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Príloha č.2 Vstupnej Správy PHRSR TSK: 
Popis Strategických a špecifických cieľov SPR. 
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Strategické a špecifické ciele  IÚS SPR Bánovce nad Bebravou 

 
Priorita: 

1 Inovatívna konkurencieschopná ekonomika  
 
Strategické a špecifické ciele 
 

1.1 Rozvoj smart infraštruktúry regionálnej ekonomiky (PC1) 
1.1.1 Kreatívne a inovačné centra 
1.1.2  Výskumné a testovacie centrá 

 

1.2 Digitalizácia a automatizácia regionálnej ekonomiky (PC1) 
1.2.1 Inovačné centrá  
1.2.2 Technológie a smart výrobné procesy 

 

1.3 Rozvoj a posilňovanie ľudských kapacít vrátane vzdelávania pre regionálnu ekonomiku (PC1) 
1.3.1 Celoživotné vzdelávanie a rekvalifikácia 
1.3.2 Kariérne poradenstvo 
1.3.3 Stredné školstvo 
1.3.4 Podpora ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja 

 

1.4 Kooperácia triple helix  - výskumné a inovačné kapacity a využívanie technológií (PC1) 
1.4.1 Výskumné a inovačné kapacity 

 

1.5 Udržateľné a inovatívne poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo (PC1) 
1.5.1 Spolupráca a inovácie  
1.5.2 Efektívna prvovýroba  
1.5.3 Spracovateľský sektor s vysokou pridanou hodnotou 
1.5.4 Distribúcia a predaj - regionálna produkcia  
1.5.5 Rozvoj ľudských kapacít 
1.5.6 Udržateľné lesné hospodárstvo 
 

 

1.6 Cestovný ruch ako pilier regionálnej ekonomiky (PC5) 
1.6.1 Obnova kultúrneho dedičstva a infraštruktúr s potenciálom pre  rozvoj                   

                        cestovného ruchu 
Identifikované operácie 

● obnova kultúrnych a historických pamiatok, okres Bánovce nad Bebravou 

1.6.2  Využívanie potenciálu prírodného dedičstva pre rozvoj cestovného ruchu 
Identifikované operácie 

● vybudovanie vyhliadkovej veže, náučných chodníkov a iných nových produktov CR  

1.6.3 Jedinečná infraštruktúra regionálneho cestovného ruchu 
Identifikované operácie: 

● obnova infraštruktúry a jedinečných objektov a prvkov atraktivity  cestovného ruchu, okres 
Bánovce nad Bebravou 

● Infraštruktúra pre podporu rozvoja cestovného ruchu  
● vybudovanie regionálneho  centra oddychu  

1.6.4 Cykloturistika 
Identifikované operácie: 

● dobudovanie prepojení medzi prvkami atraktivity (Uhrovský hrad – prepojenie na Jankov Vŕšok 
a ďalej Ostratice, Haláčovce až na Ponitrie), okres Bánovce nad Bebravou 

1.6.5   Spolupráca aktérov a subjektov v cestovnom ruchu 
 
 

1.7 Podpora regionálnej/miestnej ekonomiky 
1.7.1 Podpora malého a stredného podnikania vrátane internacionalizácie a ochrany, transféru 

a komercionalizácie duševného vlastníctva 
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1.7.2 Podpora obecných sociálnych podnikov a sociálnych podnikov MaS 
1.7.3 Infraštruktúra pre podnikanie vrátane priemyselných parkov 
1.7.4 Regionálny rozvojový fond (vrátane rizikového kapitálu) 
1.7.5  Inovatívne finančné nástroje 
1.7.6  Zelená ekonomika  

 
 

1.8 Rozumné mestá, obce a regióny – smart infraštruktúra (PC1)  
1.8.1 Infraštruktúra pre rozumné obce a mestá (smart cities) 

Identifikované operácie 
● podpora budovania inteligentných miest a zlepšovanie poskytovania verejných služieb.  

Inteligentné odpadové hospodárstvo, inteligentná mobilita, infraštruktúra pre alternatívne formy 
pohonu, inteligentné dopravné systémy, poskytovanie verejných služieb - participácia občanov, 
okres Bánovce nad Bebravou 

● zavedenie, doplnenie kamerového systému a jeho inovácia - zvýšenie bezpečnosti na území 
mesta a obcí, monitorovanie lokalít so zníženou mierou bezpečnosti, sledovanie plynulosti 
premávky, bezpečnosti na komunikáciách a dodržiavanie poriadku, okres Bánovce nad 
Bebravou 

● zavedenie internetu, Internet - Wi-Fi, dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných 
priestranstvách, okres Bánovce nad Bebravou 

1.8.2 Infraštruktúra pre rozumný región (smart región) 
Identifikované operácie 

1.8.3 Moderné služby rozumných miest, obcí a regiónov 
Identifikované operácie 

● modernizácia služieb - rekonštrukcia a digitalizácia všetkých typov služieb, vrátane knižníc, 
múzeí, územných plánov a iných dokumentov 

● modernizácia poskytovania verejných služieb a budovanie inteligentného regiónu - nákup 
nových moderných technológií, softvérov a inteligentných systémov,  

● obecný rozhlas - komplexná rekonštrukcia obecných rozhlasov 

1.8.4 Dostupný internet všade 

 
1.9 Spolupracujúce a efektívne mestá, obce a regióny (PC5) 

1.9.1 Podpora kapacít plánovania a manažmentu 
1.9.2 Spoločné služby  
1.9.3 Bezpečnosť obyvateľov 

 budovanie, rekonštrukcia kamerových systémov v mestách a obciach 

 riešenie kolíznych miest v doprave riešenie problémových miest ohrozovaných 
vandalizmom v obciach a mestách  

 

1.10  Efektívne verejné politiky (PC5) 
 
Priorita: 
 

2 Udržateľné životné prostredie  
 
Strategické a špecifické ciele 

 
2.1 Energetická efektívnosť územia a verejnej infraštruktúry (PC2)  

2.1.1 Obnoviteľné zdroje energie (geotermál, solár, biomasa) 
Identifikované operácie: 

● inštalácia lokálnych zdrojov OZE na infraštruktúre samosprávy, prioritne v oblastiach bez 
pokrytia distribúciou zemného plynu,  okres Bánovce nad Bebravou 

● podpora a systémové riešenie využitia existujúceho zdroja geotermálnej energie 

2.1.2 Energetická efektívnosť verejných budov  
Identifikované operácie: 

● obnova verejných budov, okres Bánovce nad Bebravou 

2.1.3 Energetická efektívnosť športovísk 
Identifikované operácie: 

● Zvýšenie energetickej efektívnosti termálnych kúpalísk,  
● rekonštrukcia športovej haly, telocviční a iných športovísk   

2.1.4 Energetická efektívnosť verejnej infraštruktúry  
Identifikované operácie: 
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● obnova verejného osvetlenia LED technológia, okres Bánovce nad Bebravou 
● rekonštrukcia podperných bodov a zemných vedení, Bánovce nad Bebravou 

 

2.2 Obehová ekonomika a manažment odpadov (PC2) 
2.2.1 Regionálny manažment odpadov   

Identifikované operácie: 
● vybudovanie regionálneho združenia samospráv pre manažment odpadov (plasty, biomasa, 

bioodpad) vrátane technológií zhodnocovania odpadov, okres Bánovce nad Bebravou 

2.2.2 Materiálová recyklácia odpadov 
2.2.3  Energetické zhodnocovanie odpadov    

● rozvoj odpadového hospodárstva - intenzifikácia separovaného zberu, doplnenie kontajnerov, 
vybudovanie kompostárne, modernizácia zberných dvorov a i.   

● zníženie množstva tvorby komunálneho odpadu s využitím možností jeho ďalšieho spracovania 
a využitia, okres Bánovce nad Bebravou 
 

2.3 Dostupná a efektívna technická infraštruktúra (voda, kanál) (PC2) 
2.3.1 Dostupnosť a obnova kanalizačnej siete 

Identifikované operácie: 
● Dobudovanie kanalizačnej siete v okrese podľa plánov vodárenskej spoločnosti ZVSV, a.s. 
● Dobudovanie kanalizačnej siete vo všetkých  obciach okresu 
● rozšírenie vodovodnej a kanalizačnej siete  
● vybudovanie, dobudovanie čistiarní odpadových vôd  

2.3.2 Dostupnosť a obnova vodovodnej siete  
Identifikované operácie: 

● Dobudovanie vodovodnej siete podľa plánov vodárenskej spoločnosti ZVSV, a.s. 
● vybudovanie vodovodnej siete vo všetkých obciach okresu  

● komplexná rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu  
 

2.4 Ekosystémové služby a ochrana biodiverzity (PC2) 
2.4.1 Eliminácia dopadov klimatickej zmeny 

 

2.5 Manažment krajiny vrátane obhospodarovanie krajiny (PC2) 
2.5.1 Manažment pôdy 

Identifikované operácie: 
● meliorizačné opatrenia, okres Bánovce nad Bebravou  

2.5.2 Vlastnícke vzťahy  
 

2.6 Odolné regióny a mesta na zmenu klímy (PC2) 
2.6.1 Protipovodňová ochrana, regulácia a čistenie tokov 

Identifikované operácie: 
● Údržba a regulácia vodných tokov, okres Bánovce nad Bebravou  

2.6.2 Vodozádržné opatrenia 
Identifikované operácie: 

● vytvorenie suchých poldrov v oblasti rizikových vodných tokov, okres Bánovce nad Bebravou 
● realizácia vodozádržných opatrení, okres Bánovce nad Bebravou 

2.6.3 Vnútrobloky a verejné priestory 
Identifikované operácie: 

● revitalizácia verejných priestorov zameraná na výsadbu verejnej zelene - zvýšenie kvality 
ovzdušia výsadbou verejnej zelene, zníženie dopadu klimatických zmien v lokalitách 
vystavených priamemu slnečnému žiareniu v letných mesiacoch, zvýšenie atraktivity územia, 
okres Bánovce nad Bebravou 

● dobudovanie chodníkov, okres Bánovce nad Bebravou 
 

2.7 Ochrana vody, pôdy a ovzdušia (PC2) 
2.7.1 Sanácia environmentálnych záťaží 
2.7.2 Ochrana ovzdušia 
2.7.3 Ochrana vôd 

Identifikované operácie: 

● alternatívne prístupy ku odkanalizovaniu odpadových vôd: koreňové čistiarne, domové čistiarne, 
okres Bánovce nad Bebravou 

 
Priorita:  

3 Smart a bezpečná dopravná infraštruktúra 
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Strategické a špecifické ciele 

 
3.1 Integrovaná udržateľná multimodálna mobilita (PC1, PC2, PC3) 

3.1.1 Ekologická železničná doprava 
Identifikované operácie: 

● modernizácia železničnej trate Trenčín – Chynorany, okres Bánovce nad Bebravou 

3.1.2 Elektromobilita 
3.1.3 Multimodálna mobilita 

Identifikované operácie: 
● Zriadenie TIOP – terminál integrovanej osobnej dopravy vrátane rekonštrukcie železničnej 

stanie, Bánovce nad Bebravou 

3.1.4 Cyklomobilita 
Identifikované operácie: 

● dobudovanie siete cyklotrás dennej mobility, okres Bánovce nad Bebravou 
dobudovanie spádových cyklotrás okolitých obcí, dolín k okresnému mestu  
 

3.2 Moderná a bezpečná dopravná infraštruktúra (PC3) 
3.2.1 Bezpečná a plynulá dopravná infraštruktúra 

Identifikované operácie: 
● zvýšenie bezpečnosti - vybudovanie kruhových križovatiek, prípadne iných typov križovatiek 

(predovšetkým  na križovatke I/9 s cestou II/592 Rybany a III/1770 Uhrovec ) 
● rekonštrukcie mostov  
● oprava ciest a miestnych komunikácií okres Bánovce nad Bebravou 

3.2.2 Napojenie regionálnej siete na nadregionálnu sieť 
Identifikované operácie: 

 dobudovanie diaľnice R2 Trenčín – BnB – Hradište, okres Bánovce nad Bebravou 

 
Priorita: 
 

4 Kvalitné a dostupné služby 
 
Strategické a špecifické ciele 
 

4.1 Integrované, dostupné a efektívne služby (PC4) 
4.1.1 Regionálne sociálne podniky 

Identifikované operácie: 
● Vybudovanie regionálnych komunálnych  služieb ako sociálny podnik samospráv pre 

manažment komunálnych služieb územia, okres Bánovce nad Bebravou 
● Vybudovanie prestupového bývania pre sociálne slabších občanov - integrácia rómskych 

komunít, zabezpečenie bývania pre sociálne slabších občanov, následné zvyšovanie finančnej 
gramotnosti a motivácia začleniť sa k ekonomicky aktívnemu obyvateľstvu, Bánovce nad 
Bebravou 

