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I. Východiskový stav regiónu 

 

1. Všeobecná analýza regiónu  

1.1  Geografická poloha 

Trenčiansky samosprávny kraj sa rozprestiera v severozápadnej časti Slovenskej republiky, 
v údolí dvoch riek - stredného toku Váhu a horného toku Nitry. Celú dĺžku západnej časti kraja 
tvorí štátna hranica s Českou republikou, ktorá ponúka veľké možnosti pre rozvoj cezhraničnej 
spolupráce vo všetkých oblastiach hospodárskeho, kultúrneho a spoločenského života. Na 
severovýchode kraj susedí s Žilinským samosprávnym krajom, na východe s Banskobystrickým 
a na juhu s Trnavským a Nitrianskym samosprávnym krajom. 

Z geografického hľadiska patrí územie kraja do oblasti západných Karpát. Krajom preteká 
rieka Váh, pozdĺž ktorej sa tiahne Trenčianska kotlina. Túto na východe uzatvára masív 
Považského Inovca, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, na západe masív Bielych Karpát. Na 
juhovýchode je kraj ohraničený Kremnickými vrchmi a pohorím Vtáčnik. Z juhu do územia 
zasahujú Malé Karpaty, Myjavská pahorkatina a časť Podunajskej nížiny. Riečnu sieť kraja tvoria 
rieky Váh, Nitra a Myjava. 

1.2  Popis sídelnej situácie 

Trenčiansky samosprávny kraj tvorí 9 okresov: Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, 
Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov. 

Svojou rozlohou 4 501 km2 (9,2% z rozlohy SR) sa Trenčiansky samosprávny kraj radí na 
siedme miesto v rámci krajov SR.  Najväčším okresom kraja je okres Prievidza s rozlohou 959 
km2, najmenším je okres Partizánske s rozlohou 301 km2. Zostávajúce okresy sú o rozlohe: Trenčín 
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- 675 km2, Bánovce nad Bebravou - 462 km2, Ilava - 358 km2, Myjava - 327 km2 , Nové Mesto nad 
Váhom – 580 km2 , Považská Bystrica – 463 km2  a Púchov 375 km2 . 

Z 276 obcí kraja má štatút mesta 18. Najväčší počet obcí je v okrese Prievidza (52, z toho 4 
mestá), najmenej v okrese Myjava (17, z toho 2 mestá). Najvyšší podiel mestského osídlenia je v 
okrese Ilava a najnižší  v okrese Púchov .  

 
Tab. 1: Sídelná situácia za rok 2001 

Okres Počet obcí 
Rozloha 
v km² 

Počet 
obyvateľov 

Hustota 
obyvateľstva 

na km² 
Mesto 

Počet 
obyvateľov 

miest 

Nemšová 6 136 

Trenčianske Teplice 4 438 Trenčín 37 674,8 112 767 167,1 

Trenčín 57 854 

Bánovce nad 
Bebravou 

43 461,9 38 640 83,7 
Bánovce nad Bebravou 20 901 

Dubnica nad Váhom 25 995 

Ilava  5 411 Ilava 21 358,5 62 042 173,1 

Nová Dubnica 12 358 

Brezová pod Bradlom 5 567 
Myjava 17 327,4 29 243 89,3 

Myjava 13 142 

Nové Mesto nad Váhom 21 327 Nové Mesto nad 
Váhom 

34 580,0 63 530 109,5 
Stará Turá 10 291 

Partizánske 23 301,2 48 005 159,4 Partizánske 24 907 

Považská Bystrica 28 463,0 65 150 140,7 Považská Bystrica 42 773 

Bojnice 5 006 

Handlová  18 018 

Nováky 4 402 
Prievidza 52 959,8 140 444 146,3 

Prievidza 53 097 

Púchov 21 375,3 45 761 121,9 Púchov 18 833 

Spolu 276 4 501,9 605 582 134,5 18 350 456 
Zdroj: ŠÚ SR, Krajská správa v Trenčíne: Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov v r. 2001 

 

 

Stupeň urbanizácie v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja: 
 

Okres percento urbanizácie 
Ilava 70,5 % 
Považská Bystrica 65,7 % 
Myjava 64,0 % 
Trenčín 60,7 % 
Prievidza 57,3 % 
Bánovce nad Bebravou 54,1 % 
Partizánske 51,9 % 
Nové Mesto nad Váhom 49,8 % 
Púchov 41,2 % 

 

Hustotou obyvateľstva  134,5 obyvateľov na km² sa Trenčiansky samosprávny kraj zaraďuje 
na 2. miesto medzi krajmi SR.  
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1.3    Obyvateľstvo 

Na území Trenčianskeho samosprávneho kraja žilo k 31. 12. 2004 spolu 601 392 obyvateľov, 
z toho 307 635 žien (51,2 %). Najviac obyvateľov žilo v okrese Prievidza - 139 502, čo predstavuje 
23,2 % z celkového počtu obyvateľov v kraji a najmenej v okrese Myjava - 28 527, čo predstavuje 
4,7 %. 

Podiel obyvateľov v predproduktívnom veku (0 - 14 roční) dosiahol 15,7 % z celkového 
počtu obyvateľov kraja. Podľa pohlavia v rámci 0 - 14 ročných dosiahol počet chlapcov 51,1 % -
 ný podiel. Najväčší podiel obyvateľov v predproduktívnom veku má okres Púchov (17,4 %), 
najmenší okres Myjava (14 %). Z hľadiska vekového zloženia najväčšou skupinou je obyvateľstvo 
v produktívnom veku (15 -59 M/54 Ž), ktoré tvorí 64,3 % z celkového počtu obyvateľov 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Počet žien v tejto vekovej skupine predstavuje 182 512 osôb, 
čo je 47,2 %. Najväčší podiel obyvateľstva v produktívnom veku zaznamenal okres Ilava (66,1 %), 
najmenší okres Nové Mesto nad Váhom (62,3 %). 

Počet obyvateľov v poproduktívnom veku (60+ M/55+ Ž) predstavuje 120 592 osôb. Na tomto 
počte sa väčšou mierou podieľajú ženy, ktoré tvoria 65,6 % - ný podiel. Najväčší počet obyvateľov 
v poproduktívnom veku dosiahol okres Nové Mesto nad Váhom (22,7 %), najmenší okres 
Považská Bystrica (17,9 %). 

Priemerný vek obyvateľov žijúcich v Trenčianskom samosprávnom kraji v roku 2004 
dosiahol 38,02 rokov. Priemerný vek u žien je 39,43 rokov a u mužov 36,54 rokov. Najvyšší 
priemerný vek má okres Myjava (39,64 rokov), najnižší okres Považská Bystrica (36,64 rokov). 

Vplyvom úbytku detskej zložky a rastom početnosti osôb v poproduktívnom veku sa v roku 
2004 v Trenčianskom samosprávnom kraji oproti roku 2003 zvýšil index starnutia. V roku 2004 
pripadlo na 100 obyvateľov vo vekovej skupine 0 - 14 ročných 128,04 osôb v poproduktívnom 
veku, v roku 2003 to bolo 121,1 osôb. Najvyšší index starnutia má okres Myjava (161,67), najnižší 
okres Považská Bystrica (103,30). 

       
1.4  Dopravná infraštruktúra  

Územím Trenčianskeho samosprávneho kraja prechádzajú medzinárodné koridory cestnej 
a železničnej dopravy, ktoré vytvárajú optimálnu dopravnú dostupnosť regiónu. Jedná sa najmä 
o diaľnicu D1, ktorá je v plnom profile dobudovaná po mesto Považská Bystrica a hlavnú 
železničnú trať Bratislava – Žilina – Košice. Dôležitým faktorom rozvoja regiónu je vybudovanie 
dlhodobo plánovanej rýchlostnej cesty (R2  - I./50) od hranice s Českou republikou do  Prievidze s 
napojením na R1 v Žiari nad Hronom, čím sa zvýši potenciál pre rozvoj regiónov Bánovce nad 
Bebravou, Partizánske a Prievidza, v ktorých sú najväčšie regionálne disparity v regióne.  
             
