubnica/Slávnica, Partizánske/Malé 
Bielice, 
d) podpora vodnej infraštruktúry Vážskej vodnej cesty. 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

 

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

 
Operačný program Slovensko 

Rozpočet TSK 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

P 81 – 09 Púchov v km 192.9-193,4    Slovenský vodohospodársky podnik 

P 81 – 07 Trenčíne v km 158,5-159,0   Slovenský vodohospodársky podnik 



 
 

 

 
  

PRIORITA Prepojený kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 2 Bezpečná dopravná infraštruktúra 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.1. Ekologická železničná doprava 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na podporu ekologizácie dopravy a mobility v kraji 
prostredníctvom využitia potenciálov na modernizáciu dopravnej infraštruktúry pre 
železničnú dopravu, vo forme ekologických, integrovaných, multimodálnych, 
bezbariérových a smart riešení. 

Doba realizácie 

2022 – 2030 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) obnova, modernizácia, optimalizácia a eletrifikácia vybraných úsekov železničnej siete v kraji – najmä v 
zmysle navrhovaných opatrení PUM v oblasti železničnej dopravy, ktoré sú nasledovné : 
• Rekonštrukcia nástupíšť a priestorov pre cestujúcich vrátane informačného systému aj mimo koridorovej 
trate (priebežne)  
• Stanovenie plánu rozvoja/pozastavenia dopravy na tratiach s malým rozsahom dopravy alebo so 
zastavenou dopravou (2025) 
• Vytvorenie koncepcie rozvoja železničnej infraštruktúry v rámci TSK (2025) 
• Modernizácia železničnej trate Púchov – Považská Teplá (2025, výstavba prebieha) 
• Optimalizácia železničnej trate Lužianky – Topoľčany – Prievidza (2025) 
• Modernizácia železničnej trate Prievidza – Handlová – Horná Štubňa (2025) 
• Modernizácia železničnej trate Prievidza – Nitrianske Pravno (2030) 
• Modernizácia železničnej trate Púchov – Lúky pod Makytou – štátna hranica (2040) 
• Modernizácia železničnej trate Trenčín – Bánovce nad Bebravou – Chynorany (rozdelené na tri úseky v 
rokoch 2030 – 2050) 
• Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Stará Turá – Myjava (2050) 
• Vysokorýchlostná trať Bratislava – Trnava – Trenčín – Žilina (2050) 
• Koľajová doprava Trenčín (2050) 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

 

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

 

Operačný program Slovensko 
Plán obnovy a odolnosti 

Fond spravodlivej transformácie 
Rozpočet TSK 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

  



 
 

 

 
  

PRIORITA Prepojený kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 2 Bezpečná dopravná infraštruktúra 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.2. Bezpečná cestná infraštruktúra 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na podporu ekologizácie dopravy a mobility v kraji 
prostredníctvom využitia potenciálov na modernizáciu dopravnej infraštruktúry pre 
cestnú dopravu, vo forme ekologických, integrovaných, multimodálnych, 
bezbariérových, smart riešení a riešení zvyšujúcich bezpečnosť. 

Doba realizácie 

2022 – 2030 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) pokračovanie v príprave a budovanie diaľničných napojení (R2, R6, R8) na území kraja, 
b) modernizácia a úprava trás vybraných úsekov ciest I.triedy na území kraja,  
c) modernizácia vybraných úsekov ciest II.triedy prepájajúcich TIOD na území kraja, 
d) balík zámerov obnovy a modernizácií ciest II. a III. triedy a miestnych komunikácií na území kraja, 
e) zvyšovanie bezpečnosti na kritických úsekoch cestnej siete (budovanie peších komunikácií, priechody pre 
chodcov, zmena organizácie dopravy, zmena technického riešenia križovatiek (napr. prebudovanie na 
kruhové križovatky a pod.), zmena technického riešenia povrchov (hladký povrch a bezpečné vedenie 
špeciálnej infraštruktúry cez automobilovú dopravu, bezbariérovosť a pod.), 
f) obnova a rekonštrukcia mostných objektov na území kraja, 
g) podpora smart riešení pre okamžité informovanie a riešenie mimoriadnych a krízových situácií a 
sprievodých opatrení na hlavných komunikáciách (telematický systém, mobilná aplikácia  a pod.), 
h) budovanie prepojení a súvisiacej infraštruktúry diaľničnej siete na regionálnu cestnú siete (napr. zjazdy na 
diaľnici D1) a pripojenie priemyselných parkov medzinárodného významu. 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

Rekonštrukcia cesty II/499  Brezová p.Bradlom-Myjava-hranica s ČR 

Mosty na cestách II. a III.triedy 

Rekonštrukcia cesty III/512, III/516, III/517, III/581, III/511 

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

15 000 000,- € 

Operačný program Slovensko 
Plán obnovy a odolnosti 

Fond spravodlivej transformácie 
Rozpočet TSK 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

  



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORITA – ZDRAVÝ, VZDELANÝ A SOCIÁLNY KRAJ 

  



 
 

 

 

  

PRIORITA Zdravý, vzdelaný a sociálny kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 1 Dostupné a efektívne služby  

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.1 Moderné zdravotné služby 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na oblasť zdravotníctva a poskytovaných zdravotníckych 
služieb na území kraja. Zameriava sa na opatrenia smerujúce ku budovaniu novej a 
modernizácií existujúcej infraštruktúry zdravotníctva. Rovnako sa zameriava na 
podporné aktivity smerujúce ku rozvoju ľudských zdrojov zdravotnítva, zvyšovaniu 
atraktivity a istôt pre povolania spojené so zdravotníctvom. V neposlednom rade sa 
venuje aj podporným a rozvojovým aktivitám ambulatnej starostlivosti, terénnej 
práce a telemedicíny. 

Doba realizácie 

2022 – 2030 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) modernizácia a dobudovanie existujúcej infraštruktúry zdravotníckych služieb ambulantnej a ústavnej 
zdravotnej starostlivosti (nemocnice, polikliniky, ambulancie, materiálno-technické vybavenie)na území 
kraja, 

b) kompletizácia Centier integrovanej zdravotnej starostlivosti v kraji, 
c) budovanie a podpora integrovaných služieb v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb najmä v oblasti 

dlhodobej starostlivosti,  
d) budovanie systému podpory kapacít  terénnej sociálnej a zdravotníckej služby (ošetrovateľskej služby) 

rešpektujúc regionálne kapacitné požiadavky, 
e) stabilizácia a rozvoj ľudských kapacít (vrátane ohodnotenia, pracovných podmienok a vzdelávanie), 
f) • zavedenie nástrojov pre podporu asistovaného života a telemedicíny pre špecifické skupiny obyvateľov. 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

Modernizácia Nemocnica s poliklinikou Bojnice 

Modernizácia Nemocnica s poliklinikou Myjava 

Modernizácia Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

24 525 175,- € 

Operačný program Slovensko 
Plán obnovy a odolnosti 

Fond spravodlivej transformácie 
Rozpočet TSK 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

  



 
 

 

PRIORITA Zdravý, vzdelaný a sociálny kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 1 Dostupné a efektívne služby  

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.2 Moderné sociálne služby a inkluzivne bývanie 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na oblasť sociálnych služieb poskytovaných na území 
kraja. Obsahuje opatrenia smerujúce ku budovaniu novej a modernizácií existujúcej 
infraštruktúry sociálnych služieb a kompletizácie štruktúry poskytovaných 
sociálnych služieb. Rovnako sa zameriava na podporné aktivity smerujúce ku 
rozvoju ľudských zdrojov v oblasti sociálnych služieb, zvyšovaniu atraktivity a istôt 
pre povolania spojené so zdravotníctvom. Opatrenia cielia i na podporu terénnych 
a podporných služieb komunitného charakteru umožnujúce stabilizáciu klienta v 
domácom prostredi.  

Doba realizácie 

2022 – 2030 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) podpora prechodu prijímateľov sociálnej služby z inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú 
starostlivosť formou podporovaného samostatného bývania a aktivizácie k samostatnosti 
(deinštitucionalizácia) – či už u osôb so zdravotným postihnutím, alebo osôb nachádzajúcich sa v 
nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu opustenia detského domova, skončenia náhradnej starostlivosti, 
ochrannej výchovy a pod., 

b) kompletizácia siete (modernizácia existujúcich a budovanie nových) zariadení poskytujúcich sociálne 
služby (ZSS) –rešpektujúc  regionálne kapacitné požiadavky, so zabezpečením dostupnosti služieb v 
súlade s potrebami komunity, 

c) kompletizácia siete (modernizácia existujúcich a budovanie nových) zariadení sociálnych služieb, ktoré 
poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť hradenú z verejného zdravotného poistenia rešpektujúc 
regionálne kapacitné požiadavky, so zabezpečením dostupnosti služieb v súlade s potrebami komunity, 

d) budovanie zariadení núdzového bývania pre osoby zažívajúce násilie na území kraja, so zabezpečením 
dostupnosti služieb v súlade s potrebami komunity, 

e) podpora osôb s autizmom,  
f) podpora rodín s deťmi a osôb v nepriaznivej rodinnej situácii, 
g) rozširovanie a stabilizácia kapacít  terénnej sociálnej služby a odľahčovacej služby rešpektujúc regionálne 

kapacitné požiadavky vrátane aplikácie nových technologických smart nástrojov, 
h) kompletizácia siete ambulantných sociálnych služieb (denných stacionárov, domovy sociálnych služieb, 

terapeutických dielní a pod.) rešpektujúc regionálne kapacitné požiadavky, so zabezpečením dostupnosti 
služieb v súlade s potrebami komunity, 

i) podpora komunitných služieb stabilizujúcich seniorov a osoby v nižších štádiách zdravotnej odkázanosti 
čo najdlhšie v domácom prostredí,  

j) stabilizácia a rozvoj ľudských kapacít (vrátane ohodnotenia, pracovných podmienok, vzdelávania, 
organizácie metodických dní a pod.),  

k) podpora dobrovoľníctva, 
l) koordinácia systému sociálnych služieb v rámci TSK, 
m) vytvorenie prehľadného kontaktného informačného bodu s komplexnými dátami o všetkých dostupných 

poskytovaných sociálnych službách pre verejnosť v rámci podpory prevencie a poradenstva. 
n) podpora služieb prevencie, poradenstva a terénnych služieb realizovaných na komunitnej úrovni, rozvoj 

služieb podpory prechodu prijímateľov sociálnej starostlivosti z inštitucionálnej starostlivosti do 
komunitnej starostlivosti, 

o) budovanie kapacít zariadení podporného bývania pre špecifické skupiny obyvateľov, 
p) tvorba a podpora programov záujmového vzdelávania pre seniorov na území kraja, 
q) budovanie systému krízovej intervencie (pre osoby pod vplyvom alkoholu a iných látok, pre obete 

domáceho násilia, pre deti z rozvedených rodín a pod.),  



 
 

 

 

  

r) tvorba a podpora programov vzdelávania pre osoby pracujúce v tejto oblasti.  

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

CSS Nádej Dolný Lieskov - komplexná modernizácia ZPB Stupné 

Rekonštrukcia a modernizácia CSS Lipovec Horné Srnie 

Rekonštrukcia a modernizácia CSS Lednické Rovne 

Rekonštrukcia a modernizácia CSS Bôrik Nitrianske Pravno 

Rekonštrukcia a modernizácia CSS Domino 

Rekonštrukcia a modernizácia HUMANITY - CSP 

Rekonštrukcia a modernizácia CSS Partizánske 

Terénne služby TSK 

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

19 055 000,- € 

Operačný program Slovensko 
Plán obnovy a odolnosti 

ŠFRB 
Fond spravodlivej transformácie 

Rozpočet TSK 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

  



 
 

 

 
  

PRIORITA Zdravý, vzdelaný a sociálny kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 1 Dostupné a efektívne služby  

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.3 Regionálne sociálne podniky 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ zahŕňa opatrenia podpory regionálnych sociálnych podnikov 
smerujúcich nielen do oblasti regionálnej ekonomiky, ale i komunálnych služieb, 
integrácie znevýhodnených skupín obyvateľov do pracovného procesu a ďalších 
oblastí sociálnej inklúzie.  

