
Projektové zámery oblasť dopravy, IP 1.1. cesty II.triedy

Názov projektového zámeru Aktivity Predkladateľ
Územná 

investičná 

jednotka

Plánovaná hodnota 

v €

Rekonštrukcia cesty II/581, úsek Nové Mesto n/V - Myjava  27,5 km, hĺbková rekonštrukcia TSK kraj 5 500 000

Rekonštrukcia cesty II/511, úsek Veľké Uherce - Skýcov  13,7 km, hĺbková rekonštrukcia TSK kraj 3 200 000

Rekonštrukcia cesty II/516, úsek Tr. Teplá – Dežerice – (Bánovce)  25 km, hĺbková rekonštrukcia TSK kraj 4 600 000

Rekonštrukcia cesty II/512, úsek I/64 -Horná Ves - hranica 

okr.PD/Žárnovica (BBSK)

10 km, hĺbková rekonštrukcia, Zvýšenie dopr. obslužnosti územia Hornej 

Nitry, napojenie na R1
TSK kraj 2 000 000

Rekonštrukcia cesty II/517, úsek Pov. Bystrica - Domaniža
13 km, hĺbková rekonštrukcia, Cesta zabezpečuje prepojenie obcí 

Považskobystricka na D1 a ZASK, 
TSK kraj 4 000 000

Rekonštrukcia  cesty II/507, úsek Pov. Bystrica - Udiča – Púchov, I. 

etapa
 15,9 km, hĺbková rekonštrukcia TSK kraj 4 000 000

Rekonštrukcia cesty II/579, úsek Hradište - Partizánske  6 km, hĺbková rekonštrukcia TSK kraj 1 800 000

Rekonštrukcia cesty II/593, úsek hranica krajov NR/TN - 

Partizánske

13,7 km, hĺbková rekonštrukcia, Zvýšenie  dopr. obslužnosti územia – 

prepojenie na NSK 
TSK kraj 2 700 000

Rekonštrukcia cesty II/507, úsek Trenčín – Nemšová, II. etapa 11,2 km, hĺbková rekonštrukcia TSK kraj 2 800 000

Rekonštrukcia cesty II/507, úsek Nemšová – Púchov, III. etapa  28,9 km, hĺbková rekonštrukcia TSK kraj 6 000 000

Rekonštrukcia cesty II/592, úsek I/50 Bánovce n/B - Rybany (NSK)
7 km, hĺbková rekonštrukcia, zvýšenie dopr. obslužnosti územia - 

prepojenie s NSK, 
TSK kraj 1 400 000

Rekonštrukcia mosta 517-001, Orlové, PB 7 000 000



Zoznam projektových zámerov pre IP 1.2. verejná osobná doprava a cyklodoprava

Projektové zámery pre RIUS - IP 1.2. Verejná osobná doprava

Okres Názov projektového zámeru Aktivity Predkladateľ
Územná investičná 

jednotka

Predpokladané 

náklady v Eur

TN
plány dopravnej obslužnosti a 

mobility mestá TSK 300 000

Integrovaný dopravný systém

Zavedenie IDS v podmienkach Trenčianskeho kraja (dispečerské centrum, 

kiosky s informáciami o cestovných poriadkoch všetkých druhov dopravy, 

jednotný odbavovací systém, cestovný lístok, oznamovací, komunikačný TSK 500 000

TN obnova vozového parku 119 autobusov pre prímestskú dopravu a 21 pre MHD Trenčín, SAD        28 274 645    

TN
Bezkolízny prestupový uzol MHD 

v Trenčíne

náhrada súčasnej zastávky MHD v TN pri autobusovej stanici novou, s 

bezkolíznym prestupom z MHD na ďalšie subsystémy
Trenčín, SAD

IL, 

PB, 

PU, 

TN, 

MY

Rekonštrukcia, výstavba 

integrovaných zastávok
rekonštrukcia zastávok vrátane informačného systému Trenčín, SAD

TN
Budovanie, modernizácia 

informačných systémov

zahŕňa: modernizácia a výstavba inteligentných zastávok s prenosom 

informácií, multifunkčné tarifno-informačné terminály pre cestujúcich VOD, 

modernizácia vozidlového informačného a komunikačného systému, 

modernizácia dispečerského riadenia, online monitoring polohy a 

dopravných a technických dát VOD

Trenčín, SAD

PU Obnova vozového parku

obnova. 4 ks midibus, 3 ks štandardný bus (hybridny, príp.plynový),  

rozšírenie: 2 ks midibus a 1 ks štandardný bus (hybridny, príp.plynový) + 

plnička, resp. nabíjacia stanica

Púchov, ADP 2 250 000

PU

rekonštrukcia, modernizácia a 

výstavba 1 ks prestupného 

terminálu s budovou 

20 státí pre autobusy MHD, prímestskej a diaľkovej dopravy Púchov, ADP 1 500 000

PU
rekonštrukcia obratiska s 

napojením na cyklotrasu

Staré Nosice s napojením na cyklotrasu: PB-Nimnica - Púchov - prestupný 

terminál - Čertov-Kohútka-Portáš (ČR) 
Púchov, ADP 230 000

PU

rekonštrukcia obratiska s 

integrovanou zastávkou v 

Púchove

cca 3500 m2, športový areál Púchov Púchov, ADP 550 000

PU Výstavba záchytného parkoviska o rozlohe 4000 m2, s napojením sa na cyklotrasu Púchov, ADP 480 000

PU Zavedenie doplnkových služieb preprava lyží, bicyklov... Púchov, ADP 45 000

PD

Upgrade informačného, 

tarifného a dispečerského 

systému v SAD Prievidza

Stručný popis projektového zámeru:

- modernizácia odbavovacích zariadení pre cestujúcich, nové predajné 

automaty, elektronické informačné tabule, dispečerský riadiaci systém 

- prvky pre sluchovo a zrakovo postihnutých cestujúcich podpora 

informovanosti cestujúcich

- možnosť kúpy CL alebo dobitia dopravnej peňaženky cez inernet, mobilnú 

aplikáciu 

- HW vybavenie: server, označovače CL, palubné počítače, sieťové 

pripojenia

Prievidza, SAD PD

PD
Zavádzanie doplnkových 

služieb verejnej osobnej 

dopravy

 nákup zariadení na podporu prepravy byciklov, ktoré budú umiestnené na 

autobusoch premávajúcich na prímestských spojoch 

Prievidza, SAD PD

PD
Rekonštrukcia 

a modernizácia 

prestupného uzlu AS 

Prievidza 

rekonštrukcia AS – stavebné úpravy, zateplenie, vybudovanie infomačných 

systémov pre cestujúcich, mobiliár na stanici (lavičky, smetné koše, 

fontánky s pitnou vodou a pod.)

rekonštrukcii nástupiští: prekrytie plôch nástupiští, mobiliár (lavičky, smetné 

koše apod.), rekonštrukcia nástupných ostrovčekov, osadenie nových 

zástavok apod. , informačný systém pre cestujúcich (informačné tabule)  

- výstavba parkoviska Park & Ride (P+R) na AS Prievidza (v spolupráci s 

Mestom Prievidza) 

Prievidza, SAD PD

PD

Modernizácia integrovaných 

zástavok subsystémov 

VOD:

zoznam integrovaných zástavok: 1. AS Bánovce nad Bebravou; 2. AS 

Partizánske; 3. Handlová, kino Baník; 4. AS Nováky;  5. Bojnická 

nemocnica, Bojnice 

- zvýšenie atraktivity a bezpečnosti cestujúcich: budovanie prístrešku, 

lavičky, informačného a predajného systému (informačné tabule, predajné 

automaty apod.) 

- vybudovanie nástupných ostrovčekov v prípade potreby 

Prievidza, SAD PD

PD

Nákup 

vysokoenvironmentálnych 

nízkopodlažných autobusov 

autobusov

5 busov pre MHD, 15 busov pre prímestskú dopravu Prievidza, SAD PD

PB

Rekonštrukcia a výstavba 

prestupných terminálov

rekonštrukcia, modernizácia  a výstavba prestupných terminálov – jedná sa  

o výstavbu  odbavovacej  budovy pre integrovaný systém dopravy súčasne 

s 3  krytými nástupišťami pre MHD, prímestskú a diaľkovú dopravu, 

rekonštrukcia prístreškov, zároveň vybudovanie  minimálne 35 parkovacích 

miest  pre autobusy  MHD, prímestskej, diaľkovej a medzinárodnej dopravy 

Považská Bystrica, MDSPB          2 500 000    



PB

Vybudovanie 4 integrovaných 

zastávok subsystémov verejnej 

osobnej dopravy

Považská Bystrica, MDSPB               50 000    

PB Obratiská VOD vybudovanie a rekonštrukcia 10 obratísk VOD Považská Bystrica, MDSPB             350 000    

PB

Budovanie záchytných parkovísk vybudovanie 2 záchytných parkovísk (P+R) o kapacite 2 x 150 parkovacích 

miest, systém prestupných uzlov K+R  o kapacite 1 x 120, systém 

cyklostojanov (B+R) v počte  2 x 50 

Považská Bystrica, MDSPB             650 000    

PB

Autobusy mestskej hromadnej 

dopravy nahradiť autobusmi na 

hybridný pohon - 23 ks

nahradenie 23 ks autobusov  na elektrinu, resp. hybridný pohon, v tejto 

súvislosti zriadenie nabíjacích staníc

Považská Bystrica, MDSPB          5 175 000    

PB

Modernizácia existujúcich a 

zavedenie  nových integrovaných 

dopravných systémov 

technická podpora softvérového  zabezpečenia, (napr. tarifné a informačné 

systémy, dispečerské systémy) ako aj hardvérového vybavenia 

(označovače  lístkov, predajné automaty, zastávkové informačné systémy)

Považská Bystrica, MDSPB          1 500 000    

PB

Vybudovanie 5 chránených 

parkovísk s  nabíjacími stanicami

zriadenie 5 chránených parkovísk s nabíjacími stanicami pre 

elektrobicykle,revitalizáciu verejných preistorov s cieľom uprednostnenia 

verejnej osobnej dopravy a nemotorovej dopravy 

Považská Bystrica, MDSPB             400 000    

MY
Nákup autobusov pre prímestskú 

dopravu

Myjava             250 000    

Modernizácia AS, zastávok Myjava

PE

Rekonštrukcia  autobusových 

zastávok (prímestská a diaľková 

doprava, medzinárodná doprava) 

5 x

Obec je križovatkou ciest I. a II, triedy s priamou väzbou na ČR Hradište, cesta I. triedy I/50, 

cesta II. triedy II/579

              11 700    

IL

Rekonštrukcia, modernizácia a 

výstavba integrovaných zastávok 

subsystémov verejnej osobnej 

dopravy

Obnova a nové autobusové zastávky Ilava               60 000    

TN

Rekonštrukcia a dobudovanie 

autobusových zastávok 

a vybudovanie informačného 

systému na zastávkach

Ide o rekonštrukciu existujúcich autobusových zastávok a vybudovanie 

nových, ktorých potreba  vzíde z požiadaviek Plánu dopravnej obslužnosti 

mesta Trenčín. Ide o výstavbu nových integrovaných zastávok MHD 

a regionálnej autobusovej dopravy. Taktiež ide o úpravu súčasných 

a výstavbu nových autobusových zastávok na území mesta tak, aby 

vyhovovali súčasným kvalitatívnym požiadavkám obsluhy autobusovou 

dopravou. Ide o úpravu a budovanie zastávok tak, aby boli prispôsobené 

pre využívanie autobusovej dopravy osobami  so zníženou pohyblivosťou 

a vybudovanie zázemia pre cestujúcich na zastávkach vrátane 

informačného systému pre cestujúcich na zastávkach.

Trenčín          3 000 000    

PE

Vybudovanie záchytného 

parkoviska

Partizánske

Modernizácia autobusovej stanice Púchov

Vybudovanie parkoviska pri AS a 

modernizácia stanice

Nové Mesto nad Váhom

PD

Vybudovanie autobusovej stanice 

s presmerovaním autobusovej 

dopravy mimo centrálnej mestskej 

zóny

Vzhľadom na úspešnosť projektu "Rekonštrukcia CZM Handlová" cez ROP 

potrebuje mesto prioritne riešiť otázku presmerovania autobusovej dopravy 

mimo úzmeina centra mesta s cieľom zníženia emisií

Handlová             850 000    

Projektové zámery pre RIUS - IP 1.2: cyklodoprava

Okres Názov projektového zámeru Poznámka - stručný opis Miesto realizácie
Predpokladané 

náklady v Eur

TN

Zlepšenie cyklistickej 

infraštruktúry v spádovej oblasti 

Nové Mesto n/V

Vybudovanie cyklistickej komunikácie NMn/V – Trenčín - Položenie 

podkladu, penetračného náteru a asfaltu (10 cm), označenie trasy
TSK Okres?          1 800 000    

NM
Zlepšenie cyklistickej 

infraštruktúry v spádovej oblasti 

Dubnica n/V

Vybudovanie cyklistickej komunikácie Trenčín – Dubnica n/V-Ladce. 

Položenie podkladu, penetračného náteru a asfaltu (10 cm), označenie 

trasy

TSK Okres?          2 200 000    

TN

Zlepšenie cyklistickej 

infraštruktúry v spádovej oblasti 

Púchov

Vybudovanie cyklistickej komunikácie Ladce-Púchov-Považská Bystrica. 