1.5    Hospodársky potenciál 

Pre región ako celok je charakteristická tradičná mnohoodvetvovosť priemyselnej základne, 
najmä priemysel: banský , strojársky, gumárenský , elektrotechnicky,  textilný, odevný , sklársky, 
drevospracujúci, chemický, kožiarsky, potravinársky, výroba stavebných hmôt a výroba elektrickej 
energie.  Útlmom je postihnuté najmä baníctvo, výroba špeciálnej (zbrojárskej) techniky, textilný 
a obuvnícky priemysel. Veľký potenciál ma Trenčiansky samosprávny kraj aj v odvetví 
poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, dopravy, vrátane dopravy vodnej 
a kombinovanej, stavebníctva a cestovného ruchu. 
           
1.6   Zamestnanosť: 

V podnikoch Trenčianskeho samosprávneho kraja s 20 a viac zamestnancami (vrátane 
ostatných neziskových organizácií bez ohľadu na počet zamestnancov) predstavoval v roku  2005 
priemerný evidenčný počet zamestnancov (fyzické osoby) 137 585 osôb. V porovnaní s rovnakým 
obdobím minulého roka sa stav zvýšil o 0,3 %. 
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Najväčší priemerný evidenčný počet zamestnancov bol v okrese Trenčín (34 123) a Prievidza 
(29 872), najmenší v okrese Myjava (4 882). 

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v Trenčianskom samosprávnom kraji 
v roku 2005 bola 16 003,- Sk, čo predstavuje v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka viac 
o 8 %. Najvyššia bola v okrese Púchov (18 592 Sk) a Nové Mesto nad Váhom (17 308 Sk), 
najnižšia v okrese Bánovce nad Bebravou (13 496 Sk) a Partizánske (13 087 Sk). 

Najviac zamestnancov pracovalo v súkromnom sektore, kde priemerný evidenčný počet 
zamestnancov (fyzické osoby) bol  99 976. 
         
1.7    Lokálna občianska infraštruktúra 

Trenčiansky samosprávny kraj disponuje primeranou infraštruktúrou vzdelávacích, 
sociálnych, zdravotníckych a kultúrnych zariadení, vrátane kultúrnych zariadení a  pamiatok, ktoré 
však potrebujú veľké zdroje na obnovu a modernizáciu. 

V Trenčianskom samosprávnom kraji je spolu 59 stredných škôl a školských zariadení a dve 
vysoké školy  - Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne a Vysoká škola manažmentu 
v Trenčíne. S vysokoškolským vzdelaním je 42 060 obyvateľov (8,6 %), 323 457 obyvateľov má 
stredné vzdelanie (66 %), základné vzdelanie má 114 341 obyvateľov (23,3 %).  

V oblasti sociálnej pomoci Trenčiansky samosprávny kraj má 58 zariadení sociálnych 
služieb, z toho TSK 28, obce a mestá 19 a  neziskové organizácie 21.  

V infraštruktúre zdravotníckych zariadení má Trenčiansky kraj 11 nemocníc s poliklinikou, 
Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom troch z nich. 

Celkom v Trenčianskom samosprávnom kraji je  403 kultúrno-osvetových inštitúcii. Z tohto 
počtu je 307 zriadených samosprávnymi orgánmi a 46 inými právnickými osobami. Z počtu 307 
zariadení zriadených samosprávnymi orgánmi je Trenčiansky samosprávny kraj zriaďovateľom 4 
inštitúcií a obecné samosprávy sú zriaďovateľmi 303 inštitúcií. 
          
1.8    Cestovný ruch a kúpeľníctvo  

Trenčiansky samosprávny kraj má široké možnosti pre rozvoj cestovného ruchu na svojom 
území. Významným faktorom 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. K pozitívnym faktorom 
rozvoja cestovného ruchu v  Trenčianskom samosprávnom kraji treba zaradiť i jeho potenciál pre 
rozvoj kúpeľníctva  - Trenčianske Teplice, Bojnice a Nimnica, veľmi dobré prírodné podmienky, 
množstvo významných kultúrnych pamiatok a kultúrnych tradícii. 
         
1.9    Potenciál rozvoja vidieka 

Trenčiansky samosprávny kraj je charakteristický diverzitou vidieckej krajiny, zachovalým 
jedinečným ľudovým umením, zvykmi a folklórom, čo vytvára priaznivé predpoklady pre rozvoj 
vidieckeho turizmu, agroturistiky, poľovníctva a rybolovu.  

 
1.10    Životné prostredie 

Počet obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu dosiahol 418 512 osôb, čo predstavuje 
69,2 %. V kraji je 32 čističiek odpadových vôd. Celkový počet skládok komunálneho  odpadu, 
ktoré vyhovujú technickým a zákonným podmienkam je spolu 18 skládok, z toho 5 regionálnych, 
ďalej 17 dotrieďovacích zariadení a zberných dvorov. V kraji je 45 zariadení na zhodnocovanie 
odpadov a zneškodňovanie odpadov, 12 spaľovní ostatných a nebezpečných odpadov, z toho 8 
spaľovní nemocničného odpadu.  Z 276 obcí kraja 225 obcí vykonáva separovaný zber, čo 
predstavuje 89,81 %.  
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Kvalita ovzdušia je v súčasnosti ovplyvňovaná najmä výrobou energie, priemyslom 
a dopravou. Rovnako aj na celkovom znečisťovaní ovzdušia Trenčianskeho kraja sa okrem 
energetických zariadení (tepelná elektráreň, teplárne) a dopravy významne podieľajú priemyselné 
odvetvia ako metalurgia železných a neželezných kovov, výroba stavebných materiálov, chemický, 
sklársky priemysel a ďalšie. 

Na celom území Trenčianskeho samosprávneho kraja je celkove 132 chránených rezervácií, 
prírodných pamiatok a areálov. 

 
1.3 Popis relevantných sektorov (charakteristika kľúčových faktorov + ukazovatele)  

V registri organizácií bolo k 31. 12. 2005 evidovaných 40 327 fyzických osôb -
 podnikateľov, čo predstavuje 11,0 % - ný podiel na SR. V porovnaní s rovnakým obdobím 
vlaňajška počet fyzických osôb vzrástol o 0,7 %. Podnikov bolo zaregistrovaných 8 452, 
čo predstavuje 10,1 % - ný podiel na SR. V medziročnom porovnaní sa zvýšil počet podnikov 
o 9,2 %. Najviac, až 99,2 % z celkového počtu podnikov je v súkromnom sektore. 

Tržby za predaj živočíšnych výrobkov za poľnohospodárske podniky zapísané 
v obchodnom registri a za vybraných samostatne hospodáriacich roľníkov so spravodajskou 
povinnosťou dosiahli 2 926 mil. Sk, čo predstavuje 12,6 % - ný podiel na SR. 

Tržby za vlastné výkony a tovar v priemysle za hodnotené obdobie dosiahli spolu 
159 763 mil. Sk a tvorili 10,0 % - ný podiel na SR. 

Tržby za vlastné výkony a tovar v stavebníctve za hodnotené obdobie dosiahli spolu 
18 073 mil. Sk a tvorili 9,5 % - ný podiel na SR.  

Stavebná produkcia bez odhadu za stavebné závody nestavebných podnikov mala v roku 
2005 hodnotu 11 936 mil. Sk, čo predstavuje 9,8 % - ný podiel na SR. 

Tržby za vlastné výkony a tovar za predaj a údržbu motorových vozidiel za rok  2005 
dosiahli 6 883 mil. Sk, čo predstavuje 4,1 % - ný podiel na SR. 

Tržby za vlastné výkony a tovar v maloobchode dosiahli 26 134 mil. Sk, čo predstavuje 
6,8 % - ný podiel na SR.  