Doba realizácie 

2022 – 2030 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) budovanie a podpora regionálnych sociálnych podnikov komunálnych služieb pre manažment 
komunálnych služieb územia a podporu zamestnanosti, striebornej ekonomiky, sociálnej súdržnosti, 
inklúzie (napr. chránené dielne, dielne na záchranu starých remesiel, environmentálneho vzdelávania a 
osvety (napr. komunitné centrá zdravého pestovania záhradných plodín, kvetov, starých odrôd stromov, 
chovy včiel a pod.), 

b) budovanie podporných kapacít pre rozvoj sociálnych podnikov so sociálnymi inováciami (sieťovanie 
sociálnych podnikov, vytvorenie digitálnej platformy, zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti) na 
území kraja.  

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

 

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

 
Operačný program Slovensko 

Fond spravodlivej transformácie 
Rozpočet TSK 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

  



 
 

 

 
  

PRIORITA Zdravý, vzdelaný a sociálny kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 2 Moderné vzdelávanie, šport a zdravý životný štýl  

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.1 Predprimárne vzdelávanie 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na oblasť predprimárneho vzdelávania, ktorá síce 
nepatrí medzi kompetencie samosprávneho kraja, avšak pre udržateľný integrovaný 
rozvoj je oblasť vzdelávania vrátane predprimárneho kľúčová. Opatrenia 
špecifického cieľa cielia na kompletizáciu siete predprimárneho vzdelávanie v kraji 
v kontexte demografických zmien, vrátane budovania a modernizácie potrebnej 
infraštruktúry a zosúľadovania kapacitných parametrov. V neposlednom rade cieľ 
zahŕňa aj opatrenia zameranie na inovácie v obsahu vzdelávania realizovaného na 
predprimárnom stupni vzdelávania.  

Doba realizácie 

2022 – 2030 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) rozširovanie kapacít zariadení predprimárneho vzdelávania na území kraja,  
b) inovácie v oblasti výchovného systému vrátane modernizácie vybavenia zariadení predprimárneho 

vzdelávania na území kraja. 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

 

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

 

Operačný program Slovensko 
Plán obnovy a odolnosti 

Fond spravodlivej transformácie 
Rozpočet TSK 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

  



 
 

 

 
 

 
  

PRIORITA Zdravý, vzdelaný a sociálny kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 2 Moderné vzdelávanie, šport a zdravý životný štýl  

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.2 Primárne vzdelávanie 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na oblasť primárneho vzdelávania, ktorá síce nepatrí 
medzi kompetencie samosprávneho kraja, avšak pre udržateľný integrovaný rozvoj 
je oblasť vzdelávania vrátane primárneho kľúčová. Opatrenia špecifického cieľa sa 
zameriavajú na kompletizáciu siete primárneho vzdelávanie v kraji v kontexte 
demografických zmien, vrátane budovania a modernizácie potrebnej infraštruktúry 
a zosúľadovania kapacitných parametrov. V neposlednom rade cieľ zahŕňa aj 
opatrenia zameranie na inovácie v obsahu vzdelávania na podporu talentu, 
zdravého životného štýlu ako súčasť vzdelávacích a voľnočasových aktivít 
realizovaných na primárnom stupni vzdelávania.  

Doba realizácie 

2022 – 2030 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) rozširovanie kapacít zariadení primárneho vzdelávania na území kraja, 
b) inovácie v oblasti výchovného systému vrátane modernizácie vybavenia zariadení primárneho 

vzdelávania na území kraja, 
c) podpora komunitných škôl a komunitného vzdelávania, 
d) podpora environmentálneho vzdelávania a osvety mládeže. 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

Integrované záujmové vzdelávanie /Kampus Zámostie Trenčín, Považská Bystrica, Púchov, Dubnica nad 
Váhom, Pruské, Handlová) 

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

 

Operačný program Slovensko 
Plán obnovy a odolnosti 

Fond spravodlivej transformácie 
Rozpočet TSK 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

  



 
 

 

 



 
 

 

PRIORITA Zdravý, vzdelaný a sociálny kraj 

STRATEGICKÝ CIEĽ 2 Moderné vzdelávanie, šport a zdravý životný štýl  

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.3 Podpora športu a zdravého životného štýlu 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na oblasť športu a zdravého životného štýlu obyvateľov 
kraja ako predpokladu zdravej a vitálnej populácie. Opatrenia cielia na dobudovanie 
a modernizáciu športovej infraštruktúry tak aby jej dostupnosť v rámci kraja bola na 
vysokej úrovni, či už vo verejnom priestore, alebo ako súčasť školskej infraštruktúry. 
Súčasťou opatrení sú aj aktivity zamerané na osobnostný rast mladej generácie a jej 
formovanie tak po hodnotovej stránke ako i v kontexte zručnosti potrebných pre jej 
integráciu na meniaci sa trh práce resp. v kontexte dynamiky zmien spoločnosti. V 
neposlednom rade špecifický cieľ sa zameriava aj na aktivity vedúce ku podpore 
rozvoja talentov a daností, vrátane športovej excelentnosti a vrcholového športu.  

Doba realizácie 

2022 – 2030 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) budovanie a obnova multi-športovísk, budovanie regionálnej špecifickej športovej infraštruktúry, obnova 
existujúcej infraštruktúry, 

b) rekonštrukcia športových areálov, kúpalísk,  
c) vybudovanie a obnova športovo-rekreačných zón, siete náučných chodníkov, zelených oáz a pod. 
d) zlepšenie športových možností pre obyvateľov kraja, 
e) podpora športovej infraštruktúry na školách, prepojenie školstva a športu 
f) podpora zdravého životného štýlu,  
g) vybudovanie siete ekocentier, podpora voľnočasových, vzdelávacích a osvetových aktivít zameraných na 

ekológiu a ochranu prírody,  
h) výchova komplexne pripraveného mladého človeka (inovácie vo výchovnom systéme detí a mládeže). 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

Modernizácia atletického areálu SŠŠ Trenčín 

Hokejová akadémia 

Rekonštrukcia telocvične OA Považská Bystrica 

Rekonštrukcia veľkej telocvične Gymmnázia Považská Bystrica 

Vytvorenie areálu kampusu v Považskej Bystrici 

Výstavba telocvične SŠ Púchov 

Areálové úpravy v SOŠ Handlová 

Rekonštrukcia telocvične SOŠ J.A.Baťu Partizánske 

Vybudovanie telocvične pre Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne 

Prístavba telocvične SOŠ Trenčín 

Multifunkčné ihrisko SOŠ Trenčín 

Modernizácia bazéna SPŠ stavebnej E. Belluša Trenčín 

Rekonštrukcia telocvične SOŠ Prievidza 

Rekonštrukcia podlahy v telocvični SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou 

Prístavba telocvične Gymnázia v Púchove 

Modernizácia bazéna SPŠ Nové mesto nad Váhom 



 
 

 

  

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

21 350 961,- € 

Operačný program Slovensko 
Plán obnovy a odolnosti 

Fond spravodlivej transformácie 
Fond na podporu športu 

Rozpočet TSK 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORITA – UDRŽATEĽNÁ A SPRAVODLIVÁ TRANSFORMÁCIA 

ÚZEMIA TSK 

  



 
 

 

 

  

PRIORITA Udržateľná a spravodlivá transformácia územia TSK 

STRATEGICKÝ CIEĽ 1 Mobilita a prepojenosť regiónu 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 
1.1 Rozvoj udržateľných a alternatívnych foriem mobility a statickej 
dopravy 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na rozvoj udržateľných foriem dopravy, rozvoj verejnej 
osobnej dopravy a alternatívnych foriem dopravy pre dochádzajúcich 
zamestnancov. Jednou z priorít je integrácia rôznych módov verejnej osobnej 
dopravy, aj v kombinácii s osobnou dopravou, statickou dopravou, cyklodopravou a 
pešou dopravou. Rovnako cieli na podporu rozvoja dopravy prostredníctvom 
alternatívnych palív ako formy modernej dopravy, či už prostredníctvom investícií 
do rozvoja podpornej infraštruktúry (nabíjacie stanice na elektromobily) alebo 
investícií do vozidiel s elektrickým pohonom alebo pohonom na iné alternatívne 
palivá. 

Doba realizácie 

2022 – 2026 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) Rozvoj verejnej osobnej dopravy, statickej dopravy a integrovaných foriem dopravy 
b) Rozvoj pešej dopravy, cyklodopravy a alternatívnych foriem mobility 
c) Rozvoj dopravy prostredníctvom alternatívnych palív 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

Podpora elektromobility na Hornej Nitre 

Vodíková doprava na hornej Nitre 

Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre 

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

44 645 954,- € 
Fond spravodlivej transformácie 

Rozpočet TSK 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

  



 
 

 

  

PRIORITA Udržateľná a spravodlivá transformácia územia TSK 

STRATEGICKÝ CIEĽ 1 Mobilita a prepojenosť regiónu 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.2 Zvýšenie kvality miestnej cestnej a železničnej infraštruktúry 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na zvýšenie kvality miestnej cestnej a železničnej 
infraštruktúry prostredníctvom rozvoja ciest II. a III. triedy a miestnych komunikácií 
a rozvoja a ďalšieho využitia železničnej infraštruktúry. Cieľ je zameraný na 
rekonštrukciu a modernizáciu miestnej cestnej infraštruktúry, ako aj na budovanie 
nových cestných prepojení, napríklad napojení priemyselných parkov a areálov s 
cieľom zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky, ako aj odkloniť nákladnú dopravu 
súvisiacu so zásobovaním priemyselných parkov a areálov od centier miest a obcí. 

Doba realizácie 

2022 – 2026 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) Rozvoj a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v regióne 
b) Rozvoj miestnej cestnej infraštruktúry a cestných prepojení 
c) Zlepšenie a rozvoj železničnej infraštruktúry 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

Rekonštrukcia vybraných mostných objektov 

Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov 

 Rekonštrukcia cesty č. III/1773 vrátane mostného objektu 

Rekonštrukcia cesty č. II/512 Horná Ves - hranica okr.Prievidza/Žarnovica 

Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 6. ETAPA 

Rekonštrukcia cesty č. II/574 od obce Temeš po napojenie na cestu I. triedy č. I/9 

Rekonštrukcia cesty č. II/592 Bánovce nad Bebravou – Nadlice 

Rekonštrukcia cesty č. II/593 hranica Trenčianskeho a Nitrianskeho samosprávneho kraja – Partizánske 

Rekonštrukcia cesty č.III/179 

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

65 006 547,- € 
Fond spravodlivej transformácie 

Rozpočet TSK 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

  



 
 

 

 
  

PRIORITA Udržateľná a spravodlivá transformácia územia TSK 

STRATEGICKÝ CIEĽ 1 Mobilita a prepojenosť regiónu 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.3 Zvýšenie dostupnosti k diaľničnej sieti 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na rekonštrukciu a kompletizáciu rýchlostnej 
infraštruktúry ako i ciest I. triedy, nakoľko tieto tiež predstavujú tzv. „chrbticovú“ 
cestnú sieť, ktorá okrem funkcie miestnej obsluhy územia a tranzitu plní aj funkciu 
napojenia na sieť diaľnic a rýchlostných ciest. 

Doba realizácie 

2022 – 2026 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) Rozvoj rýchlostných ciest a ciest I. triedy v regióne 
b) Rekonštrukcie ciest I. triedy v regióne 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

 

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

 
Fond spravodlivej transformácie 

Rozpočet TSK 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

  



 
 

 

 
  

PRIORITA Udržateľná a spravodlivá transformácia územia TSK 

STRATEGICKÝ CIEĽ 1 Mobilita a prepojenosť regiónu 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.4 Rozvoj ostatnej infraštruktúry 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na rozvoj na ďalšie využitie dopravy v regióne a to najmä 
rozvoj leteckej infraštruktúry pre potreby miestnych podnikov, rozvoj cestovného 
ruchu a športových a rekreačných aktivít, a tiež rozvoj infraštruktúry 
vysokorýchlostných telekomunikačných sietí. 