Položenie podkladu, penetračného náteru a asfaltu (10 cm), označenie 

trasy

TSK Okres?          1 800 000    

PU
Zlepšenie cyklistickej 

infraštruktúry v spádovej oblasti 

Považská Bystrica

Vybudovanie cyklistickej komunikácie Považská Bystrica - Brvnište. 

Položenie podkladu, penetračného náteru a asfaltu (10 cm), označenie tras
TSK Okres?          1 000 000    

PD

Zlepšenie cyklistickej 

infraštruktúry v spádovej oblasti 

Prievidza

Vybudovanie cyklistickej komunikácie Prievidza – Bojnice - Handlová. 

Položenie podkladu, penetračného náteru a asfaltu (10 cm), označenie tras
TSK Okres?          3 000 000    

PD

Zlepšenie cyklistickej 

infraštruktúry v spádovej oblasti 

Partizánske

Okres?             500 000    

IL

Zlepšenie cyklistickej 

infraštruktúry v spádovej oblasti 

Bánovce n/B

Okres?             200 000    



TN

Realizácia cyklistických 

komunikácií na území mesta 

Trenčín, Cyklotrasa Trenčín - Juh

Ide o vybudovanie cca 30 km nových cyklistických komunikácií. Súčasťou 

zámeru je aj úprava jazdných pruhov miestnych komunikácií v stiesnených 

podmienkach tak, aby krajnice týchto komunikácií, resp. viacúčelové pruhy 

a cyklokoridory, mohli byť bezpečne využívané cyklistami. Tzn. hlavne 

úprava odvodnenia komunikácií zapustením uličných vpustí do obrubníkov. 

Podkladom pre realizáciu cyklistických komunikácií je Generel cyklistickej 

dopravy v Trenčíne, spracovaný v roku 2010.

Mesto Trenčín UMR             800 000    

MY Cyklotrasy na Myjave Mesto Myjava, MVO

PB
Cyklotrasa Papradno-Brvnište - 

PB
Obce: Brvnište, Jasenica...

PB Cyklotrasa Domanižanka Ide o významnú komunikáciu prechádzajúca centrom mesta Mesto Považská Bystrica             500 000    



Zoznam projektových zámerov pre RIUS,  IP 2.1. Sociálna oblasť

Okres Názov projektového zámeru Aktivity Predkladateľ
Územná investičná 

jednotka
 Náklady na realizáciu Druh sociálnej služby

Poznámka - stručný opis; argumentácia; zdôvodnenie potreby 

projektu

BN Komunitné centrum obce Podlužany

Rekonštrukcia objektu za účelom 

poskytovania komunitných služieb pre 8 

PSS - Týždenný stacionár pre umiestnenie 

seniorov v núdzi,

Obec Podlužany obec 136 000 Týždenný stacionár; Nocľaháreň

Aktuálne obec neposkytuje komunitné služby, nakoľko na danú 

oblasť nemá priestorové, ani materiálne vybavenie. Sociálna 

situácia starnúcej časti obyvateľov je zlá a obec musí riešiť tieto 

problémy. Niektorí seniori sú v zlej sociálnej situácii a je 

predpoklad, že v blízkej budúcnosti bude nevyhnutné sa o nich 

postarať. V okolitých obciach takéto zariadenie chýba.

BN

Deinštitucionalizácia DSS v Centre 

sociálnej starostlivosti Podhorie, n. 

o. 

 Výstavba nových objektov pre existujúce 

alebo nové druhy komunitných služieb - 

Rozšírenie kapacity služieb zo súčasných 

28 miest na 40 miest

Obec Krásna Ves obec 223 000 
1. Zariadenie opatrovateľskej služby; 2. 

Špecializované zariadenie

V súčasnosti nie je možné poskytovať sociálne služby v DSS, 

nakoľko sa jedná o týždennú pobytovú formu pre občanov, ktorí 

nedovŕšili dôchodkový vek a vzhľadom na demografický vývoj 

obyvateľstva a požiadavkám prijímateľov sociálnej služby je 

potrebné riešiť poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov aj v 

Zariadení opatrovateľskej služby alebo v špecializovanom zariadení

BN Denné centrum Farská
Rekonštrukcia a rozšírenie existujúceho 

multifunkčného objektu Klubu dôchodcov 

so službami:

Mesto Bánovce nad 

Bebravou
obec 315 000 

1. Denné centrum (klub dôchodcov); 2. 

Opatrovateľská služba; 3. Sociálne 

poradenstvo; 4. Jedáleň

Objekt Klubu dôchodcov vyžaduje rozšírenie existujúcich 

priestorov, dostavbu nových priestorov, kompletnú vonkajšiu aj 

vnútornú rekonštrukciu, nové materiálne vybavenie.

BN Mestské centrum sociálnych služieb

Rekonštrukcia bývalej budovy základnej 

školy v prospech absentujúcich pobytových 

sociálnych služieb

Mesto Bánovce nad 

Bebravou
obec 2 900 000 

1. Jedáleň s kuchyňou; 2. Útulok s 

kapacitou 5 miest; 3. Zariadenie 

opatrovateľskej služby s kapacitou 10 

miest; 4. Zariadenie pre seniorov s 

kapacitou 20 miest

V meste a blízkom okolí nie je poskytovateľ sociálnej služby pre 

seniorov. Mesto nemá zriadený útulok pre občanov bez prístrešia. 

Mesto musí často riešiť naliehavé sociálne prípady, kde je život a 

zdravie občanov ohrozené a je nevyhnutné umiestniť ich v 

sociálnom zariadení čo by sa riešilo zriadením ZOS.

BN
Zariadenie komunitného centra 

starostlivosti v obci

Rekonštrukcia, materiálne vybavenie 

existujúceho nevyužívaného objektu  za 

účelom poskytovania sociálnych služieb

Obec Uhrovec obec 700 000 

1. Zariadenie pre seniorov; 2. Zariadenie 

opatrovateľskej služby, 3. Denný 

stacionár, 4. Sociálne poradenstvo

Uvedené služby sú v obci a mikroregióne  poskytované len v 

obmedzených možnostiach a nepokrývajú aktuálnu potrebu 

obyvateľov, ktorých odkázanosť na uvedené služby z roka na rok 

rastie.

BN SED "Prameň" Slatina nad Bebravou

Rozšírenie existujúceho objektu slúžiaceho 

pre denný stacionár a výstavba nového 

objektu pre zariadenie opatrovateľskej 

služby

Slatina nad Bebravou obec 150 000 
1. Denný stacionár; 2. Zariadenie 

opatrovateľskej služby

Počet opatrovateliek je výrazne poddimenzovaný, neumožuje 

pokryť aktuálnu potrebu, ktorá má každým rokom stúpajúcu 

tendenciu. ZOS má byť podporným riešením.

IL Deinštitucionalizácia zariadenia 
Výstavba nových objektov pre existujúce 

alebo nové druhy komunitných služieb
CSS – LÚČ, Pruské obec 2 000 000 Zariadenie podporovaného bývania

200 tis. Eur kúpa 2 bytov po 100 m2 alebo 400 tis. Eur dom do 300 

m2 s pozemkom; 100 tis. Eur vybavenie budovy, 20 tis. Eur 1 

vozidlo pre PSS s telesným postihnutím.

IL

Denný stacionár, Zariadenie 

podporovaného bývania, terénna 

služba v dubnickom regióne

Výstavba nových objektov pre existujúce 

alebo nové druhy komunitných služieb

CSS – AVE, Dubnica nad 

Váhom
obec 940 000 

Domáca opatrovateľská služba; 

Prepravná služba; Sprievodcovská 

služba a predčitateľská služba; 

Sprostredkovanie tlmočníckej služby; 

Sprostredkovanie osobnej asistencie; 

Odľahčovacia služba; Pomoc pri 

zabezpečení opatrovníckych práv a 

povinností; Poskytovanie sociálnej 

služby v dennom centre; Podpora 

samostatného bývania.

200 tis. Eur kúpa 2 bytov po 100 m2, 600 tis. Eur budova denného 

stacionára do 500 m2 s pozemkom, 100 tis. Eur vybavenie budovy, 

20 tis. Eur 1 vozidlo pre PSS s telesným postihnutím, 20 tis. Eur 1 

vozidlo pre personál na terénnu službu.

IL

Dobudovanie jaslí v objekte 

materskej školy - pprava priestorov 

pre potreby mikroregiónu

ciel - poskytnutie komplexnej občianskej 

vybavenosti a umožnenie nastupu do práce 

mamičkam v čo najkratšom období 

Obec Pruské obec 600 000 Jasle

Vzhľadom na zmenu populačnej krivky a demografického vývoja 

predpokladáme potrebu vybudovania jaslí pre mikroregión v 

priestoroch podkrovia MŠ

IL
Rozšírenie Zariadenia pre seniorov v 

meste Nová Dubnica

Výstavba nového objektu pre existujúci 

sociálny objekt komunitných služieb

Mesto Nová Dubnica, 

Trenčianska 45/41, 018 

51

obec 930 000 

Zariadenie pre seniorov; Zariadenie 

podporovaného bývania; Špecializované 

zariadenie; Denný stacionár

Sme mesto s vysokým počtom seniorov nad 62 rokov, na počet 

obyvateľov cca 11 000 máme  3500 seniorov. Vzhľadom na vysoký 

počet seniorov je nutné, aby mesto svojím obyvateľom začalo 

poskytovať sociálne služby. Navrhujeme zriadiť aj špecializované 

zariadenie - z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu seniora, bol by 

to plynulý prechod zo zariadenia pre seniorov do špecializovaného 

zariadenia v rámci jedného zariadenia. Podporované bývanie - v 

našom meste žije cca 10 dospelých mentálne postihnutých ľudí, o 

ktorých sa po úmrtí rodičov nebude mať kto starať. Cieľom 

poskytovaných soc. služieb je podpora samostatnosti a 

sebestačnosti klientov a zaistenie možného súkromia na základe 

individuálnych potrieb PSS. 

MY
Dom komunitných sociálnych 

služieb

Nadstavbou jedného poschodia existujúcej 

budovy, ktorá v súčastnosti slúži Centru 

voľného času a na neformálne pravidelné 

aktivity mládeže a zdravotne postihnutých 

občanov, sa vytvorí bezbariérový prístup i 

pre telesne postihnutých občanov a 

ostatných komunitných organizácií, ktoré 

nemajú žiadne priestory na svoju činnosť. 

Nadstavbou sa vytvoria podmienky na 

sociálne poradenstvo, sociálnu a zdravotnú 

rehabilitáciu, školenia, odborné prednášky 

a rôzne preventívne, spoločenské a 

záujmové aktivity. Jedným z cieľov projektu 

je integrácia jednotlivých cieľových skupín.

Mesto Myjava obec 800 000 

Sociálne služby krízovej intervencie; 

Sociálne služby na podporu rodiny s 

deťmi; Sociálne služby na riešenie 

nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu 

ťažkého zdravotného postihnutia, 

nepriaznivého zdravotného stavu alebo 

z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku

V meste Myjava nie sú vytvorené priestorové, bezbariérové a 

materiálne podmienky na činnosť komunít. Tieto v súčasnom 

období využívajú provizórne priestory v rôznych častiach mesta a 

nemajú vytvorené podmienky na pravidelnú činnosť.

MY

Rekonštrukcia mestskej ubytovne 

pre spoločensky neprispôsobivých 

občanov a pre občanov v 

nepriaznivej sociálnej situácii

rozsiahla rekonštrukcia, ktorá zahŕňa: 

výmenu okien, zateplenie budovy, výmenu 

rozvodov, celkovú rekonštrukciu a výmenu 

kotolne. Cieľom projektu je zlepšenie a 

skvalitnenie základných ľudských 

podmienok pre bývanie a osobnú hygienu 

občanov nachádzajúcich sa v nepriaznivej 

sociálnej situácii, ktorí majú obmedzené 

schopnosti spoločensky sa začleniť a 

samostatne riešiť svoje problémy. 

Mesto Myjava obec 1 800 000 

Sociálna služba krízovej intervencie; 

Sociálne služby na podporu rodiny s 

deťmi; Podporné služby

Mesto systematicky zvyšuje úroveň poskytovania komunitných 

služieb sústredených v tejto budove, pre širokú škálu prijímateľov 

sociálnych služieb z ktorých viac ako 90 % je marginalizovaná 

skupina. Kvalifikovaní pracovníci poskytujú sociálne poradenstvo, 

vykonávajú sociálnu rehabilitáciu, preventívne aktivity, pomoc pri 

príprave na školské vyučovanie, pomoc pri prevádzke domácnosti, 

realizujú aktivačné práce,... toto všetko v hygienicky 

nevyhovujúcich podmienkach a priestoroch. Celkovou 

rekonštrukciou budovy by sa zvýšila úroveň bývania u 

marginalizovanej skupiny obyvateľov, vytvorili by sa im podmienky 

na celkové zlepšenie ich sociálnej situácie a kvality ich života.

MY
Rozšírenie a modernizácia 

priestorov DSS Úsvit

Rekonštrukcia prvého poschodia budovy, v 

ktorej sa zabezpečuje ambulantná 

starostlivosť klientom DSS Úsvit sa vytvoria 

priestory pre realizáciu nových druhov 

terapií a skvalitnenie poskytovania 

sociálnych služieb. Rekonštrukciou sa 

vytvorí: kuchynka pre klientov, počítačová 

miestnosť, mini telocvičňa, miestnosť pre 

individuálnu špeciálno-pedagogickú prácu, 

vytvorenie letnej terasy.