Tržby za vlastné výkony a tovar vo veľkoobchode dosiahli za rok 2005 objem 
55 074 mil. Sk, čo predstavuje 8,1 % - ný podiel na SR (s medziročným poklesom tržieb o 1,7 % 
v bežných cenách). Tržby za vlastné výkony a tovar v nehnuteľnostiach, prenájme 
a obchodných činnostiach za rok 2005 dosiahli 13 506 mil. Sk, čo predstavuje 6,7 % - ný podiel 
na SR.  

V roku 2005 boli tržby za vlastné výkony a tovar v doprave a skladovaní okrem cestovných 
kancelárií v Trenčianskom samosprávnom kraji 5 155 mil. Sk, čo je 5,0 % - ný podiel na SR. 

V bytovej výstavbe bolo ku koncu roka 2005 dokončených 1 575 bytov, čo predstavuje 
oproti rovnakému obdobiu minulého roka nárast o 6,7 %. Z celkového počtu dokončených bytov 
v SR je Trenčiansky kraj na piatom mieste s 10,6 % - ným podielom. 
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Tab. 2: HDP na obyvateľa podľa krajov a v  %  úrovne EÚ 15 a EÚ 25 (rok 2003): 
Región % EU15 % EU25 

Bratislavský samosprávny kraj 109,4 119,7 
Trnavský samosprávny kraj 49,6 54,2 
Trenčiansky samosprávny kraj 43,1 47,2 
Nitriansky samosprávny kraj 41,2 45,0 
Žilinský samosprávny kraj 38,0 41,6 
Banskobystrický  samosprávny kraj 40,7 44,5 
Prešovský samosprávny kraj 28,8 31,5 
Košický samosprávny kraj 42,2 46,2 
SR spolu 47,7 52,2 
EÚ-15 100,0 91,4 
EU-25 109,4 100,0 

Zdroj: Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013  

 

V roku 2005 bolo podľa štvrťročného štatistického výkazníctva v podnikoch hospodárstva 
Trenčianskeho samosprávneho kraja zamestnaných 239 224 zamestnancov (okrem žien 
na materskej dovolenke a ozbrojených zložiek), čo je 11,5 % zamestnancov v SR. V porovnaní 
s rovnakým obdobím minulého roka sa priemerný evidenčný počet zamestnancov zvýšil o 1,6 %.  

Podľa výberového zisťovania pracovných síl v roku 2005 pracovalo v hospodárstve 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 271,1 tis. osôb, čo predstavuje 12,2 % - ný podiel na SR. 
V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2004 zamestnanosť vzrástla o 0,7 %.  

 

Tab. 3: Miera evidovanej nezamestnanosti k 31. 12. 2005 
Okres Miera evidovanej 

nezamestnanosti v % 
 Okres Miera evidovanej 

nezamestnanosti v % 
Trenčín 3,54  Považská Bystrica 8,47 
Ilava 4,14  Prievidza 8,90 
Púchov 5,03  Bánovce nad Bebravou 9,09 
Nové Mesto nad 
Váhom 5,77 

 
Partizánske 11,18 

Myjava 6,30  Trenčiansky kraj 6,80 
Zdroj: Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013  
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2.   SWOT analýza regiónu 
 

Silné stránky 
- výborná geografická poloha s dobrou 

dopravnou infraštruktúrou tvoriaca 
hlavné dopravné koridory SR  

- diverzifikovaná odvetvová 
infraštruktúra s vybudovanou 
energetickou sieťou  

- veľký potenciál pre rozvoj cestovného 
ruchu a kúpeľníctva 

- dostatok kvalifikovanej pracovnej sily 
- dobré pokrytie územia lokálnou 

občianskou infraštruktúrou v  školstve, 
zdravotníctve, sociálnych službách 
a kultúre 

Slabé stránky 
- nedostatočné využitie existujúcich 

výrobných kapacít, vrátane  výskumu 
a vývoja  

- nepriaznivý populačný vývoj 
- absencia dlhodobo plánovanej 

rýchlostnej komunikácie R2 (I./50) 
- dlhodobo vysoká miera nezamestnanosti 

v niektorých regiónoch (BN, PE, MY a 
PB) 

- nedostatočné zdroje na rozvoj lokálnej 
infraštruktúry v  školstve, zdravotníctve, 
sociálnych službách a kultúre 

- nedostatočné prepojenie vzdelávacieho 
systému s podnikateľkou sférou 

 
Príležitosti 

- budovanie priemyselných a vedecko-
technologických parkov  

- zvýšenie konkurencieschopnosti 
tradičných odvetví priemyslu 

- posilnenie systému celoživotného 
vzdelávania a cielenej rekvalifikácie  

- využitie významnej geografickej polohy 
územia a významných dopravných 
koridorov pre rozvoj cestovného ruchu 
a kúpeľníctva 

- využitie zdrojov EÚ na budovanie 
lokálnej občianskej a dopravnej 
infraštruktúry a infraštruktúry  
životného prostredia 

 
Ohrozenia 

- nedostatok investičného kapitálu na 
rozvoj konkurencieschopnosti podnikov, 
vrátane výskum a vývoj 

- úbytok vysokokvalifikovanej pracovnej 
sily do iných regiónov SR (Bratislava 
a Trnava) a do zahraničia 

- prehlbovanie regionálnych rozdielov  
- nedostatočné väzby medzi vzdelávacou 

sústavou a potrebami hospodárstva 
regiónu  

- oneskorenie výstavby dlhodobo 
plánovanej rýchlostnej komunikácie R2 
(I./50) 

- útlm banského priemyslu na Hornej 
Nitre 
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II. Stratégia regionálneho rozvoja 
 
Na základe predchádzajúcich časti je možné stanoviť nasledovný strategický cieľ, ako víziu 

TSK pre nastávajúce programovacie obdobie EU 2007 – 2013: 
 

1.  Strategická vízia regionálneho rozvoja  TSK: 
 
Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj Trenčianskeho samosprávneho kraja tak, aby  rast HDP do 
roku 2013 dosiahol úroveň 55 %  priemeru HDP na obyvateľa v krajinách EÚ25 (porovnanie 
viď tab. 2). 
 

Strategická vízia regionálneho rozvoja TSK vychádza zo strategických prístupov národných 
dokumentov k regionálnemu rozvoju, ktoré sú postavené na: 

 
• aktivizácii potenciálu regiónu pre zabezpečenie hospodárskeho rozvoja  
• znižovaní regionálnych disparít a pomoc ekonomicky slabším oblastiam v regióne 
• rozvoji znalostnej ekonomiky a zvyšovaní jej významu v spoločnosti 
• zvyšovaní podielu informatizácie vo všetkých oblastiach spoločnosti regiónu 
• budovaní a modernizácii lokálnej a nadregionálnej infraštruktúry 

 
Strategická vízia regionálneho rozvoja zahŕňa úsilie o zabezpečenie vyššej životnej úrovne 

obyvateľov žijúcich a pracujúcich v TSK prostredníctvom ekonomického rozvoja a rastu 
založenom na disponibilných zdrojoch a kapacitách regiónu, s využitím prostriedkov EÚ v rámci 
Cieľa konvergencie.  

Rozpracovanie stratégie regionálneho rozvoja bude úlohou aktualizovaného Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK pre obdobie 2007 – 2013 a iných stratégií a koncepcií 
TSK, ktoré je potrebné vypracovať v kontexte s národnými dokumentmi.  