Doba realizácie 

2022 – 2026 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) Rozvoj leteckej infraštruktúry 
b) Rozvoj infraštruktúry vysokorýchlostných telekomunikačných sietí 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

 

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

 
Fond spravodlivej transformácie 

Rozpočet TSK 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

  



 
 

 

 
  

PRIORITA Udržateľná a spravodlivá transformácia územia TSK 

STRATEGICKÝ CIEĽ 2 Ekonomika, podnikanie a inovácie 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.1 Podpora inovácií, výskumu a vývoja 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na á na zvýšenie inovačnej aktivity podnikov a ostatných 
inštitúcií v regióne s cieľom podporovať výskum a vývoj a činnosti s vyššou pridanou 
hodnotou. Podpora inovácií sa realizuje v súlade s víziou transformácie regiónu z 
uhoľnej ekonomiky na nové sektory ekonomiky a  zároveň však rešpektuje aj na 
historickej špecializácii regiónu, čo predstavuje podporu výskumu a vývoja vo 
viacerých oblastiach, ako sú napríklad obnoviteľné zdroje energie, smart distribučné 
siete elektriny, smart riešenia v oblasti energetickej efektívnosti, a iné.  

Doba realizácie 

2022 – 2026 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) Rozvoj inovácií, výskumu a vývoja v nadväznosti na špecializáciu regiónu a nové sektory ekonomiky 
b) Rozvoj inovácií, výskumu a vývoja v oblasti udržateľnej energetiky 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

 

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

 
Fond spravodlivej transformácie 

Rozpočet TSK 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

  



 
 

 

 
  

PRIORITA Udržateľná a spravodlivá transformácia územia TSK 

STRATEGICKÝ CIEĽ 2 Ekonomika, podnikanie a inovácie 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.2 Podpora tvorby nových udržateľných pracovných miest 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na podporu tvorby nových udržateľných pracovných 
miest, a to v existujúcich podnikoch v regióne, ako aj v nových investíciách. Nové 
pracovné miesta by mali byť zamerané na jednej strane na zamestnateľnosť 
zamestnancov, ktorých pracovné miesta zaniknú v ťažobnom priemysle, na druhej 
strane by mali byť zamerané tiež na mladú generáciu.  Cieľ rovnako súvisí s 
podporou tvorby nových pracovných miest je potrebné zamerať sa aj na 
revitalizáciu tzv. hnedých parkov, teda priemyselných areálov, ktoré budú uvoľnené 
po ukončení banskej činnosti a čiastočne aj pri zmene výroby energií v regióne.  

Doba realizácie 

2022 – 2026 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) Rozvoj priamych investícií do tvorby nových diverzifikovaných a udržateľných pracovných miest 
b) Rozvoj investícií do tvorby pracovných miest v hnedých parkoch 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

 

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

 
Fond spravodlivej transformácie 

Rozpočet TSK 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

  



 
 

 

 
  

PRIORITA Udržateľná a spravodlivá transformácia územia TSK 

STRATEGICKÝ CIEĽ 2 Ekonomika, podnikanie a inovácie 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.3 Podpora rozvoja malého a stredného podnikania 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na podporu rozvoj malého a stredného podnikania, 
ktoré môže vytvárať nové pracovné miesta v širokej škále oblastí, v službách, v 
cestovnom ruchu, v nadväznosti na odberateľsko-dodávateľské reťazce veľkých 
podnikov, a tiež v oblastiach s vyššou pridanou hodnotou, vo výskume a vývoji a v 
inovatívnych odvetviach. 

Doba realizácie 

2022 – 2026 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) Podpora zakladania a technická pomoc malým a stredným podnikom 
b) Podpora rozvoja malých a stredných podnikov 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

 

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

 
Fond spravodlivej transformácie 

Rozpočet TSK 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

  



 
 

 

 
  

PRIORITA Udržateľná a spravodlivá transformácia územia TSK 

STRATEGICKÝ CIEĽ 2 Ekonomika, podnikanie a inovácie 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 
2.4 Podpora rozvoja udržateľného poľnohospodárstva a 
obehového hospodárstva 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na podporu lokálneho poľnohospodárstva a ďalších 
aspektov obehového hospodárstva, ako napríklad udržateľné odpadové 
hospodárstvo a vodné hospodárstvo. Súvisí s podporou rozvoja podnikania v 
poľnohospodárstve, s dôrazom na obehové a ekologické poľnohospodárstvo a na 
využitie pôdy, ktorá nie je využívaná z dôvodu banskej činnosti.  Ďalšia podpora  
obehového hospodárstva by mala byť zameraná na integráciu projektov 
priemyselnej výroby a odpadového alebo vodného hospodárstva, napríklad vo 
forme inovatívnych možností energetického využitia nevyužiteľného odpadu alebo 
využívania odpadových materiálov vo výrobe produktov. 

Doba realizácie 

2022 – 2026 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) Rozvoj podnikania v poľnohospodárstve a ekologického a obehového poľnohospodárstva 
b) Rozvoj ostatných sektorov obehového hospodárstva 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

 

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

 
Fond spravodlivej transformácie 

Rozpočet TSK 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

  



 
 

 

 
  

PRIORITA Udržateľná a spravodlivá transformácia územia TSK 

STRATEGICKÝ CIEĽ 2 Ekonomika, podnikanie a inovácie 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na podporu využitia potenciálu cestovného ruchu  
prostredníctvom diverzifikovania s cieľom zabezpečiť celoročný potenciál a zmierniť 
sezónnu volatilitu dopytu po službách cestovného ruchu. Rovnako cieli na príležitosť 
stavať na banskej tradícii a ponúknuť v tejto súvislosti nové turistické atrakcie 
využitím potenciálu konverzie industriálnych areálov, ako aj transformácie dopadov 
banskej činnosti na turistické využitie. Cieľ tiež súvisí so zvýšením informovanosti o 
cestovnom ruchu v regióne, zlepšením marketingových aktivít, integráciou 
turistických atrakcií v regióne, ako aj rozvojom informačných centier cestovného 
ruchu a rozvojom podpornej infraštruktúry, ako sú napríklad cyklocesty a rozvoj 
infraštruktúry letiska. 

Doba realizácie 

2022 – 2026 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) Rozvoj cestovného ruchu v nadväznosti na tradíciu regiónu 
b) Rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu v regióne 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

 

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

 
Fond spravodlivej transformácie 

Rozpočet TSK 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

  



 
 

 

 
  

PRIORITA Udržateľná a spravodlivá transformácia územia TSK 

STRATEGICKÝ CIEĽ 3 Udržateľné životné prostredie 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.1 Odstraňovanie environmentálnych dopadov a vplyvov 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na odstránenie environmentálnych dopadov a iných 
vplyvov na krajinu a životné prostredie, ako aj na podporu bezpečného a 
ekologického ukončovania banskej činnosti. Ide o environmentálne dopady, ktoré 
vznikli banskou činnosťou alebo výrobou energií z hnedého uhlia (skládky a 
odkaliská popola), ale aj rôzne vyvolané vplyvy na životné prostredie, ktoré sú 
výsledkom týchto činností (trhliny horninových masívov, prepadliská a zosuvy, ktoré 
vznikli v dôsledku poddolovania, dopady na infraštruktúru, znečistenie pôdy a vody, 
a pod.). Okrem toho existujú environmentálne dopady, pri ktorých nemusí byť 
známy pôvodca, a ktorých odstránenie je tiež predmetom aktivít tohto špecifického 
cieľa. 

Doba realizácie 

2022 – 2026 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) Riešenie environmentálnych dopadov a vplyvov spôsobených banskou činnosťou a ukončovanie banskej 
činnosti 

b) Riešenie environmentálnych dopadov a vplyvov spôsobených inou činnosťou 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

 

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

 
Fond spravodlivej transformácie 

Rozpočet TSK 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

  



 
 

 

 
  

PRIORITA Udržateľná a spravodlivá transformácia územia TSK 

STRATEGICKÝ CIEĽ 3 Udržateľné životné prostredie 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.2 Rozvoj udržateľnej energetiky 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na kapitalizáciu tradície regiónu v oblasti energetiky a v 
procese transformácie regiónu  a podporu   udržateľnej a nízkouhlíkovej energetiky, 
ako aj na podporu smerujúcu k znižovaniu dopytu po energiách vo forme projektov 
energetickej efektívnosti v rôznych oblastiach, a na implementáciu smart riešení v 
energetike. 

Doba realizácie 

2022 – 2026 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) Rozvoj udržateľného tepelného hospodárstva regióne, 
b) Rozvoj nízkouhlíkovej energetiky v regióne, 
c) Podpora energetickej efektívnosti v regióne, 
d) Podpora smart riešení v energetike v regióne, 
e) Zriadenie Regionálneho centra udržateľnej energetiky. 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

HUMANITY - centrum sociálnej pomoc 

Gymnázium Vavrinca Beneditka Nedožerského v Prievidzi 

SOŠ Handlova 

SOŠ Prievidza 

SOŠ J.A. Baťu Partizánske 

SOŠ Nováky 

CSS Bôrik Nitrianske Pravno 

CSS Domino 

CSS Partizánske 

Komplexná rekonštrukcia internátu pri SOŠOS Prievidza 

Zníženie energetickej náročnosti NsP Prievidza 

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

24 050 000,- € 
Fond spravodlivej transformácie 

Rozpočet TSK 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

  



 
 

 

 
  

PRIORITA Udržateľná a spravodlivá transformácia územia TSK 

STRATEGICKÝ CIEĽ 3 Udržateľné životné prostredie 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.3 Zlepšovanie životného prostredia 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na zlepšenie životného prostredia, s cieľom zvýšiť 
atraktivitu regiónu a znížiť dopady znečisteného životného prostredia na zdravie 
obyvateľstva. Rovnako cieli na lokálne zlepšenie kvality ovzdušia, napr.: podporou 
výmeny starých spaľovacích zariadení v rodinných domoch či bytových domoch za 
efektívnejšie zariadenia. V neposlednom rade cieľ sa zameriava na podporu 
udržateľného hospodárstva, ktoré by malo minimalizovať dopady na životné 
prostredie (napríklad v oblasti odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva 
alebo pôdohospodárstva), ako aj na podporu v oblasti konverzie environmentálne 
zaťažených území a areálov na nové využitie, ktoré by prispievalo aj k zlepšovaniu 
životného prostredia. 

Doba realizácie 

2022 – 2026 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) Podpora investícií do udržateľného odpadového hospodárstva 
b) Podpora investícií do udržateľného vodného hospodárstva 
c) Podpora konverzie environmentálne zaťažených území a areálov 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

 

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

 
Fond spravodlivej transformácie 

Rozpočet TSK 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

  



 
 

 

 
  

PRIORITA Udržateľná a spravodlivá transformácia územia TSK 

STRATEGICKÝ CIEĽ 4 Kvalita života a sociálna infraštruktúra 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 
4.1 Zlepšenie zdravotníckych, medicínsko-kúpeľných a sociálnych 
služieb 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický ciel sa zameriava na podporu rozvoja a modernizácie infraštruktúry pre 
poskytovanie zdravotníckych a sociálnych služieb v regióne. Tiež sa zameriava na 
podporu medicínsko-kúpeľných služieb, ako aj rekreačné wellness kúpeľné služby. 
Kúpeľná infraštruktúra poskytuje možnosť rozvíjať zdravotnícke a medicínske služby 
v symbióze s kúpeľným cestovným ruchom. Osobitne dôležitým v tohto špecifickom 
ciele je podpora posilnenia sociálnej a zdravotníckej infraštruktúry a sociálnych a 
zdravotníckych služieb zameraných na ohrozené skupiny zamestnancov ťažobného 
priemyslu. 