Mesto Myjava obec 550 000 
Rozšírenie a modernizácia priestorov 

DSS Úsvit

Mesto Myjava zriadilo DSS Úsvit pred 10 rokmi. Je financované 

výlučne z prostriedkov mesta Myjava a štátu, i keď väčšina PSS 

nie sú občanmi mesta Myjava. Zrekonštruovaním poschodia a 

hospodárskej budovy sa výrazne zlepší úroveň poskytovania 

sociálnych služieb, stimulácia komplexného vývoja klientov a 

rozšíri a skvalitní sa poskytovanie odborných činností v tomto 

zariadení.

MY

Komunitné centrum pre sociálne 

znevýhodnených, zdravotne 

postihnutých a mladé rodiny

Rekonštrukcia budovy bývalého internátu 

Strednej poľnohospodárskej školy na ulici 

Novomestská, ktorý je chátrajúcim, 

nadbytočným majetkom TSK sa vyrieši 

bývanie pre sociálne a zdravotne 

znevýhodnených občanov.

Mesto Myjava obec 1 900 000 

Sociálne poradenstvo, sociálne služby 

krízovej intervencie, sociálne služby na 

podporu rodiny s deťmi, riešenie 

nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu 

ťažkého zdravotného postihnutia 

Predmetná budova je niekoľko rokov nevyužitá, chátrajúca, 

veľkokapacitná. V súlade so sociálnou politikou štátu je zámerom 

projektu poskytovať viacero druhov sociálnych služieb pre rôzne 

komunity v jednom objekte a uspokojiť absentujúce služby v 

Trenčianskom regióne.

MY Zariadenie Denného centra Obec Krajné obec 350 000 
MY Zariadenie Denného centra Obec Chvojnica obec 230 000 
MY Zariadenie Denného centra Obec Brestovec obec 850 000 Rekonštrukcia garáže SAD, vybavenie

MY Zostaňme doma

Implementácia komplexného systému 

včasnej intervencie a poskytovanie 

terénnych a ambulantných sociálnych 

služieb pre ľudí postihnutých demenciou a 

ich blízkych, sústredenie sa na individuálne 

potreby prijímateľa sociálnej služby v jeho 

prirodzenom prostredí a komunite, 

prevencia inštitucionalizácie prijímateľa 

sociálnej služby. Vybudovanie základne v 

oblasti myjavských kopaníc v okrese 

Myjava. 

Alzheimer Slovensko o. 

z., Myjavský región - 

kopanice

obec 2 800 000 
Program včasnej intervencie, terénnej a 

ambulantnej sociálnej služby

Implementácia komplexného programu včasnej intervencie a 

služieb pre ľudí postihnutých rôznymi formami demencie. Projekt 

má 4 základné piliere. 1. systém terénnych sociálnych služieb a 

ambulantných služieb v rámci komunity a prirodzeného prostredia 

klienta; 2. systém včasnej intervencie formou mobilných odborných 

jednotiek prvého kontaktu; 3. 

NM

Výstavba podporovaného bývania; 

Rekonštrukcia budovy - vytvorenie 

podporovaného bývania

Rekonštrukcia alebo rozšírenie existujúcich 

objektov komunitných sociálnych služieb; 

Výstavba nových objektov pre existujúce 

alebo nové druhy komunitných služieb

DSS - Zemianske 

Podhradie
obec 520 000 Zariadenie podporovaného bývania

Vybudovaním ZpB by sa skvalitnilo poskytovanie sociálnej služby. 

Prijímateľky s ľahším stupňom postihnutia by mali možnosť 

postupne prechádzať z inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú, 

a to v ich "prirodzenom prostredí". 

NM
Rekonštrukcia podporovaného 

bývania

Rekonštrukcia existujúcich objektov 

komunitných sociálnych služieb
CSS – Nová Bošáca obec 250 000 Zariadenie podporovaného bývania  

Budova je stará, odkúpená od roku 1990, na dvore sa nachádza 

pôvodná hospodárska budova. Je potrebná celková rekonštrukcia 

vrátane bytového zariadenia, kuchynky, podláh, strechy, rozvodov 

elektriny, vody a kúrenia. Potrebná by bola aj prístavba 

spoločenskej miestnosti, zhotovenie oplotenia, úprava dvora, 

vybudovanie nádvoria.



PE

"Osamostatnenie" - vytvorenie 

podporovaného bývania pre ľudí s 

mentálnym a kombinovaným 

postihnutím

Kúpa a následná nevyhnutná bezbariérová 

úprava priestorov - byt/dom pre pomoc 

ľuďom s mentálnym a kombinovaným 

postihnutím

Denné Centrum Frézia 

Partizánske n. o.; región 

Partizánske

obec 150 000 
DSS - vytvorenie zariadenia 

podporovaného bývania

V snahe skvalitňovať sociálne služby a vzhľadom ku vekovej 

štruktúre PSS (väčšina PSS dosahuje vek dospelého človeka) 

vystala problematika potreby postupného a dôstojného 

osamostatňovania dospelých PSS a podpora ich maximálneho 

začlenenia do života spoločnosti. Obmedzené finančné možnosti 

samostných PSS neumožňujú danú problematiku reálne riešiť. V 

prípade podpory vyvorenia zariadenia podporovaného bývania sa 

vytvára flexibilný priestor na poskytnutie pomoci čo najširšiemu 

možnému okruhu ľudí prevažne s mentálnym a kombinovaným 

postihnutím s prihliadnutím na ich špecifické očakávania, možnosti 

a potreby ako i individuálne a sociálne obmedzenia.

PE

Rekonštrukcia a modernizácia 

vhodných stavebných objektov na 

vytvorenie priestorových podmienok 

pre komunitnú starostlivosť pre 

seniorov

Rekonštrukcia a modernizácia vhodných 

stavebných objektov pre seniorov
Obec Chynorany obec 220 000 Zariadenie opatrovateľskej služby

Obyvateľstvo starne a počet seniorov, ktorí sú odkázaní na pomoc 

pribúda. V existujúcom zariadení v obci Chynorany je cca 20 % 

obyvateľov susedných obcí.

PE Komunitná starostlivosť
Zabezpečenie pre seniorov komunitnú 

starostlivosť
Obec Klátova Nová Ves obec 800 000 Denný stacionár

Nutnosť riešenia starostlivosti o občanov formou komunitného 

centra, keďže opatrovateľská služba je nedostačujúca. 

PE

Rekonštrukcia časti budovy 

Zdravotného strediska na 

poskytovanie a zabezpečenie 

komunitnej starostlivosti

zdravotné stredisko, 

M.R.Štefánika 191, 956 

18  Bošany

obec

PB

Podpora inklúzie prijímateľov 

sociálnych služieb transformáciou 

komunitnej domácnosti CSS - Nádej 

na zariadenie komunitného 

charakteru a rekonštrukciou 

existujúceho zariadenia 

podporovaného bývania

1. Nákup 4-izbového bytu/rodinného domu 

s pozemkom v meste Považská Bystrica 

pre novú službu komunitného charakteru; 2. 

Rozšírenie a úprava existujúceho objektu 

pre existujúcu službu komunitného 

charakteru  zariadenie podporovaného 

bývania v Stupnom

CSS – NÁDEJ, Dolný 

Lieskov
obec 545 000 

Domov sociálnych služieb; Zariadenie 

podporovaného bývania; Terénne služby

Nosnou myšlienkou projektu je umožniť PSS participovať na živote 

spoločnosti, komunity, podporiť ich v inklúzii a využiť potenciál tých 

PSS, ktorí sú schopní pri zachovaní nevyhnutnej miery podpory 

viesť samostatný život; podstatné skvalitnenie života PSS; 

zamedzenie inštitucionalizácie, depersonalizácie, potláčaniu 

identity a naučenej bezmocnosti u PSS; možnosť vo väčšej miere 

podieľať sa na rozhodovaní o svojom živote, byť účastníkmi diania 

v komunite; prísupu ku komunitným službám, verejným službám, 

odstránenie izolácie PSS od majoritnej spoločnosti; samostatnosť, 

súkromie, podpora rozvoja osobnosti a kompetencií PSS, 

individuálny prístup. 
PB

Prestavba objektu č. 489 na 

zariadenie sociálnych služieb
Obec Brvnište obec 1 200 000 Nutnosť riešenia problematiky starostlivosti o seniorov. 

PB
Vybudovanie denného stacionára, 

poskytovanie služieb prestárlym a 

osamoteným obyvateľom

Obec Malé Lednice obec 180 000 

PB
Tlmočnícke a poradenské služby 

nepočujúcim 

Podporiť prechod poskytovani asociálnych 

služieb a zabezpečenia výkonu opatrení 

tlmočníckej a poradenskej služby pre 

sluchovo postihnutých

MVO (Ing. Jaroslav 

Smatana, Považská 

Bystrica)

obec 25 000 Tlmočnícka služba a poradenská služba

Náklady sú za jeden rok. Zlepšenie služby, nakoľko je momentálne 

v TSK nedostatočne podporovaná. Jednalo by sa o výrazný posun 

v poskytovaní služieb pre sluchovo postihnuté osoby pre ktoré je 

táto služba nevyhnutná. Máme stratégiu regionálneho rozvoja cez 

VUC a stratégiu miestneho rozvoja cez MAS (miestna akčná 

skupina) pôsobiace na vidieku, ktoré žiadajú o finančné prostriedky 

na realizáciu stratégie ministerstvo a potom si sami rozdeľujú 

získané prostriedky na projekty, ktoré si schválili. MAS majú 

podmienku veľkosti územia a počtu obyvateľov.

PB

Rekonštrukcia budovy na 

vybudovanie zariadenia pre 

poskytovanie sociálnych služieb

Rekonštrukcia alebo rozšírenie existujúcich 

objektov komunitných sociálnych služieb
Obec Papradno obec 400 000 

Zariadenie opatrovateľskej služby; 

Domov sociálnych služieb

Súčasný stav kapacitne nepostačuje pokryť požiadavky. Je 

vytvorený poradovník na umiestnenie. Rozšírením kapacít dôjde k 

pokrytiu požiadaviek. Nakoľko sa jedná o nadstavbu existujúceho 

objektu dôjde iba k minimálnemu zvýšeniu prevádzkových 

nákladov pri značnom navýšení počtu klientov a tým k efektívnemu 

fungovaniu zariadenia.

PD Zariadenie podporovaného bývania
Kúpa rodinného domu - Rozšírenie kapacity 

sluieb zo súčasných 36 miest na 42 miest

Centrum sociálnych 

služieb - DOMINO; 

Mesto Prievidza

obec 200 000 

Zariadenie podporovaného bývania; 

podpora samostatného bývania (6-tim 

PSS, ktorí budú premiestnení z DSS do 

rodinného domu, kde sa bude realizovať 

podporované bývanie); Denné centrum 

(v rámci DSS novoprijatým PSS, ktorým 

sa bude poskytovať sociálna služba 

ambulantne).

V súčastnosti sa sociálne služby poskytujú v DSS, v rámci ktorých 

sa sociálna služba poskytuje aj ambulantne. Pri prechode 

inštitucionálnych služieb na komunitné, budeme túto ambulantnú 

sociálnu  službu preferovať a našim zámerom je rozšíriť uvedený 

druh sociálnej služby. Zriadením podporovaného bývania sa 

vytvoria vhodné podmienky na život pre súčasných 6-tich 

prijímateľov sociálnych služieb zariadenia, v zmysle samostatného 

bývania s min. podporou zamestnancov zariadenia. DSS prejde z 

inštitucionálnych služieb na komunitné. Premiestnením uvedených 

prijímateľov sociálnych služieb sa vytvorí priestor na prijatie ďalších 

prijímateľov sociálnych služieb, ktorým sa bude poskytovať 

sociálna služba ambulantne a tým sa posilnia komunitné služby.

PD Modernizácia ZpS Rekonštrukcia existujúcej stavby 
Mesto Prievidza, M. 

Rázusa
obec 250 000 

ZOS 10 miest vytvorenie, ŠZ 10 miest 

vytvorenie

Rekonštrukcia objektu ZpS, vybudovanie špecializovaných 

zariadení, ZOS a uzavretého oddelenie klientov.

PD Rekonštrukcia Harmónia, n.o. útulok Rekonštrukcia existujúcej stavby 

Mesto Prievidza, 

Košovská 15, Harmónia 

n. o. zriadené mestom

obec 350 000 
Útulok existujúca kapacita 25  a 

navýšenie o 15 miest

Zateplenie, vybodovanie bezbariérového prístupu, rekonštrukcia 

podkrovia na izby a administratívny priestor, rekonštrukcia strechy, 

vytvoreniepodmienok pre poskytovanie ošetrovateľskej a 

opatrovateľskej starostlivosti klientov. 