4.1.2 Moderné a efektívne zdravotné služby 
Identifikované operácie: 

● budovanie integrovaného centra zdravotníckych služieb, Bánovce nad Bebravou 

4.1.3 Dostupné a inkluzívne bývanie 

● Budovanie, nákup nájomných bytov  
4.1.4 Dostupné sociálne služby 

Identifikované operácie: 
● zriadenie centra sociálnych služieb, okres Bánovce nad Bebravou  

● budovanie zariadení sociálnych služieb,  

● rozšírenie kapacity existujúcich  zariadení sociálnych služieb podľa legislatívy SR  

4.1.5 Služby pre kultúrny a kultúrno-vzdelávací rozvoj obyvateľov  
4.1.6 Krízová intervencia 

 

4.2 Inkluzívne vzdelávanie (PC4) 
4.2.1 Budovanie kapacít predprimárneho vzdelávania 
4.2.2 Celoživotné vzdelávanie a aktívne starnutie 

4.2.3 Budovanie kapacít primárneho vzdelávania 
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4.3 Podpora talentov a zdravý životný štýl (PC5) 
4.3.1 Športová a oddychová infraštruktúra 

Identifikované operácie: 
● budovanie a obnova multi-športovísk, budovanie regionálnej špecifickej športovej 

infraštruktúry, obnova existujúcej infraštruktúry – futbalová infraštruktúra, okres Bánovce nad 
Bebravou 

● rekonštrukcia športových areálov, kúpalísk,  
● vybudovanie a obnova športovo-oddychových zón, okres Bánovce nad Bebravou 
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Strategické a špecifické ciele  IÚS SPR Dubnicko-Ilavsko  

 
Priorita: 
 

1 Inovatívna konkurencieschopná ekonomika  
 
Strategické a špecifické ciele 
 

1.1 Rozvoj smart infraštruktúry regionálnej ekonomiky (PC1) 
1.1.1 Kreatívne a inovačné centra  
1.1.2 Výskumné a testovacie centrá 

 

1.2 Digitalizácia a automatizácia regionálnej ekonomiky (PC1) 
1.2.1 Inovačné centrá  
1.2.2 Technológie a smart výrobné procesy 

 

1.3 Rozvoj a posilňovanie ľudských kapacít vrátane vzdelávania pre regionálnu ekonomiku (PC1) 
1.3.1 Celoživotné vzdelávanie a rekvalifikácia 
1.3.2 Kariérne poradenstvo 
1.3.3 Stredné školstvo 
1.3.4 Podpora ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja 

 

1.4 Kooperácia triple helix  - výskumné a inovačné kapacity a využívanie technológií (PC1) 
1.4.1 Výskumné a inovačné kapacity 

 
1.5 Udržateľné a inovatívne poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo (PC1) 

1.5.1 Spolupráca a inovácie  
1.5.2 Efektívna prvovýroba  
1.5.3  Spracovateľský sektor s vysokou pridanou hodnotou 
1.5.4  Distribúcia a predaj - regionálna produkcia  

Identifikované operácie 
výstavba a rekonštrukcia trhovískv mestách a obciach 

1.5.5  Rozvoj ľudských kapacít 
1.5.6 Udržateľné lesné hospodárstvo 

  
 

1.6 Cestovný ruch ako pilier regionálnej ekonomiky (PC5) 
1.6.1 Obnova kultúrneho dedičstva a infraštruktúr s potenciálom pre  rozvoj                   

                        cestovného ruchu 
Identifikované operácie 

● obnova objektov múzeí a galérií, kultúrnych, historických pamiatok a kultúrnych zariadení 
a iných objektov s potenciálom využitia v CR  (napr.  hrady, kaštiele, parky, objekty špeciálnej 
výroby, prvky obrany z 2.sv. vojny  a i.)  

1.6.2  Využívanie potenciálu prírodného dedičstva pre rozvoj cestovného ruchu 
Identifikované operácie 

● vybudovanie vyhliadkovej veže, náučných chodníkov a iných nových produktov CR  
● budovanie regionálnej oddychovej zóny– regionálne centrum oddychu v nadväznosti na 

Vážsku cyklomagistrálu 

1.6.3 Špecifická infraštruktúra regionálneho cestovného ruchu 
Identifikované operácie: 

● obnova infraštruktúry a jedinečných objektov a prvkov atraktivity  cestovného ruchu, územie 
SPR 

● Vybudovanie kúpaliska a krytej plavárne pre obyvateľov územia SPR 

● Podpora budovania nových produktov CR 

● podpora ubytovacích zariadení pre CR v pamiatkových objektoch 
● vybudovanie nových prvkov CR – napr. vyhliadkové veže, a i. 

1.6.4 Cykloturistika 
Identifikované operácie: 
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● dobudovanie prepojení medzi prvkami atraktivity, okres Ilava 

● Vybudovanie náučných cyklotrás a cyklistickej infraštruktúry (cyklostánky, nabíjačky),územie 

SPR 

1.6.5   Spolupráca aktérov a subjektov v cestovnom ruchu 
 

1.7 Podpora regionálnej/miestnej ekonomiky 
1.7.1 Podpora malého a stredného podnikania vrátane internacionalizácie a ochrany, transféru 

a komercionalizácie duševného vlastníctva 
1.7.2 Podpora obecných sociálnych podnikov a sociálnych podnikov MaS 
1.7.3 Infraštruktúra pre podnikanie vrátane priemyselných parkov 
1.7.4 Regionálny rozvojový fond (vrátane rizikového kapitálu) 
1.7.5 Inovatívne finančné nástroje 
1.7.6  Zelená ekonomika  

 
 

1.8 Rozumné mestá, obce a regióny – smart infraštruktúra (PC1)  
1.8.1 Infraštruktúra pre rozumné obce a mestá (smart cities) 

Identifikované operácie 
● inštalácia technologických prvkov pre zber širokej škály údajov, monitoring bezpečnosti, kvalita 

ovzdušia, doprava, digitalizácia plánovacích dokumentácií a pod., územie SR 
● budovanie optických sietí,  
● Elektronizácia informačného systému, wi-fi pripojenie na území okresu, nákup serverov a 

výpočtovej techniky pre zamestnancov verejnej správy 

1.8.2 Infraštruktúra pre rozumný región (smart region) 
1.8.3 Moderné služby rozumných miest, obcí a regiónov 

Identifikované operácie 
● Zavedenie moderných technológií v rámci vykonávania verejných činností , modernizácia 

verejnej správy - inteligentné kamerové systémy, smart manažment energetickej efektívnosti 
budov, smart manažment verejného osvetlenia, smart manažment lokálnych 
environmentálnych ukazovateľov, smart manažment komunálneho odpadu, okres Dubnica nad 
Váhom 

● Modernizácia systému poskytovania služieb občanom (DCOM, Smart map)  

1.8.4 Dostupný internet všade 

 
1.9 Spolupracujúce a efektívne mestá, obce a regióny (PC5) 

1.9.1 Podpora kapacít plánovania a manažmentu 
1.9.2 Spoločné služby  
1.9.3 Bezpečnosť obyvateľov 

Identifikované operácie 
●  Vybudovanie a modernizácia SMART kamerového systému v obciach a mestách 
● vybudovanie systému, ktorý zabezpečí kybernetickú bezpečnosť,  

 
1.10  Efektívne verejné politiky (PC5) 

 
Priorita: 
 

2 Udržateľné životné prostredie 
 
Strategické a špecifické ciele 
 

2.1 Energetická efektívnosť územia a verejnej infraštruktúry (PC2)  
2.1.1 Obnoviteľné zdroje energie (geotermál, solár, biomasa) 

Identifikované operácie: 
● Inštalácia lokálnych zdrojov na infraštruktúre samosprávy, územie SPR 

● Využitie brownfields – územia lomov a priemyselných parkov na inštaláciu OZE zdrojov,  
2.1.2 Energetická efektívnosť verejných budov  

Identifikované operácie: 
● Obnova verejných budov, územie SPR 

2.1.3 Energetická efektívnosť športovísk 
Identifikované operácie: 

● Obnova a rekonštrukcia areálov verejných športovísk na  území SPR 
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● Obnova a rekonštrukcia športovísk, (napr. zimný štadión, športová hala, plaváreň a i.) 

2.1.4 Energetická efektívnosť verejnej infraštruktúry  
Identifikované operácie: 

● Obnova verejného osvetlenia LED technológia,  

● Modernizácia verejného osvetlenia 

● Budovanie lokálnej, regionálnej infraštruktúry prenosu energií, posilnená kabeláž verejného 
osvetlenia ako backbone lokálnej prenosovej siete – prenos energie medzi verejnými budovami, 
medzi OZE a infraštruktúrou elektromobility,  

 
2.2 Obehová ekonomika a manažment odpadov (PC2) 

2.2.1 Regionálny manažment odpadov   
Identifikované operácie: 

● Regionálne združenie samospráv pre manažment odpadov (plasty, biomasa, bioodpad) vrátane 
technológií zhodnocovania odpadov,  

● Vybudovanie strediska triedeného zberu a zberných dvorov 
● Intenzifikácia kompostární a súvisiacej technológie pri nakladaní s BRKO  
● Budovanie polo-podzemných kontajnerov, vybudovanie státí pre polo-podzemné kontajnery pre  
● Zväčšenie kapacity existujúcich stredísk triedeného zberu  
● Vybudovanie kompostární - Zabezpečenie spracovania biologicky rozložiteľného odpadu  
● Predchádzanie vzniku odpadov, zber a triedenie KO,  

2.2.2 Materiálová recyklácia odpadov   
2.2.3 Energetické zhodnocovanie odpadov 

Identifikované operácie: 
● Technológie triedenia a spracovania odpadov na TAP,  
● Mechanicko - biologická úprava komunálneho odpadu v mestách  
● Vybudovanie regionálne spaľovne na zhodnocovanie odpadov,  

 
2.3 Dostupná a efektívna technická infraštruktúra (voda, kanál) (PC2) 

2.3.1 Dostupnosť a obnova kanalizačnej siete 
Identifikované operácie: 

● Dobudovanie kanalizačnej siete na území SPR podľa zámerov Vodárenskej spoločnosti Vlára-
Váh a  Považskej Vodárenskej spoločnosti  

● Výstavba a dostavba  kanalizácie vo všetkých mestách a obciach SPR 

2.3.2 Dostupnosť a obnova vodovodnej siete  
Identifikované operácie: 

● Dobudovanie vodovodnej siete na území SPR podľa zámerov vodárenských spoločností  
● výstavba vodovodu v obciach, rozšírenie existujúcich vodovodov 

 
2.4 Ekosystémové služby a ochrana biodiverzity (PC2) 

2.4.1 Eliminácia dopadov klimatickej zmeny 

 
2.5 Manažment krajiny vrátane obhospodarovanie krajiny (PC2) 

2.5.1 Manažment pôdy 
2.5.2 Vlastnícke vzťahy  

●  Projekt jednoduchých pozemkových úprav 

 

2.6 Odolné regióny a mesta na zmenu klímy (PC2) 
2.6.1 Protipovodňová ochrana, regulácia a čistenie tokov 

Identifikované operácie: 
● protipovodňové opatrenia na tokov aj mimo tokov,  

● úprava potokov 

2.6.2 Vodozádržné opatrenia 

Identifikované operácie: 
● vodozádržné opatrenia  

2.6.3 Vnútrobloky a verejné priestory 

Identifikované operácie: 
● vodozádržné opatrenia - vnútrobloky miest, revitalizácia a zazelenanie vnútroblokov a verejných 

priestorov 

 

2.7 Ochrana vody, pôdy a ovzdušia (PC2) 
2.7.1 Sanácia environmentálnych záťaží 
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Identifikované operácie: 
● Revitalizácia a opätovne zhodnotenie (recyklácia skládky) skládok komunálneho odpadu – 

skládka Luštek, Dubnica nad Váhom 

2.7.2 Ochrana ovzdušia 
Identifikované operácie: 

● Technológie a opatrenia znižovania emisií najvýznamnejších zdrojov znečistenia – napr. 
cementárne, a i. 

2.7.3 Ochrana vôd 
Identifikované operácie: 

● Alternatívne prístupy ku odkanalizovaniu odpadových vôd: koreňové čistiarne, domové čistiarne,  

 
Priorita: 
 

3 Smart a bezpečná dopravná infraštruktúra 

Strategické a špecifické ciele 
 

3.1 Integrovaná udržateľná multimodálna mobilita (PC1, PC2, PC3) 
3.1.1 Ekologická železničná doprava 

Identifikované operácie: 
● obnova osobnej dopravy na trati Nemšová – Lednické Rovné (napr. elektrovlak nabíjaný 

z lokálnych OZE) 

3.1.2 Elektromobilita 
Identifikované operácie: 

● Budovanie infraštruktúrnych prvkov podpory elektromobility napr. elektronabíjačky – väzba na 
na 3.1.4. 