2. Závery pre realizáciu strategickej vízie 
 
2.1       Z hľadiska aktivít: 

• využívanie štrukturálnych fondov EÚ na budovanie, rekonštrukciu a modernizáciu 
lokálnej infraštruktúry (školské, sociálne, zdravotnícke a kultúrne zariadenia); 

• využívanie štrukturálnych fondov EÚ na budovanie, rekonštrukciu a modernizáciu 
regionálnej dopravnej infraštruktúry (cesty II. a III. tr.) a miestne komunikácie obcí 
a miest; 

• využívanie štrukturálnych fondov EÚ a programu Public – Private Partnership (PPP)  na 
budovanie nadregionálnej dopravnej infraštruktúry, najmä dokončenie diaľnice 
a vybudovanie rýchlostnej komunikácie R2 a R6;  

• využívanie štrukturálnych fondov EÚ na budovanie infraštruktúry  životného prostredia;  

• využitie štrukturálneho fondu ERDF na vybudovanie vedecko-technologického parku 
TSK, v súlade s vypracovanou Rozvojovou inovačnou stratégiou (RIS);  

• podporovať reštrukturalizácia a revitalizácia tradičných priemyselných podnikov so 
zabezpečovaním ich   konkurencieschopnosti zvyšovaním pridanej  hodnoty produkcie; 
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• zabezpečiť komplexnú systémová podpora rozvoja cestovného ruchu, kúpeľníctva 
a vidieka najmä prostredníctvom zvyšovania kvality služieb v cestovnom ruch 
a cielenou propagáciou regiónu doma a v zahraničí; 

• všestranná podpora všetkých foriem rozvoja ľudských zdrojov, zdravotníctva, kultúry 
a sociálnej pomoci;  

• rozvoj cezhraničnej a medzinárodnej regionálnej spolupráce. 
 

2.2  Z hľadiska kontextu s regionálnymi a národnými dokumentmi pre r.  2007 – 2013:   
        

� spoločne s Trnavským a Nitrianskym samosprávnym krajom vypracovať dokument 
„Regionálny operačný plán   NUTS II – Západné Slovensko“, ktorý umožní konsenzom 
regiónov NUTS III efektívne čerpať zdroje z ERDF; 

� na úrovni  NUTS II založiť združenie právnických osôb SORO NUTS II – Západné 
Slovensko pre implementáciu Regionálneho operačného programu 2007 – 2013;  

� na úrovni regiónu TSK posilňovať kapacity a partnerstvá na zabezpečovanie čerpania 
zdrojov EÚ a ich koncentráciu so štátnymi, regionálnymi a súkromnými zdrojmi 
(systém„PPP“) v zmysle operačných  programov Národného strategického referenčného 
rámca 2007 – 2013“, „Národného strategického plánu rozvoja vidieka“ – operačná os 
LEADER a programu Iniciatívy Spoločenstva  „Európska územná spolupráca“ – 
cezhraničná spolupráca   Slovenská republika – Česká republika; 

� zabezpečiť aktualizáciu dokumentu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK 
pre obdobie 2007 - 2013;  

�  zabezpečiť vypracovanie dokumentu Stratégia rozvoja cestovného ruchu TSK; 

� vypracovať koncepcie jednotlivých odborov úradu TSK, ako základ pre aktualizáciu 
PHSR TSK 2007 -  2013 a východisko pre určenie prioritných projektov na čerpanie 
nenávratných finančných prostriedkov v rámci zariadení TSK podľa jednotlivých 
operačných osí Regionálneho operačného programu. 
 

 



 12 

III. Inštitucionálny rámec zabezpečenia koncepcie 
 

Zabezpečovanie koncepcie Odboru regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, vyžaduje 
inštitucionalizáciu celého procesu vo všetkých oblastiach. Preto odbor musí v súčinnosti s orgánmi 
TSK a jednotlivými odbormi úradu TSK zabezpečovať predovšetkým: 

1. plnenie úloh vyplývajúcich zo zákonných predpisov v oblasti regionálneho rozvoja 
a cestovného ruchu 

2. pre subjekty TSK a celý región zabezpečovať koordináciu aktivít v oblasti regionálneho 
rozvoja a cestovného ruchu formou informačného a poradensko-konzultačného servisu. 

V rámci regiónu TSK odbor musí inštitucionálny rámec budovať s  regionálnymi partnermi  a 
to formou spolupráce ako aj na základe podpísaných zmlúv a dohôd medzi partnerskou 
organizáciou  a TSK. 
 

1. Hlavné partnerské inštitúcie a organizácie TSK 
  

� Rozvojová agentúra TSK, n. o.    (založená  TSK)  

� Trenčianska univerzita A. Dubčeka (zmluva pre projekt RIS) 

� RRA Prievidza 

� TRRA Trenčín  (zmluva pre projekt CEDA) 

� Regionálne poradenské a informačné centrá v Trenčíne a Považskej Bystrici 

� Trenčianska regionálna komora SOPK v Trenčíne (zmluva s TSK) 

� BIC – poradenské a inovačné centrum Prievidza 

� Regionálne Združenie miest a  obcí  (5  RZMO, rámcová zmluva ZMOS-u a TSK) 

� Únia miest Slovenska 

� Združenia mikroregiónov obcí a miest (spolu 24 združení ) 

� Vidiecky parlament Trenčianskeho kraja (dohoda o spolupráci) 

� Euroregión Bílé – Biele Karpaty 

� Obvodné úrady práce (spolu 5) 

� Regionálne pracoviská SAŽP (PD a PB) 

� Poľnohospodárske a potravinárske regionálne komory (spolu 4) 

� Združenie  podnikateľov Slovenska 

� Živnostenská komora - Krajská zložka Trenčín 

� Združenie pre rozvoj regiónu Horná Nitra 

� Združenie pre rozvoj cestovného ruchu Horná Nitra 

� Slovenská agentúra cestovného ruchu  (zmluva na spoločnú expozíciu veľtrhu CR) 

� krajské a obvodné úrady  miestnej štátnej správy 

� regionálne profesijné združenia a komory  

� mimovládne  organizácie 

� iné právnické osoby pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja 
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2.  Odbor regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 
 
Míľniky budovania odboru regionálneho rozvoja a cestovného ruchu       
1. 2.2002  vznik  odboru s názvom „Odbor regionálneho rozvoja“ v zmysle zákona č. 416/2001 

Z .  z.  a zákona  č. 302/2001 Z. z.   schválením  organizačnej štruktúry a náplne 
činnosti odboru uznesením  Z TSK č.6/2002, zo dňa 23.1.2002; 

1. 4. 2002  pribudli kompetencie v oblasti životného prostredia; 
1. 1. 2003  pribudli kompetencie v oblasti  územného plánovania; 
1. 4. 2003  činnosť v oblasti dopravy prešla  na odbor  hospodárskej stratégie; vytvorila sa nová  

organizačná štruktúra odboru regionálneho rozvoja s oddelením stratégie a programov 
regionálneho rozvoja,  oddelením cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce 
a oddelením územného plánovania a životného prostredia; 

26.6.2003  schválenie  PHSR TSK Zastupiteľstvom TSK, ktorý vypracovali pracovníci odboru 
v spolupráci s komisiami, inými odbormi úradu TSK, partnerskými inštitúciami 
a organizáciami; 

24.1.2004  zriadenie Rozvojovej agentúry TSK, n. o.; 
1. 1. 2005  v zmysle zmlúv s MVRR SR odbor začal vykonávať činnosti sprostredkovacieho 

orgánu na zabezpečovanie implementácie Operačného programu Základná 
infraštruktúra, Opatrenie 3.4 – Renovácia a rozvoj obcí a programu Iniciatívy 
Spoločenstva INTERREG III A – cezhraničná spolupráca SR - ČR; 

7. 2. 2006  v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 5/2006 sa z Odboru regionálneho rozvoja 
vytvorili: Odbor investícii a životného prostredia, Odbor   medzinárodnej spolupráce a 
Odbor regionálneho rozvoja a cestovného ruchu   

 
 
2.1 Organizačná štruktúra Odboru regionálneho rozvoja a cestovného ruchu (k 30.9.2006) 
 
 
Systemizovaná štruktúra  

Poč. 
zam. 