PD

Resocializačné stredisko "Dom 

života bez drog"; Zák. 305/2005 

Resocializačné stredisko Dom života 

bez drog

Rekonštrukcia alebo rozšírenie existujúcich 

objektov komunitných sociálnych služieb; 

kúpa a rekonštrukcia objektu, nakoľko z 

dôvodu poddolovania sa musíme 

vysťahovať zo súčasnej lokality

Provital, o. z.; Obec 

Nitrianske Pravno
obec 150 000 Resocializačné stredisko

Kúpa, rekonštrukcia a zariadenie rodinného domu. Od roku 1997 

jediné resocializačné stredisko v TN kraji, fungujeme v objekte 

prenajatom od Hornonitrianskych baní v obci Koš. V marci 2013 

nám HNB doručili ukončenie prenájmu k 31.03.2015, nakoľko v 

tejto oblasti pokračuje poddolovanie. Objekty v Nitrianskom Pravne, 

ako aj v iných lokalitách v okolí Prievidze, sú cenovo dostupné, 

zároveň sú v tejto lokalite poskytované zdravotnícke a iné služby, 

čím by sme dosiahli zníženie niektorých doposiaľ nevyhnutných 

nákladov na prevádzkovanie zariadenia.

PD Dom na pol ceste
Výstavba nových objektov pre existujúce 

alebo nové druhy komunitných služieb

Provital, o. z.; Obec 

Nitrianske Pravno
obec 80 000 Dom na pol ceste

Rozšírenie poskytovaných služieb pre 16 klientov z dôvodu 

neustáleho záujmu o túto službu, ktorú nie sme t. č. schoní z 

vlastných zdrojov zrealizovať.

PD
Terénna sociálna služba krízovej 

intervencie

Výstavba nových objektov pre existujúce 

alebo nové druhy komunitných služieb

Provital, o. z.; Obec 

Nitrianske Pravno
obec 70 000 

Terénna sociálna služba krízovej 

intervencie

PD Nízkoprahové denné centrum 
Výstavba nových objektov pre existujúce 

alebo nové druhy komunitných služieb

Provital, o. z.; Obec 

Nitrianske Pravno
obec 72 400 Nízkoprahové denné centrum 

PD Útulok
Výstavba nových objektov pre existujúce 

alebo nové druhy komunitných služieb

Provital, o. z.; Obec 

Nitrianske Pravno
obec 150 000 Útulok

Rozšírenie poskytovaných služieb pre 16 klientov z dôvodu 

neustáleho záujmu o túto službu, ktorú nie sme t. č. schoní z 

vlastných zdrojov zrealizovať.

PD Krízové centrum pre deti
Rekonštrukcia alebo rozšírenie existujúcich 

objektov komunitných sociálnych služieb
Mesto Handlová obec 250 000 

Sociálne služby na podporu rodiny s 

deťmi

Potreba realizácie vybraných projektov vyplynula z prieskumu 

medzi občanmi, ktorej výsledky boli zapracované aj do 

Komunitného plánu mesta.

PD
Chránené bývanie pre mentálne 

postihnutých mladých ľudí a ľudí po 

absolvovaní liečby

Výstavba nových objektov pre existujúce 

alebo nové druhy komunitných služieb
Mesto Handlová obec 180 000 Sociálne služby krízovej  intervencie

Potreba realizácie vybraných projektov vyplynula z prieskumu 

medzi občanmi, ktorej výsledky boli zapracované aj do 

Komunitného plánu mesta.

PD

Rekonštrukcia priestorov budovy 

bývalej MŠ na objekt pre 

poskytovanie komunitnej 

starostlivosti a sociálnych služieb

Rekonštrukcia existujúcich objektov na 

objekt pre poskytovanie komunitných 

sociálnych služieb

Obec Chrenovec - 

Brusno
obec 100 000 

Základné sociálne poradenstvo, 

Sociálna rehabilitácia, Pracovná terapia

V súčasnej dobe obec zabezpečuje väčšiemu počtu občanov 

sociálne služby v domácom prostredí. Mnohé rodiny si zabezpečujú 

sociálne služby vlastnými silami, no nakoľko chodia do 

zamestnania, je potreba vybudovania denného stacionára v našej 

obci, aby sme mohli zabezpečiť sociálnu službu po dobu, kedy sú 

rodinní príslušníci v zamestnaní.

PD Útulok v obci Nitrianske Pravno
Rekonštrukcia existujúcich objektov pre 

nové druhy komunitných sociálnych služieb
Obec Nitrianske Pravno obec 105 000 Útulok

Obec nemá žiadne zariadenie a v súčastnosti evidujeme 4 ľudí - 

sociálne odkázaných bez domova. Projektová dokumentácia.

PD Zariadenie komunitnej starostlivosti
Výstavba nových objektov pre nové druhy 

sociálnych služieb
Obec Nitrianske Pravno obec 220 000 Komunitné služby

Komunitné centrum by slúžilo pre sociálne odkázaných, kde by sa 

mohli počas dňa stretávať, zabezpečiť si základné hygienické 

potreby, uvariť si stravu, naučiť sa variť, oprať si šatstvo, naučiť sa 

základy práce s počítačom a pod. 

Podľa doterajších skúseností nevyhnutná potreba poskytovať 

ambulantné a terénne služby pre klientov ohrozených závislosťou v 

Prievidze a v okrese PD ale aj v celom TN kraji. Už teraz nárazovo 

spolupracujeme so základnými a strednými školami - k dosiahnutiu 

pozitívnych výsledkov je však potrebná systémová spolupráca, 

ktorú by zabezpečovali stáli odborní zamestnanci, ale najmä jej 

flexibilná dostupnosť pre klientov. Pracujeme taktiež s rodinami 

klientov.



PD
Vybudovanie Domu sociálnych 

služieb a náhradnej starostlivosti

Novovybudované zariadenie pre 

poskytovanie nárhadnej sociálnej 

starostlivosti

Obec Nitrica obec 300 000 Náhradná starostlivosť pre seniorov

Obec Nitrica v súčasnosti nemá žiadne zariadenie pre 

poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov. Z dôvodu zvýšeného 

počtu prestárlych obyvateľov obce ako aj okolitých obcí pozorujeme 

zvýšený záujem o sociálne služby pre seniorov. Naším zámerom je 

využiť pôvodnú budovu starej základnej školy v obci, ktorá je v 

majetku obce Nitrica na vybudovanie Domu sociálnych služieb a 

náhradnej starostlivosti

PD
Rekonštrukcia starej školy na denný 

stacionár

Rekonštrukcia existujúceho objektu bývalej 

školy na objekt komunitných sociálnych 

služieb

Obec Kamenec pod 

Vtáčnikom 
obec 120 000 

Podporná služba - poskytovanie 

sociálnej služby v dennom centre - 

denný stacionár

V súčasnosti poskytuje obec iba opatrovateľskú službu. Nakoľko 

demografický vývoj speje k vyššiemu priemernému veku 

obyvateľstva, je potrebné riešiť už teraz, ako sa postarať o rodičov, 

keď "deti budú v práci" a oni budú potrebovať pomoc. Denný 

stacionár je ideálne riešenie nielen z ekonomickej stránky, ale z 

ľudskej, kde deti chcú tráviť čas so svojimi blízkymi, len počas 

pracovného dňa potrebujú vypomôcť tzv. "škôlkou pre dospelých."

PD
Rekonštrukcia a modernizácia 

objektu bývalej materskej školy

Rekonštrukcia a modernizácia objektu 

bývalej materskej školy
Obec Kľačno obec 155 000 Komunitné služby

Vytvorenie priestorov pre poskytovanie komunitnej starostlivosti v 

súlade s princípmi deinštitucionalizácie. Projektová dokumentácia.

PD

Vybudovanie zariadenia sociálnych 

služieb pre zabezpečovanie 

komunitnej starostlivosti 

Rekonštrukcia a rozšírenie budovy 

bývalého centra voľného času / 

prebudovanie na domov sociálnych služieb

Rastislavova 330, Mesto 

Nováky
obec 300 000 Zariadenie opatrovateľskej služby

V meste Nováky sa nenachádza žiadny objekt sociálnej 

starostlivosti pre seniorov  a zdravotne postihnutých občanov. 

Občania Novák sú umiestňovaní do zariadení v iných obciach a 

mestách, čím sa skoro úplne prerušia ich sociálne a lokálne väzby, 

čo vplýva negatívne na ich psychiku a tým môže dochádzať k 

zhoršovaniu ich zdravia.

PD
Zriadenie priestorov opatrovateľskej 

služby v obci Bystričany

Rekonštrukcia existujúceho objektu bývalej 

školy pre vytvorenie nového druhu 

sociálnych služieb

Obec Bystričany obec 150 000 
Opatrovateľská služba, Zariadenie 

opatrovateľskej služby

Obec nedisponuje žiadnym sociálnym zariadením v ktorom by našli 

miesto a bolo sociálne postarané o fyzické osoby so zdravotným 

postihnutím a odkázanosťou na pomoc iných. Obec Bystričany sa 

radí svojou populáciou k obciam v ktorých je veľká miera 

osamelých starších občanov so zhoršujúcim sa zdravotným 

stavom, či už prechodne, alebo dlhotrvajúco.

PD Detské jasle - prístavba k MŠ

Prístavba nového objektu pre detské jasle s 

kapacitou do 20 detí na existujúci objekt 

budovy MŠ; Rozšírenie kapacity; 

Skvalitnenie výchovného procesu

Obec Lehota pod 

Vtáčnikom
obec 90 000 Detské jasle

Vzhľadom na zmenu populačnej krízy a demografického vývoja 

predpokladáme potrebu vybudovania detských jaslí prístavbou k 

jestvujúcemu zariadeniu materskej školy. Budova materskej školy 

je jednopodlažná, objekt má 23 rokov. Prístavbou detských jaslí sa 

skvalitní výchovno-vzdelávací proces v obci a tým sa rozšíri 

kapacita zariadenia.

PD

Zariadenie podporovaného bývania, 

Špecializované zariadenie pre deti a 

rehabilitačné zariadenie

Výstavba nových objektov PE-ES, n. o. obec 450 000 

1. Zariadenie podporovaného bývania; 

2. Špecializované zariadenie pre deti; 3. 

Rehabilitačné zariadenie

Uvedené služby sa nenachádzajú v našom regióne a preto PSS sú 

umiestňovaní vo vzdialených zariadeniach od svojich primárnych 

rodín. O uvedené služby je záujem vzhľadom k tomu, že sociálne 

služby už poskytujeme 8 rokov a stretávame sa s otázkou 

poskytnutia aj takýchto služieb

PD Centrum rannej starostlivosti

Výstavba nového objektu 270m2 - Nová 

služba pre 25 prijímateľov ambulantnou 

formou a 30 prijímateľov terénnou formou

NOVÝ DOMOV, n. o., 

Prievidza
obec Špecializované zariadenie

Projekt je zameraný na potrebu poskytovania ranej starostlivosti 

deťom s ohrozeným vývojom. Stredisko ranej starostlivosti, ako 

novovybudované špecializovné zariadenie vytvorí podmienky pre 

ambulantnú formu starostlivosti o deti 0-6 rokov. Odborný team 

pracovníkov zabezpečí včasnú diagnostiku, ktorá je východiskom 

pre ďalší kvalitatívny vývoj dieťaťa. Jedná sa o výstavbu nového 

bojektu v rozlohe 270m2. Funkcia nového objektu by dpĺňala 

všeobecnú funkciu, ktorou sa 20 rokov zaoberá nezisková 

organizácia Nový domov, a to je starostlivosť o mentálne a telesne 

postihnuté deti. Projekt svojím zameraním v súlade s miestnymi, 

regionálnymi a národnými rozvojovými plánmi prispeiva k rodovej 

rovnosti a rovnosti príležitostí. Predpokladaný počet prijímateľov 

služby je cca 55. 

PD
Deinštitucionalizácia náhradnej 

starostlivosti

Detský domov Prievidza, Š. Závodníka 

494/24; Rekonštrukcia 1 rodinného domu 

na bezbariérové bývanie pre deti s ťažkým 

zdravotným postihnutím s nariadenou 

ústavnou starostlivosťou; Výstavba 4 

rodinných domov pre deti s nariadenou 

ústavnou starostlivosťou

Detský domov Prievidza, 

rodinný dom na ul. Š. 

Závodníka 494/24, 

Handlová, Detský domov 

v Handlovej na ul. 29  

augusta

obec 1 000 000 

Poskytovanie starostlivosti deťom na 

základe rozhodnutia súdu / nariadená 

ústavná starostlivosť, vydané predbežné 

opatrenie, uložené výchovné opatrenie

V súčasnosti sa zariadenia rezidenciálnej starostlivosti vzájomne 

doplňujú s formami starostlivosti v rodinnom prostredí. V 

oblastiach, kde stále existujú veľkokapacitné zariadenia 

inštitucionálnej starostlivosti, je potreba v kontexte všeobecnej 

deinštitucionalizačnej stratégie vytvoriť možnosti postupnej 

eliminácií týchto zariadení. Dôvody: podpora integrácie do 

prirodzeného rodinného prostredia; posilnenie výkonu ústavnej 

výchovy v nových formách; rozšírenie možnosti uspokojovania 

potrieb detí, ktoré boli odňaté zo starostlivosti  rodičov; prechod z 

inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť; zmena prístupu osôb 

zainteresovaných v ústavnej výchove a zmena v postojoch 

verejnosti.