● Nákup elektromobilov  

3.1.3 Multimodálna mobilita 
Identifikované operácie: TIOP – terminál integrovanej osobnej dopravy, 

 Budovanie TIOP – terminál integrovanej osobnej dopravy, podľa Plánu udržateľnej 
mobility TSK 

3.1.4 Cyklomobilita 
Identifikované operácie: 

● dobudovanie siete cyklotrás,  

 
3.2 Moderná a bezpečná dopravná infraštruktúra (PC3) 

3.2.1 Bezpečná a plynulá dopravná infraštruktúra 
Identifikované operácie: 

● obchvaty miest a obcí (vrátane vnútorných obchvatov miest), nové prístupy k firmám, 
priemyselným areálom,  

● rekonštrukcia mostov, lávok cez rieky  
● budovanie kruhových križovatiek a iných vhodných typov križovatiek, ostrovčekov bezpečia 
● rekonštrukcia a dobudovanie svetelnej signalizácie  
● rekonštrukcia miestnych komunikácií  

3.2.2 Napojenie regionálnej siete na nadregionálnu sieť 
Identifikované operácie: 

● Dopojenie existujúcej infraštruktúry na nadregionálnu sieť – budovanie nových privádzačov 
(napr. nový privádzač na D1 – väznica Dubnica nad Váhom, nový privádzač Ladce – nákladná 
doprava do cementárne, Ladce) 

 
Priorita: 
 

4 Kvalitné a dostupné služby 

Strategické a špecifické ciele 
 

4.1 Integrované, dostupné a efektívne služby (PC4) 
4.1.1 Regionálne sociálne podniky 

Identifikované operácie: 
● Regionálne komunálne služby ako sociálny podnik samospráv pre manažment komunálnych 

služieb územia,  
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4.1.2 Moderné a efektívne zdravotné služby 
Identifikované operácie: 

● Rozvoj zdravotníckych služieb regionálnej nemocnice Ilava,  
● Budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti,  

● výstavba zdravotných stredísk,  
4.1.3 Dostupné a inkluzívne bývanie 

Identifikované operácie: 
● Budovanie bytových jednotiek pre podporu sociálnej integrácie mladých,  
● Podpora nájomného bývania  

4.1.4 Dostupné sociálne služby 
Identifikované operácie: 

● podpora kapacít terénnej sociálnej služby,  
● budovanie systému ZPS, DOS,  
● Rekonštrukcia útulkov pre bezdomovcov  
● Rekonštrukcia ZSS,  
● Vybudovanie zariadenia pre seniorov,  

4.1.5 Služby pre kultúrny a kultúrno-vzdelávací rozvoj obyvateľov  
4.1.6 Krízová intervencia 

 
4.2 Inkluzívne vzdelávanie (PC4) 

4.2.1 Budovanie kapacít predprimárneho vzdelávania 
Identifikované operácie: 

● Výstavba, Rozširovanie MŠ,  

4.2.2 Celoživotné vzdelávanie a aktívne starnutie 

4.2.3 Budovanie kapacít primárneho vzdelávania 

 

4.3 Podpora talentov a zdravý životný štýl (PC5) 
4.3.1 Športová a oddychová infraštruktúra 

Identifikované operácie: 
● Budovanie a obnova multi-športovísk, budovanie regionálnej špecifickej športovej 

infraštruktúry,  
● obnova existujúcej infraštruktúry – futbalová, hokejová, hádzanárska, atletická a plavecká 

infraštruktúra, a i. 
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Strategické a špecifické ciele  IÚS SPR Nové Mesto nad Váhom 

 
Priorita: 
 

1 Inovatívna konkurencieschopná ekonomika  
 
Strategické a špecifické ciele 

 
1.1 Rozvoj smart infraštruktúry regionálnej ekonomiky (PC1) 

1.1.1 Kreatívne a inovačné centra  
1.1.2 Výskumné a testovacie centrá 

 

1.2 Digitalizácia a automatizácia regionálnej ekonomiky (PC1) 
1.2.1 Inovačné centrá  
1.2.2 Technológie a smart výrobné procesy 

 

1.3 Rozvoj a posilňovanie ľudských kapacít vrátane vzdelávania pre regionálnu ekonomiku (PC1) 
1.3.1 Celoživotné vzdelávanie a rekvalifikácia 
1.3.2 Kariérne poradenstvo 
1.3.3 Stredné školstvo 
1.3.4 Podpora ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja 

 

1.4 Kooperácia triple helix  - výskumné a inovačné kapacity a využívanie technológií (PC1) 
1.4.1 Výskumné a inovačné kapacity 

 

1.5 Udržateľné a inovatívne poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo (PC1) 
1.5.1 Spolupráca a inovácie  
1.5.2 Efektívna prvovýroba  
1.5.3  Spracovateľský sektor s vysokou pridanou hodnotou  
1.5.4  Distribúcia a predaj - regionálna produkcia  

Identifikované operácie: 

 výstavba a rekonštrukcia trhovísk 
1.5.5  Rozvoj ľudských kapacít 
4.3.2  Udržateľné lesné hospodárstvo 

  
 

1.6 Cestovný ruch ako pilier regionálnej ekonomiky (PC5) 
1.6.1 Obnova kultúrneho dedičstva a infraštruktúr s potenciálom pre  rozvoj                   

                        cestovného ruchu 
Identifikované operácie 

● Podpora rekonštrukcií NKP, KP, múzeí a iných kultúrnych zariadení – budov, parkov a iných 
atraktivít CR (hrady, kaštiele, a i.) 

1.6.2  Využívanie potenciálu prírodného dedičstva pre rozvoj cestovného ruchu 
Identifikované operácie 

 budovanie oddychovej zóny Zelená Voda – nadregionálne centrum oddychu, Nové 
Mesto Nad Váhom 

1.6.3 Jedinečná infraštruktúra regionálneho cestovného ruchu 
Identifikované operácie: 

● obnova infraštruktúry a jedinečných objektov a prvkov atraktivity  cestovného ruchu, okres 
Nové Mesto Nad Váhom 

● Vybudovanie kúpaliska a krytej plavárne pre obyvateľov okresu 
● Podpora tradičných objektov, aktivít zameraných na tradície  
● Podpora budovania nových produktov CR 
● Budovanie, rekonštrukcia kreačných zón a areálov 

1.6.4 Cykloturistika 
Identifikované operácie: 

● dobudovanie prepojení medzi prvkami atraktivity, okres Nové Mesto nad Váhom 
● Vybudovanie náučných cyklotrás a cyklistickej infraštruktúry (cyklostánky, nabíjačky),  
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1.6.5   Spolupráca aktérov a subjektov v cestovnom ruchu 
 

1.7 Podpora regionálnej/miestnej ekonomiky 
1.7.1 Podpora malého a stredného podnikania vrátane internacionalizácie a ochrany, transféru 

a komercionalizácie duševného vlastníctva 
1.7.2 Podpora obecných sociálnych podnikov a sociálnych podnikov MaS 
1.7.3 Infraštruktúra pre podnikanie vrátane priemyselných parkov 
1.7.4 Regionálny rozvojový fond (vrátane rizikového kapitálu) 
1.7.5 Inovatívne finančné nástroje 
1.7.6  Zelená ekonomika  

 

 
1.8 Rozumné mestá, obce a regióny – smart infraštruktúra (PC1)  

1.8.1 Infraštruktúra pre rozumné obce a mestá (smart cities) 
Identifikované operácie 

● inštalácia technologických prvkov pre zber širokej škály údajov, monitoring bezpečnosti, kvalita 
ovzdušia, doprava a pod., digitalizácia plánovacích dokumentácií, okres Nové Mesto nad 
Váhom, 

● Elektronizácia informačného systému, wi-fi pripojenie na území okresu, nákup serverov a 
výpočtovej techniky pre zamestnancov verejnej správy. 

1.8.2 Infraštruktúra pre rozumný región (smart region) 
1.8.3 Moderné služby rozumných miest, obcí a regiónov 

Identifikované operácie 
● modernizácia systému poskytovania služieb občanom (DCOM pre mestá),  

1.8.4 Dostupný internet všade 

 
1.9 Spolupracujúce a efektívne mestá, obce a regióny (PC5) 

1.9.1 Podpora kapacít plánovania a manažmentu 
1.9.2 Spoločné služby  
1.9.3 Bezpečnosť obyvateľov 

Identifikované operácie 
●  Vybudovanie a modernizácia kamerového systému vybudovať moderný SMART kamerový 

systém,  
● Zvýšenie bezpečnosti občanov - Kamerový systém v obciach a mestách 
● vybudovanie systému, ktorý zabezpečí kybernetickú bezpečnosť,  

 
1.10  Efektívne verejné politiky (PC5) 

Identifikované operácie 
●  Vzdelávanie pracovníkov verejnej správy,  

 
Priorita: 
 

2 Udržateľné životné prostredie  
 
Strategické a špecifické ciele 

 
2.1 Energetická efektívnosť územia a verejnej infraštruktúry (PC2)  

2.1.1 Obnoviteľné zdroje energie (geotermál, solár, biomasa) 
Identifikované operácie: 

● Inštalácia lokálnych zdrojov OZE na infraštruktúre samosprávy, okres Nové Mesto nad Váhom 

2.1.2 Energetická efektívnosť verejných budov  
Identifikované operácie: 

● Obnova verejných budov, okres Nové Mesto nad Váhom 

2.1.3 Energetická efektívnosť športovísk 
Identifikované operácie: 

● Obnova, rekonštrukcia budov a areálov športovísk 

2.1.4 Energetická efektívnosť verejnej infraštruktúry  
Identifikované operácie: 

● Obnova verejného osvetlenia LED technológia, okres Nové Mesto nad Váhom 
● Modernizácia verejného osvetlenia,  
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● Budovanie lokálnej, regionálnej infraštruktúry prenosu energií, posilnená kabeláž verejného 
osvetlenia ako backbone lokálnej prenosovej siete – prenos energie medzi verejnými budovami, 
medzi OZE a infraštruktúrou elektromobility, okres Nové Mesto nad Váhom 

 
2.2 Obehová ekonomika a manažment odpadov (PC2) 

2.2.1 Regionálny manažment odpadov   
Identifikované operácie: 

● Regionálne združenie samospráv pre manažment odpadov (plasty, biomasa, bioodpad) vrátane 
technológií zhodnocovania odpadov, okres Nové Mesto nad Váhom 

● budovanie kompostární  a intenzifikácia kompostární a súvisiacej technológie pri nakladaní s 
BRKO,  

● Budovanie polopodzemných kontajnerov, vybudovanie státí pre polopodzemné kontajnery 
● Zväčšenie kapacity Strediska triedeného zberu a kompostárne,  
● Predchádzanie vzniku odpadov, zber a triedenie KO,  
● Výstavba zberného dvora,  

2.2.2 Materiálová recyklácia odpadov 
2.2.3 Energetické zhodnocovanie odpadov    

Identifikované operácie: 
● Vybudovanie regionálnej spaľovne na zhodnocovanie odpadov, okres Nové Mesto nad Váhom 

 
2.3 Dostupná a efektívna technická infraštruktúra (voda, kanál) (PC2) 

2.3.1 Dostupnosť a obnova kanalizačnej siete 
Identifikované operácie: 

● Dobudovanie kanalizačnej  siete na území SPR podľa zámerov vodárenských spoločností 
Vybudovanie a Intenzifikácia ČOV,  

2.3.2 Dostupnosť a obnova vodovodnej siete  
Identifikované operácie: 

● Dobudovanie vodovodnej siete na území SPR podľa zámerov vodárenských spoločností  
● vybudovanie nových vodných zdrojov 
● výstavba, rekonštrukcia, dostavba vodovodov v obciach 

 
2.4 Ekosystémové služby a ochrana biodiverzity (PC2) 

 

2.5 Manažment krajiny vrátane obhospodarovanie krajiny (PC2) 
2.5.1 Manažment pôdy 
2.5.2 Vlastnícke vzťahy  

Identifikované operácie: 
● Projekt jednoduchých pozemkových úprav,  

 

2.6 Odolné regióny a mesta na zmenu klímy (PC2) 
2.6.1 Protipovodňová ochrana a regulácia a čistenie tokov 
2.6.2 Vodozádržné opatrenia 

Identifikované operácie: 
● zádržná protipovodňová hrádza  
● iné vodozádržné opatrenia 