 
Zamestnanci : 

Vedúci odboru 1 t. č. poverený vedúci OSPRR 
Oddelenie stratégii a programov RR /OSPRR/ 6 - 
Vedúci oddelenia  1 Mgr. Róbert Galko 
Odborný prac. RR  1 Ing. Lýdia Petríková 
Odborný prac. RR  1 Mgr. Viera Horková1 
Odborný prac. RR  1 Martina Laššová2 
Odborný  prac. RR  1 Janka Havierníková 
Odborný prac. RR  1 Bc. Soňa Hejduková 
Odborný prac. RR 1 Mgr. Silvia Kotrhová,            t. č.  MD 
Oddelenie cestovného ruchu (OCR) 5 - 
Vedúci oddelenia 1 Mgr. Katarína Pavlíčková      t. č. MD 
Referent cestovného ruchu  1 Mgr. Monika Duhárová         t. č.  MD 
Referent cestovného ruchu  1 Ing. Katarína Nachtmanová   t. č.  MD 
Referent – org.- admin. prac. oddelenia CR 1 Iveta Jurikovičová 
Referent – org.- admin. prac. oddelenia CR 1 Denisa Prekopová 
S p o l u :   12  

 
Poznámka: 
Návrh organizačnej štruktúry odboru pre programovacie obdobie 2007 – 2013 je prílohou č. 2 

                                                 
1 Refundácia mzdy podľa zmluvy s MVRR SR pre implementáciu  OP ZI, opatrenie  3.4 – Renovácia a rozvoj obcí 
2  Refundácia mzdy podľa  zmluvy s MVRR SR pre implementáciu programu INTERREG III A SR/ČR 
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2.2  Legislatívny rámec činnosti odboru 

1. Zákon č. 416/2001 Z . z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce 
a vyššie územné celky 

2. Zákon č.  302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch 

3. Zákon č.  503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja 

4. Zákon č.  254/1998 Z. z. o verejných prácach 

5. Nariadenia EK : 
-  č. 1260/1999 o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch  
-  č. 1261/1999 Európsky fond pre regionálny rozvoj 
-  č. 1262/1999 Európsky sociálny fond 
-  č. 1257/1999 Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond  
-  č. 1164/1994 Kohézny fond 
-  č. 1059/2003 o územných štatistických jednotkách NUTS a i. 

 
2.3  Základné kompetencie odboru 

� príprava materiálov pre rokovanie Zastupiteľstva TSK a Komisie regionálneho rozvoja; 

� v súlade s národnými stratégiami a programami pripravuje stratégiu regionálneho rozvoja;  

� koordinuje úlohy súvisiace so zabezpečovaním Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Trenčianskeho samosprávneho kraja; 

� koordinuje plnenie sektorových a odvetvových stratégií a koncepcií rozvoja TSK;  

� koordinuje plnenie stratégie a koncepcie v oblasti rozvoja cestovného ruchu,  

� spolupracuje s ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, samosprávnymi 
krajmi   a ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi; 

� vykonáva činnosť sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom a činnosť 
informačného centra prvého kontaktu pre operačné programy a programy Iniciatív 
Spoločenstva; 

� monitoruje a hodnotí rozvoj územia samosprávneho kraja a vypracúva správy  o plnení 
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja;  

� zabezpečuje spoluprácu so samosprávou obcí a miest a ich združeniami; 

� zabezpečuje spoluprácu s ďalšími samosprávnymi krajmi; 

� vedie evidenciu programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí, miest  
a mikroregiónov; 

� podieľa sa pri  vytváraní a udržaní trvalo udržateľného rozvoja samosprávneho kraja; 

� vypracúva a vyhodnocuje plnenie jednotlivých programov cezhraničnej spolupráce na 
regionálnej  úrovni a podieľa sa na ich uskutočňovaní; 

� podieľa sa na poskytovaní podkladov, informácii, číselných údajov, rozborov  a vyhodnotení 
pre aktualizáciu dokumentov TSK, orgány štátnej správy, miest a  obcí a iných sociálno-
ekonomických partnerov; 

� koordinuje úlohy s obcami a odbormi TSK pri príprave a vypracovaní návrhu Rozvojového 
programu priorít verejných prác TSK v dvojročnom plánovacom cykle; 

� zastupuje TSK v rôznych pracovných skupinách rezortov, hodnotiacich komisii, 
monitorovacích výborov  a riadiacich orgánov operačných programov a programov Iniciatív 
Spoločenstva; 
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� koordinuje proces implementácie schválených projektov zariadení TSK podľa smernice 
predsedu TSK 4/2006 

� spolupracuje s Rozvojovou agentúrou TSK n. o., SORO NUTS II – Západné Slovensko a inými 
rozvojovými agentúrami v integrovanej sieti MVRR SR. 

 
Kompetencie oddelení odboru:  
 

• Oddelenie stratégii a programov regionálneho rozvoja zodpovedá za: 
 

o spoluprácu s príslušnými ministerstvami, orgánmi a úradmi štátnej správy (správy, 
stanoviská, pripomienkové konania, rokovania atď.) - Hlavnými partnermi 
spolupráce z hľadiska zákona č. 503/2001 Z. z. je Ministerstvo výstavby 
a regionálneho rozvoja SR, ďalej Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo školstva  a Ministerstvo 
pôdohospodárstva SR, jednotlivé krajské a obvodné úrady všeobecnej 
a špecializovanej štátnej správy; 

o vypracovanie sociálno-ekonomických analýz TSK;  

o spoluprácu s miestnou samosprávou (organizovanie stretnutí v rámci okresov 
a mikroregiónov) v zmysle platných zákonov a v rámci partnerstva pri využívaní 
štrukturálnych fondov EÚ; 

o budovanie partnerstiev s relevantnými inštitúciami a organizáciami v regióne 
(spoločné aktivity na základe dohôd, rámcových zmlúv a p.); 

o vypracovanie plánov verejných prác TSK (prevzatá kompetencia KÚ) v zmysle 
zákona č.  254/1998 Z. z. o verejných  prácach pre obdobia rokov 2003 – 2005, 
2004 – 2006, 2005- 2007, 2006 – 2008, 2007 - 2009 v súčinnosti s odbormi úradu 
TSK, obcami a mestami; 

o zastupovanie TSK v pracovných komisiách rezortov,  hodnotiacich komisiách, 
monitorovacích výboroch jednotlivých SOP, OP ZI a programoch Iniciatív 
Spoločenstva INTERREG  III A a EQUAL;  

o zabezpečovanie implementácie  programov „Národného rozvojového plánu“, najmä: 
Operačný program Základná infraštruktúra, Opatrenie 3.4 – Renovácia a rozvoj obcí 
a program Iniciatívy Spoločenstva „INTERREG III A“ – cezhraničná spolupráca 
Slovenská republika – Česká republika a Sektorový operačný program Priemysel 
a služby, vrátane hodnotenia, monitoringu a kontroly schválených projektov a 
vydávania podporných stanovísk k žiadostiam  o nenávratné finančné prostriedky zo 
štrukturálnych fondov EÚ (činnosť sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim 
orgánom a činnosť informačného centra prvého kontaktu); 

o  u schválených projektov  zariadení TSK oddelenie zodpovedá v zmysle smernice 
predsedu TSK č. 4/ 2006 za koordináciu celého procesu implementácie v spolupráci 
s vecne príslušnými odbormi a zariadeniami TSK; 

o v nastávajúcom programovacom období 2007 – 2013 oddelenie kontinuálne 
s predchádzajúcim programovacím obdobím zabezpečuje implementáciu 
„Národného strategického referenčného rámca 2007 – 2013“ a jeho jednotlivé 
operačné programy, osobitne Regionálny operačný program, implementáciu 
programu „Národného strategického plánu rozvoja vidieka“ – operačná os LEADER 
a programu Iniciatívy Spoločenstva  „Európska teritoriálna spolupráca“ - 
cezhraničná spolupráca  Slovenská republika – Česká republika, 

o zastupuje TSK v  pracovných skupinách Národného konventu; 
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o zastupuje TSK v Rade odborníkov MVRR SR pre verejné práce;  

o konzultačno-poradenskú činnosť pre potenciálnych žiadateľov o všetkých 
programoch a aktuálnych výzvach na podávanie žiadosti o nenávratné finančné 
prostriedky;  

o organizovanie regionálnych konferencii a seminárov v spolupráci s MVRR SR, 
inými rezortmi a sociálno-ekonomickými partnermi v TSK;   