PU Zariadenie podporovaného bývania
Výstavba nových objektov pre existujúce 

alebo nové druhy komunitných služieb

Centrum sociálnych 

služieb - KOLONKA
obec 300 000 

Prepravná služba; Podpora 

samostatného bývania

Podporované bývanie je najbližšie k domácemu prostrediu a teda 

jeho prijímateľ nestráca kontakt s okolím na ktoré bol zvyknutý, cíti 

sa plnohodnotne a má otvorený priestor pre sebarealizáciu vo 

verejnom spolunažívaní, keďže stavba by bola realizovaná v 

zástavbe domov v obci. Podporovaným bývaním by sa vytvorila 

ďalšia možnosť pre žiadateľov o soc. služby. 

PU Denné centrum

Rekonštrukcia existujúcich nevyužívaných 

priestorov vo voľných priestoroch 

kultúrneho domu pre účely denného centra 

a jeho vybavenie

Obec Lazy pod Makytou obec 90 000 

Sociálne poradenstvo, zdravotné 

poradenstvo, záujmová činnosť 

(muzikoterapia, biblioterapia, 

ergoterapia, činnostná terapia)

Vybudovaním centra s bezbariérovým prístupom bude vytvorené 

stavebne i hygienicky primerané prostredie pre stretávanie sa 

týchto ľudí a pre realizáciu náplne využitia ich voľného času s 

možnosťou organizácie základných zdravotných služieb a 

zdravotného poradenstva i inej prednáškovej, inštruktážnej a 

poradenskej činnosti. Vytvoria sa priestory pre trávenie voľného 

času, zlepšeniu ich telesného i psychického zdravia

PU
Deinštitucionalizácia náhradnej 

starostlivosti

1. Výstavba 1 bezbariérového rodinného 

domu pre deti s ťažkým zdravotným 

postihnutím s nariadenou ústavnou 

starostlivosťou v Púchove, Štefánikova 832; 

2. Rekonštrukcia 1 rodinného domu pre deti 

s nariadenou ústavnou starostlivosťou v 

Púchove, Štefánikova 832.

Detský domov Púchov, 

Štefánikova 832
obec 500 000 

Poskytovanie starostlivosti deťom na 

základe rozhodnutia súdu / nariadená 

ústavná starostlivosť, vydané predbežné 

opatrenie, uložené výchovné opatrenie

V súčasnosti sa zariadenia rezidenciálnej starostlivosti vzájomne 

doplňujú s formami starostlivosti v rodinnom prostredí. V 

oblastiach, kde stále existujú veľkokapacitné zariadenia, 

inštitucionálnej starostlivosti, je potreba v kontexte všeobecnej 

deinštitucionalizačnej stratégie vytvoriť možnosti postupnej 

eliminácií týchto zariadení. Dôvody: podpora integrácie do 

prirodzeného rodinného prostredia; posilnenie výkonu ústavnej 

výchovy v nových formách; rozšírenie možnosti uspokojovania 

potrieb detí, ktoré boli odňaté zo starostlivosti  rodičov; prechod z 

inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť; zmena prístupu osôb 

zainteresovaných v ústavnej výchove a zmena v postojoch 

verejnosti.

TN Dom sociálnych služieb pre seniorov
Rekonštrukcia zakúpeného objektu v 

mesiaci august/2014 na komunitné, resp. 

sociálne služby

Obec Bobot obec 60 000 
Poskytovanie opatrovateľskej služby pre 

seniorov vo vlastnom objekte

Obec momentálne nemá vyriešený problém s poskytnutím 

priestorov na zabezpečenie poskytnutia sociálnych služieb pre 

seniorov

TN

Zariadenie komunitného centra 

sociálnych služieb rodinného typu v 

rodinnom dome jeho prestavbou

rozšírenie možnosti poskyt. soc. služieb Obec Mníchova Lehota obec 250 000 

soc. služby na riešenie nepriaznivej 

situácie z dôvodu zdravot. postihnutia 

alebo dovŕšenia dôchod. veku

Príprava projektovej dokumentácie rekonštrukcia (vrátane 

rozširovania) a modernizácia vhodných stavebných objektov tak, 

aby sa vytvorili priestorové podmienky pre poskytovanie a 

zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi DI.

TN
Domov sociálnych služieb 

deinštitucionalizovaný charakter

Deinštitucionalizácia celého zariadenia 

DSS a odchod z priestorov Kaštieľa v 

Adamovských Kochanovciach

DSS – Adamovské 

Kochanovce
obec 2 000 000 

1. Domov sociálnych služieb; 2. 

Zariadenie podporovaného bývania

Nákup, rekonštrukcia a vybavenie rodinných domov alebo bytov pre 

potreby PSS v rámci DI zariadenia.

TN

Rekonštrukcia a nadstavba MŠ na 

Centrum sociálnych služieb Svinná  /  

Výstavba súboru

Výstavba nových objektov pre existujúce 

alebo nové druhy komunitných služieb

Obec Svinná  / Obce ZO 

Mikroregión Machnáč - 

Inovec

obec 1 572 250 

1. Zariadenie pre seniorov, 2. Denný 

stacionár; 3. Pomoc pre týrané matky - 

Útulok

V obciach Mikroregiónu Machnáč - Inovec neexistuje žiadne 

zariadenie, ktoré by poskytovalo spomínané služby  / okrem ZOS v 

Svinnej. Tieto služby sú veľmi ptrebné, pretože je veľa občanov 

odkázaných na ich poskytovanie a nie je možné takýchto ľudí 

umiestniť. Zariadenia VUC, miest a obcí sú plné a súkromné 

zariadenia sú neúnostne drahé a tie nie je z čoho platiť. / Zriadenie 

daného centra alebo zariadenia na komunitnej báze pre 

umiestnenie 6 - 8 PSS.
TN

Rekonštrukcia Zariadenia pre 

seniorov

Mesto Trenčianske 

Teplice 
obec Kompletná rekonštrukcia ZpS na objekt komunitného charakteru

TN
Úprava a rozšírenie Centra 

sociálnych služieb v Nemšovej

Rekonštrukcia alebo rozšírenie existujúcich 

objektov komunitných sociálnych služieb
Mesto Nemšová obec 884 000 

Zariadenie pre seniorov;  Zariadenie 

opatrovateľskej služby; Útulok; 

Zariadenie núdzového bývania

Vzhľadom k demografickému vývoju dopyt po sociálnych službách 

narastá. Úprava zariadenia a jeho rozšírenie je preto nevyhnutné. 

Predmetom projektu by bolo odstránenie nevyhovujúceho stavebno-

technického stavu, podpora bezbariérovosti, podpora druhov 

sociálnych služieb, zníženie energetickej náročnosti prevádzky a 

úprava obytných buniek s cieľom dodržania min. plošných 

štandardov pre poskytovanie kvalitných služieb. 

TN Komunitné centrum pre autistov
Výstavba nového objektu pre nový druh 

komunitnej sociálnej služby
CSS - DEMY, Trenčín obec 400 000 

1. Špecializované zariadenie 

ambulantnou formou; 2. Špecializované 

poradenstvo

Stavba účelovej budovy (pozemok je vo vlastníctve TSK), denná 

kapacita do 20 PSS, poskytovanie špecializovaného poradenstva 

pre širokú verejnosť, pomoc pri uplatňovaní práv a právom 

chránených záujmov, sociálna rehabilitácia, záujmová činnosť a 

pod.

TN
Deinštitucionalizácia náhradnej 

starostlivosti

Výstavba 8 rodinných domov pre deti s 

nariadeniou ústavnou starostlivosťou v 

lokalitách mestskej funkčnej oblasti mesta 

Trenčín

Detský domov Trenčín 

Zlatovce, Na dolinách 27, 

Trenčín; Trenčín a blízke 

okolie

obec 1 000 000 

Poskytovanie starostlivosti deťom na 

základe rozhodnutia súdu / nariadená 

ústavná starostlivosť, vydané predbežné 

opatrenie, uložené výchovné opatrenie

V súčasnosti sa zariadenia rezidenciálnej starostlivosti vzájomne 

doplňujú s formami starostlivosti v rodinnom prostredí. V 

oblastiach, kde stále existujú veľkokapacitné zariadenia 

inštitucionálnej starostlivosti, je potreba v kontexte všeobecnej 

deinštitucionalizačnej stratégie vytvoriť možnosti postupnej 

eliminácií týchto zariadení. Dôvody: podpora integrácie do 

prirodzeného rodinného prostredia; posilnenie výkonu ústavnej 

výchovy v nových formách; rozšírenie možnosti uspokojovania 

potrieb detí, ktoré boli odňaté zo starostlivosti  rodičov; prechod z 

inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť; zmena prístupu osôb 

zainteresovaných v ústavnej výchove a zmena v postojoch 

verejnosti.



Projektové zámery pre RIUS, IP 2.1. oblasť zdravotníctva

Okres Názov projektového zámeru Aktivity Miesto realizácie Územná investičná jednotka
Predpokladané 

náklady v Eur

PD
Modernizácia NsP Prievidza so 

sídlom v Bojniciach 

investície do akútnej časti nemocnice – operačné 

sály, OAIM, JIS, prístrojová technika, rekonštrukcia 

akútnych lôžkových oddelení, investície do IKT, 

materiálno-technického vybavenia, opatrenia na 

zvýšenie energetickej efektívnosti.

Nemocnica s Poliklinikou 

Prievidza so sídlom v 

Bojniciach,

10 000 000 

PB
Modernizácia NsP Považská 

Bystrica

investície do akútnej časti nemocnice rekonštrukcia 

a dobudovanie operačných sál, ich dovybavenie 

prístrojovou technikou, vybudovanie miestnosti na 

pozákrokové sledovanie pacientov, vybudovanie 

centrálnej  JIS, prístrojová technika, rekonštrukcia 

akútnych lôžkových oddelení, investície do IKT, 

materiálno-technického vybavenia, opatrenia na 

zvýšenie energetickej efektívnosti. Vybudovanie 

pracovísk na poskytovanie jednodňovej zdravotnej 

starostlivosti. 

NsP Považská Bystrica z r.2004- 5 476 997,00 Eur, 

Potreba aktualizácie. 

Nemocnica s poliklinikou 

Považská Bystrica
10 000 000 

MY Modernizácia NsP Myjava

Vybudovanie urgentného príjmu, rekonštrukcia a 

dobudovanie OAIM, centrálnej JIS, rekonštrukcia a 

obnova prístrojového vybavenie operačných sál, 

vybudovanie miestnosti na pozákrokové sledovanie 

pacientov, rekonštrukcia a obnova prístrojového 

vybavenia rádiodiagnostického pracoviska, PACS, 

rekonštrukcia do akútnych lôžkových oddelení, 

investície do IKT, opatrenia na zvýšenie 

energetickej efektívnosti.

NsP Myjava 5 000 000

SPOLU 25 000 000

Budovanie integrovaných centier zdravotnej starostlivosti - koncept, ktorý ešte bude riešený

Okres Názov projektového zámeru Poznámka - stručný opis Miesto realizácie Územná investičná jednotka
Predpokladané 

náklady v Eur

BN rekonštrukcia objektu veľké centrum Bánovce nad Bebravou                   1 800 000    

MY
rekonštrukcia objektu polikliniky

(vlastník budovy TSK)

veľké centrum Myjava
                  1 800 000    

PB
rekonštrukcia objektu polikliniky

(vlastník budovy TSK)

veľké centrum Považská Bystrica
                  1 800 000    

PD
nové centrum, vlastník pozemku

TSK

veľké centrum Bojnice
                  1 800 000    

PD rekonštrukcia malé centrum Nováky                      720 000    

PD rekonštrukcia malé centrum Handlová                      720 000    

NM
rekonštrukcia (vlastník budovy

mesto)

veľké centrum Stará Turá
                  1 800 000    

NM rekonštrukcia veľké centrum Nové Mesto nad Váhom                   1 800 000    

PK rekonštrukcia veľké centrum Partizánske                   1 800 000    

PU rekonštrukcia malé centrum Lednické Rovne                      720 000    

PU rekonštrukcia malé centrum Púchov                      720 000    

IL rekonštrukcia veľké centrum Dubnica nad Váhom                   1 800 000    

IL rekonštrukcia malé centrum Ilava                      720 000    

http://www.tsk.sk/organizacie-v-zriadovatelskej-posobnosti-tsk/zdravotnictvo-1/nemocnice/nemocnica-s-poliklinikou-povazska-bystrica.html?page_id=54438
http://www.tsk.sk/organizacie-v-zriadovatelskej-posobnosti-tsk/zdravotnictvo-1/nemocnice/nemocnica-s-poliklinikou-povazska-bystrica.html?page_id=54438


IL rekonštrukcia malé centrum Nová Dubnica                      720 000    

TN rekonštrukcia veľké centrum  Trenčín                   1 800 000    

TN nová budova veľké centrum Trenčín, FN TN                   1 800 000    

TN rekonštrukcia malé centrum Trenčianske Teplice                      720 000    



Zoznam projektových zámerov RIUS, IP 2.2. školstvo - materské školy

okres
Názov projektového zámeru Predkladateľ Aktivity

Územná investičná 

jednotka

 Predpokladané náklady 

v Eur 

TN
Výstavba Materskej školy  a Základnej školy Veľká Hradná

Havarijný stav pôvodných budov, stavby z roku 1950 -

drevenej konštrukcie
obec                     350 000,00    

TN
Rekonštrukcia a nadstavba materskej školy Mníchova Lehota

Potreba rozšírenia a dobudovanie nových priestorov v MŠ 

spolu jedálňou a rozšírenie kapacít MŠ
obec                     450 000,00    

TN

Rekonštrukcia a prístavba materskej školy Trenčianska Turná
Potreba rozšírenia a dobudovanie nových priestorov v MŠ 

spolu jedálňou a rozšírenie kapacít, zmena vykurovania....
obec                     950 000,00    