2.6.3 Vnútrobloky a verejné priestory 
Identifikované operácie: 

● Revitalizácia verejných priestranstiev- vnútrobloky, verejné priestranstvá  
● Vybudovanie zavlažovacieho systému  

 

2.7 Ochrana vody, pôdy a ovzdušia (PC2) 
2.7.1 Sanácia environmentálnych záťaží 
2.7.2 Ochrana ovzdušia 

Identifikované operácie: 
● nákup komunálneho vozidla na umývanie a čistenie plôch a komunikácií,  

2.7.3 Ochrana vôd 
Identifikované operácie: 

 Alternatívne prístupy ku odkanalizovaniu odpadových vôd: koreňové čistiarne, 
domové čistiarne, 

 
Priorita: 
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3 Smart a bezpečná dopravná infraštruktúra 

Strategické a špecifické ciele 
 

3.1 Integrovaná udržateľná multimodálna mobilita (PC1, PC2, PC3) 
3.1.1 Ekologická železničná doprava 

Identifikované operácie: 
● obnova objektov železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Vrbovce, Stará Turá 

3.1.2 Elektromobilita 
Identifikované operácie: 

● Inštalácia technologických prvkov elektromobility, väzba 3.1.4., okres Nové Mesto nad Váhom 
● Nákup elektromobilov  Elektromobily pre obecné úrady- zelené obce, okres 

 
3.1.3 Multimodálna mobilita 

Identifikované operácie: 
● Budovanie TIOP – terminál integrovanej osobnej dopravy, Nové Mesto nad Váhom 

3.1.4 Cyklomobilita 
Identifikované operácie: 

● Dobudovanie siete cyklotrás-hviezdicová štruktúra z Nového Mesta nad Váhom, okres Nové 
Mesto nad Váhom 

● Dobudovanie cyklotrás z obcí a miest – napojenie sa na Vážsku cyklomagistrálu 
● Vybudovanie cyklotrás do ČR 

 

3.2 Moderná a bezpečná dopravná infraštruktúra (PC3) 
3.2.1 Bezpečná a plynulá dopravná infraštruktúra 

Identifikované operácie: 
● rekonštrukcia miestnych komunikácií, okres Nové Mesto nad Váhom 
● Rekonštrukcia lávok cez rieky 
● Oprava železničných podchodov,  

● Rekonštrukcia cestných rigolov 

3.2.2 Napojenie regionálnej siete na nadregionálnu sieť 

 
Priorita: 

4 Kvalitné a dostupné služby 

Strategické a špecifické ciele 
 

4.1 Integrované, dostupné a efektívne služby (PC4) 
4.1.1 Regionálne sociálne podniky 

Identifikované operácie: 
● Regionálne komunálne služby ako sociálny podnik samospráv pre manažment komunálnych 

služieb územia, okres Nové Mesto nad Váhom 

4.1.2 Moderné a efektívne zdravotné služby 
Identifikované operácie: 

● Budovanie centier  integrovanej zdravotnej starostlivosti, ,  

4.1.3 Dostupné a inkluzívne bývanie 
Identifikované operácie: 

● Podpora nájomného bývania  

4.1.4 Dostupné sociálne služby 
Identifikované operácie: 

● podpora kapacít terénnej sociálnej služby, okres Nové Mesto nad Váhom 
● budovanie systému ZPS, DOS, okres Nové Mesto nad Váhom 
● Rekonštrukcia, výstavba útulkov pre bezdomovcov  
● Rekonštrukcia ZSS,  
● Vybudovanie zariadenia pre seniorov,  

4.1.5 Služby pre kultúrny a kultúrno-vzdelávací rozvoj obyvateľov  
4.1.6 Krízová intervencia 

 
4.2 Inkluzívne vzdelávanie (PC4) 

4.2.1 Budovanie kapacít predprimárneho vzdelávania 
Identifikované operácie: 

●  Výstavba, rozširovanie MŠ 
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4.2.2 Celoživotné vzdelávanie a aktívne starnutie 

4.2.3 Budovanie kapacít primárneho vzdelávania 

 

4.3 Podpora talentov a zdravý životný štýl (PC5) 
4.3.1 Športová a oddychová infraštruktúra 

Identifikované operácie: 
● budovanie a obnova multi-športovísk, školských ihrísk 
● budovanie regionálnej špecifickej športovej infraštruktúry, obnova existujúcej infraštruktúry – 

futbalová a iná infraštruktúra, okres Nové Mesto nad Váhom. 
 

Strategické a špecifické ciele  IÚS SPR Myjava 

Priorita: 

1 Inovatívna konkurencieschopná ekonomika  
 
Strategické a špecifické ciele 

1.1 Rozvoj smart infraštruktúry regionálnej ekonomiky (PC1) 
1.1.1 Kreatívne a inovačné centra  
1.1.2 Výskumné a testovacie centrá 

 

1.2 Digitalizácia a automatizácia regionálnej ekonomiky (PC1) 
1.2.1 Inovačné centrá  
1.2.2 Technológie a smart výrobné procesy 

 

1.3 Rozvoj a posilňovanie ľudských kapacít vrátane vzdelávania pre regionálnu ekonomiku (PC1) 
1.3.1 Celoživotné vzdelávanie a rekvalifikácia 
1.3.2 Kariérne poradenstvo 
1.3.3 Stredné školstvo 
1.3.4 Podpora ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja 

 

1.4 Kooperácia triple helix  - výskumné a inovačné kapacity a využívanie technológií (PC1) 
1.4.1 Výskumné a inovačné kapacity 

 

1.5 Udržateľné a inovatívne poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo (PC1) 
1.5.1 Spolupráca a inovácie  

● podpora lokálnych produktov- regionálna značka, sieť regionálnych trhovísk, okres Myjava 

1.5.2 Efektívna prvovýroba  
1.5.3  Spracovateľský sektor s vysokou pridanou hodnotou 

●  spracovanie ovocia – (napr. muštárne, pálenice a pod). okres Myjava 
● budovanie spracovateľskej kapacity poľnohospodárskych  produktov (napr. sušiareň, a i.) okres 

Myjava 

1.5.4  Distribúcia a predaj - regionálna produkcia  
 výstavba a rekonštrukcia trhovísk 

1.5.5  Rozvoj ľudských kapacít 
4.3.3  Udržateľné lesné hospodárstvo 

  
 

1.6 Cestovný ruch ako pilier regionálnej ekonomiky (PC5) 
1.6.1 Obnova kultúrneho dedičstva a infraštruktúr s potenciálom pre  rozvoj                   

                        cestovného ruchu 
Identifikované operácie 

● obnova, rekonštrukcia historických a kultúrnych pamiatok, prírodných pamiatok a tradícií 
okresu Myjava 

1.6.2  Využívanie potenciálu prírodného dedičstva pre rozvoj cestovného ruchu 
Identifikované operácie 

 budovanie náučných trás, rozhľadní a iných atraktivít CR 

1.6.3 Špecifická infraštruktúra regionálneho cestovného ruchu 
Identifikované operácie: 
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● obnova infraštruktúry a jedinečných objektov a prvkov atraktivity  cestovného ruchu, okres 
Myjava 

● jedinečný lokálny produkt – Štefániková cesta, okres Myjava 
● podpora živej kultúry a tradícií 

1.6.4 Cykloturistika 
Identifikované operácie: 

● dobudovanie prepojení medzi prvkami atraktivity, okres Myjava 
● Vybudovanie Infocentra a cykloturistického centra spojeného so servisom, ,  
● Obnova a dobudovanie infraštruktúry regionálnych ciest , cyklochodníkov.,  

1.6.5   Spolupráca aktérov a subjektov v cestovnom ruchu 
 

1.7 Podpora regionálnej/miestnej ekonomiky 
1.7.1 Podpora malého a stredného podnikania vrátane internacionalizácie a ochrany, transféru 

a komercionalizácie duševného vlastníctva 
1.7.2 Podpora obecných sociálnych podnikov a sociálnych podnikov MaS 
1.7.3 Infraštruktúra pre podnikanie vrátane priemyselných parkov 
1.7.4 Regionálny rozvojový fond (vrátane rizikového kapitálu) 
1.7.5 Inovatívne finančné nástroje 
1.7.6  Zelená ekonomika  

 
 

1.8 Rozumné mestá, obce a regióny – smart infraštruktúra (PC1)  
1.8.1 Infraštruktúra pre rozumné obce a mestá (smart cities) 

Identifikované operácie 
● inštalácia technologických prvkov pre zber širokej škály údajov, monitoring bezpečnosti, kvalita 

ovzdušia, doprava a pod., digitalizácia plánovacích dokumentácií, okres Myjava 
● Elektronická úradná tabuľa v obciach 
● Rekonštrukcia a modernizácia miestneho rozhlasu v obciach a mestách 
● Inteligentná samospráva - zriadenie digitálnych passportov verejnej zelene, osvetlenia, 

komunikácií , inžinierskych sietí, digitalizácia odpadového hospodárstva s využitím smart 
technológií, modernizácia IT infraštruktúry samosprávy s cieľom efektívnejšieho poskytovania 
verejných služieb občanom,  

1.8.2 Infraštruktúra pre rozumný región (smart region) 
1.8.3 Moderné služby rozumných miest, obcí a regiónov 

Identifikované operácie 
● Modernizácia poskytovania verejných služieb- riadenie, rozvoj a realizácia nástrojov pre 

riadenie ľudských zdrojov vo verejnej správe, digitalizácia verejnej správy a tiež 
transparentnosť a bezúhonnosť pri správe vecí verejných,  

1.8.4 Dostupný internet všade 
 

1.9 Spolupracujúce a efektívne mestá, obce a regióny (PC5) 
1.9.1 Podpora kapacít plánovania a manažmentu 
1.9.2 Spoločné služby  
1.9.3 Bezpečnosť obyvateľov 

Identifikované operácie 
●  Kamerový systém, okres Myjava 

 

1.10  Efektívne verejné politiky (PC5) 
 
Priorita: 

2 Udržateľné životné prostredie 
 

Strategické a špecifické ciele 
 

2.1 Energetická efektívnosť územia a verejnej infraštruktúry (PC2)  
2.1.1 Obnoviteľné zdroje energie (geotermál, solár, biomasa) 

Identifikované operácie: 
● Inštalácia lokálnych zdrojov OZE na infraštruktúre samosprávy, okres Myjava 
● Využitie miestnych surovín ako obnoviteľného zdroja energie na zníženie energetickej záťaže  

2.1.2 Energetická efektívnosť verejných budov  
Identifikované operácie: 

● Obnova verejných budov, okres Myjava 
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● Obnova hasičských zbrojníc, okres Myjava 

2.1.3 Energetická efektívnosť športovísk 
Identifikované operácie: 

● Obnova verejných športovísk, okres Myjava 

2.1.4 Energetická efektívnosť verejnej infraštruktúry  
Identifikované operácie: 

● Obnova verejného osvetlenia LED technológia, okres Myjava 
● Budovanie lokálnej, regionálnej infraštruktúry prenosu energií, posilnená kabeláž verejného 

osvetlenia ako backbone lokálnej prenosovej siete – prenos energie medzi verejnými budovami, 
medzi OZE a infraštruktúrou elektromobility, okres Myjava 

● Fotovoltaické zariadenia - Vybudovanie fotovoltaických inštalácií na strechách obecných 
budov, okres Myjava 
 

2.2 Obehová ekonomika a manažment odpadov (PC2) 
2.2.1 Regionálny manažment odpadov   

Identifikované operácie: 
● Regionálne združenie samospráv pre manažment odpadov (plasty, biomasa, bioodpad) vrátane 

technológií zhodnocovania odpadov, okres Myjava 
● Propagácia separovaného zberu, kompostovania, zhodnocovania odpadov  
● Rozšírenie triedeného zberu a zvýšenie miery separácie odpadov  
● Vybudovanie zberného miesta a nákup techniky,  
● vybudovanie kompostoviská, okres Myjava 

2.2.2 Materiálová recyklácia odpadov 
2.2.3 Energetické zhodnocovanie odpadov    

Identifikované operácie: 

● Modernizácia a zvýšenie kapacity bioplynovej stanice,  
 

2.3 Dostupná a efektívna technická infraštruktúra (voda, kanál) (PC2) 
2.3.1 Dostupnosť a obnova kanalizačnej siete 

Identifikované operácie: 
● Balík investícií vodárenských spoločností  
● Výstavba, dobudovanie kanalizácie obcí, vybudovanie ČOV 

2.3.2 Dostupnosť a obnova vodovodnej siete  
Identifikované operácie: 

● Balík investícií vodárenských spoločností 

● Investície do budovania vodovodnej siete, napr. rozšírenie vodovodu,  zokruhovanie vodovodu, 
prepojenie verejného vodovodu v obci na nový zdroj, prekládka diaľkového vodovodného 
potrubia a i.  