Doba realizácie 

2022 – 2026 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) Rozvoj zdravotníckych a medicínsko-kúpeľných služieb v nadväznosti na dopady banskej činnosti 
b) Rozvoj sociálnych služieb v nadväznosti na ukončovanie banskej činnosti 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

Modernizácia Nemocnica s poliklinikou Bojnice 

Nemocnica s poliklinikou Bojnice 

Rekonštrukcia a modernizácia CSS Bôrik Nitrianske Pravno 

Rekonštrukcia a modernizácia CSS Domino 

Rekonštrukcia a modernizácia HUMANITY - CSP 

Rekonštrukcia a modernizácia CSS Partizánske 

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

22 570 000,- € 
Fond spravodlivej transformácie 

Rozpočet TSK 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

  



 
 

 

 
  

PRIORITA Udržateľná a spravodlivá transformácia územia TSK 

STRATEGICKÝ CIEĽ 4 Kvalita života a sociálna infraštruktúra 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4.2  Zlepšenie kvality života obyvateľov a spoločenská revitalizácia 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na  rozvoj kultúry, voľnočasových, športových a 
rekreačných aktivít, ktoré súvisia  nielen so zvyšovaním atraktivity regiónu pre 
miestnych obyvateľov, ale sú úzko prepojené aj na rozvoj cestovného ruchu v 
regióne. Cieľ tiež podporuje rozvoj nájomného bývania ako nástroja podpory 
slabším sociálnym skupinám, ale aj ako štartovacie bývanie pre mladé rodiny, čo 
pomôže ich stabilizácií v regióne. V neposlednom rade sa cieľ zameriava aj na rozvoj 
verejných služieb a zavádzanie moderných konceptov v miestnej samospráve, ako 
je koncept smart city/región.  

Doba realizácie 

2022 – 2026 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) Rozvoj kultúry v regióne, 
b) Rozvoj možností cestovného ruchu, voľnočasových, športových a rekreačných aktivít v regióne, 
c) Rozvoj kvality verejných služieb pre obyvateľov, 
d) Rozvoj podpory bývania v regióne. 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

 

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

 
Fond spravodlivej transformácie 

Rozpočet TSK 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

  



 
 

 

 
  

PRIORITA Udržateľná a spravodlivá transformácia územia TSK 

STRATEGICKÝ CIEĽ 4 Kvalita života a sociálna infraštruktúra 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4.3 Zlepšenie vzdelávania a kvalifikácie pracovnej sily 

Popis špecifického cieľa 

Špecifický cieľ sa zameriava na prispôsobenie sa školstva v regióne potrebám trhu 
práce. To bude vytvárať tlak na stredné odborné školstvo, ako aj na vysoké školstvo, 
aby prispôsobili svoje študijné programy novým podmienkam. Rovnako sa cieľ 
zameriava  podporu spolupráce vzdelávacích inštitúcií so zamestnávateľmi, ako aj s 
inovatívnymi podnikmi. Prepájaním a spoluprácou vysokoškolského vzdelávania so 
zamestnávateľmi sa prispeje nielen k výchove talentov v regióne, ale aj k ich 
udržaniu v regióne. V neposlednom rade je súčasťou špecifického cieľa aj posilnenie 
mimoškolského vzdelávanie a rekvalifikácie s cieľom podporiť uplatnenie bývalých 
zamestnancov ťažobného priemyslu na trhu práce. 

Doba realizácie 

2022 – 2026 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) Podpora stredného školstva a duálneho vzdelávania v regióne, 
b) Podpora vyššieho vzdelávania v regióne, 
c) Podpora mimoškolského vzdelávania, rekvalifikácií a talentov. 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

Hornonitrianske centrum vzdelania 

Modernizácia SOŠ Handlová 

Areálové úpravy v SOŠ Handlová 

Zážitkové vedecké centrum v Hvezdárni Partizánske 

SOŠ Nováky 

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

9 000 000,- € 
Fond spravodlivej transformácie 

Rozpočet TSK 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

  



 
 

 

 
  

PRIORITA Udržateľná a spravodlivá transformácia územia TSK 

STRATEGICKÝ CIEĽ 4 Kvalita života a sociálna infraštruktúra 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 
4.4 Zvýšenie sociálnej starostlivosti ohrozených skupín 
obyvateľstva 

Popis špecifického cieľa 
Špecifický cieľ sa zameriava na zmiernenie sociálnych dopadov a vplyvov pre 
zamestnancov v ťažobnom priemysle, ktorí prídu o zamestnanie z dôvodu 
postupného ukončovania ťažby uhlia v regióne. 

Doba realizácie 

2022 – 2026 

Opatrenia špecifického cieľa  

a) Podpora asistencie a právnej starostlivosti o skupiny obyvateľstva ohrozené ukončovaním banskej 
činnosti, 

b) Podpora na trhu práce pre skupiny obyvateľstva ohrozené ukončovaním banskej činnosti. 

Operácie/Projekty napĺňajúce opatrenia špecifického cieľa 

Indikatívne projekty TSK 

 

Finančné náklady TSK na špecifický cieľ 

Minimálne odhadované náklady na operácie 
špecifického cieľa 

Možné zdroje financovania 

 
Fond spravodlivej transformácie 

Rozpočet TSK 

Projekty iných partnerov  

Názov projektu Nositeľ projektu 

  



 
 

 

 

SUMÁR FINANČNÉHO PLÁNU 

V tejto časti je zosumarizované minimálne odhadované náklady na realizáciu zámerov 

v kompetencií TSK za obdobie rokov 2022-2030. V rámci sumáru sú zahrnuté len tie zámery, 

ktoré sú nákladovo odhadnuté. Viaceré zámery vzhľadom na svoju integrativnosť 

a komplexnosť to viacerých strategických cieľov vzhľadom na možnú komplementaritu ich 

financovania z viacerých prioritných oblastí jednotlivých finančných nástrojov a zdrojov.  

 

INOVATÍVNY KRAJ  

1 Inovatívna regionálna ekonomika a rozvoj smart infraštruktúry  34 453 000,00 EUR  

2 Budovanie ľudských kapacít vrátane vzdelávania  24 628 000,00 EUR  

3 Rozumný kraj, regióny a mestá a obce    5 200 000,00 EUR  

 

ZELENÝ KRAJ  

1 Energetická efektívnosť územia a verejnej infraštruktúry  45 783 000,00 EUR  

2 Obehová ekonomika a manažment odpadov    6 300 000,00 EUR  

 

PREPOJENÝ KRAJ  

1 Ekologická multimodálna mobilita  37 920 000,00 EUR  

2 Bezpečná dopravná infraštruktúra  15 000 000,00 EUR  

 

ZDRAVÝ, VZDELANÝ A SOCIÁLNY KRAJ  

1 Dostupné a efektívne služby  43 580 175,00 EUR  

2 Moderné vzdelávanie, šport a zdravý životný štýl  21 350 961,00 EUR  

 

UDRŽATEĽNÁ A SPRAVODLIVÁ TRANSFORMÁCIA ÚZEMIA TSK  

1 Mobilita a prepojenosť regiónu 109 652 501,00 EUR  

2 Ekonomika, podnikanie a inovácie  

3 Udržateľné životné prostredie  24 050 000,00 EUR  



 
 

 

4 Kvalita života a sociálna infraštruktúra  31 570 000,00 EUR 

  



 
 

 

AKČNÝ PLÁN PHRSR TSK 

p.č.  Projektový zámer Miesto realizácie 
Termín 

realizácie 

Príslušnosť 
zámeru ku 

Priorite PHRSR 
TSK 

Príslušnosť 
zámeru ku 

Špecifickému 
cieľu  PHRSR 

TSK 

DOPRAVA - cesty 

1 Rekonštrukcia cesty II/499 
Brezová pod 

Bradlom - Myjava - 
hranica s ČR 

2023-2030 PREPOJENÝ KRAJ 2.2. 

2 Vnútorný okruh DCA     PREPOJENÝ KRAJ 2.2. 

3 Mosty na cestách II. a III. triedy     PREPOJENÝ KRAJ 2.2. 

DOPRAVA - cyklo 

Vážska cyklomagistrála 

4 Úsek 3 TN - DCA TN - DCA 2022-2024 
INOVATÍVNY KRAJ 
PREPOJENÝ KRAJ 

1.4. 
1.3. 

5 Úsek 4 Nemšová - DCA - Ladce 
Nemšová - DCA - 

Ladce 
2022-2024 

INOVATÍVNY KRAJ 
PREPOJENÝ KRAJ 

1.4. 
1.3. 

6 
Úsek 8 Nosická priehrada - 

Milochov - PB 
    

INOVATÍVNY KRAJ 
PREPOJENÝ KRAJ 

1.4. 
1.3. 

Hornonitrianska cyklomagistrála 

7 Úsek 2 PE - Zemianske Kostoľany PE - Bystričany 2022-2024 
INOVATÍVNY KRAJ 
PREPOJENÝ KRAJ 

1.4. 
1.3. 

8 PE - hranica NSK     
INOVATÍVNY KRAJ 
PREPOJENÝ KRAJ 

1.4. 
1.3. 

9 Zemianske Kostoľany - Prievidza     
INOVATÍVNY KRAJ 
PREPOJENÝ KRAJ 

1.4. 
1.3. 

10 Prievidza - Handlová     
INOVATÍVNY KRAJ 
PREPOJENÝ KRAJ 

1.4. 
1.3. 

Cyklotrasa Púchovská dolina - Hornolidečsko 

11 
úsek Púchovská dolina - 

Hornolidečsko 
    

INOVATÍVNY KRAJ 
PREPOJENÝ KRAJ 

1.4. 
1.3. 

DOPRAVA - ekologizácia a optimalizácia 

12 
Vybudovanie siete nabíjacích 

staníc pre elektromobily 
TSK 2022-2024 PREPOJENÝ KRAJ 1.1. 

13 
Podpora elektromobility v OvZP 

TSK 
TSK 2022-2030 PREPOJENÝ KRAJ 1.1. 



 
 

 

14 SMART cyklistická infraštruktúra TSK 2022-2030 PREPOJENÝ KRAJ 1.1, 

15 
Vodíková doprava na hornej 

Nitre 
Horná Nitra 2022-2026 PREPOJENÝ KRAJ 1.2. 

16 Integrovaný dopravný systém TSK 2022-2030 PREPOJENÝ KRAJ 1.2. 

17 
Nízkoemisná verejná osobná 

doprava v TSK 
TSK 2022-2030 PREPOJENÝ KRAJ 1.2. 

ŠKOLSTVO 

Školský areál na Staničnej ulici v Trenčíne (kampus Zámostie) 

18 
Modernizácia Školského 

internátu v Trenčíne 
TN 2022-2024 

INOVATÍVNY KRAJ 
ZELENÝ KRAJ 

1.1, 2.2 
1.2 

19 
Rekonštrukcia stravovacej 

prevádzky ŠI 
TN 2022-2024 

INOVATÍVNY KRAJ 
ZELENÝ KRAJ 

2.2 
1.2 

20 
Revtialzácia areálu, zelené 

plochy, vonkajšie oddychové 
plochy, výsadby, parkoviská 

TN 2023-2025 
INOVATÍVNY KRAJ 

ZELENÝ KRAJ 
2.2 
2.4 

21 
Modernizácia atletického areálu 

SŠŠ Trenčín 
TN 2023-2025 

INOVATÍVNY KRAJ 
ZELENÝ KRAJ 

SOCIÁLNY KRAJ 

2.2 
2.3, 2.4 

2.3 

22 
Rekonštrukcia kotolne Strednej 

športovej školy 
TN 2022 

INOVATÍVNY KRAJ 
ZELENÝ KRAJ 

1.1, 2.2 
1.2 

23 
Zníženie energetickej náročnosti 

ŠUP Trenčín 
TN 2022-2023 ZELENÝ KRAJ 1.2 

24 Hokejová akadémia TN 2022-2024 
INOVATÍVNY KRAJ 

SOCIALNY KRAJ 
1.1 
2.3 

25 Hokejová akadémia - parkovisko TN 2022-2024 ZELENÝ KRAJ 2.3. 2.4 

26 neinvestičné aktivity TN 2022-2030 
INOVATÍVNY KRAJ 

SOCIALNY KRAJ 
1.1 
2.2 

Školský kampus v Považskej Bystrici 

27 
Zníženie energetickej náročnosti 

OA Považská Bystrica 
PB 2022 ZELENÝ KRAJ 1.2 

28 
Rekonštrukcia telocvične OA 

Považská Bystrica 
PB 2022-2030 

INOVATÍVNY KRAJ 
ZELENÝ KRAJ 

SOCIÁLNY KRAJ 

2.2 
1.2 
2.3 

29 
Rekonštrukcia veľkej telocvične 
Gymmnázia Považská Bystrica 

PB 2022 
INOVATÍVNY KRAJ 

ZELENÝ KRAJ 
SOCIÁLNY KRAJ 

2.2 
1.2 
2.3 

30 
Zníženie energetickej náročnosti 

Gymnázia Považská Bystrica 
PB 2022-2030 ZELENÝ KRAJ 1.2 

31 
Modernizácia SOŠ strojníckej v 

Považskej Bystrici (rekonštrukcie 
striech) 