TN

Nadstavba Materskej školy so zvýšením 

energetickej hospodárnosti budovy MŠ
Neporadza 127

Pôvodne rovná strecha, potom sedlová- zateplená 

s vytvorenými novými priestormi pre prevádzku a vyučovanie
obec                     120 000,00    

TN

Stavebno-technické úpravy MŠ Nemšová za 

účelom rozšírenia kapacity MŠ
Mesto Nemšová obec                     200 000,00    

TN
Rozšírenie kapacity MŠ

MŠ v Katolíckej spoj.škole, 

Nemšová
obec                     200 000,00    

TN

Výstavba novej materskej školy Obec Opatovce

Narastanie počtu detí, teraz deti z Opatoviec navštevujú MŠ 

vo Veľkých Bierovciach, ktorej kapacita už začína byť 

nedostatočná. 

obec                     210 000,00    

IL

Rozširovanie kapacít existujúcich objektov 

materských škôl prístavbou
Ilava MŠ Medňanská obec                     320 000,00    

IL

Rozširovanie kapacity MŠ, zvýšenie 

energ.hospodárnosti budovy MŠ
  Obec Slavnica obec                     100 000,00    

IL

Vybudovanie triedy v MŠ – prístavba – pre 

predškolsku vychovu + rekonštrukcia interiéru MŠ 
MŠ Pruské 

Nie sme schopní v daných priestoroch kapacitne poriešiť  

podané žiadosti 
obec                  1 500 000,00    

IL Rozširovanie kapacity MŠ Nová Dubnica obec                     200 000,00    

IL Rozširovanie kapacity MŠ
MŠ sv.J.Bosca ako OZ Spoj.školy 

sv.J.Bosca, Nová Dubnica obec                     100 000,00    

IL Rozšírenie kapacity MŠ Dubnici n/Vahom obec                  1 000 000,00    

PD

Nadstavba budovy materskej školy v Nitrianskom 

Pravne
MŠ Nitrianske Pravno

nedostatok miest v MŠ (potreba 2 nových tried), počet  detí: 

116
obec                     150 000,00    

PD

Rozšírenie kapacít existujúcich objektov 

materských škôl- prístavba MŠ II.
Lehota pod Vtáčnikom Zvýšený počet detí, počet žiakov: 286 obec                     150 000,00    

PD

Dobudovanie kapacít materskej škôlky v Handlovej Handlová

Už v súčasnosti nepostačuje kapacita existujúcich zariadení 

MŠ, pričom existuje vysoký dopyt, ktorý vzhľadom na natalitu 

v meste i v okolí má tendenciu ešte viac stúpnuť . Aktuálne 

existujú poradovníky,  cca 100 detičiek čaká. 

obec                  1 400 000,00    



PD Rozšírenie kapacity MŠ  Nováky Nedostatočná kapacita jestv. MŠ obec                     400 000,00    

PD

Rozšírenie kapacít zariadenia MŠ prístavbou – 

navýšenie počtu tried a sociálnych zariadení o 2, 

vybudovanie jedálne s príslušenstvom, pracovne 

pre pedagogických pracovníkov, skladové 

a archívne priestory, priestorov na oddych detí

Opatovce nad Nitrou - MŠ

Objekt zastaralý, dispozičné riešenie priestorov nezodpovedá 

súčasných podmienkam a potrebám. Záujem 62 detí –  

súčasná kapacita 40 detí. Zabezpečenie kvalitných 

podmienok pre výchovu detí, zdravé hygienické prostredie pre 

deti

obec                     200 000,00    

PD

Rozširovanie kapacít MŠ a zvyšovanie energetickej 

hospodárnosti budov materských škôl
MŠ Kanianka

Zníženie nákladov na energie, zlepšenie ovzdušia, lepšia 

hygiena prostredia pre deti
obec                     200 000,00    

PD Rozšírenie kapacity MŠ Bystričany – MŠ obec                     380 000,00    

PD

Zvyšovanie kapacity MŠ a stavebno-technické 

úpravy  ZŠ s MŠ 

Základná škola s materskou 

školou Fraňa Madvu Nitrianske 

Sučany

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy školy 

a zabezpečenie bezpečnosti detí a bezbariérového riešenia.
obec                       90 000,00    

PD
Rozšírenie kapacity MŠ rekonštrukciou

Piarist.spojená škola F.Hanáka, 

Prievidza
Nárast počtu detí obec                     400 000,00    

BN

Modernizácia a rekonštrukcia MŠ Bánovce nad Bebravou

Zvýšenie kapacít MŠ,. zvyšovanie energetickej hospodárnosti 

budovy materskej škôlky. Modernizácia a obstaranie 

materiálno-techn.vybav.MŠ

obec                     300 000,00    

BN

Rozšírenie kapacít, rekonštrukcia a materiálno- 

technické vybavenie MŠ
Obec Nedašovce Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov obec                     100 000,00    

BN

Rekonštrukcia Materskej školy- prístavba 

a nadstavba- rozšírenie kapacity, zlepšenie 

energetickej hospodárnosti budovy

Budova MŠ , obec Podlužany
Zvýšené požiadavky na umiestnenie detí 3-5 ročných 

v miestnej MŠ
obec       180.000,00 

BN Pprístavba a rekonštrukcia MŠ Krásna Ves Krásna Ves obec                     175 000,00    

NM

Rozšírenie kapacít Materskej školy
Materská škola, Poľovnícka ul. 

2039/12, Nové Mesto nad Váhom
Stavebno-technické úpravy obec                     400 000,00    

MY

Rekonštrukcia , modernizácia a rozširovanie 

kapacít pre deti  predprimárneho vzdelávania
MŠ Priepasné 115, Priepasné 211

Od roku 2009 stúpol nárast detí  v MŠ  o  40% , pričom  u nás 

môžu nájsť  útočisko i deti s postihnutím, ktorých pracujúci 

rodičia nenašli podporu v ostatných MŠ. 

obec                     290 000,00    

MY

rozšírenie kapacity MŠ a zvýšenie energetickej 

hospodárnosti 
Jablonka

Potreba zvýšenia kapacity, nevyhovujúci stav 60-ročnej 

budovy
obec                       70 000,00    

MY
Rozširovanie kapacít materských škôl

MŠ – Sídl. D. Jurkoviča, Brezová 

pod Bradlom

Potreba rozšíriť kapacitu z dôvodu väčšieho počtu detí  v 

súčasných priestoroch.
obec                     350 000,00    

MY Rozšírenie kapacity MŠ Myjava obec                     300 000,00    

PE
Rozšírenie a modernizácia MŠ Klátova Nová Ves Klátova Nová Ves obec                     100 000,00    



PE

Rozšírenie kapacity existujúcej MŠ rekonštrukciou 

podkrovia a vybudovaním schodiska
MŠ Hradište Zotrvanie detí a mladých rodín v obci obec                       75 000,00    

PE Rozšírenie kapacity MŠ MŠ Malé Uherce obec                     120 000,00    

PE

Rozšírenie MŠ o ďalšiu triedu, zvýšenie energ. 

hospodárnosti budov MŠ
Chynorany

Nedostatočný počet miest v MŠ, zateplovanie strechy 

a obvod.plášťa
obec                     170 000,00    

PU Výstavba novej materskej školy CZŠ sv. Margity v Púchove Nárast počtu detí obec                     400 000,00    

PB

Rozšírenie kapacity MŠ, zvýšenie energetickej 

hospodárnosti MŠ
Materská škola Dolná Mariková MŠ je v prevádzke od roku 1980 obec                     205 000,00    

PB Rozšírenie kapacity MŠ Dolný Lieskov Dolný Lieskov Rozšírenie kapacity + zateplenie MŠ obec                     150 000,00    

PB

Rozšírenie kapacity MŠ a rekonštrukcia materskej 

školy, prístavba jedálne
MŠ Prečín obec                     100 000,00    



Zoznam projektových zámerov pre RIUS, IP 2.2. školstvo -základné školy

Zoznam základných škôl s projektovými zámermi - knižnice, - jazykové učebne,    - technické učebne, - prírodovedné učebne

Knižnice

okres Názov projektového zámeru Predkladateľ Aktivity Územná investičná jednotka

predpokladaná výška 

nákladov v Eur

MY Modernizácia učebne ZŠ Vrbovce ZŠ - modernizácia školskej knižnice obec 10 000,00

IL Modernizácia učebne ZŠ Pruské rekonštrukcia knižnice obec 400 000,00

PD Modernizácia učebne ZŠ Nováky Pribinova ul.123/9 Digitálna knižnica, modernizácia knižničného fondu - ZŠ obec 8 000,00

MY Modernizácia učebne ZŠ Kostolné Obstaranie a modernizácia školských knižníc obec 4 000,00

422 000,00

Jazykové učebne

okres Názov projektového zámeru Predkladateľ Aktivity

Územná 

investičná 

jednotka

predpokladaná výška 

nákladov v Eur

IL Modernizácia učebne Ilava, ZŠ Ilava Medňanská

Obstaranie a modernizácia jazykových učební na výučbu slovenského 

jazyka a cudzích jazykov obec 30 000,00

NM Modernizácia učebne

Základné školy: , Tematínska ul. 2092, Ul. kpt. Nálepku 

855, Odborárska ul. 1374, Nové Mesto nad Váhom

Modernizácia a vybavenie učební na výučbu slovenského jazyka 

a cudzích jazykov :  3 x 11000,00 obec 33 000,00

TN Modernizácia učebne ZŠ Východná,  Trenčín Modernizácia jazykovej učebne obec 9 000,00

TN Modernizácia učebne ZŠ Veľkomoravská, Trenčín Obstaranie a vybudovanie jazykovej učebne obec 9 000,00

TN Modernizácia učebne ZŠ Na dolinách, Trenčín Obstaranie a modernizácia jazykovej učebne na výučbu cudzích jazykov obec 12 000,00

TN Modernizácia učebne ZŠ Dlhé hony, Trenčín

Obstaranie jazykovej učebne na výučbu cudzích jazykov- dve učebne, 

mobilná verzia obec 20 000,00

TN Modernizácia učebne ZŠ Bezručova, Trenčín Modernizácia 2 jazykových učební obec 12 000,00

TN Modernizácia učebne ZŠ Kubranská, Trenčín Modernizácia jazykovej učebne obec 15 600,00

TN Modernizácia učebne ZŠ Potočná, Trenčín Obstaranie jazykovej učebne na výučbu cudzích jazykov- mobilná verzia obec 10 000,00

MY Modernizácia učebne ZŠ Brezová pod Bradlom Zabezpečenie jazykových učební obec 50 000,00

IL Modernizácia učebne ZŠ Ilava

Obstaranie a modernizácia jazykových učební na výučbu slovenského 

jazyka a cudzích jazykov obec 30 000,00

IL Modernizácia učebne ZŠ Pruské dobudovanie odborných učební v ZS Pruské jazykove laboratorium + IKT obec 200 000,00

BN Modernizácia učebne ZŠ Bánovce nad Bebravou, ul. Gorazdova Vybudovanie jazykovej učebne na ZŠ Gorazdova obec 12 000,00

PD Modernizácia učebne
Opatovce nad Nitrou – ZŠ 1.- 4. ročník Obstaranie nových jazykových učební pre výučbu slovenského jazyka  a 

cudzích jazykov obec 48 200,00

PD Modernizácia učebne ZŠ Nováky Ul. J. C. Hronského Jazyková učebňa – digitalizácia pre výučbu cudzieho jazyka – ZŠ obec 20 000,00

TN Modernizácia učebne Základná škola J. Palu v Nemšovej obstaranie a modernizácia jazykových učební obec 100 000,00

MY Modernizácia učebne
ZŠ Kostolné Obstaranie a modernizácia jazykových učební na výučbu slovenského 

jazyka a cudzích jazykov obec 25 000,00



635 800,00

Technické učebne

okres Názov projektového zámeru Predkladateľ Aktivity

Územná 

investičná 

jednotka

predpokladaná výška 

nákladov v Eur

PD Modernizácia učebne ZŠ Lehota pod Vtáčnikom obstaranie a modernizácia technických učební obec 100 000,00

PD Modernizácia učebne Základná škola, Školská 56/9, Oslany Obstaranie a modernizácia technických učební obec 35 000,00

BN Modernizácia učebne ZŠ Zlatníky Modernizácia technických učební    obec 80 000,00

NM Modernizácia učebne

Základné školy: Tematínska ul. 2092, Ul. kpt. Nálepku 

855, Odborárska ul. 1374, Nové Mesto nad Váhom Modernizácia a vybavenie technických učební a laboratórií :  3 x 7 333,00 obec 22 000,00

TN Modernizácia učebne ZŠ Na dolinách, Trenčín Obstaranie a modernizácia technických učební obec 55 000,00

TN Modernizácia učebne ZŠ Kubranská , Trenčín Obnovenie a modernizácia technickej učebne obec 50 000,00

MY Modernizácia učebne ZŠ Vrbovce obstaranie a modernizácia školskej dielne obec 20 000,00