● Podpora zdrojov pitnej vody, vodojemov 
 

2.4 Ekosystémové služby a ochrana biodiverzity (PC2) 
2.4.1 Eliminácia dopadov klimatickej zmeny 

 

2.5 Manažment krajiny vrátane obhospodarovanie krajiny (PC2) 
2.5.1 Manažment pôdy 
2.5.2 Vlastnícke vzťahy 

Identifikované operácie: 
● Pozemkové úpravy  

 

2.6 Odolné regióny a mesta na zmenu klímy (PC2) 
2.6.1 Protipovodňová ochrana, regulácia a čistenie tokov 

Identifikované operácie: 
● viacúčelové vodné nádrže  

● Ochrana pred povodňami a ochrana pôdy pred eróziou  

2.6.2 Vodozádržné opatrenia 
Identifikované operácie: 

● Aktivity zamerané na ochranu prírody a environmentálnu oblasť, vodozádržné opatrenia, 

zveľaďovanie lesov. riešenie problematiky environment. záťaží 

2.6.3 Vnútrobloky a verejné priestory 
Identifikované operácie: 

● Revitalizácia verejného priestranstva  a verejnej zelene 

● Výstavba, rekonštrukcia chodníkov, okres Myjava 
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● Výsadba zelene - úprava verejných priestranstiev ako napr.  námestie, cintorín park, 

 

2.7  Ochrana vody, pôdy a ovzdušia (PC2) 
2.7.1 Sanácia environmentálnych záťaží 
2.7.2 Ochrana ovzdušia 

Identifikované operácie: 

● Ochrana a zveľaďovanie lesa na princípe trvalo udržateľného rozvoja - ochrana prírodného 
prostredia a krajiny,  

2.7.3 Ochrana vôd 
Identifikované operácie: 

● Alternatívne prístupy ku odkanalizovaniu odpadových vôd: koreňové čistiarne, domové čistiarne, 
okres Myjava 

Priorita: 

3 Smart a bezpečná dopravná infraštruktúra 

Strategické a špecifické ciele 
 

3.1 Integrovaná udržateľná multimodálna mobilita (PC1, PC2, PC3) 
3.1.1 Ekologická železničná doprava 

Identifikované operácie: 
● rekonštrukcia železničnej trate vrátane železničných mostov a infraštruktúry, 
● Zlepšovanie obecnej infraštruktúry a zvýšenie počtu turistov v regióne,  

3.1.2 Elektromobilita 
Identifikované operácie: 

● Nákup elektrobusov  pre špecifickú mobilitu/dostupnosť služieb na úrovni regiónu, okres Myjava 
vrátane služieb v cestovnom ruchu. 

● Inštalácia technologických prvkov elektromobility, väzba 3.1.4., okres Myjava 
● Budovanie nabíjacích staníc -Vytvorenie nabíjacích staníc pre elektromobily + elektrobicykle,  
●  Nekonvenčný dopravný systém  

3.1.3 Multimodálna mobilita 
Identifikované operácie: 

● Multimodálny prestupný terminál, Myjava 

● Rekonštrukcia autobusových zastávok, dobudovanie nových 
3.1.4 Cyklomobilita 

Identifikované operácie: 
● Dobudovanie siete cyklotrás, okres Myjava 

 
3.2 Moderná a bezpečná dopravná infraštruktúra (PC3) 

3.2.1 Bezpečná a plynulá dopravná infraštruktúra 
Identifikované operácie: 

● rekonštrukcia ciest a miestnych komunikácií,  
● rekonštrukcia mostov 

3.2.2 Napojenie regionálnej siete na nadregionálnu sieť 

 
Priorita: 

4 Kvalitné  a dostupné služby 

Strategické a špecifické ciele 
 

4.1 Integrované, dostupné a efektívne služby (PC4) 
4.1.1 Regionálne sociálne podniky 

Identifikované operácie: 

 Regionálne komunálne služby ako sociálny podnik samospráv pre manažment komunálnych 
služieb územia, okres Myjava 

 vytvorenie priestorov pre komunitnú spoluprácu samosprávy a spolkov  

 Podpora zamestnanosti v obci - vytvorenie tzv. sociálneho podniku  
4.1.2 Moderné a efektívne zdravotné služby 

Identifikované operácie: 
● Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, nemocnica Myjava,  

4.1.3 Dostupné a inkluzívne bývanie 
4.1.4 Dostupné sociálne služby 
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Identifikované operácie: 
● podpora kapacít terénnej sociálnej služby, okres Myjava 
● budovanie systému ZPS, DOS, okres Myjava 
● podpora zariadení sociálnych služieb komunitného charakteru 

4.1.5 Služby pre kultúrny a kultúrno-vzdelávací rozvoj obyvateľov  
4.1.6 Krízová intervencia 

 
4.2 Inkluzívne vzdelávanie (PC4) 

4.2.1 Budovanie kapacít predprimárneho vzdelávania 
4.2.2 Celoživotné vzdelávanie a aktívne starnutie 
4.2.3 Budovanie kapacít primárneho vzdelávania 

Identifikované operácie: 

● rozšírenie kapacity materských škôlok,  
● Kvalitné inkluzívne vzdelávanie/ oblasť školstva (zvýšenie kvality a účinnosti systémov vzdelania 

a výchovy),  
 

4.3 Podpora talentov a zdravý životný štýl (PC5) 
4.3.1 Športová a oddychová infraštruktúra 

Identifikované operácie: 
● Budovanie a obnova multi-športovísk, budovanie regionálnej špecifickej športovej 

infraštruktúry, obnova existujúcej infraštruktúry – futbalová infraštruktúra, okres Myjava 
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Strategické a špecifické ciele  IÚS SPR Partizánske 

 
 

Priorita: 

1 Inovatívna konkurencieschopná ekonomika  
 
Strategické a špecifické ciele 
 

1.1 Rozvoj smart infraštruktúry regionálnej ekonomiky (PC1) 
1.1.1 Kreatívne centra  

Identifikované operácie: 
● revitalizácia objektov brownfield  

1.1.2 Výskumné a testovacie centrá 
Identifikované operácie: 

● Inovačné strojárské centrum - Partizánske 
 

1.2 Digitalizácia a automatizácia regionálnej ekonomiky (PC1) 
1.2.1 Inovačné centrá  
1.2.2 Technológie a smart výrobné procesy 

 

1.3 Rozvoj a posilňovanie ľudských kapacít vrátane vzdelávania pre regionálnu ekonomiku (PC1) 
1.3.1 Celoživotné vzdelávanie a rekvalifikácia 

Identifikované operácie: 
● zvyšovanie zručností zamestnancov samosprávy,  

1.3.2 Kariérne poradenstvo 
1.3.3 Stredné školstvo 

● Modernizácia vzdelávacieho procesu s ohľadom digitalizáciu a technológie určené na prípravu 

pre trh práce,  

● rekonštrukcia vzdelávacej infraštruktúry jednotlivých škôl,  

1.3.4 Podpora ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja 
 

 

1.4 Kooperácia triple helix  - výskumné a inovačné kapacity a využívanie technológií (PC1) 
1.4.1 Výskumné a inovačné kapacity 

 
1.5 Udržateľné a inovatívne poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo (PC1) 

1.5.1 Spolupráca a inovácie  
● podpora lokálnych produktov- regionálna značka, sieť regionálnych trhovísk,  

1.5.2 Efektívna prvovýroba  
1.5.3 Spracovateľský sektor s vysokou pridanou hodnotou 

●  Podpora ovocinárstva 
●  Podpora lokálnych poľnohospodárov  

1.5.4  Distribúcia a predaj - regionálna produkcia  
1.5.5  Rozvoj ľudských kapacít 
4.3.4  Udržateľné lesné hospodárstvo 

  

 
1.6 Cestovný ruch ako pilier regionálnej ekonomiky (PC5) 

1.6.1 Obnova kultúrneho dedičstva a infraštruktúr s potenciálom pre  rozvoj                   
                        cestovného ruchu 

Identifikované operácie 
● rekonštrukcia NKP, KP, múzeí, kultúrnych zariadení a obnova budov z historickou hodnotou 
● obnova prírodných pamiatok  

1.6.2  Využívanie potenciálu prírodného dedičstva pre rozvoj cestovného ruchu 
Identifikované operácie 

● obnova prírodných pamiatok  

1.6.3 Jedinečná infraštruktúra regionálneho cestovného ruchu 
Identifikované operácie: 
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● obnova infraštruktúry a jedinečných objektov a prvkov atraktivity  cestovného ruchu v regióne, 

okres Partizánske 

1.6.4 Cykloturistika 
Identifikované operácie: 

● Dobudovanie Hornonitrianskej cyklomagistrály 
● dobudovanie prepojení medzi prvkami atraktivity (termálne kúpele a kúpaliská, hrady, zámky,  

kaštiele, kostoly, hvezdáreň, lokálne farmy, prírodné pamiatky), okres Partizánske 
● budovanie okruhu pre cykloturistiku Bošany – Klátova n Ves – Michalov Vrch – Kolačno – 

Veľké Uherce (zámok, priehrada) - Partizánske, okres Partizánske 

1.6.5   Spolupráca aktérov a subjektov v cestovnom ruchu 
 

1.7 Podpora regionálnej/miestnej ekonomiky 
1.7.1 Podpora malého a stredného podnikania vrátane internacionalizácie a ochrany, transféru 

a komercionalizácie duševného vlastníctva 
1.7.2 Podpora obecných sociálnych podnikov a sociálnych podnikov MaS 
1.7.3 Infraštruktúra pre podnikanie vrátane priemyselných parkov 
1.7.4 Regionálny rozvojový fond (vrátane rizikového kapitálu) 
1.7.5 Inovatívne finančné nástroje 
1.7.6  Zelená ekonomika  

 
 

1.8 Rozumné mestá, obce a regióny – smart infraštruktúra (PC1)  
1.8.1 Infraštruktúra pre rozumné obce a mestá (smart cities) 

Identifikované operácie 
● podpora budovania inteligentných miest a zlepšovanie poskytovania verejných služieb.  

Inteligentné odpadové hospodárstvo, inteligentná mobilita, infraštruktúra pre alternatívne formy 
pohonu, inteligentné dopravné systémy, poskytovanie verejných služieb - participácia občanov, 
okres Partizánske 

● modernizácia rozhlasov (zasielanie aj cez SMS) a webplatforma,  

1.8.2 Infraštruktúra pre rozumný región (smart region) 
1.8.3 Moderné služby rozumných miest, obcí a regiónov 

Identifikované operácie 
● budovanie systému elektronizácie samosprávnej agendy,  
● digitalizácia 
● zavedenie smart správy odpadov  

1.8.4 Dostupný internet všade 
 

1.9 Spolupracujúce a efektívne mestá, obce a regióny (PC5) 
1.9.1 Podpora kapacít plánovania a manažmentu 
1.9.2 Spoločné služby  
1.9.3 Bezpečnosť obyvateľov 

Identifikované operácie 
● rozšírenie kamerového systému v mestách a obciach 
● infraštruktúra pre posilnenie kybernetickej bezpečnosti,  

 
1.10  Efektívne verejné politiky (PC5) 

 

Priorita: 

2 Udržateľné životné prostredie 
 
Strategické a špecifické ciele 
 

2.1 Energetická efektívnosť územia a verejnej infraštruktúry (PC2)  
2.1.1 Obnoviteľné zdroje energie (geotermál, solár, biomasa) 

Identifikované operácie: 
● inštalácia lokálnych zdrojov OZE na infraštruktúre samosprávy,  
● modernizácia zdrojov pre centrálne zásobovanie teplom,  
● výroba zelenej energie  

2.1.2 Energetická efektívnosť verejných budov  
Identifikované operácie: 

● obnova verejných budov, okres Partizánske 

2.1.3 Energetická efektívnosť športovísk 
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Identifikované operácie: 
● obnova športovísk 

2.1.4 Energetická efektívnosť verejnej infraštruktúry  
Identifikované operácie: 

● rekonštrukcia verejného osvetlenia a zavedenie smart prvkov,  
● budovanie lokálnej, regionálnej infraštruktúry prenosu energií, posilnená kabeláž verejného 

osvetlenia ako backbone lokálnej prenosovej siete – prenos energie medzi verejnými budovami, 
medzi OZE a infraštruktúrou elektromobility,  

 
2.2 Obehová ekonomika a manažment odpadov (PC2) 

2.2.1 Regionálny manažment odpadov   
Identifikované operácie: 

● regionálne združenie samospráv pre manažment odpadov (plasty, biomasa, bioodpad) vrátane 
technológií zhodnocovania odpadov, okres Partizánske 