PB 2022-2030 ZELENÝ KRAJ 1.2 

32 
Modernizácia SOŠ strojníckej v 

Považskej Bystrici (areálové 
komunikácie a spevnené plochy) 

PB 2022-2030 
INOVATÍVNY KRAJ 

ZELENÝ KRAJ 
2.2 

2.3, 2.4 

33 
Modernizácia SOŠ strojníckej v 
Považskej Bystrici (oplotenie) 

PB 2022-2030 ZELENÝ KRAJ 2.3. 2.4 



 
 

 

34 
Modernizácia SOŠ strojníckej v 
Považskej Bystrici energetická 

efektívnosť) 
PB 2022-2030 ZELENÝ KRAJ 1.2 

35 
Modernizácia SOŠ strojníckej v 

Považskej Bystrici (technologické 
a IKT vybavenie) 

PB 2022-2030 INOVATÍVNY KRAJ 1.1, 2.2 

36 
Modernizácia SZŠ Považská 

Bystrica 
PB 2022-2030 

INOVATÍVNY KRAJ 
ZELENÝ KRAJ 

2.2 
1.2 

37 
Vytvorenie areálu kampusu v 

Považskej Bystrici 
PB 2022-2030 

INOVATÍVNY KRAJ 
ZELENÝ KRAJ 

1.1, 2.2 
1.2, 2.3 

38 neinvestičné aktivity PB 2022-2030 
INOVATÍVNY KRAJ 

SOCIALNY KRAJ 
1.1, 2.2 

2.2 

Kreatívny kampus v Púchove 

39 
Moderné odborné vzdelávanie v 

gumárenskom priemysle 
PU 2022-2023 INOVATÍVNY KRAJ 1.1, 2.2 

40 
Komplexná rekonštrukcia 

školského internátu SŠ Púchov 
PU 2022-2024 

INOVATÍVNY KRAJ 
ZELENÝ KRAJ 

2.2 
1.2 

41 Výstavba telocvične SŠ Púchov PU 2022-2024 
INOVATÍVNY KRAJ 

SOCIALNY KRAJ 
2.2 
2.3 

42 
Komplexná modernizácia školy 

SŠ Púchov 
PU 2022-2024 

INOVATÍVNY KRAJ 
ZELENÝ KRAJ 

1.1, 2.2 
1.2 

43 Areálové úpravy v SŠ Púchov PU 2022-2024 
INOVATÍVNY KRAJ 

ZELENÝ KRAJ 
1.1, 2.2 
2.3. 2.4 

44 neinvestičné aktivity PU 2022-2024 
INOVATÍVNY KRAJ 

SOCIALNY KRAJ 
1.1, 2.2 

2.2 

Hornonitrianske centrum vzdelania 

45 
Modernizácia Hornonitrianskej 

knižnice v Prievidzi 
PD 2022-2023 

INOVATÍVNY KRAJ 
ZELENÝ KRAJ 

2.1, 2.2 
1.2 

46 
Modernizácia Hornnoitrianskeho 

múzea v Prievidzi 
PD 2023-2024 

INOVATÍVNY KRAJ 
ZELENÝ KRAJ 

2.1, 2.2 
1.2 

47 
Areálové úpravy 

Hornonitrianskeho centra 
vzdelania 

PD 2023-2024 
INOVATÍVNY KRAJ 

ZELENÝ KRAJ 
2.2 
1.2 

48 Vytvorenie centra CŽV PD 2023-2030 INOVATÍVNY KRAJ 2.1. 

Modernizácia školskej infraštruktúry stredných škôl 

Modernizácia SPŠ Dubnica nad Váhom 

49 Modernizácia dielní SPŠ DCA DCA 2023-2024 
INOVATÍVNY KRAJ 

ZELENÝ KRAJ 
2.2 
1.2 

50  Rekonštrukcia kuchyne SPŠ DCA DCA 2022-2030 
INOVATÍVNY KRAJ 

ZELENÝ KRAJ 
2.2 
1.2 

51 
Rekonštrukcia vstupu do budovy 

školy SPŠ DCA 
DCA 2022-2030 

INOVATÍVNY KRAJ 
ZELENÝ KRAJ 

2.2 
1.2 

52 
Rekonštrukcia elektroinštalácie 

SPŠ DCA 
DCA 2022-2030 

INOVATÍVNY KRAJ 
ZELENÝ KRAJ 

2.2 
1.2 



 
 

 

53 
Rekonštrukcia rozvodov vody, 

kanalizácie a vykurovania v SPŠ 
DCA 

DCA 2022-2030 
INOVATÍVNY KRAJ 

ZELENÝ KRAJ 
2.2 

1.2, 2.2 

54 
Rekonštrukcia vnútroareálových 

komunikáciíí a chodníkov SPŠ 
DCA 

DCA 2022-2030 
INOVATÍVNY KRAJ 

ZELENÝ KRAJ 
2.2 

2.3, 2.4 

55 
Rekonštrukcia učební 
mechatroniky a ŠVL 

DCA 2022-2030 
INOVATÍVNY KRAJ 

ZELENÝ KRAJ 
2.2 
1.2 

56 Rekonštrukcia  internátu  DCA 2022-2030 
INOVATÍVNY KRAJ 

ZELENÝ KRAJ 
2.2 
1.2 

57 neinvestičné aktivity DCA 2022-2030 
INOVATÍVNY KRAJ 

SOCIALNY KRAJ 
2.2 
2.2 

Modernizácia SOŠ Pruské 

58 Rekonštrukcia strechy kaštieľa Pruské 2022-2023 ZELENÝ KRAJ 1.2. 

59 
Zníženie energetickej náročnosti 

NKP kaštieľa SOŠ Pruské 
Pruské 2022-2024 ZELENÝ KRAJ 1.2. 

60 
 Rekonštrukcia vnútorných 

rozvodov kaštieľa (SOŠ Pruské) 
Pruské 2022-2030 

INOVATÍVNY KRAJ 
ZELENÝ KRAJ 

2.2 
2.2 

61 
Rekonštrukcia areálovej 

kanalizácie 
Pruské 2022-2030 

INOVATÍVNY KRAJ 
ZELENÝ KRAJ 

2.2 
2.2 

62 
Obnova a revitalizácia 
pamiatkového parku  

Pruské 2022-2030 
INOVATÍVNY KRAJ 

ZELENÝ KRAJ 
2.2 

2.3, 2.4 

63 neinvestičné aktivity Pruské 2022-2030 
INOVATÍVNY KRAJ 

SOCIALNY KRAJ 
2.2 
2.2 

Modernizácia SOŠ Handlová 

64 
Zníženie energetickej náročnosti 

a modernizácia SOŠ Handlová 
Handlová 2022-2030 ZELENÝ KRAJ 1.2. 

65 Areálové úpravy v SOŠ Handlová Handlová 2024-2030 
INOVATÍVNY KRAJ 

ZELENÝ KRAJ 
2.3., 2.4. 

66 neinvestičné aktivity Handlová 2022-2030 
INOVATÍVNY KRAJ 

SOCIALNY KRAJ 
2.2 
2.2 

Vybudovanie funkčnej siete športovísk 

67 
Rekonštrukcia telocvične SOŠ 

J.A.Baťu Partizánske 
PE 2022-2030 

INOVATÍVNY KRAJ 
ZELENÝ KRAJ 

SOCIÁLNY KRAJ 

2.2 
1.2 
2.3 

68 
Vybudovanie telocvične pre 

Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne 
TN 2023-2025 

INOVATÍVNY KRAJ  
SOCIÁLNY KRAJ 

2.2 
2.3 

69 Prístavba telocvične SOŠ Trenčín TN 2022-2030 
INOVATÍVNY KRAJ 

SOCIÁLNY KRAJ  
2.2 
2.3 

70 
Multifunkčné ihrisko SOŠ 

Trenčín 
TN 2022-2030 

INOVATÍVNY KRAJ 
ZELENÝ KRAJ 

SOCIÁLNY KRAJ 

2.2 
2.3, 2.4 

2.3 



 
 

 

71 
Modernizácia bazéna SPŠ 

stavebnej E. Belluša Trenčín 
TN 2022-2030 

INOVATÍVNY KRAJ 
ZELENÝ KRAJ 

SOCIÁLNY KRAJ 

2.2 
1.2 
2.3 

72 
Rekonštrukcia telocvične SOŠ 

Prievidza 
PD 2022-2030 

INOVATÍVNY KRAJ 
ZELENÝ KRAJ 

SOCIÁLNY KRAJ 

2.2 
1.2 
2.3 

73 
Rekonštrukcia podlahy v 
telocvični SOŠ strojnícka 
Bánovce nad Bebravou 

BN 2022-2030 
INOVATÍVNY KRAJ 

ZELENÝ KRAJ 
SOCIÁLNY KRAJ 

2.2 
1.2 
2.3 

74 
Prístavba telocvične Gymnázia v 

Púchove 
PU 2022-2030 

INOVATÍVNY KRAJ 
SOCIÁLNY KRAJ  

2.2 
2.3 

75 
Modernizácia bazéna SPŠ Nové 

mesto nad Váhom 
NMnV 2022-2030 

INOVATÍVNY KRAJ 
ZELENÝ KRAJ 

SOCIÁLNY KRAJ 

2.2 
1.2 
2.3 

Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov 

76 
Zníženie energetickej náročnosti 

budovy školy SOŠOS Trenčín 
TN 2022-2030 ZELENÝ KRAJ 1.2. 

77 
Zníženie energetickej náročnsoti 

školy Obchodná akadémia 
Trenčín 

TN 2022 ZELENÝ KRAJ 1.2. 

78 
Zníženie energetickej náročnosti 
školy Gymnázium Dubnica nad 

Váhom 
DCA 2022-2030 ZELENÝ KRAJ 1.2. 

79 
Zníženie energetickej náročnosti 

školy SOŠ technická DCA 
DCA 2022-2030 ZELENÝ KRAJ 1.2. 

80 Zateplenie internátu SPŠ Myjava MY 2022-2030 ZELENÝ KRAJ 1.2. 

81 
Komplexná rekonštrukcia 

internátu pri SPŠ Nové Mesto 
nad Váhom 

NM 2022-2030 ZELENÝ KRAJ 1.2. 

82 
Zníženie energetickej náročnosti 

školského internátu SOŠ 
Považská Bystrica 

PB 2022-2030 ZELENÝ KRAJ 1.2. 

83 Obnova Domu Janka Jesenského BN 2022-2024 
INOVATÍVNY KRAJ 

ZELENÝ KRAJ 
1.4 
1.2. 

84 
Zníženie energetickej náročnosti 
školy SOŠ J.A.Baťu Partizánske 

PE 2022-2030 ZELENÝ KRAJ 1.2. 

85 
Komplexná rekonštrukcia 

internátu pri SOŠOS Prievidza 
PD 2022-2030 ZELENÝ KRAJ 1.2. 

86 
Zníženie energetickej náročnosti 

školy SOŠ Nováky 
Nováky 2022-2030 ZELENÝ KRAJ 1.2. 

87 

Zvýšenie energetickej 
efektívnosti školy Gymnázium 

Vavrinca Benedikta 
Nedožerského v Prievidzi 

PD 2022-2030 ZELENÝ KRAJ 1.2. 



 
 

 

88 
Modernizácia a zníženie 

energetickej náročnosti školy 
SOŠ Prievidza  

PD 2022-2030 ZELENÝ KRAJ 1.2. 