MY Modernizácia učebne ZŠ Košariská Vybudovanie učebne technického vyučovania obec 30 000,00

MY Modernizácia učebne ZŠ Brezová pod Bradlom Zabezpečenie technických učební obec 50 000,00

Modernizácia učebne Vybudovanie odborných dielní pre pracovné vyučovanie detí v ZS obec 500 000,00

Modernizácia učebne

dobudovanie odborných učební v ZS Pruské chemicke, fyzikalne 

laboratorium + IKT obec 200 000,00

Modernizácia učebne

Obstaranie a modernizácia prírodovedných a technických učební na ZŠ 

Partizánska obec 12 000,00

Modernizácia učebne Obstaranie a modernizácia technických učební na ZŠ Komenského obec 12 000,00

Modernizácia učebne Obstaranie a modernizácia technických učební na ZŠ Školská obec 12 000,00

PD Modernizácia učebne ZŠ Bystričany Modernizácia technických učební obec 10 000,00

PD Modernizácia učebne ZŠ Nováky, Pribinova Rekonštrukcia odb. učebne dielní - dovybavenie obec 25 000,00

PB Modernizácia učebne ZŠ Domaniža Modernizácia a vybavenie odborných učební v ZŠ obec 50 000,00

TN Modernizácia učebne Základná škola J. Palu v Nemšovej obstaranie a modernizácia technických učební obec 100 000,00

1 363 000,00

Prírodovedné učebne

okres Názov projektového zámeru Predkladateľ Aktivity

Územná 

investičná 

jednotka

predpokladaná výška 

nákladov v Eur

NM Modernizácia učebne

Základné školy: Tematínska ul. 2092, Ul. kpt. Nálepku 

855, Odborárska ul. 1374, Nové Mesto nad Váhom

Modernizácia a vybavenie prírodovedných učební a laboratórií  : 3 x 7 

333,00 obec 22 000,00

Obstaranie a modernizácia prírodoved.učební ZŠ Partizánska obec 12 000,00

Modernizácia učební Obstaranie a modernizácia prírodoved.učební ZŠ Komenského obec 12 000,00

Obstaranie a modernizácia prírodoved.učební ZŠ Školská obec 12 000,00

TN Modernizácia učebne ZŠ Bezručova, Trenčín Modernizácia prírodovednej učebne obec 9 000,00

TN Modernizácia učebne ZŠ Kubranská, Trenčín Obstaranie a modernizácia prírodovednej učebne obec 35 000,00

MY Modernizácia učebne ZŠ Brezová pod Bradlom Zabezpečenie prírodovedných učební obec 50 000,00

IL Modernizácia učebne ZŠ Pruské dobudovanie prirodovednej triedy v prírode obec 50 000,00

BN ZŠ  Banovce nad Bebravou

IL ZŠ Pruské

BN ZŠ Bánovce nad Bebravou



PD Modernizácia učebne ZŠ Kanianka

obstaranie a modernizácia prírodovedných učební – rekonštrukcia učebne 

chémie a fyziky obec 14 000,00

PD Modernizácia učebne ZŠ Bystričany Modernizácia prírodovedných učební obec 8 000,00

TN Modernizácia učebne Základná škola J. Palu v Nemšovej obstaranie a modernizácia prírodovedných učební obec 100 000,00

IL Modernizácia učebne ZŠ Janka Kráľa Nová Dubnica Obstaranie a modernizácia prírodoved.učební v ZŠ obec 250 000,00

MY Modernizácia učebne ZŠ Kostolné Obstaranie a modernizácia prírodovedných učební obec 10 000,00



Zoznam projektových zámerov pre RIUS,  IP 2.2. školstvo - stredné školy

Okres Názov projektového zámeru Aktivity Predkladateľ
Územná investičná 

jednotka

Predpokladané 

náklady v Eur

IL
Dovybavenie Centra odborného 

vzdelávania a prípravy, SOŠ Pruské
 vybudovanie skleníka pred ŠI. TSK okres? 300 000

IL

Vytvorenie podnikateľského 

inkubátora pri  Centre odborného 

vzdelávania a prípravy SOŠ Pruské

 Vytvorenie podmienok pre podnikanie absolventov - prebudovanie 5. 

poschodia na ŠI – školiaca miestnosť, infocentrum s knižnicou, pracovné 

dielne, priestory na prenájom.

TSK kraj? 400 000

IL

Zriadenie centra odborného 

vzdelávania a odbornej prípravy SOŠ 

Dubnica nad Váhom 

 Rekonštrukcia súčasných priestorov dielní - obstaranie a modernizácia 

materiálno-technického vybavenia
TSK  Okres? 1 000 000

PB

Centrum odborného výcviku - 

materiálno-technické vybavenia dielní 

a rekonštrukcia, SOŠ strojnícka, 

Považská Bystrica

 Rekonštrukcia pavilónu dielní (oprava strechy, rekonštrukcia 

elektr.rozvodov a osvetlenia, vykurovania, podlahy, vymaľovanie), nákup 

CNC strojov – pre obrábanie sústružením  a frézovaním.

TSK  Okres? 900 000

PD
Modernizácia školy – COVP, Spojená 

škola Nováky

 Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy, rekonštrukcia, SOŠ, COVP, ŠH, 

SPV, SOH vrátane zmeny dispozície vrátane prvkov inkluzívneho 

vzdelávania a obstaranie materiálno-technického vybavenia odborných 

pracovísk pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, 

energetická efektivita

TSK  Okres? 800 000

PE

Modernizácia školy, budovanie centra 

odbornej prípravy, Spojená škola 

Partizánske

Modernizácia dielní, budovanie centra odborného výcviku - praktické 

vyučovanie pre odbory zo zameraním na strojárstvo (automobilový 

priemysel) a výrobu obuvi a výrobu koženej galantérie - nákup strojov, 

nutné stavebné úpravy

TSK  Okres? 900 000

PD
Modernizácia technického vybavenia 

školy, SOŠ Prievidza

Inovácia  vybavenia odborných učební, dielní praktického vyučovania 

výpočtovou technikou a aktuálnymi softvérmi, CNC strojmi, meracou 

technikou, modernizácia  technologických zariadení školských autodielní. 

Stavebné úpravy dielní a učební. Materiálno-technické vybavenie dielní 

a učební. Energetická efektívnosť budov.

TSK  Okres? 1 000 000



PU
Modernizácia školy, SOŠ Púchov, 

T.Vansovej

1/ Nákup laboratórnych prístrojov  pre jediný študijný odbor na Slovensku -  

operátor gumárskej a plastikárskej výroby, 2/ stavebné úpravy objektu C – 

Kolonka, 3/ materiálno - technické vybavenia dielní 

TSK  Okres? 800 000

IL

Podpora Centra odborného 

vzdelávania a prípravy  - stavebné 

úpravy, SPŠ Dubnica nad Váhom

Škola spracúva projekt COVP v súlade s metodikou SOPK so zameraním 

mechatronika.
TSK  Okres? 600 000

PD
Modernizácia školy – COVP, SOŠ 

Handlová

 zateplenie, okná blok A,B,F, stavebné úpravy – prestavba škol.strediska, 

materiálno-technické vybavenie
TSK  Okres? 1 000 000

NM
Modernizácia SPŠ Nové Mesto nad 

Váhom

1/ stavebné úpravy – rekonštrukcia striech nad obnov.učebňami COV, ŠI, 

okná, zateplenie, hygienické zariadenia:     2/ nákup vybavenia, 3/ obnova 

elektrorozvodov, inštalácií v odbor. Učebniach a laboratóriách:   

TSK  Okres? 670 000

BN

Budovanie  centra odbornej prípravy 

pre automobilový priemysel  v  SOŠ 

Juraja Ribaya – Pilotnej škole ZAP 

SR,

Rekonštrukcia (vrátane zateplenia) objektu dielní odborného výcviku a ich 

technické vybavenie modernými diagnostickými, opravárenskými 

a servisnými zariadeniami a vybudovanie školiaceho CNC pracoviska.

TSK  Okres? 680 000

TN

Modernizácia technického vybavenia 

+ rekonštrukcia školy, SOŠ Trenčín, 

pod Sokolicami

 - Výmena okien na budove dielní- oprava strechy na budove dielní - 

predelenie priestoru dielní priečkami na jednotlivé dielne:     nákup strojov 

a vybavenia

TSK 600 000

PB

Budovanie moderného centra 

celoživotného odborného vzdelávania 

pre autoopravárenstvo a stavebníctvo, 

, SOŠ, Považská Bystrica

   Modernizácia materiálno-technického vybavenia a digitálnych 

technológií odborných učební a dielní praktického vyučovania 

(prístrojové a diagnostické zariadenia, stroje, ručné náradia, meracia 

technika, digitálna a výpočtová technika),  Rekonštrukcia a 

modernizácia vnútorných priestorov odborných učební, dielní 

a sociálnych zariadení v objektoch praktického vyučovania a Školského 

internátu ·  Komplexná obnova exteriérových častí objektov praktického 

vyučovania a Školského internátu s dôrazom na energetickú efektívnosť 

a hospodárnosť 

TSK  Okres? 600 000

TN
Modernizácia školy SOŠ stavebná, 

E.Belluša, Trenčín

 Rekonštrukcia súčasných dielní, Obstaranie a modernizácia materiálno-

technického vybavenia
TSK 800 000



TN
Modernizácia školy Dopravná 

akadémia v Trenčíne

Modernizácia a rekonštrukcia odborných učební pre praktické a teoretické 

vyučovanie a rekonštrukcia internátu:
670 000

11 720 000



Projektové zámery pre RIUS - IP 4.2. vodné zdroje, vodovody a kanalizácie

okres Názov projektového zámeru Miesto realizácie Stručné zdôvodnenie

Územná investičná 

jednotka

 Predpokladané 

náklady  € 

BN

SV Zlatnícka dolina - prívod vody z PnSV Veľké Držkovce, Cimenná, 

Zlatníky, Malé Hoste, 

Pochabany, Veľké Hoste,

Uvedené obce nemajú verejný vodovod, je tam akútny 

nedostatok pitnej vody, občanom vysychajú studne. 

5 000 000

BN
Žitná-Radiša, rekonštrukcia vodovodu Žitná-Radiša Vodovodné potrubie v obci je v havarijnom stave, je 

veľmi poruchové

170 000

BN Budovanie verejného vodovodu Uhrovec-Látkovce 200 000

IL
Rekonštrukcia prívodu vody v VZ Zálisie do vodojemu 

Zliechov

Zliechov Vysoká poruchovosť a veľké úniky vody (staré oceľové 

potrubie)

271 500

IL Nový zdroj vody a prívod do pôvodnej vodov. siete Obec Sedmerovec Kles.výdatnosť zdroja, Nárast obyv. 207 000
IL Vybudovanie nov. vodného  zdroja Slavnica časť Podhorie 3 000 000
IL Rekonštrukcia vodojemov a vodovodnej siete Košeca 200 000
MY Prívod vody  Vrbovce – Turá Lúka Vrbovce Nedostatok pitnej vody stavebné povolenie 597 490
MY Vybudovanie verejného vodovodu Chvojnica zámer 300 000

MY

Vybudovanie verejného vodovodu v osade U Mosnákov, 

U Šindelov a Trvajová

Košariská V uvedených osadách nie je verejný vodovod 

a mimoriadne suché počasie v posledných rokoch 

spôsobuje problémy v zásobovaní pitnou vodou

300 000

MY

Vybudovanie verejného vodovodu pre IBV Močiarne 

Tatry

Košariská Obec Košariská má vypracovanú urbanistickú štúdiu 

pre výstavbu rodinných domov v lokalite Horné 

Košariská – Močiarne Tatry

300 000

MY
Rekonštrukcia prívodu vody, vodovodných sietí 

a zariadení

Krajné a jej kopanice Nutná postupná rekonštrukcia

MY Kanalizácia v obci Krajné - tlaková Krajné Prípojky na sieť 200 000
MY Prívod vody  Vrbovce – Turá Lúka Vrbovce Nedostatok pitnej vody stavebné povolenie 597 490

MY

Rekonštrukcia ČS Chrenkech jarek Košariská Zabezpečenie dobrého stavu ČS - zlepší bezpečnosť 

a spoľahlivosť dodávok vody verejným vodovodom 

spoľahlivou funkciou ČS, ktorou sa voda čerpá z VZ  

Lopušná dolina, HPF1, HPF2

300 000

NM
Nové Mesto nad Váhom  – rekonštrukcie vodovodného 

potrubia

Nové Mesto nad Váhom Rekonštrukcia prívodov vody a vodovodných sietí 10 000 000



NM

Kálnica - kanalizácia Kálnica  Súč. stav: splašková voda je odvádzaná do žúmp. 