● vybudovanie regionálnej kompostárne vrátane technológie, 
● podpora triedeného zberu odpadov  

2.2.2 Materiálová recyklácia odpadov 
2.2.3 Energetické zhodnocovanie odpadov    

Identifikované operácie: 
● Zvýšenie kapacity triediacej linky a výroby TAP,  

● energetické využitie bioodpadu,  
 

2.3 Dostupná a efektívna technická infraštruktúra (voda, kanál) (PC2) 
2.3.1 Dostupnosť a obnova kanalizačnej siete 

Identifikované operácie: 
● balík investícií ZSVS, okres Partizánske 

● vybudovanie, rozšírenie kanalizácie a ČOV v obciach a meste 

2.3.2 Dostupnosť a obnova vodovodnej siete  
Identifikované operácie: 

● balík investícií ZSVS, okres Partizánske 

● výstavba a rekonštrukcia vodovodov v okrese Partizánske 

● ochrana vodných zdrojov 

 
2.4 Ekosystémové služby a ochrana biodiverzity (PC2) 

2.4.1 Eliminácia dopadov klimatickej  zmeny 
Identifikované operácie: 

● opatrenia na znižovanie dopadov klimatických zmien a uhlíkovej stopy mesta, Partizánske 
 

2.5 Manažment krajiny vrátane obhospodarovanie krajiny (PC2) 
2.5.1 Manažment pôdy 

2.5.2 Vlastnícke vzťahy  

 

2.6 Odolné regióny a mesta na zmenu klímy (PC2) 
2.6.1 Protipovodňová ochrana, regulácia a čistenie tokov 

Identifikované operácie: 
● regulácia toku rieky Nitra, a ostatných menších tokov 
● úprava/vyzdvihnutie mostov  

● odvodňovacie kanály - poldre, okres Partizánske 

2.6.2 Vnútrobloky a verejné priestory 
Identifikované operácie: 

● revitalizácia vnútroblokov , 
● revitalizácia verejných priestorov v obciach a meste 

2.6.3 Vodozádržné opatrenia 
Identifikované operácie: 

● vodozádržné opatrenia - eliminácia povodní, udržanie vody v krajine,  
 

2.7 Ochrana vody, pôdy a ovzdušia (PC2) 
2.7.1 Sanácia environmentálnych záťaží 

Identifikované operácie: 
● sanácia envirozáťaže v koryte rieky Nitra ,  
● sanácia ostatných envirozáťaží,  

2.7.2 Ochrana ovzdušia 
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2.7.3 Trvalý monitoring kvality ovzdušia (nielen pevné častice, ale ostatné látky, napr. oxid 
siričitý), Ochrana vôd 

● Meranie a vyhodnocovanie kvality vody v rieke Nitra a podzemných vôd,  

 
Priorita: 

3 Smart a bezpečná dopravná infraštruktúra 

Strategické a špecifické ciele 
 

3.1 Integrovaná udržateľná multimodálna mobilita (PC1, PC2, PC3) 
3.1.1 Ekologická železničná doprava 

Identifikované operácie: 
● modernizácia elektrifikácia  železničnej trate Horňa Štubňa – Leopoldov, okres Partizánske 

(príp. podpora modelu vodíkovej železnice) 
● rekonštrukcia železničných priecestí pre zvýšenie bezpečnosti chodcov,  

3.1.2 Elektromobilita 
Identifikované operácie: 

● vybudovanie nabíjacích zariadení pre elektromobily,  

3.1.3 Multimodálna mobilita 
Identifikované operácie: 

● TIOP – terminál integrovanej osobnej dopravy, Partizánske 
● rekonštrukcia autobusových zastávok,  

● zvýšenie bezpečnosti -  križovatky so smart prvkami 
3.1.4 Cyklomobilita 

Identifikované operácie: 
● budovanie Hornonitrianská magistrála , okres Partizánske 
● budovanie siete cyklotrás s cyklodopravným účelom 

 

3.2 Moderná a bezpečná dopravná infraštruktúra (PC3) 
3.2.1 Bezpečná a plynulá dopravná infraštruktúra 

Identifikované operácie: 
● pokračovanie v príprave a výstavbe R8 Topoľčany - Hradište, okres Partizánske 
● budovanie R2, okres Partizánske 
● prekládka I/64 Žilina – Topoľčany – obchvat mesta Partizánske 
● obnova mostov 
● rekonštrukcia regionálnych a miestnych komunikácií 

3.2.2 Napojenie regionálnej siete na nadregionálnu sieť 

 
Priorita: 

4 Kvalitné a dostupné služby 

Strategické a špecifické ciele 
 

4.1 Integrované, dostupné a efektívne služby (PC4) 
4.1.1 Regionálne sociálne podniky 

Identifikované operácie: 
● regionálne komunitné služby ako sociálny podnik samospráv pre manažment komunálnych 

služieb územia, okres Partizánske 
● podpora existujúcich a zriadenie nových sociálnych služieb 

4.1.2 Moderné a efektívne zdravotné služby 
Identifikované operácie: 

● rozširovanie a posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti,  

4.1.3 Dostupné a inkluzívne bývanie 
Identifikované operácie: 

● budovanie systému podporného bývania, výstavba bytov – seniori, nízkopríjmové skupiny,  
4.1.4 Dostupné sociálne služby 

Identifikované operácie: 
● budovane ZSS pre osoby odkázané na pomoc iných fyzických osôb, okres Partizánske 
● komunitné centrum pre týrané ženy, okres Partizánske 
● rozširovanie pobytových sociálnych služieb, Partizánske 
● podpora kapacít terénnej opatrovateľskej sociálnej služby, Partizánske 
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● rozširovanie regionálnych  kapacít denných stacionárov (kooperacia viacerých obcí), okres 
Partizánske 

● Zriadenie zariadenia pre seniorov , zariadenia opatrovateľskej služby  

4.1.5 Služby pre kultúrny a kultúrno-vzdelávací rozvoj obyvateľov  
4.1.6 Krízová intervencia 

 
4.2 Inkluzívne vzdelávanie (PC4) 

4.2.1 Budovanie kapacít predprimárneho vzdelávania 
Identifikované operácie:  

● Rekonštrukcie a rozšírenia MŠ   
● Podpora aktivít zameraných na vzdelávanie a prevenciu exklúzie ohrozených skupín 

obyvateľov,  

4.2.2 Celoživotné vzdelávanie a aktívne starnutie 

Identifikované operácie: 

● Podpora aktivít akadémie 3. veku a vzdelávacích aktivít pre seniorov,  

4.2.3 Budovanie kapacít primárneho vzdelávania 
Identifikované operácie  

● modernizácia špecializovaných učební ZŠ,  
● dobudovanie športovísk v ZŠ a v areáloch ZŠ (napr. atletická dráha v ZŠ a i. ) 
● aktualizácia obsahu vzdelávania na ZŠ pre získanie nových zručností podľa potrieb trhu práce,  
● Revitalizácia areálov ZŠ 

 
4.3 Podpora talentov a zdravý životný štýl (PC5) 

4.3.1 Športová a oddychová infraštruktúra 
Identifikované operácie: 

● vybudovanie športovo oddychovej zóny s multifunkčným ihriskom a ďalšími zariadeniami pre 
pohybové aktivity občanov  

● infraštruktúry, obnova existujúcej infraštruktúry – futbalová infraštruktúra, okres Partizánske 
● obnova školských športovísk,  
● budovanie regionálnej špecifickej športovej infraštruktúry – plaváreň, ihrisko s umelou trávou, 

pumptreková dráha  
● obnova existujúcej športovej infraštruktúry  
● obnova detských ihrísk a senior parkov,  
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Strategické a špecifické ciele  IÚS SPR Považská Bystrica 

 
Priorita: 

1 Inovatívna konkurencieschopná ekonomika 
 
Strategické a špecifické ciele 
 

1.1 Rozvoj smart infraštruktúry regionálnej ekonomiky (PC1) 
1.1.1 Kreatívne a inovačné centra 
1.1.2 Výskumné a testovacie centrá 

 

1.2 Digitalizácia a automatizácia regionálnej ekonomiky (PC1) 
1.2.1 Inovačné centrá  
1.2.2 Technológie a smart výrobné procesy 

 

1.3 Rozvoj a posilňovanie ľudských kapacít vrátane vzdelávania pre regionálnu ekonomiku (PC1) 
1.3.1 Celoživotné vzdelávanie a rekvalifikácia 
1.3.2 Kariérne poradenstvo 
1.3.3 Stredné školstvo 
1.3.4 Podpora ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja 

 

1.4 Kooperácia triple helix  - výskumné a inovačné kapacity a využívanie technológií (PC1) 
1.4.1 Výskumné a inovačné kapacity 

 

1.5 Udržateľné a inovatívne poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo (PC1) 
1.5.1 Spolupráca a inovácie  

Identifikované operácie: 
● podpora tradičných odvetví a zavádzanie nových inovatívnych technológií – 

poľnohospodárstvo,  

1.5.2 Efektívna prvovýroba  
1.5.3  Spracovateľský sektor s vysokou pridanou hodnotou 

Identifikované operácie: 
● Podpora lokálnych poľnohospodárov 

1.5.4  Distribúcia a predaj - regionálna produkcia  
1.5.5  Rozvoj ľudských kapacít 
4.3.5  Udržateľné lesné hospodárstvo 

  
 

1.6 Cestovný ruch ako pilier regionálnej ekonomiky (PC5) 
1.6.1 Obnova kultúrneho dedičstva a infraštruktúr s potenciálom pre  rozvoj                   

                        cestovného ruchu 
Identifikované operácie 

● obnova národných kultúrnych a historických pamiatok a kultúrnych zariadení– hrady, pamätné 
izby, skanzen, múzeá, kostoly, okres Považská Bystrica 

1.6.2  Využívanie potenciálu prírodného dedičstva pre rozvoj cestovného ruchu 
Identifikované operácie 

● Vybudovanie rozhľadne, vyhliadková veža, amfiteáter, náučné chodníky s informačnými 
tabuľami, okres Považská Bystrica 

1.6.3 Jedinečná infraštruktúra regionálneho cestovného ruchu 
Identifikované operácie: 

● obnova infraštruktúry a jedinečných objektov a prvkov atraktivity  cestovného ruchu, okres 
Považská Bystrica 

● jedinečný lokálny produkt – región lúpežných rytierov, okres Považská Bystrica 

● Vytvorenie obecných múzeí, tradičných izieb a pod.  

1.6.4 Cykloturistika 
Identifikované operácie: 

● dobudovanie prepojení – cyklotrás medzi prvkami atraktivity (Považský hrad, cyklotrasy, 
Manínska tiesňava, dreveničky Bačovie, salaše, motokrosová dráha, a i.), okres Považská 
Bystrica 
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● zlepšenie infraštruktúry pre pešiu turistiku, cykloturistiku a bežkovanie v Javorníkoch  
a Strážovských Vrchoch, budovanie (príp. technické zhodnotenie) bežkárskych dráh, cyklotrás, 
peších a cyklistických chodníkov, strojová úprava bežkárskych trás a pod.,  

1.6.5   Spolupráca aktérov a subjektov v cestovnom ruchu 

 
1.7 Podpora regionálnej/miestnej ekonomiky 

1.7.1 Podpora malého a stredného podnikania vrátane internacionalizácie a ochrany, transféru 
a komercionalizácie duševného vlastníctva 

1.7.2 Podpora obecných sociálnych podnikov a sociálnych podnikov MaS 
Identifikované operácie: 

● zakladanie malých a stredných podnikov s majetkovou účasťou obce stavebný podnik,  

1.7.3 Infraštruktúra pre podnikanie vrátane priemyselných parkov 
1.7.4 Regionálny rozvojový fond (vrátane rizikového kapitálu) 
1.7.5 Inovatívne finančné nástroje 
1.7.6  Zelená ekonomika  

 

 
1.8 Rozumné mestá, obce a regióny – smart infraštruktúra (PC1)  

1.8.1 Infraštruktúra pre rozumné obce a mestá (smart cities) 
Identifikované operácie 

● podpora budovania inteligentných miest a zlepšovanie poskytovania verejných služieb.  
Inteligentné odpadové hospodárstvo, inteligentná mobilita, infraštruktúra pre alternatívne formy 
pohonu, inteligentné dopravné systémy, poskytovanie verejných služieb - participácia občanov, 
okres Považská Bystrica 