Vytvorenie krajskej siete ekocentier 

89 
Vybudovanie krajského 
ekocentra v SOŠ Pruské 

Pruské 2022-2023 
INOVATÍVNY KRAJ 

ZELENÝ KRAJ 
1.4 

2.3, 2.4 

90 neinvestičné aktivity TSK 2022-2030 
INOVATÍVNY KRAJ 

ZELENÝ KRAJ 
1.4 

2.3, 2.4 

Ostatné 

91 

Integrované záujmové 
vzdelávanie /Kampus Zámostie 

Trenčín, Považská Bystrica, 
Púchov, Dubnica nad Váhom, 

Pruské, Handlová) 

TSK 2022-2026 SOCIÁLNY KRAJ 2.2 

92 Debarierizácia stredných škôl TSK 2022-2026 INOVATÍVNY KRAJ  2.2, 3.5 

KULTÚRA a CESTOVNÝ RUCH 

93 

Komplexné riešenie 
modernizácie Verejnej knižnice 

V. Rešetku (so zretľom najmä na 
budovu na Hasičskej ul.) 

TN 2023-2025 INOVATÍVNY KRAJ 3.3. 

94 
Modernizácia Galérie 

M.A.Bazovského 
TN 2023-2025 INOVATÍVNY KRAJ 1.4. 

Poklady Matúšovho kráľovstva - Trenčiansky hrad 

95 
Trenčiansky hrad - Hodinová 

veža 
TN 2022-2024 ZELENÝ KRAJ 2.3., 2.4. 

96 Trenčiansky hrad - Kavalier TN 2022-2030 ZELENÝ KRAJ 2.3., 2.4. 

97 
Trenčiansky hrad - expozície 

horný hrad 
TN 2022-2030 INOVATÍVNY KRAJ 1.4. 

98 

Trenčiansky hrad - obnova 
rezidenčných priestorov nad 
vstupnou bránou, komplexná 
rekonštrukcia a adaptácia na 

priestor pre ubytovanie 

TN 2022-2030 
INOVATÍVNY KRAJ 

ZELENÝ KRAJ 
1.4 
1.2 

99 
Trenčianske múzeum - nové 

expozície  
TN 2022-2026 INOVATÍVNY KRAJ 1.4. 

100 
Zážitkové vedecké centrum v 

Hvezdárni Partizánske 
PE 2022-2030 

INOVATÍVNY KRAJ 
ZELENÝ KRAJ 

1.4 
1.2 

ZDRAVOTNÍCTVO 

Modernizácia NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 

101 Vybudovanie nového OAIM  Bojnice   SOCIÁLNY KRAJ 1.1. 

102 
Komplexná rekonštrukcia 

kuchyne a prevádzkovej budovy   
Bojnice   ZELENÝ KRAJ 

SOCIÁLNY KRAJ 
1.2 
1.1 

103 
Vybudovanie nového 

internistického pavilónu  
Bojnice   

SOCIÁLNY KRAJ 1.1. 

104 
Vybudovanie novej centrálnej 

sterilizácie 
Bojnice   

SOCIÁLNY KRAJ 1.1. 



 
 

 

105 
Zníženie energetickej náročnosti 

NsP Prievidza 
Bojnice   ZELENÝ KRAJ 

SOCIÁLNY KRAJ 
1.2 
1.1 

106 
Vnútroareálové parkovisko pre 

osobné automobily  
Bojnice   ZELENÝ KRAJ 

SOCIÁLNY KRAJ 

2.3, 2.4 
1.1 

107 
 Rekonštrukcia slobodárne č.3, 

č.2, č.1 
Bojnice   ZELENÝ KRAJ 

SOCIÁLNY KRAJ 
1.2 
1.1 

108 neinvestičné aktivity Bojnice   INOVATÍVNY KRAJ 2.1. 

Modernizácia NsP Myjava 

109 
Rekonštrukcia operačných sál a 

chirurgického oddelenia 
MY   ZELENÝ KRAJ 

SOCIÁLNY KRAJ 
1.2 
1.1 

110 
Rekonštrukcia pavilónu 

stomatológie 
MY   ZELENÝ KRAJ 

SOCIÁLNY KRAJ 
1.2 
1.1 

111 
Zníženie energetickej náročnosti 

NsP Myjava 
MY 2024-2026 ZELENÝ KRAJ 

SOCIÁLNY KRAJ 
1.2 
1.1 

112 Rekonštrukcia oddelenia FBRL MY   ZELENÝ KRAJ 
SOCIÁLNY KRAJ 

1.2 
1.1 

113 neinvestičné aktivity MY 2022-2030 INOVATÍVNY KRAJ 2.1. 

Modernizácia NsP Považská Bystrica 

114 
Zníženie energetickej náročnosti 

priestorov LDCH pre CSS-LÚČ 
PB   ZELENÝ KRAJ 

SOCIÁLNY KRAJ 
1.2 
1.1 

115 
Rekonštrukcia internej JIS 

(stavebná časť) 
PB   ZELENÝ KRAJ 

SOCIÁLNY KRAJ 
1.2 
1.1 

116 
Rekonštrukcia kotolne 

a hlavných rozvodov vody, ÚK a 
TÚV 

PB   ZELENÝ KRAJ 
SOCIÁLNY KRAJ 

1.2 
1.1 

117 
Komplexná rekonštrukcia OAaIM 
vrátane prístrojového vybavenia 

(stavebná časť) 
PB   ZELENÝ KRAJ 

SOCIÁLNY KRAJ 
1.2 
1.1 

118 
 Rekonštrukcia operačných sál 

(ortopedických a 
gynekologických) 

PB   ZELENÝ KRAJ 
SOCIÁLNY KRAJ 

1.2 
1.1 

119 
Zníženie energetickej náročnosti 

NsP Považská Bystrica  
PB   ZELENÝ KRAJ 

SOCIÁLNY KRAJ 
1.2 
1.1 

120 
Rekonštrukcia elektroinštalácie - 

2.etapa 
PB   ZELENÝ KRAJ 

SOCIÁLNY KRAJ 
1.2 
1.1 

121 neinvestičné aktivity PB 2022-2030 INOVATÍVNY KRAJ 2.1. 

SOCIÁLNA POMOC 

122 
CSS Nádej Dolný Lieskov - 

komplexná modernizácia ZPB 
Stupné 

PB 2022-2030 
ZELENÝ KRAJ 

SOCIÁLNY KRAJ 
1.2 
1.2 

123 
Rekonštrukcia a modernizácia 

CSS Lipovec Horné Srnie 
TN 2022-2030 

ZELENÝ KRAJ 
SOCIÁLNY KRAJ 

1.2 
1.2 

124 
Zníženie energetickej náročnosti 

CSS Bánovce nad Bebravou 
BN 2022-2030 ZELENÝ KRAJ 1.2 



 
 

 

125 
Zníženie energetickej náročnosti 

ubytovacej časti CSS DOMOV 
JAVORINA 

Bzince pod Javorinou 2022-2030 ZELENÝ KRAJ 1.2 

126 
Zníženie energetiickej náročnosti 

objektu CSS KOLONKA Púchov 
PU 2022-2030 ZELENÝ KRAJ 1.2 

127 
Zníženie energetickej náročnosti 
objektu CSS Chmelinec Púchov 

PU 2022-2030 ZELENÝ KRAJ 1.2 

128 
Rekonštrukcia a modernizácia 

CSS Lednické Rovne 
PU 2022-2030 

ZELENÝ KRAJ 
SOCIÁLNY KRAJ 

1.2 
1.2 

129 
Rekonštrukcia a modernizácia 
CSS Bôrik Nitrianske Pravno 

Nitrianske Pravno 2022-2030 
ZELENÝ KRAJ 

SOCIÁLNY KRAJ 
1.2 
1.2 

130 
Rekonštrukcia a modernizácia 

CSS Domino 
PD 2022-2030 

ZELENÝ KRAJ 
SOCIÁLNY KRAJ 

1.2 
1.2 

131 
Rekonštrukcia a modernizácia 

HUMANITY - CSP 
Veľká Lehôtka 2022-2030 

ZELENÝ KRAJ 
SOCIÁLNY KRAJ 

1.2 
1.2 

132 
Rekonštrukcia a modernizácia 

CSS Partizánske 
PE 2022-2030 

ZELENÝ KRAJ 
SOCIÁLNY KRAJ 

1.2 
1.2 

133 Terénne služby   2022-2030 SOCIÁLNY KRAJ 1.2 

134 neinvestičné aktivity   2022-2030 INOVATÍVNY KRAJ 2.1. 

OSTATNÉ 

135 

Projekty SMART služieb, ktoré 
podporujú riešenia nadväzujúce 

na projekty alebo v rámci 
projektov partnerov 

TSK 2022-2030 INOVATÍVNY KRAJ 3.1, 3.2, 3.3 

136 

Projekty budovania centier 
spolupráce, sieťovania a 

zdieľania infraštruktúry a/alebo 
služieb, ktoré podporujú riešenia 

v nadväznosti na projekty 
partnerov 

TSK 2022-2031 INOVATÍVNY KRAJ 3.4 

137 

Projektybudovania a podpory 
systémov a riešení 

prispievajúcich k zvyšovaniu 
bezpečnosti obyvateľov, 

ochrane zdravia a životov, 
realizovaných v nadväznosti na 

projekty partnerov 

TSK 2022-2031 INOVATÍVNY KRAJ 3.5. 

Horná Nitra - Fond spravodlivej transformácie 

138 
Podpora elektromobility na 

Hornej Nitre 
Horná Nitra 2022-2026 

SPRAVODLIVÁ 
TRANSFORMÁCIA 

HN 
1.1 

139 
Vodíková doprava na hornej 

Nitre 
Horná Nitra 2022-2026 

SPRAVODLIVÁ 
TRANSFORMÁCIA 

HN 
1.1 

140 
Zlepšenie cyklistickej 

infraštruktúry na Hornej Nitre 
Horná Nitra 2022-2026 

SPRAVODLIVÁ 
TRANSFORMÁCIA 

HN 
1.1 



 
 

 

141 
Rekonštrukcia vybraných 

mostných objektov 
Horná Nitra 2022-2026 

SPRAVODLIVÁ 
TRANSFORMÁCIA 

HN 1.2 

142 
Rekonštrukcia cesty č. II/511 

Veľké Uherce - Skýcov 
Horná Nitra 2022-2026 

SPRAVODLIVÁ 
TRANSFORMÁCIA 

HN 1.2 

143 
 Rekonštrukcia cesty č. III/1773 

vrátane mostného objektu 
Horná Nitra 2022-2026 

SPRAVODLIVÁ 
TRANSFORMÁCIA 

HN 1.2 

144 
Rekonštrukcia cesty č. II/512 

Horná Ves - hranica 
okr.Prievidza/Žarnovica 

Horná Nitra 2022-2026 
SPRAVODLIVÁ 

TRANSFORMÁCIA 
HN 1.2 

145 
Rekonštrukcia cesty č. II/516 

Trenčianska Teplá - Dežerice, 6. 
ETAPA 

Horná Nitra 2022-2026 
SPRAVODLIVÁ 

TRANSFORMÁCIA 
HN 1.2 

146 
Rekonštrukcia cesty č. II/574 od 

obce Temeš po napojenie na 
cestu I. triedy č. I/9 

Horná Nitra 2022-2026 
SPRAVODLIVÁ 

TRANSFORMÁCIA 
HN 1.2 

147 
Rekonštrukcia cesty č. II/592 

Bánovce nad Bebravou – Nadlice 
Horná Nitra 2022-2026 

SPRAVODLIVÁ 
TRANSFORMÁCIA 

HN 1.2 

148 

Rekonštrukcia cesty č. II/593 
hranica Trenčianskeho a 

Nitrianskeho samosprávneho 
kraja – Partizánske 

Horná Nitra 2022-2026 
SPRAVODLIVÁ 

TRANSFORMÁCIA 
HN 

1.2 

149 Rekonštrukcia cesty č.III/179 Horná Nitra 2022-2026 
SPRAVODLIVÁ 

TRANSFORMÁCIA 
HN 1.2 

150 
HUMANITY - centrum sociálnej 

pomoc 
Horná Nitra 2022-2026 

SPRAVODLIVÁ 
TRANSFORMÁCIA 

HN 3.2 

151 
Gymnázium Vavrinca Beneditka 

Nedožerského v Prievidzi 
Horná Nitra 2022-2026 

SPRAVODLIVÁ 
TRANSFORMÁCIA 

HN 3.2 

152 SOŠ Handlova Horná Nitra 2022-2026 
SPRAVODLIVÁ 

TRANSFORMÁCIA 
HN 3.2 

153 SOŠ Prievidza Horná Nitra 2022-2026 
SPRAVODLIVÁ 

TRANSFORMÁCIA 
HN 3.2 

154 SOŠ J.A. Baťu Partizánske Horná Nitra 2022-2026 
SPRAVODLIVÁ 

TRANSFORMÁCIA 
HN 3.2 

155 SOŠ Nováky Horná Nitra 2022-2026 
SPRAVODLIVÁ 

TRANSFORMÁCIA 
HN 3.2 

156 CSS Bôrik Nitrianske Pravno Horná Nitra 2022-2026 
SPRAVODLIVÁ 

TRANSFORMÁCIA 
HN 3.2 



 
 