o priebežne uverejňované informácii odboru a oddelenia na internetovej stránke 
www.tsk.sk; 

o spoluprácu s Rozvojovou agentúrou TSK n. o. pre príprave žiadosti TSK 
o nenávratné finančné prostriedky; 

o spoluprácu s implementačnou agentúrou SORO NUTS II - Západné Slovensko pre 
Regionálny operačný program 2007 – 2013; 

o prípravu materiálov, správ a iných podkladov pre činnosť Komisie regionálneho 
rozvoja a Zastupiteľstva TSK (vrátane zabezpečovania činnosti tajomníka komisie);  

o spoluprácu s inými žiadateľmi o nenávratné finančné prostriedky žiadosti, kde TSK 
vystupuje ako partner žiadateľa; 

o monitoring priebežného hodnotenia PHSR TSK;  

o monitoring schválených projektov  z regiónu  TSK (v súčinnosti s MVRR SR cez 
systém ITMS); 

o spoluprácu s MPSVR SR a obvodnými úradmi práce sociálnych vecí a rodiny pri 
hodnotení časti Národného akčného plánu zamestnanosti;  

o vydávanie podporných stanovísk pre  žiadateľov z regiónu TSK k žiadostiam 
o nenávratné finančné prostriedky (v prípadoch, ak sa takéto stanovisko vyžaduje). 

 
• Oddelenie cestovného ruchu zodpovedá za: 

 

o prípravu časti podkladov pre vypracovanie stratégie rozvoja cestovného ruchu TSK 
(externý spracovateľ dokumentu); 

o koordináciu činnosti a spolupráce fyzických osôb a právnických osôb pri  realizácii 
stratégie cestovného ruch TSK; 

o spoluprácu s Ministerstvom hospodárstva SR pri vypracúvaní materiálov 
koncepčného významu v oblasti cestovného ruchu;     

o poskytovanie podkladov, informácií, číselných údajov,  rozborov a vyhodnotení   

o ukazovateľov cestovného ruchu v TSK; 

o spolupráca so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch pri prezentácii TSK; 

o spoluprácu s obcami pri plnení úloh súvisiacich s rozvojom cestovného ruchu a 
koordinácia  ich spoločných aktivít; 

o iniciovanie vytvorenia regionálneho združenia cestovného ruchu TSK a podpora 
jeho aktivít;  

o spoluprácu s regionálnymi aktérmi pri organizovaní podujatí regionálneho významu, 
ktoré majú vplyv  na rozvoj cestovného ruchu; 

o zabezpečovanie osvetovej činnosti pri vytváraní ich kladného vzťahu  k cestovnému  
ruchu, najmä v spolupráci s odbormi (kultúra, školstvo, medzinárodná spolupráca) 
a zariadeniami TSK. 
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o využívanie programu Európska územná spolupráca (cezhraničná spolupráca SR – 
ČR) v spolupráci s RA TSK, n. o. a vecne príslušnými odbormi úradu TSK;  

o participáciu oddelenia na implementácii dokumentov regionálneho rozvoja, najmä 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK (časť stratégia rozvoja CR) a 
Regionálny operačný program 2007 – 2013 (operačná os 6 – Infraštruktúra 
cestovného ruchu); 

o zabezpečovanie propagácie regiónu TSK prostredníctvom rôznych tlačených 
materiálov a predmetov s emblémom TSK; 

o prípravu a účasť TSK na domácich a zahraničných  veľtrhoch cestovného ruchu; 

o spoluorganizovanie konferencii, seminárov a workshopov so  zameraním na 
cestovný ruch v TSK (MH SR, SACR, regionálne združenia a i. partneri).  

 
2.4  Aktuálne zmluvy (k 30.9.2006) 

1. Zmluva medzi TSK a MVRR SR o implementácii  programu INTERREG III A –  
cezhraničná spolupráca SR/ČR na obdobie rokov 2004 – 2006, zo dňa 7.9.2004 

2. Rámcová zmluva medzi TSK s MVRR SR o vzájomnej spolupráci počas 
implementácie OP Základná infraštruktúra, opatrenie 3.4 – Renovácia a rozvoj obcí, 
zo dňa 10.11.2004 

3. Rámcová zmluva o vzájomnej spolupráci medzi TSK s MH SR, zo dňa 4.5.2004 
(o zabezpečovaní Sektorového operačného programu  Priemysel a služby/SOP PaS/) 

4. Zmluva o delegovaní právomoci medzi TSK s RA TSK n.  o. vyplývajúcich 
z Rámcovej     zmluvy medzi TSK a MH SR (viď zmluva č. 3) , zo dňa 25.6.2004 ( 
o presune kompetencii pri zabezpečovaní  služieb Informačného centra prvého 
kontaktu pre SOP PaS) 

5. Zmluva o  poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 111001000027 medzi 
MH SR a TSK, zo dňa 15.8.2005  (refundácia mzdových nákladov zamestnancov RA 
TSK, n. o. vykonávajúcich činnosť   ICPK pre  SOP PaS v zmysle zmluvy pod č.3 ) 

6. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2004/3.2/01/040 medzi 
TSK MPSVR SR,  zo dňa 21.12.2004 ( financovanie projektu “Zvýšenie odbornej 
kvalifikácie a  adaptability zamestnancov TSK aplikovaním modelu elektronickej 
kancelárie“) 

7. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2004 – OPZI-311- TN- 
0580 medzi TSK a MVRR SR, zo dňa 31.03.2006 (projekt: Komplexná 
rekonštrukcia budov SOU Juraja Ribaya v Bánovciach nad Bebravou – pilotnej školy 
Združenia automobilového priemyslu Slovenskej republiky pre vzdelávanie 
zamestnancov do automobilového priemyslu“) 

8. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2004 – OPZI-313- TN- 
0036 medzi TSK a MVRR SR, zo dňa 23.05.2006 (projekt: „Prístavba pavilónu 
pracovnej terapie“, DSS Dolný Lieskov) 

9. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2004 – OPZI-313- TN- 
0034 medzi TSK a MVRR SR, zo dňa 23.05.2006 (projekt: „Rekonštrukcia plochej 
strechy na  sedlovú pavilónu E v Domove dôchodcov – Domove sociálnych služieb  
Myjava s využitím podkrovného priestoru“) 

10. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2004 – OPZI-33- TN- 
0041 medzi TSK a MVRR SR, zo dňa 30.05.2006 (projekt: „Dobudovanie 
inštitucionálnej infraštruktúry na regionálnej úrovni za účelom priamej 
implementácie priority 3 OP ZI v Trenčianskom kraji“ ) 
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11. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2004 – OPZI-313- TN- 
0096 medzi TSK a MVRR SR, zo dňa 24.08.2006 (projekt: „Centrum výchovy pre 
deti s hendicapom“, Domov sociálnych služieb Nosice, okres Púchov ) 

 

 
2.5  Základné dokumenty pre činnosť odboru 
 

• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja 
(TSK,2003); 

• Územný plán veľkého územného celku Trenčianskeho kraja (KÚ Trenčín,1998); 
• Urbanistická štúdia budovania  priemyselných parkov v Trenčianskom samosprávnom kraji 

(TSK, 2004); 
• Priemyselné parky – Trenčiansky kraj – lokality: Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, 

Trenčianska Teplá, Dubnica nad Váhom, Nová Dubnica, Ilava, Nemšová (TSK, 2005) 
• Strategický akčný plán zamestnanosti a budovania partnerstva pre rozvoj ľudských zdrojov 

(TSK, 2005); 
• Národný rozvojový plán (MVRR SR, 2003): SOP Priemysel a služby, SOP Ľudské zdroje; 

SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka; Operačný program Základná infraštruktúra; 
Spoločný programový dokument INTERREG III A – cezhraničná spolupráca SR – ČR;   
Programový dokument SR pre program iniciatívy spoločenstva  EQUAL;  