Stav žúmp je nedobrý- úniky do spodnej vody. Po 

realizácii: splaškové vody kanalizácia odvedie do ČOV, 

odstráni sa znečisťovanie život. prostredia

2 604 873

NM
Rekonštrukcia vodovodu – vetva  č. 1 Kálnica Opotrebovanie zariadení  a havarijný stav po 

dlhoročnom používaní – viac ako 35 rokov

74 650

NM Rekonštrukcia vodovodu Obec Hrádok 600 000

NM
VZ – Beckov – Ostredky – vodovod Beckov Menej rozvinutý región – rozvoj obce podmienený 

vybudovaním VZ,  rozšírenie kapacity VZ

2 500 000

NM Kanalizácia, výstavba Obec Podolie Potrebná pre obec 3 000 000

NM
Nové Mesto nad Váhom  – rekonštrukcie vodovodného 

potrubia

Nové Mesto nad Váhom Rekonštrukcia prívodov vody a vodovodných sietí 10 000 000

NM Rekonštrukcia vodovodu Obec Hrádok 600 000
PE Rozšírenie vodovodu v obci Turčianky Turčianky 25 000

PE Vybudovanie novej vodovodnej siete ( cca 1300 m) Hradište Pre IBV a nájomné byty 520 000

PE
Budovanie verejnej kanalizácie s napojením na ČOV 

Veľké Bielice

Hradište V obci sú zdroje pitnej vody – nechránené pred 

znečistením

3 500 000

PE
Budovanie verejnej kanalizácie a ČOV Klátova Nová 

Ves

Klátova Nová Ves 2 000 000

PE
Rekonštrukcia vodovodných sietí (cca 3800 m) Hradište Často poruchová vodovodná sieť stará viac ako 60 

rokov

1 600 000

PB Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie Plevník 90 000
PB Vybudovanie vodovodu Niva, Drieňová Dolný Lieskov Lokalita IBV 55 000

PB
Vrchteplá – Celoobecný vodovod Vrchteplá Potrebné dobudovanie koncových vetiev a vodojemu 345 000

PB Rozšírenie verejného vodovodu pre IBV Horný Lieskov Pre výstavbu 50 rodinných domov 200 000

PB
Kanalizácia - Domaniža Domaniža, Kardošová 

Vieska

Dobudovanie a rozšírenie kanalizácie a rekonštrukcia 

ČOV

209 000

PD
Vybudovanie vodovodnej siete k pripojeniu areálu 

budov ZŠ a MŠ Nitrica

Nitrica 180 000

PD

Rekonštrukcia prívodov vody, vodovodných sietí 

a zariadení v obci Lehota pod Vtáčnikom 7 280 000

PD
Prievidza – Bojnice, rekonštrukcia a rozšírenie 

vodovodu pre potreby na rok 2020

Prievidza Rekonštrukcia nepostačujúcej akumulácie a kapacity 

potrubia pre ďalší rozvoj územia

4 251 029

PD
Prievidza – Bojnice, rekonštrukcia a rozšírenie 

vodovodu,

Bojnice Rekonštrukcia nepostačujúcej akumulácie a kapacity 

potrubia pre ďalší rozvoj územia

2 487 702

PD
Prievidza – Bojnice, rekonštrukcia a rozšírenie 

vodovodu pre potreby na rok 2020

Hradec Rekonštrukcia nepostačujúcej akumulácie a kapacity 

potrubia pre ďalší rozvoj územia

882 000



PD
Prievidza – Bojnice, rekonštrukcia a rozšírenie 

vodovodu pre potreby na rok 2020

Malá Lehôtka Rekonštrukcia nepostačujúcej akumulácie a kapacity 

potrubia pre ďalší rozvoj územia

53 000

PD
Prievidza – Bojnice, rekonštrukcia a rozšírenie 

vodovodu pre potreby na rok 2020

Veľká Lehôtka Rekonštrukcia nepostačujúcej akumulácie a kapacity 

potrubia pre ďalší rozvoj územia

58 000

PD Rekonštrukcia vodovodu Ráztočno 50 000
PD Rekonštrukcia vodovodnej siete Chrenovec - Brusno 50 000
PD Rekonštrukcia vodovodnej siete Lipník 20 000

PD
Rekonštrukcia rozvodných vodovodných sietí Bystričany enormne často sa opakujúce poruchy na rozvodnej 

sieti

350 000

PD

Budovanie verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových

vôd pre obec Nitrianske Sučany. 

Obec Nitrianske Sučany Zabezpečenie zodpovedajúceho odvádzania a čistenia 

odpadových vôd v obci. Dosiahnuť rozvoj sanitácie, 

komfortu bývania a životnej úrovne obyvateľstva v obci 

Nitr. Sučany.

180 000

PD
Vybudovanie nadvyšovacej stanice vodovodnej siete Bystričany nízky tlak vody v hornej časti 550 000

TN
Rozšírenie verejného vodovodu na novú IBV v obci Obec Neporadza, k.ú. 

Bošianska Neporadza

Budovanie verejného vodovodu v nových uliciach obce 

určených na IBV.

350 000

TN Petrova Lehota - obecný vodovod Petrova Lehota 1 100 000
TN Rozšírenie vodovodu – Patrovec Veľká Hradná Zabezpečenie pitnej vody 400 000

TN

Rekonštrukcia vodovodných sietí v meste Trenčín Mierové nám., Ul. 

Družstevná, Hurbanova, 

Palackého

Nevyhovujúce potrubie s častými poruchami

TN Trenčín – rekonštrukcie vodovodného potrubia Trenčín Rekonštrukcia prívodov vody a vodovodných sietí 20 000 000

TN
Rekonštrukcia vodovodných sietí ulica SNP a Šidlíkové, 

Nemšová

Nemšová 160 000

TN
Rekonštrukcia vodovodných sietí v Trenčianskej Závade Nemšová, m.č. Tr. Závada 100 000

TN

Svinná – Trenčianske Jastrabie – Trenčianske Mitice - 

splašková kanalizácia a ČOV

Svinná, Trenčianske 

Jastrabie, Trenčianske 

Mitice

Ochrana VZ – vybudovanie splaškovej kanalizácie  

a ČOV do 2000 EO

9 000

TN
vybudovanie verejnej kanalizácie D82v obci Mníchova 

Lehota

Mníchova lehota Obec M.L je obcou do 2000 obyvateľov a nie ja 

zaradená medzi obce začlenené do aglomerácie

2 000 000



Projektové zámery pre RIUS - IP 4.3. vnútrobloky sídlisk

Okres

Názov projektového zámeru mesta, 

obce

Aktivity Predkladateľ Územná investičná 

jednotka-obec

 Plánovaná hodnota v € 

MY

Brezová pod Bradlom, Sídlisko Horný 

rad

Regenerácia zelene,parkovacie miesta so 

zatrávnovačov, herné prvky pre deti do 6 rokov, 

kontajnerové stojiská s prírodných prvkov a vhodnou 

výsadbou, parková úprava zelených plôch, nové 

chodníky, Street workout (pouličné cvičenie) pre 

mladých

Mesto Brezová pod Bradlom Mesto                                150 000,00    

MY

Sídlisko Záhumnie Regenerácia zelene, kontajnerové stojiská 

s prírodných prvkov a vhodnou výsadbou, chodníky, 

mobiliár

Mesto Brezová pod Bradlom Mesto                                  50 000,00    

MY

Sídlisko Nám. 7. apríla Regenerácia zelene, kontajnerové stojiská 

s prírodných prvkov a vhodnou výsadbou, chodníky, 

mobiliár, viacúčelové ihrisko

Mesto Brezová pod Bradlom Mesto                                  70 000,00    

IL
Revitalizácia  zóny  medzi panelovými 

domami-Medňanská.
IL Revitalizácia zóny na otoči Skala.
IL Revitalizácia zóny za garážami Skala

MY

Sídlisko Vŕšok Komplexná regenerácia zelene, odvodnenie 

schodísk, asfaltových a zelených plôch do 

zasakovacích pásov, ktoré by napomáhali 

transformovaniu povrchového odtoku do 

podzemného. Vytvorenie pásov a blokov zelene za 

účelom protihlukových a protiprašných zábran. 

Obnova a vytvorenie ihrísk a parkov – odstránenie 

betónových blokov a nahradenie zelenými plochami. 

Vytvorenie „zelených“ bezbariérových zberných 

stanovísk pre odpadky. Nahradenie a vytvorenie 

parkovacích plôch zatrávňovacími blokmi 

a opornými stenami z gabiónových košov. Výmena 

lavičiek a doplnenie dostatočného množstva 

odpadkových košov. Celková rozloha dotknutých 

plôch cca 3700m
2
.

Mesto Myjava Mesto                                140 000,00    

MY

Sídlisko Rozptyl Komplexná regenerácia zelene, ktorá by čiastočne 

plnila funkciu protihlukových a protiprašných zábran. 

Vyspádovanie schodísk a odvedenie dažďových vôd 

do zasakovacích pásov. Obnova ihrísk, odstránenie 

všetkých betónových blokov a vytvorenie zelených 

plôch pre odpočinok ľudí. Vytvorenie „zelených“ 

bezbariérových zberných stanovísk pre odpadky. 

Rozšírenie parkovacích plôch zatrávňovacími 

blokmi. Doplnenie a výmena nevyhovujúceho 

mobiliáru a osvetlenia. Celková rozloha dotknutých 

plôch cca 1300m
2
.

Mesto Myjava Mesto                                  90 000,00    

Odstránenie asfaltových plôch a nahradenie 

zatrávňovacími blokmi, za účelom rozšírenia 

parkovacích plôch a odvodnenia daných plôch. 

Výsadba blokov zelene zamedzujúcich prašnosti 

z prilahlých ciest. Regenerácia zelene, vytvorenie 

parku s štrkovými cestičkami, lavičkami, košmi 

a osvetlením. Vytvorenie „zelených“ bezbariérových 

zberných stanovísk pre odpadky. Celkové doplnenie 

a výmena nevyhovujúceho mobiliáru a osvetlenia.

MY Celková rozloha dotknutých plôch cca 4000m
2
.

Regenerácia vnútroblokov sídliska 

Luhy I.

PE parc. č. 4728

Regenerácia vnútroblokov sídliska 

Šípok - parčík

PE parc. č. 4970/26

Regenerácia vnútroblokov sídliska 

Luhy II. 

Revitalizácia plôch zelene a výsadba drevín, úprava 

chodníkov pre zabezpečenie novej funkčnosti,

(Kaviareň) osadenie prvkov malej architektúry 

PE parc. č. 4490 a parc.č. 4485/4

Regenerácia vnútroblokov sídliska 

Šípok – dvor J. Kráľa

Revitalizácia plôch, zelene výsadba drevín, 

PE parc. č. 4970/147 doplnenie hracích prvkov pre deti a mládež

Regenerácia vnútrobloku 

–  Banícka ul.

BN

Regenerácia sídliska Dubnička Revitalizácia najväčšieho sídliska v meste - úprava 

a výsadba novej zelene, úprava chodníkov, 

vybudovanie športovísk a dopravného ihriska.

Mesto Bánovce nad Bebravou mesto                                348 700,00    

Mesto Ilava                                  90 000,00    

Sídlisko pri štadióne Mesto Myjava mesto                                  70 000,00    

Mesto

Revitalizácia plôch zelene, úprava chodníkov pre 

zabezpečenie novej funkčnosti 

Mesto Partizánske mesto  200 000 

Revitalizácia plôch zelene – úprava trávnatej plochy 

a výsadba drevín, vybudovanie detských hracích 

prvkov a prvkov malej architektúry 

Mesto Partizánske mesto  7 000 

Mesto Partizánske mesto                                100 000,00    

Mesto Partizánske mesto                                  70 000,00    

Úprava zelene a výsadba novej zelene, úprava 

chodníkov a spevnených plôch, budovanie verejne 

prístupných detských ihrísk a športovísk, osvetlenie 

a pod. rozloha revitalizovanej plochy -  9.936 m2

mesto Prievidza mesto                                597 077,00    



PD

                               453 216,00    

Regenerácia vnútrobloku 

– Ul. M. Mišika

PD

                               545 097,00    

Regenerácia vnútrobloku 

– Ul. A. Škarvana

PD

PB

Vnútroblok I., ul. Dukelská Revitalizácia zelene, výsadba stromov, vybudovanie 

chodníkov, detské ihrisko...

Mesto Považská Bystrica

mesto

                               300 000,00    

PB

Vnútroblok II, ul. Dukelská Revitalizácia zelene, výsadba stromov, vybudovanie 

chodníkov, detské ihrisko...

Mesto Považská Bystrica

mesto

                               300 000,00    

PB

Vnútroblok III, ul. Dukelská Revitalizácia zelene, výsadba stromov, vybudovanie 

chodníkov, detské ihrisko...

Mesto Považská Bystrica

mesto

                               200 000,00    

NM Regenerácia vnútroblokov  sídlisk 

Úprava zelene,  výsadba novej zelene, úprava 

chodníkov, cyklostojany, detské ihriská , športoviská 
Nové Mesto nad V.

mesto 100 000,00                             

mesto Prievidza

mesto

Úprava zelene a výsadba novej zelene, úprava 

chodníkov a spevnených plôch, budovanie verejne 

prístupných detských ihrísk a športovísk, osvetlenie 

a pod. rozloha revitalizovanej plochy -  9.936 m2

mesto Prievidza mesto                                597 077,00    

Úprava zelene a výsadba novej zelene, úprava 

chodníkov a spevnených plôch, budovanie verejne 

prístupných detských ihrísk a športovísk, osvetlenie 

a pod.rozloha revitalizovanej plochy -  7.542 m2

mesto Prievidza mesto

Úprava zelene a výsadba novej zelene, úprava 

chodníkov a spevnených plôch, budovanie verejne 

prístupných detských ihrísk a športovísk, osvetlenie 

a pod.rozloha revitalizovanej plochy -         9. 071 

m2