 

157 CSS Domino Horná Nitra 2022-2026 
SPRAVODLIVÁ 

TRANSFORMÁCIA 
HN 3.2 

158 CSS Partizánske Horná Nitra 2022-2026 
SPRAVODLIVÁ 

TRANSFORMÁCIA 
HN 3.2 

159 
Komplexná rekonštrukcia 

internátu pri SOŠOS Prievidza 
Horná Nitra 2022-2026 

SPRAVODLIVÁ 
TRANSFORMÁCIA 

HN 3.2 

160 
Zníženie energetickej náročnosti 

NsP Prievidza 
Horná Nitra 2022-2026 

SPRAVODLIVÁ 
TRANSFORMÁCIA 

HN 3.2 

161 
Modernizácia Nemocnica s 

poliklinikou Bojnice 
Horná Nitra 2022-2026 

SPRAVODLIVÁ 
TRANSFORMÁCIA 

HN 4.1 

162 Nemocnica s poliklinikou Bojnice Horná Nitra 2022-2026 
SPRAVODLIVÁ 

TRANSFORMÁCIA 
HN 4.1 

163 
Rekonštrukcia a modernizácia 
CSS Bôrik Nitrianske Pravno 

Horná Nitra 2022-2026 
SPRAVODLIVÁ 

TRANSFORMÁCIA 
HN 4.1 

164 
Rekonštrukcia a modernizácia 

CSS Domino 
Horná Nitra 2022-2026 

SPRAVODLIVÁ 
TRANSFORMÁCIA 

HN 4.1 

165 
Rekonštrukcia a modernizácia 

HUMANITY - CSP 
Horná Nitra 2022-2026 

SPRAVODLIVÁ 
TRANSFORMÁCIA 

HN 4.1 

166 
Rekonštrukcia a modernizácia 

CSS Partizánske 
Horná Nitra 2022-2026 

SPRAVODLIVÁ 
TRANSFORMÁCIA 

HN 4.1 

167 
Hornonitrianske centrum 

vzdelania 
Horná Nitra 2022-2026 

SPRAVODLIVÁ 
TRANSFORMÁCIA 

HN 4.3 

168 
Zníženie energetickej náročnosti 

a modernizácia SOŠ Handlová 
Horná Nitra 2022-2026 

SPRAVODLIVÁ 
TRANSFORMÁCIA 

HN 4.3 

169 Areálové úpravy v SOŠ Handlová Horná Nitra 2022-2026 
SPRAVODLIVÁ 

TRANSFORMÁCIA 
HN 4.3 

170 
Zážitkové vedecké centrum v 

Hvezdárni Partizánske 
Horná Nitra 2022-2026 

SPRAVODLIVÁ 
TRANSFORMÁCIA 

HN 4.3 

171 SOŠ Nováky Horná Nitra 2022-2026 
SPRAVODLIVÁ 

TRANSFORMÁCIA 
HN 4.3 

 

  



 
 

 

IMPLEMENTÁCIA, MONITOROVANIE A HODNOTENIE PHRSR TSK  

 

Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie 

Trenčiansky samosprávny kraj počas implementácie stanovenej stratégie definovanej v PHRSR 

rešpektuje nasledujúce základné princípy: 

• plánovanie a koordinácia – spôsob plánovania jednotlivých aktivít smerom 

efektívnemu  napĺňaniu stanovených cieľov,  

• partnerstvo – založené na spolupráci medzi  jednotlivými kľúčovými aktérmi 

relevantnými pre tento dokument, ako aj širokou verejnosťou tak, aby sa 

zabezpečila koordinácia jednotlivých navrhovaných aktivít. Zabezpečovanie 

a podpora partnerstiev sú nevyhnutné nielen na úrovni Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, ale i v kontexte širších súvislostí a vzťahov kraja a ostatných 

strategicko-plánovacích regiónov (ďalej len SPR), ako aj medzi mestami a obcami 

v kraji. 

• subsidiarita – zabezpečenie realizácie navrhovaných aktivít na úrovni, na ktorej je 

to  najefektívnejšie.   

Kľúčovou podmienkou implementácie Programu rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja 

je jasné stanovenie  inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia. V tejto časti sú 

definované jednotlivé zodpovedné orgány ako aj činnosti, ktoré spadajú do ich kompetencie. 

Na realizácii sa podieľa riadiaci orgán, výkonný orgán, kontrolný orgán a finančný orgán, medzi 

ktorými dochádza ku koordinácii a výmene relevantných informácií. 

Riadiacim orgánom zodpovedným za implementáciu Programu rozvoja Trenčianskeho 

samosprávneho kraja je zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zastupiteľstvo 

Trenčianskeho samosprávneho kraja je zastupiteľským zborom, ktorý je volený v priamych 

voľbách obyvateľmi kraja. Riadiaci orgán je zodpovedný, okrem koordinácie implementácie 

jednotlivých aktivít, aj za schvaľovanie monitorovacích a hodnotiacich správ, ktoré na základe 

aktuálneho stavu naplnenia aktivít vypracuje výkonný orgán. Pri schvaľovaní monitorovacích 

a hodnotiacich správ berie riadiaci orgán do úvahy pripomienky predložené kontrolným 

orgánom. 

 

Výkonný orgán, ktorým je pracovná skupina, dohliada nad realizáciou jednotlivých aktivít. 

Táto pracovná skupina je kreovaná predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja 

a zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja. Skladá sa zo zamestnancov župného 



 
 

 

úradu, poslancov župného zastupiteľstva a externých odborných pracovníkov. Kompetencie 

výkonného orgánu tvorí okrem iného aj vypracovanie monitorovacích a hodnotiacich správ, 

ktoré odzrkadľujú stav realizácie stanovenej rozvojovej stratégie. Monitorovacie a hodnotiace 

správy spracovávané v pravidelných 6 mesačných intervaloch a prostredníctvom nich prebieha 

proces monitorovania a hodnotenia. Tieto vypracované monitorovacie a hodnotiace správy sú 

predložené na posúdenie a pripomienkovanie kontrolnému orgánu a následne sú uverejnené 

pre širokú verejnosť. Do kompetencie výkonného orgánu spadá i každoročná aktualizácia 

dokumentu a akčného plánu príslušného pre nasledujúci rok, ktoré následne schvaľuje riadiaci 

orgán.  

 

Do pôsobnosti výkonného orgánu spadá aj finančný manažment implementácie Programu 

rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja. Výkon finančného manažmentu je realizovaný 

primárne zamestnancami kraja. Do ich kompetencie spadá okrem iného aj dohľad nad 

dodržiavaním stanoveného rozpočtu vyhradeného na implementáciu rozvojovej stratégie, 

v kontexte aktuálneho akčného plánu pre daný rok. 

 

Hlavný kontrolór Trenčianskeho samosprávneho kraja reprezentuje v rámci implementácie 

kontrolný orgán. Podľa zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov, 

hlavného kontrolóra volí a odvoláva župné zastupiteľstvo na obdobie 6 rokov. K úlohám 

funkcie hlavného kontrolóra patrí okrem iného kontrola príjmov a výdavkov rozpočtu obce a 

hospodárenia s majetkom mesta, a keďže realizácia a finančný manažment implementácie 

Programu rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja je previazaný na rozpočet 

samosprávneho kraja, je kontrolná funkcia v rámci tohto dokumentu pre hlavného kontrolóra 

kraja logická a kompetenčne príslušná. 

 

Pre širokú verejnosť je nutné zabezpečiť prístup k informáciám, a to pravidelným 

zverejňovaním monitorovacích a hodnotiacich správ na webovej stránke samosprávneho kraja 

vrátane stručného prehľadu znázorňujúceho postup a súčasný stav realizácie rozvojovej 

stratégie. Za prípravu tohto prehľadu a za zverejňovanie monitorovacích a hodnotiacich správ 

je zodpovedný výkonný orgán. 

 

Monitorovanie a hodnotenie  

Proces monitorovania a hodnotenia zabezpečuje naplnenie definovanej Vízie, Priorít, systému 

cieľov až po konkrétne aktivity stanovenej rozvojovej stratégie. Tento proces spoluvytvára 



 
 

 

jasný kontrolný mechanizmus reprezentujúci spätnú väzbu znázorňujúcu priebeh 

implementácie, jej aktuálny stav a jeho porovnanie s plánovaným harmonogramom. Získané 

informácie umožňujú vykonanie intervencií vedúcich buď k zosúladeniu skutočných aktivít 

s plánom alebo k nevyhnutnej revízii dokumentu. Proces monitorovania a proces hodnotenia 

prebiehajú spravidla paralelne. 

Proces monitorovania a proces hodnotenia podľa celkovej schémy inštitucionálneho 

a procesného zabezpečenia realizácie pozostáva z nasledujúcich krokov: vypracovávanie, 

posudzovanie, pripomienkovanie a schvaľovanie monitorovacích a hodnotiacich správ, pričom 

tieto činnosti prebiehajú v kompetencii jednotlivých orgánov a v spolupráci s verejnosťou. 

Počas procesu monitorovania a hodnotenia budú využívané interim, teda priebežné, 

monitorovacie a hodnotiace správy, spracované počas realizácie aktivít, a ex post, správy 

následné, spracované po realizácií aktivít. Monitorovacie a hodnotiace správy pre aktivity 

financované zo zdrojov samosprávneho kraja sú spracovávané pravidelne v intervale každých 

6 mesiacov. Monitorovacie a hodnotiace správy aktivít financovaných z externých zdrojov 

(primárne operačné programy, medzinárodné programy) budú vypracovávané v časových 

intervaloch stanovených v jednotlivých výzvach príslušných ku konkrétnych aktivitám.  