• Národný program rozvoja cestovného ruchu v Slovenskej republike (MH SR, 2000); 
• Regionalizácia cestovného ruchu v Slovenskej republike (MH SR, 2005); 
• Rozvojové programy verejných prác TSK v zmysle zákona č.  254/1998 Z. z. o verejných 

prácach (dvojročné periódy: 2003-2005, 2005-2007, 2006-2008, 2007-2009); 
• Koncepcia územného rozvoja SR (MŽP SR, 2001); 
• Koncepcia rozvoja vidieka (MP SR, 2004); 
• Národný strategický rozvojový rámec 2007 – 2013 (MVRR SR, 2006,všetky operačné  
• programy); 
• Národný strategický rozvojový plán rozvoja vidieka 2007 – 2013 (MP SR, 2006, operačná 

os LEADER); 
• Európska územná spolupráca 2007 – 2013, Spoločný programový dokument SR- ČR 

((MVRR SR, 2006); 
• Regionálny operačný plán NUTS II – Západné Slovensko; 
• V spolupráci RA TSK, n. o. a externým spracovateľom pripraviť Programy hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obcí, miest a mikroregiónov TSK; 
• Regionálna inovačná stratégia (TnU A. Dubčeka, vo fáze spracovania)  
• Rozpracovanie Regionálnej surovinovej politiky pre oblasť nerastných surovín TSK 

 
  2.6  Odborné komisie v pôsobnosti odboru: 
 

• Komisia regionálneho rozvoja pri Zastupiteľstve TSK;   

• Poradný výbor TSK pre hodnotenie a výber projektov programu Interreg III A- cezhraničná 
spolupráca SR/ČR; 

• Hodnotiaca komisia TSK pre hodnotenie projektov OP ZI, opatrenie 3.4 - Renovácia 
a rozvoj obcí;  

• Výberová komisia TSK pre výber projektov OP ZI, opatrenie 3.4 - Renovácia a rozvoj obcí. 
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3.  Hlavné úlohy odboru pre realizáciu koncepcie  
1. V spolupráci s MVRR SR a samosprávnymi krajmi na úrovni NUTS II – Západné 

Slovensko zabezpečiť proces kreovania sprostredkovateľského orgánu pre implemenáciu 
Regionálneho operačného programu pre obdobie 2007 – 2013. 

2. V spolupráci RA TSK, n. o. a externým spracovateľom pripraviť aktualizáciu Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK, v nadväznosti na nové národné dokumenty pre 
programovacie obdobie EÚ 2007 – 2013. 

3. V spolupráci RA TSK, n. o. a externým spracovateľom pripraviť podklady pre 
vypracovanie dokumentu „Stratégia rozvoja cestovného ruchu TSK“. 

4. V spolupráci RA TSK, n. o. a  Trenčianskou univerzitou A. Dubčeka vytvárať organizačno-
personálne podmienky pre realizáciu dokumentu „Regionálna inovačná stratégia TSK“  

5. V spolupráci s Trenčianskou univerzitou A. Dubčeka a mestom Trenčín ako aj inými 
partnermi vytvoriť organizačno-personálne a materiálne podmienky pre prípravu 
vybudovania vedecko-technologického parku TSK s využitím prostriedkov štrukturálneho 
fondu ERDF v Operačnom programe Znalostná ekonomika. 

6. Pre zabezpečovanie procesu implementácie jednotlivých operačných programov, PHSR 
TSK, a iných strategických dokumentov, v súčinnosti s vedením úradu TSK vytvárať 
podmienky pre personálne a materiálne dobudovanie odboru (viď návrh v prílohe  č.2).  

7. Vytvoriť podmienky pre zriadenie „Detašovaného pracoviska ORRCR pre región Horná 
Nitra“ (príloha č. 2), s cieľom intenzívnejšieho prepojenia regionálnej politiky TSK 
s mestami, obcami a mikroregiónmi, v úzkej súčinnosti s miestnymi samosprávnymi 
orgánmi, rozvojovými agentúrami a poradenskými centrami, v nadväznosti na ciele, 
 priority  a aktivity PHSR TSK 2007 - 2013 a programy hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obcí, miest a mikroregiónov.  

8. Za účelom využívania prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ zabezpečiť efektívnu 
spoluprácu s jednotlivými komisiami Z TSK, odbormi úradu TSK,  RA TSK n. o. a ďalších 
regionálnymi partnerskými inštitúciami a organizáciami. 

9. Zabezpečiť systém odbornej prípravy  zamestnancov odborov úradu TSK, zariadení TSK 
a členov komisii pri Zastupiteľstve TSK, ktorí sa podieľajú na aktivitách v regionálnom 
rozvoji, osobitne v oblasti  riadenia projektov, verejného obstarávania, financovania 
projektov, hodnotenia projektov,  monitorovania projektov a iných implementačných 
postupov, v zmysle zmlúv s riadiacimi orgánmi operačných programov a ďalších 
programov a Iniciatív Spoločenstva, využívajúcich štrukturálne fondy a Kohézny fond  EÚ. 

10. Zvyšovať zainteresovanosť poslancov Zastupiteľstva TSK na formovaní regionálnej 
politiky TSK, najmä v ich pôsobnosti na orgány miestnej a štátnej správy a pri tvorbe 
právnych predpisov  súvisiacich s kompetenciami VÚC. 

11. Zabezpečovať kontinuálny rozvoj medzinárodnej regionálnej spolupráce pokračovaním 
v organizovaní regionálnych a medzinárodných konferencii, seminárov a wokshopov, 
v spolupráci s medzinárodnými organizáciami, rezortmi, partnerskými regiónmi, riadiacimi 
orgánmi programov EÚ, miestnymi a štátnymi orgánmi, regionálnymi rozvojovými 
agentúrami, obchodnými komorami, regionálnou univerzitou a ďalšími inštitúciami a 
organizáciami.  

12. V zmysle programu Public – Private Partnership (PPP) schváleného uznesením vlády SR č. 
914  zo dňa 23.11.2005 pripraviť regionálnu stratégiu vstupu súkromného sektoru do 
budovania regionálnej a nadregionálnej infraštruktúry, najmä v oblasti dopravy a životného 
prostredia. 
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Príloha 1 
 
Špecifické priority poslancov Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 
kraja podľa jednotlivých volebných obvodov 
 
Volebný obvod BÁNOVCE NAD BEBRAVOU  
 
1. Dokončenie rekonštrukcie SOU J. Ribaya Bánovce n. B.     
2. Rekonštrukcia technického vybavenia zastaralých častí SPŠ,     
3. Dokončenie rekonštrukcie DD Bánovce nad Bebravou. 
4. Dokončenie opravy cesty Horné Naštice 
5. Oprava cesty Zlatnícka dolina 
6. Projekt vzdelávacích technológií pre automobilový priemysel na  SOU J. Ribaya Bánovce n. B.  
7. Rekonštrukcia rozvodov elektriny a kúrenia rodného domu Ľ. Štúra a A. Dubčeka v Uhrovci  
8. Rekonštrukcia budovy na CSS pre mentálne postihnutých v Uhrovci  
    
  Volebný obvod ILAVA  
 
1. Prevod objektu Obchodnej akadémie Ilava do majetku TSK 
2. DD-DSS ul. Športovcov, Dubnica (rekonštrukcia, výmena okien) 
3. NsP Ilava (rıntgen a sonograf) 
4. Oprava cesty z Hornej Poruby na Homôlku  
5. Oprava cesty Pruské-Vršatec. 
6. DD Slávnica (rekonštrukcie priestorov). 
 
Volebný obvod MYJAVA 
 
1. Oprava cesty Polianka-Košariská 
2. Kofinancovanie projektov EÚ pre NsP Myjava (kotolňa, spaľovňa,    operačné sály)  
3. Nákup prístrojového vybavenia NsP Myjava (sterilizátor,    ultrazvuk, termofór) 
4. Vybudovanie jedálne pri Gymnáziu 
5. Kofinancovanie projektu zateplenia pre SPŠ Myjava. 
 