● zlepšenie technickej a komunikačnej infraštruktúry  
● rekonštrukcia a modernizácia verejného rozhlasu a ústredne, bezdrôtový, rozšírenie verejného 

rozhlasu do nových ulíc a lokalít, okres Považská Bystrica 
● rozšírenie kamerového systému, okres Považská Bystrica 
● zavedenie internetu, optických káblov, káblovej televízie, podperné body, výmena zariadení, 

okres Považská Bystrica 
● prepojenie IS škôl so zriaďovateľom, digitálny prenos potrebných údajov, okres Považská 

Bystrica 

1.8.2 Infraštruktúra pre rozumný región (smart region) 
1.8.3 Moderné služby rozumných miest, obcí a regiónov 

Identifikované operácie 
● elektronizácia služieb verejnej správy,  
● Modernizácia informačno-komunikačných technológií ZŠ a MŠ  

1.8.4 Dostupný internet všade 

 
1.9 Spolupracujúce a efektívne mestá, obce a regióny (PC5) 

1.9.1 Podpora kapacít plánovania a manažmentu 
1.9.2 Spoločné služby  
1.9.3 Bezpečnosť obyvateľov 

Identifikované operácie 
●  rozšírenie kamerového systému, okres Považská Bystrica 
● Oprava a vybudovanie požiarnych ciest v extraviláne obci a požiarnych záchytných nádrží 

 
1.10  Efektívne verejné politiky (PC5) 

 
Priorita: 

2 Udržateľné životné prostredie 
 
Strategické a špecifické ciele 
 

2.1 Dostupná a efektívna technická infraštruktúra (voda, kanál) (PC2) 
2.1.1 Dostupnosť a obnova kanalizačnej siete 

Identifikované operácie: 
● balík investícií Vodárenskej spoločnosti PVS, a.s. 
● výstavba, dostavba kanalizácií a ČOV 

2.1.2 Dostupnosť a obnova vodovodnej siete  
Identifikované operácie: 



28 
 

● Balík investícií Vodárenskej spoločnosti PVS, a.s. 
● Výstavba, dostavba, rekonštrukcia vodovodov a vodných zdrojov 

 

2.2 Energetická efektívnosť územia a verejnej infraštruktúry (PC2)  
2.2.1 Obnoviteľné zdroje energie (geotermál, solár, biomasa) 

Identifikované operácie: 
● inštalácia lokálnych zdrojov OZE na infraštruktúre samosprávy, okres Považská Bystrica 
● využívanie obnoviteľných zdrojov energie - solárne panely, fotovoltaika, biomasa, alternatívne 

zdroje energie – využitie v obecných budovách - stavebná úprava, celková modernizácia 
komplexu verejných budov s využitím energie z obnoviteľných zdrojov, okres Považská Bystrica 

2.2.2 Energetická efektívnosť verejných budov  
Identifikované operácie: 

● obnova verejných budov, okres Považská Bystrica 

2.2.3 Energetická efektívnosť športovísk 
Identifikované operácie: 

● obnova športovísk 

2.2.4 Energetická efektívnosť verejnej infraštruktúry  
Identifikované operácie: 

● obnova verejného osvetlenia LED technológia, okres Považská Bystrica 
● budovanie lokálnej, regionálnej infraštruktúry prenosu energií, posilnená kabeláž verejného 

osvetlenia ako backbone lokálnej prenosovej siete – prenos energie medzi verejnými budovami, 
medzi OZE a infraštruktúrou elektromobility, okres Považská Bystrica 

 
2.3 Obehová ekonomika a manažment odpadov (PC2) 

2.3.1 Regionálny manažment odpadov   
Identifikované operácie: 

● vybudovanie regionálneho  združenia samospráv pre manažment odpadov (plasty, biomasa, 
bioodpad) vrátane technológií zhodnocovania odpadov, okres Považská Bystrica 

● nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, mobilne zbery, triedenie odpadu, 
Vybudovanie zberného dvora – výstavba budovy, oplotenie, zabezpečenie technológií na zber, 
separovanie a zhodnocovanie odpadov, kontajnerové stojiská a zriadenie kompostoviska 
vrátane technického vybavenia, okres Považská Bystrica 

● zakladanie malých a stredných podnikov s majetkovou účasťou obce  
● komunálny odpad - elektronická evidencia nádob na KO, BRKO, zabezpečenie presnej 

identifikácie odpadu v KO, prechod na množstvový zber, nákup BRKO a s tým spojená osveta 
občanov, vybudovanie podzemných nádob na KO, odstraňovanie opusteného odpadu, 
rozširovanie podomového zberu komodít,  

● modernizácia zberných miest s využitím smart technológií - modernizácia zberných miest 
s využitím smart technológií,  

● vybudovanie dotrieďovacej linky  

2.3.2 Materiálová recyklácia odpadov 
2.3.3 Energetické zhodnocovanie odpadov   

 
2.4 Ekosystémové služby a ochrana biodiverzity (PC2) 

2.4.1 Eliminácia dopadov klimatickej zmeny 

Identifikované operácie: 
● ochrana lesov pred invazívnymi rastlinami a živočíchmi, monitorovanie vzácnych rastlín a 

živočíchov, rozvoj vybraných prvkov zelenej infraštruktúry,  

● Realizácia zelených striech na obecných budovách  

 

2.5 Manažment krajiny vrátane obhospodarovanie krajiny (PC2) 
2.5.1 Manažment pôdy 

Identifikované operácie: 
● výsadba, prevencia a odstraňovanie následkov erózie pôdy v lesoch - budovanie 

ekostabilizačných prvkov v lesoch,  

2.5.2 Vlastnícke vzťahy  

 

2.6 Odolné regióny a mesta na zmenu klímy (PC2) 
2.6.1 Protipovodňová ochrana Regulácia a čistenie tokov 

Identifikované operácie: 
● regulácia potoka (polder, záchytná a požiarna nádrž a pod.), rekultivácia a spevnenie bokov a 

dna koryta potoka, úprava koryta potoka, okres Považská Bystrica 
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2.6.2 Vnútrobloky a verejné priestory 
Identifikované operácie: 

● rekonštrukcia, revitalizácia a modernizácia vnútroblokov, parkov/ lesoparku, ostatných 
oddychových zón vrátane fontán a vonkajších športovísk výsadba nových kvetinových 
záhonov, dobudovanie závlahového systému, dobudovanie a rekonštrukcia spevnených plôch, 
chodníkov a prístupových komunikácií, zvýšenie počtu funkčných fontán a vodných hmiel, 
predĺženie ich životnosti a ich modernizácia, okres Považská Bystrica 

2.6.3 Vodozádržné opatrenia 
Identifikované operácie: 

● vodozádržné opatrenia - vybudovanie vodozádržných objektov pre predchádzanie povodniam 
a opatreniam na sucho, vybudovanie odvodňovacích žľabov, okres Považská Bystrica 

 

2.7 Ochrana vody, pôdy a ovzdušia (PC2) 
2.7.1 Sanácia environmentálnych záťaží 
2.7.2 Ochrana ovzdušia 
2.7.3 Ochrana vôd 

Identifikované operácie: 
● alternatívne prístupy ku odkanalizovaniu odpadových vôd: koreňové čistiarne, domové čistiarne, 

okres Považská Bystrica 

Priorita: 

3 Smart a bezpečná dopravná infraštruktúra 

Strategické a špecifické ciele 
 

3.1 Integrovaná udržateľná multimodálna mobilita (PC1, PC2, PC3) 
3.1.1 Ekologická železničná doprava 
3.1.2 Elektromobilita 

Identifikované operácie: 
● budovanie infraštruktúry a zariadení pre elektromobilitu, okres Považská Bystrica 

3.1.3 Multimodálna mobilita 
Identifikované operácie: 

● modernizácia autobusových zastávok s využitím smart technológii, okres Považská Bystrica 
● TIOP – terminál integrovanej osobnej dopravy, Považská Bystrica 
● modernizácia a rozšírenie vozidlového parku mestskej hromadnej dopravy  PB 

● ekologické riešenia MHD a digitalizácia služieb spojených s MHD znižovanie CO2 
3.1.4 Cyklomobilita 

Identifikované operácie: 
● prepojenie Považskej Bystrice a okolitých sídiel, okres Považská Bystrica 
● dobudovanie siete cyklotrás,- napojenie do PB a na Vážsku cyklomagistrálu 

 
3.2 Moderná a bezpečná dopravná infraštruktúra (PC3) 

3.2.1 Bezpečná a plynulá dopravná infraštruktúra 
Identifikované operácie: 

● opatrenia na zvýšenie bezpečnosti, okres Považská Bystrica 

● obnova mostov, okres Považská Bystrica 

● oprava miestnych komunikácií, okres Považská Bystrica 

3.2.2 Napojenie regionálnej siete na nadregionálnu sieť 
 

Priorita: 

4 Kvalitné a dostupné sociálne služby 

Strategické a špecifické ciele 
 

4.1 Integrované, dostupné a efektívne služby (PC4) 
4.1.1 Regionálne sociálne podniky 

Identifikované operácie: 
● vytvorenie regionálnych komunálne služby ako sociálny podnik samospráv pre manažment 

komunálnych služieb územia, okres Považská Bystrica, 
● nákup hromadných dopravných prostriedkov pre regionálnu spoluprácu a saturáciu špecifických 

potrieb a služieb v regióne, okres Považská Bystrica. 

4.1.2 Moderné a efektívne zdravotné služby 
4.1.3 Dostupné a inkluzívne bývanie 
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Identifikované operácie: 

● Vytvorenie sociálneho bývania pre prípad núdzového ubytovania v obciach a meste   
4.1.4 Dostupné sociálne služby 

Identifikované operácie: 
● rozširovanie kapacít pobytových sociálnych služieb , okres Považská Bystrica, 
● podpora kapacít terénnej sociálnej služby, okres Považská Bystrica 
● podpora zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni 

4.1.5 Služby pre kultúrny a kultúrno-vzdelávací rozvoj obyvateľov  
4.1.6 Krízová intervencia 

 

4.2 Inkluzívne vzdelávanie (PC4) 
4.2.1 Budovanie kapacít predprimárneho vzdelávania 

Identifikované operácie: 
● Rekonštrukcia budov MŠ 
● Rozširovanie kapacít MŠ 

4.2.2 Celoživotné vzdelávanie a aktívne starnutie 

4.2.3 Budovanie kapacít primárneho vzdelávania 
Identifikované operácie: 

● modernizácia informačno-komunikačných technológií, vybavenie učebne, podpora 
vzdelávacích programov ZŠ, krúžková činnosť, vydávanie publikácií, interaktívne programy, 
výmenné pobyty, technologické vybavenie,  

 
4.3 Podpora talentov a zdravý životný štýl (PC5) 

 
4.3.1 Športová a oddychová infraštruktúra 

Identifikované operácie: 
● budovanie a obnova multi-športovísk, budovanie regionálnej špecifickej športovej infraštruktúry 

(napr. strelnice, pumptrack a i.), budovanie siete univerzálnych športovísk, obnova existujúcej 
infraštruktúry – futbalová infraštruktúra, okres Považská Bystrica 

● vybudovanie oddychovej zóny - vybudovanie korčuliarskej dráhy, skateparku a iných herných 
prvkov,  
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Strategické a špecifické ciele  IÚS SPR Prievidza 

 
 

Priorita: 

1 Inovatívna konkurencieschopná ekonomika  
 
Strategické a špecifické ciele 
 

1.1 Rozvoj smart infraštruktúry regionálnej ekonomiky (PC1) 
1.1.1 Kreatívne a inovačné centrá 
1.1.2 Výskumné a testovacie centrá 

 

1.2 Digitalizácia a automatizácia regionálnej ekonomiky (PC1) 
 

1.3 Rozvoj a posilňovanie ľudských kapacít vrátane vzdelávania pre regionálnu ekonomiku (PC1) 
1.3.1 Celoživotné vzdelávanie a rekvalifikácia 
1.3.2 Kariérne poradenstvo 
1.3.3 Stredné školstvo 
1.3.4 Podpora ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja 

 
 

1.4 Kooperácia triple helix  - výskumné a inovačné kapacity a využívanie technológií (PC1) 
1.4.1 Výskumné a inovačné kapacity 

 

1.5 Udržateľné a inovatívne poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo (PC1) 
1.5.1 Spolupráca a inovácie  
1.5.2 Efektívna prvovýroba  

Identifikované operácie 
● výsadba ovocných sadov na plochách a svahoch ohrozených eróziou a zosuvom, okres 

Prievidza 
● ekologická poľnohospodárska produkcia (napr. technológie na produkcia zeleniny) 

1.5.3  Spracovateľský sektor s vysokou pridanou hodnotou 
1.5.4  Distribúcia a predaj - regionálna produkcia  

Identifikované operácie 
● vybudovanie obecnej tržnice podpora farmárov z regiónu Hornej Nitry,  

1.5.5  Rozvoj ľudských kapacít 
4.3.6  Udržateľné lesné hospodárstvo 

  
  

1.6 Cestovný ruch ako pilier regionálnej ekonomiky (PC5) 
1.6.1 Obnova kultúrneho dedičstva a infraštruktúr s potenciálom pre  rozvoj                   

                        cestovného ruchu 
Identifikované operácie 

 obnova národných kultúrnych pamiatok, kultúrnych a iných pamiatok, obnova 
kultúrnych zariadení a iných významných budov 

1.6.2  Využívanie potenciálu prírodného dedičstva pre rozvoj cestovného ruchu 
Identifikované operácie 

● využívanie prírodného dedičstva pre rozvoj CR (napr. vybudovanie rozhľadne, vyhliadková 
veža, náučné chodníky s informačnými tabuľami, a i.) 