 

  



 
 

 

 

ZÁVER 

 

  



 
 

 

PRÍLOHA A – ANALYTICKÉ VÝCHODISKÁ TSK 

 

  



 
 

 

PRÍLOHA B – INTEGROVANÉ ÚZEMNÉ INVESTÍCIE TSK 

INTEGROVANÁ ÚZEMNÁ INVESTÍCIA 1:  

EKOSYSTÉM INOVATÍVNE ZALOŽENEJ EKONOMIKY 

Kľúčový projekt 1 

Kľúčový projekt 1:  

INTEGROVANÉ VÝVOJOVÉ CENTRUM NA PODPORU VÝVOJA INTELIGENTNÝCH 

TECHNOLÓGIÍ V STROJÁRSKOM A ŠPECIÁLNOM PRIEMYSLE, S PRESAHOM DO 

ĎALŠÍCH ODVETVÍ PRE 21. STOROČIE 

Balík komplementárnych projektov 1a: 

Budovanie systému podporných služieb inovatívnej regionálnej ekonomiky 

Balík komplementárnych projektov 1b: 

Regionálny rozvojový fond TSK 

Kľúčový projekt 2 
Kľúčový projekt 2:  

PRIEMYSELNÉ VÝSKUMNO-VÝVOJOVÉ CENTRUM „ACUENERGY“  

Kľúčový projekt 3 

Kľúčový projekt 3:  

VÝSKUMNO-VÝVOJOVÉ CENTRUM – HYDROGEN POVAŽIE 

Kľúčový projekt 4 

Kľúčový projekt 4:  

INOVAČNO-KREATÍVNE CENTRUM SMART TRENČIANSKEJ UNIVERZITY 

ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE (TRENČÍN A PÚCHOV) 

Balík komplementárnych projektov 4a: 

Podpora budovania kapacít a modernizácia vzdelávacieho systému 

kreatívnych odborov v regióne 

Kľúčový projekt 5 

Kľúčový projekt 5:  

TRIPLE HELIX KLASTER V OBLASTI VÝROBY, SPRACOVANIA 

A ZHODNOCOVANIA PLASTOV  

Balík komplementárnych projektov 5a: 

Podpora budovania kapacít a modernizácia vzdelávacieho systému v oblasti 

plastov  

Kľúčový projekt 6:  



 
 

 

Kľúčový projekt 6 

TRIPLE HELIX POTRAVINÁRSKY KLASTER  

Balík komplementárnych projektov 6a: 

Podpora budovania kapacít a modernizácia vzdelávacieho systému 

v poľnohospodárstve, potravinárstve a potravinovej chémie 

 

INTEGROVANÁ ÚZEMNÁ INVESTÍCIA 2:  

EKOLOGICKÁ ŽUPA 

Kľúčový projekt 1 

Kľúčový projekt 1:  

OCHRANA A RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE VODY 

Balík komplementárnych projektov 1a: 

Dobudovanie a obnova vodovodnej siete vrátane podpory vodných 

zdrojov 

Balík komplementárnych projektov 1b: 

Dobudovanie a obnova kanalizačnej siete a ČOV – ochrana 

podzemných vôd 

Balík komplementárnych projektov 1c: 

Budovanie alternatívnych foriem čistenia odpadových vôd – koreňové 

čističky, malé domové čističky, a i., prieskumy vhodnosti územia na 

alternatívne formy 

Kľúčový projekt 2 

Kľúčový projekt 2:  

REGIONÁLNY SYSTÉM MANAŽMENTU ODPADOV (RSMO) 

Balík komplementárnych projektov 2a: 

Budovanie a modernizácia existujúcej infraštruktúry odpadového 

hospodárstva a technológie na zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľných odpadov 

Balík komplementárnych projektov 2b: 



 
 

 

Prepojenie odpadového hospodárstva s vedou a výskumom v oblasti 

znovu využitia odpadov  a budovanie digitálnej infraštruktúry 

odpadového hospodárstva 

Kľúčový projekt 3 

Kľúčový projekt 3:  

REALIZÁCIA REGIONÁLNEHO INTEGROVANÉHO SYSTÉMU OZE  A 

ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ EFEKTIVITY ÚZEMIA 

Balík komplementárnych projektov 3a: 

Regionálne klastre udržateľnej energetiky - budovanie kapacít 

spolupráce, poradenstva a vzdelávanie v oblasti regionálnej 

udržateľnej energetiky a nizkouhlíkovej energetiky 

Balík komplementárnych projektov 3b: 

Strategické plánovanie v oblasti udržateľnej energetiky vrátane 

nízkouhlíkových stratégií  a podpora ich realizácie 

Balík komplementárnych projektov 3c: 

Zníženie energetickej náročnosti verejnej infraštruktúry a objektov s 

využitím smart technických a technologických riešení 

Balík komplementárnych projektov 3d: 

Vývoj a aplikácia modelových smart technických a technologických 

riešení verejnej infraštruktúry 

Balík komplementárnych projektov 3e: 

Vytvorenie regionálnych centier udržateľnej energetiky 

Kľúčový projekt 4 

Kľúčový projekt 4:  

Prevencia živelných pohrôm, opatrenia na zmierňovanie následkov 

klimatických zmien, zelená infraštruktúra 

Balík komplementárnych projektov 4a: 

Regulácia a čistenie tokov a vodných plôch 

Balík komplementárnych projektov 4b: 

Budovanie zelenej infraštruktúry v urbánnom prostredí a opatrenia na 

zmierňovanie následkov klimatických zmien 



 
 

 

Balík komplementárnych projektov 4c: 

Ochrana prírody a krajiny a zachovanie a budovanie prvkov ÚSES 

Kľúčový projekt 5 

Kľúčový projekt 5:  

REKULTIVÁCIE ENVIRONMENTÁLNE ZAŤAŽENÝCH ÚZEMÍ A 

BROWNFIELDOV 

Kľúčový projekt 6 

Kľúčový projekt 6:  

ZELENÁ ŽUPA 

Balík komplementárnych projektov 6a: 

ENVIRO výchova 

Balík komplementárnych projektov 6b: 

Rozvoj infraštruktúry ekologickej nemotorovej dopravy 

Balík komplementárnych projektov 6c: 

Rozvoj elektromobility cez budovanie adekvátnej infraštruktúry 

Balík komplementárnych projektov 6d: 

Elektronizácia služieb VÚC 

Balík komplementárnych projektov 6e: 

Šetrenie energiou a eliminácia ekologickej stopy 

Balík komplementárnych projektov 6f: 

Grantová schéma Zelené oči 

  



 
 

 

INTEGROVANÁ ÚZEMNÁ INVESTÍCIA 3:  

INTEGROVANÁ, EKOLOGICKÁ A DOSTUPNÁ DOPRAVA 

Kľúčový projekt 1 

Kľúčový projekt 1:  

KOMPLEXNOSŤ NADREGIONÁLNEJ CESTNEJ SIETE 

Balík komplementárnych projektov 1a: 

Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti a plynulosti nadregionálnej 

cestnej siete 

Balík komplementárnych projektov 1b: 

Modernizácia a zvýšenie bezpečnosti a plynulosti regionálnej cestnej 

siete 

Balík komplementárnych projektov 1c: 

Budovanie relevantnej infraštruktúry pre verejnú dopravu 

Kľúčový projekt 2 

Kľúčový projekt 2:  

ZABEZPEČENIE DOSTUPNOSTI EKOLOGICKEJ ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY 

Balík komplementárnych projektov 2a: 

Budovanie multimodálnych uzlov osobnej dopravy vrátane 

intermodálnych terminálov a RORO (roll-on/roll off) terminálov 

nákladnej železničnej dopravy 

Balík komplementárnych projektov 2b: 

Budovanie napojení verejnej osobnej dopravy, cestnej, cyklistickej a 

pešej dopravy na multimodálne dopravné uzly 

Balík komplementárnych projektov 2c: 

Integrácia a harmonizácia dopravných systémov  v regióne 

Kľúčový projekt 3 

Kľúčový projekt 3:  

KOMPLETIZÁCIA SYSTÉMU SMART NEMOTOROVEJ DOPRAVY 

Balík komplementárnych projektov 3a: 



 
 

 

Dobudovanie nadväznej cyklistickej infraštruktúry na hlavné osi: 

Vážsku a Hornonitriansku cyklomagistrálu 

Balík komplementárnych projektov 3b: 

Smart infraštruktúra nemotorovej dopravy    

Kľúčový projekt 4 
Kľúčový projekt 4:  

VÁŽSKA VODNÁ CESTA 

INTEGROVANÁ ÚZEMNÁ INVESTÍCIA 4: ZLEPŠENIE 

ZDRAVOTNÍCKYCH A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

Kľúčový projekt 1 

Kľúčový projekt 1:  

BUDOVANIE A MODERNIZÁCIA ZÁKLADNEJ SIETE ZDRAVOTNÍCKYCH 

A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

Balík komplementárnych projektov 1a: 

Podporný systém pre pracovníkov v zdravotníckych službách 

Balík komplementárnych projektov 1b: 

Opatrenia energetickej efektivity a využívane OZE pre budovy 

zdravotníckych služieb 

Balík komplementárnych projektov 1c: 

Vytvorenie platformy poskytovaných zdravotníckych  služieb a 

zariadení na území kraja 

Balík komplementárnych projektov 1d: 

Budovanie integrovaných centier zdravotnej starostlivosti 

Kľúčový projekt 2 

Kľúčový projekt 1:  

REGIONÁLNY SYSTÉM INŠTITÚCIÍ POSKYTUJÚCICH SOCIÁLNE 

SLUŽBY 

Balík komplementárnych projektov 2a: 

Podporný systém pre pracovníkov v  sociálnych službách 



 
 

 

Balík komplementárnych projektov 2b: 

Budovanie nových a modernizácia existujúcich zariadení sociálnych 

služieb vrátane aplikácií smart prvkov 

Balík komplementárnych projektov 2c: 

Opatrenia energetickej efektivity a využívane OZE pre budovy 

sociálnych služieb 

Balík komplementárnych projektov 2d: 

Vytvorenie platformy poskytovaných sociálnych služieb a zariadení 

na území kraja 

Balík komplementárnych projektov 2e: 

Inklúzia znevýhodnených skupín prostredníctvom smart riešení 

Balík komplementárnych projektov 2f: 

Rozširovanie spektra sociálnych služieb v TSK 

INTEGROVANÁ ÚZEMNÁ INVESTÍCIA 5:  

INOVATÍVNY VÝCHOVNÝ A VZDELÁVACÍ  SYSTÉM A PODPORA 

TALENTU A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU 

Kľúčový projekt 1 

Kľúčový projekt 1:  

INOVATÍVNY VÝCHOVNÝ A VZDELÁVACÍ SYSTÉM, PODPORA TALENTU A 

ZÍSKAVANIA NOVÝCH ZRUČNOSTÍ 

Balík komplementárnych projektov 1a: 

Budovanie a modernizácia infraštruktúry predprimárneho vzdelávania    

Balík komplementárnych projektov 1b: 

Budovanie a modernizácia infraštruktúry primárneho vzdelávania    

Balík komplementárnych projektov 1c: 

Rozvoj Celoživotného vzdelávania 

Balík komplementárnych projektov 1d: 

Budovanie funkčnej siete športovísk a zón voľného športu   



 
 

 

Balík komplementárnych projektov 1e: 

Budovanie a rozvoj špecifickej infraštruktúry pre rozvoj talentov 

vrátane podpory rozvoja infraštruktúry zimných športov s dôrazom na 

ľadové športy 

Balík komplementárnych projektov 1f: 

Využitie tradície, excelencie a infraštruktúry športu pre cestovný ruch    

Kľúčový projekt 2 

Kľúčový projekt 2:  

INTEGROVANÉ VZDELÁVACIE KAMPUSY 

Balík komplementárnych projektov 2a: 

Modernizácia školskej infraštruktúry stredných škôl 

Balík komplementárnych projektov 2b: 

Rozvoj celoživotného vzdelávania, rekvalifikácia a aktívne starnutie 

Kľúčový projekt 3 
Kľúčový projekt 3:  

HORNONITRIANSKE CENTRUM VZDELANIA 

Kľúčový projekt 4 
Kľúčový projekt 4:  

ENVIRONMENTÁLNE VZDELÁVANIE 

  



 
 

 

INTEGROVANÁ ÚZEMNÁ INVESTÍCIA 6:  

ATRAKTÍVNA PONUKA CESTOVNÉHO RUCHU ZALOŽENÁ NA 

LOKÁLNYCH ŠPECIFIKÁCH 

Kľúčový projekt 1 
Kľúčový projekt 1:  

Kreatívno-inovačný klaster cestovného ruchu 

Kľúčový projekt 2 

Kľúčový projekt 2:  

Kreovanie 7 produktov cestovného ruchu v regiónoch TSK 

Balík komplementárnych projektov 2a: 

Obnova kultúrnych pamiatok ako atraktorov cestovného ruchu v 

regióne 

Balík komplementárnych projektov 2b: 

Zlepšenie dostupnosti atraktivít v regióne 

Balík komplementárnych projektov 2c: 

Atraktivizácia kultúrneho a historického potenciálu prostredníctvom 

smart technológií 

Balík komplementárnych projektov 2d: 

Integrácia kúpeľníctva a zdravotných a wellness služieb do produktov 

cestovného ruchu. 

Balík komplementárnych projektov 2e: 

Atraktivizácia prírodného potenciálu a iných prvkov do produktov 

cestovného ruchu. 

Balík komplementárnych projektov 2f: 

Zlepšenie dostupnosti  informácií o kultúrnych a prírodných aktívach 

CR  
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