Volebný obvod NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 
 
1. Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom (výmena okien v budove,   
    dofinancovanie, havarijný stav - vlhnutie   budovy, vybudovanie šatní) 
2. Združená priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom   (rekonštrukcia rozvodov) 
3. Prestavba objektu internátu SPŠ elektrotechnickej Stará Turá    na DD DSS 
4. Rekonštrukcia povrchu cesty Višňové-Hrachovište-Krajné (1,5 km) 
5. Rekonštrukcia povrchu cesty Modrovka-Stará Lehota (5,5 km) 
6. Združená stredná škola elektrotechnická Stará Turá (prístavba, stavebné úpravy) 
7. Rekonštrukcia ZŠ Častkovce na Dom opatrovateľskej služby 
8. Zriadenie stálej galérie P. Matejku v Novom Meste nad Váhom  na Komenského ul.  
 
Volebný obvod PARTIZÁNSKE 
 
1. Dokončenie rekonštrukcie kúrenia (rozvody, meranie regulácie)   na Gymnáziu Partizánske. 
2. Vvýmena okien na SSŠ Partizánske 
3. Oprava cesty Veľké Uherce,  r. 2007 
4. Oprava cesty Bošany-Skýcov, r. 2008, 2009 
5. Rekonštrukcia práčovne v DD Partizánske. 
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Volebný obvod POVAŽSKÁ BYSTRICA 
 
1. Oprava mostu Orlové 
2. NsP Pov. Bystrica (výmena okien, rekonštrukcia kúrenia lôžkovej časti)   
3. NsP Pov. Bystrica (multifunkčná rıntgenová stena) 
4. Cesta 2/517 – projekt :kruhový objazd, vybudovanie ostrovčeka, zakúpenie tabule s označením  
    rýchlosti 
5. Dokončenie náhradného športového areálu na sídl. Rozkvet, Pov.  Bystrica. 
6. Stredné školy – vypracované projekty 
 
Volebný obvod PRIEVIDZA 
 
1. Dobudovanie technického zabezpečenia NsP Prievidza (dofinancovanie nákupu CT, obnova  
    prístrojového vybavenia) 
2. Kofinancovanie projektu NsP Prievidza-Bojnice (operačné sály) 
3. Podpora neštátnych zariadení sociálnej pomoci v okrese Prievidza  
4. Reforma v oblasti školstva (zlúčenie) 
5. Nákup nového vozidla pre stredisko SC TSK Prievidza 
6. Dokončenie budovy Hornonitrianskeho osvetového strediska  a knižnice (podľa projektu). 
7. Presťahovanie depozitu múzea z kaštieľa. 
8. Kofinancovanie regionálneho projektu cestovného ruchu Horná Nitra (pomoc subjektom  
    v oblasti CR). 
 
Volebný obvod PÚCHOV 
 
1. Zriadenie Okresného knižničného a osvetového strediska Vladimíra Roya v Púchove (podpora   
    knižníc, kultúry, kultúrnych  a prírodných pamiatok, tradícií, remesiel) 
2. Rekonštrukcia Gymnázia v Púchove:  
   a) oprava technických závad: kanalizácia, strecha, zateplenie celej budovy, výmena okien, oprava  
        a náter fasády, oprava oplotenia, maľovanie,... 
   b) zlepšenie vyučovacieho procesu: zriadenie knižnice a študovne, vybudovanie odborných  
       učební a laboratórií:  chémie, cudzích jazykov, biológie, umeleckých predmetov,          
       humanitných predmetov, fyziky, športoviská,... 
3. Rekonštrukcia Domova dôchodcov v Púchove (bývalé infekčné odd.) 
4. Opravy ciest – Púchov-Lednické Rovne, Púchov-Staré Nosice, Lysá-Lazy. 
5. Projektová príprava cestného obchvatu Lednické Rovne-Horovce  (eurofondy). 
 
Volebný obvod TRENČÍN 
 
1. Dobudovanie Gymnázia Ľ. Štúra, Trenčín 
2. Rekonštrukcia existujúcich DD DSS (Adamovské Kochanovce) 
3. Opravy ciest po realizácii výstavby kanalizácie 
4. Oprava cesty Legionárska-Nozdrkovce 
5. Rekonštrukcia SOUs - telocvičňa 
6. Návrh Ing. Habánika - Dohoda medzi univerzitou a TSK ohľadom čerpania eurofondov 
7. Obchodná akadémia Trenčín. 
 
 
Zdroj: Z á p i s  z pracovného stretnutia  poslancov Zastupiteľstva TSK s predsedom TSK dňa  21.9.2006 
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Príloha č. 2 
 
 

Návrh organizačnej štruktúry Odboru regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pre programovacie obdobie 2007 - 2013 
 
Systemizovaná štruktúra ORRCR Zodpovednosť: Počet 

zam. 
Vedúci odboru riadenie odboru 1 
Referent – organ..- admin. pracovník organizačno-administratívne činnosti sekretariátu odboru 1 
Oddelenie regionálneho  rozvoja - 6 
Vedúci oddelenia  riadenie oddelenia 1 
Referent  regionálneho rozvoja   činnosti  v  zmysle  zákonov č. 416/2001 Z. z.; 503/2001 Z. .z.;  254/1998  Z. z. a i. kompetencii v 

RR; zodpovedá za TSK 
1 

Referent  regionálneho rozvoja   činnosti  v  zmysle  zákonov č. 416/2001 Z. z.; 503/2001 Z. .z.;    254/1998  Z. z. a i. kompetencii v 
RR; zodpovedá za okresy PB a PU 

1 

Referent  regionálneho rozvoja  činnosti  v  zmysle  zákonov č. 416/2001 Z. z.; 503/2001 Z. .z.;    254/1998  Z. z. a i. kompetencii v 
RR; zodpovedá za okresy TN, BN a IL                        

1 

Referent  regionálneho rozvoja  činnosti  v  zmysle  zákonov č. 416/2001 Z. z.; 503/2001 Z. .z.;    254/1998  Z. z. a i. kompetencii v 
RR; zodpovedá za okresy NM a MY 

1 

Referent regionálneho rozvoja Špecialista pre systémy  REGIS a GIS (prierezové využitie pre ostatné odbory  úradu TSK) 1 
Oddelenie štrukturálnych fondov EÚ - 8 
Vedúci oddelenia riadenie oddelenia 1 
Referent regionálneho rozvoja   NSRR 2007 – 2013,ROP – Operačné  osi   1, 2, 3 1 
Referent regionálneho rozvoja   NSRR 2007 – 2013,ROP – Operačné osi    4, 6 1 
Referent regionálneho rozvoja   NSRR 2007 – 2013, ROP– Operačná os 5;  OP –Doprava a informatizácia spoločnosti;  OP – Životné 

prostredie 
1 

Referent regionálneho rozvoja   NSRR 2007 – 2013,  OP - Vzdelávanie; OP - Zamestnanosť a sociálna inklúzia; OP - Výskum, vývoj 
a inovácie; OP  –   Znalostná ekonomika 

1 

Referent regionálneho rozvoja   Európska územná spolupráca – cezhraničná spolupráca SR/ČR (t. č. Interreg  III A) 1 
Referent regionálneho rozvoja Európska územná spolupráca – ostatné programy (t. č. Interreg III B a Interreg III C) 1 
Referent regionálneho rozvoja Národný strategický plán rozvoja vidieka, operačná os 4 - LEADER 1 
Oddelenie cestovného ruchu - 4 
Vedúci oddelenia riadenie oddelenia 1 
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Referent cestovného ruchu  stratégia a koncepcia CR 1 
Referent cestovného ruchu  výstavy a veľtrhy CR   1 
Referent cestovného ruchu  marketing CR, publikácie a iné propagačné materiály TSK 1 
Detašované pracovisko odboru 
pre okresy PD a PE 

  
2 

Referent  regionálneho rozvoja  činnosti  v  zmysle  zákonov č. 416/2001 Z. z.; 503/2001 Z. .z.;    254/1998  Z. z. a i. predpisov 1 
Referent  regionálneho rozvoja  štrukturálne fondy EÚ 1 
 
S p o l u :   
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