● využívanie a rozvoj  národnej, odbornej zoologickej organizácie pre podporu cestovného ruchu 

1.6.3 Jedinečná infraštruktúra regionálneho cestovného ruchu 
Identifikované operácie: 

● Tvorba a obnova infraštruktúry a jedinečných objektov, areálov a prvkov atraktivity cestovného 
ruchu, okres Prievidza (napr. banícky skanzen, vyhliadkové veže, zoo areál  a i.) 

● tvorba a podpora komplexného regionálneho balíka atraktivity a služieb cestovného ruchu, 
okres Prievidza 

1.6.4 Cykloturistika 
Identifikované operácie: 

● dobudovanie prepojení medzi prvkami atraktivity, okres Prievidza 
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1.6.5   Spolupráca aktérov a subjektov v cestovnom ruchu 

 
1.7 Podpora regionálnej/miestnej ekonomiky 

1.7.1 Podpora malého a stredného podnikania vrátane internacionalizácie a ochrany, transféru 
a komercionalizácie duševného vlastníctva 

1.7.2 Podpora obecných sociálnych podnikov a sociálnych podnikov MaS 
1.7.3 Infraštruktúra pre podnikanie vrátane priemyselných parkov 
1.7.4 Regionálny rozvojový fond (vrátane rizikového kapitálu) 
1.7.5 Inovatívne finančné nástroje 
1.7.6  Zelená ekonomika  

 

 
1.8 Rozumné mestá, obce a regióny – smart infraštruktúra (PC1)  

1.8.1 Infraštruktúra pre rozumné obce a mestá (smart cities) 
Identifikované operácie 

● podpora budovania inteligentných miest a zlepšovanie poskytovania verejných služieb – 
inštalácia technologických prvkov pre zber širokej škály údajov v oblasti bezpečnosti, kvality 
ovzdušia, dopravy a pod., okres Prievidza 

● platformy pre zdieľanie informácií s verejnosťou napr. smart verejný rozhlas a pod., okres 
Prievidza 

● platformy pre podporu manažmentu územia napr. digitálne plánovacie dokumentácie, efektívny 
výber miestnych daní a pod., okres Prievidza 

● parkovací systém:  
● Osadenie inteligentných lavičiek a ďalšieho mestského mobiliáru s využitím smart technológií,  
● Rekonštrukcia a vybudovanie obecných rozhlasov 
● vybudovanie optickej siete  
● vývojová a komunikačná platforma pre malé a stredné podniky  

1.8.2 Infraštruktúra pre rozumný región (smart region) 
1.8.3 Moderné služby rozumných miest, obcí a regiónov 

Identifikované operácie 
● modernizácia poskytovania verejných služieb - zavedenie systémov pre rýchle zadávanie a 

riešenie podnetov a agendy občanov s prepojením na webové rozhranie, 

1.8.4 Dostupný internet všade 
 

1.9 Spolupracujúce a efektívne mestá, obce a regióny (PC5) 
1.9.1 Podpora kapacít plánovania a manažmentu 

Identifikované operácie 
● regionálny systém administratívnych a plánovacích kapacít pre spoločne/regionálne napĺňanie 

samospráv kompetencií a manažment územia, okres Prievidza 

1.9.2 Spoločné služby  
1.9.3 Bezpečnosť obyvateľov 

Identifikované operácie 
●  podpora systému ochrany zdravia a životov pre obyvateľov  
● regionálny systém odchytu túlavých psov,  
● moderné technológie v centre mesta  
● výstavba, rozšírenie požiarnej zbrojnice 

 
1.10  Efektívne verejné politiky (PC5) 

 
Priorita: 

2 Udržateľné životné prostredie 
 
Strategické a špecifické ciele 

 
2.1 Energetická efektívnosť územia a verejnej infraštruktúry (PC2)  

2.1.1 Obnoviteľné zdroje energie (geotermál, solár, biomasa) 
Identifikované operácie: 

● inštalácia lokálnych zdrojov na infraštruktúre samosprávy, okres Prievidza 
● prieskum a rozvoj geotermálneho potenciálu územia, okres Prievidza 
● Budovanie zelenej infraštruktúry a obnoviteľných zdrojov - budovanie solárnej a fotovoltickej 

energie,  
● Podpora výstavby zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie –  
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● Obnoviteľné zdroje - Zmena palivovej základne s uhlia na využitie obnoviteľných zdrojov  
2.1.2 Energetická efektívnosť verejných budov  

Identifikované operácie: 
● obnova verejných budov, okres Prievidza 

2.1.3 Energetická efektívnosť športovísk 
Identifikované operácie: 

● obnova verejných športovísk (napr. športové haly, zimný štadión) , okres Prievidza 

2.1.4 Energetická efektívnosť verejnej infraštruktúry  
Identifikované operácie: 

● obnova verejného osvetlenia LED technológia, okres Prievidza 
● budovanie lokálnej, regionálnej infraštruktúry prenosu energií, posilnená kabeláž verejného 

osvetlenia ako backbone lokálnej prenosovej siete – prenos energie medzi verejnými budovami, 
medzi OZE a infraštruktúrou elektromobility, okres Prievidza 

● Rozšírenie verejného osvetlenia,  

 
2.2 Obehová ekonomika a manažment odpadov (PC2) 

2.2.1 Regionálny manažment odpadov   
Identifikované operácie: 

● regionálne združenie samospráv pre manažment odpadov (plasty, biomasa, bioodpad) vrátane 
technológií zhodnocovania odpadov, okres Prievidza 

● Obecné kompostovisko a zberný dvor  
● aktivity vedúce k predchádzaniu vzniku odpadov  
● Skvalitnenie systému odpadového hospodárstva,  
● Zelená linka - Centrum spracovania zmesového komunálneho odpadu,  

2.2.2 Materiálová recyklácia odpadov 
2.2.3 Energetické zhodnocovanie odpadov    

Identifikované operácie: 
● budovanie lokálnych zdrojov energetického zhodnocovania odpadov, okres Prievidza 

 
2.3 Dostupná a efektívna technická infraštruktúra (voda, kanál) (PC2) 

2.3.1 Dostupnosť a obnova kanalizačnej siete 
Identifikované operácie: 

● Balík investícií Vodárenskej spoločnosti STVS, a.s. 
● Spoločné riešenie odkanalizovania obcí handlovskej doliny 

● Vybudovanie, dobudovanie  verejnej kanalizácie a ČOV  
2.3.2 Dostupnosť a obnova vodovodnej siete  

Identifikované operácie: 
● Balík investícií Vodárenskej spoločnosti STVS, a.s. 
● Verejná vodovodná sieť – výstavba, rekonštrukcia, dobudovanie 

 

 
2.4 Ekosystémové služby a ochrana biodiverzity (PC2) 

2.4.1 Eliminácia dopadov klimatickej zmeny 
 

2.5 Manažment krajiny vrátane obhospodarovanie krajiny (PC2) 
2.5.1 Manažment pôdy 

Identifikované operácie: 
● výsadba zelene - ovocných sadov na plochách a svahoch ohrozených eróziou a zosuvom, okres 

Prievidza 

● Rekultivácia pôdy v obciach 

2.5.2 Vlastnícke vzťahy  

2.6 Odolné regióny a mesta na zmenu klímy (PC2) 
2.6.1 Protipovodňová ochrana, regulácia a čistenie tokov 

Identifikované operácie: 
● údržba a regulácia vodných tokov a plôch vrátane malých tokov (riziko nárazových povodní), 

okres Prievidza 
● budovania odvodňovacích jarkov a suchých poldrov, okres Prievidza 
● Protipovodňové opatrenia na zmenu klimatických podmienok - Protipovodňové rigoly, 

protipovodňové zábrany - bariéry, protipovodňová výsadba,  
● Regulácie potokov 

2.6.2 Vnútrobloky a verejné priestory 
Identifikované operácie: 
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● Revitalizácia vnútroblokov, verejných priestranstiev, centrálnych zón, parkov,  
● Výstavba a revitalizácia oddychových zón  

2.6.3 Vodozádržné opatrenia 
Identifikované operácie: 

● vodozádržné opatrenia - eliminácia povodní, udržanie vody v krajine, okres Prievidza 
● Výstavba Viacúčelovej vodnej nádrže  
● Dobudovanie, rekonštrukcia  dažďovej kanalizácie  

 

2.7 Ochrana vody, pôdy a ovzdušia (PC2) 
2.7.1 Sanácia environmentálnych záťaží a revitalizácia brownfields 

Identifikované operácie: 
● zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží po banskej činnosti, uhoľnej elektrárni, okres 

Prievidza 
● sanácia kontaminovaných sedimentov vodných plôch, okres Prievidza 
● revitalizácia banského areálu na priemyselný park,  
● revitalizácia budov v areáloch bývalých štátnych majetkov  

2.7.2 Ochrana ovzdušia 
Identifikované operácie: 

● zlepšenie kvality ovzdušia nákup techniky na údržbu a zametanie komunikácií,  
2.7.3 Ochrana vôd 

Identifikované operácie: 
● alternatívne prístupy ku odkanalizovaniu odpadových vôd: koreňové čistiarne, domové čistiarne, 

okres Prievidza 

Priorita: 

3 Smart a bezpečná dopravná infraštruktúra 

Strategické a špecifické ciele 
 

3.1 Integrovaná udržateľná multimodálna mobilita (PC1, PC2, PC3) 
3.1.1 Ekologická železničná doprava 

Identifikované operácie: 
● Rekonštrukcia a budovanie zastávok  na trati Horná Štubňa – Prievidza (napr. nová zastávka 

v obci Chrenovec – Brusno, Chrenovec – Brusno) 
● Optimalizácia trate Prievidza – Jelšovce 
● podpora modelu vodíkovej železnice Horná Štubňa – Leopoldov, 

3.1.2 Elektromobilita  
Identifikované operácie: 

● inštalácia prvkov podpory elektromobility, okres Prievidza 
● Vybudovanie verejného parkoviska a elektronabíjacej stanice 

3.1.3 Multimodálna mobilita 
Identifikované operácie: 

● budovanie TIOD vrátane podpornej infraštruktúry napojenia na cyklo a pešiu infraštruktúru,  
● Budovanie a rekonštrukcia zastávok v obci  
● využívanie smart technológií (príchody, odchody autobusov), elektronické informačné tabule,  

3.1.4 Cyklomobilita 
Identifikované operácie: 

● dobudovanie siete regionálnych cyklotrás vo väzne na nosnú sieť Vážskej a Hornonitrianskej 
cyklomagistrály, okres Prievidza 

● prepájanie obcí cyklo a pešou infraštruktúrou pre podporu dennej mobility, okres Prievidza 

 
3.2 Moderná a bezpečná dopravná infraštruktúra (PC3) 

3.2.1 Bezpečná a plynulá dopravná infraštruktúra 
Identifikované operácie: 

● príprava a budovanie R2 Pravotice - Handlová, okres Prievidza 
● modernizácia ciest 1.triedy Handlová –Žiar nad Hronom a Nováky – Dolné Vestenice, okres 

Prievidza 
● obnova mostov 
● budovanie, rekonštrukcia dopravných komunikácií 

3.2.2 Napojenie regionálnej siete na nadregionálnu sieť 
 

Priorita: 

4 Kvalitné  a dostupné služby 
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Strategické a špecifické ciele 
 

4.1 Integrované, dostupné a efektívne služby (PC4) 
4.1.1 Regionálne sociálne podniky 

Identifikované operácie: 
● regionálne komunálne služby ako sociálny podnik samospráv pre manažment komunálnych 

služieb územia, okres Prievidza 
● zriaďovanie sociálnych podnikov  
● podpora zriaďovania obecných podnikov (napr. záhradnícky podnik,a i.)  

4.1.2 Moderné a efektívne zdravotné služby 
Identifikované operácie: 

● podporný systém atrahovania a stabilizácie zdravotníckych služieb v území, okres Prievidza 
● rekonštrukcie zdravotníckych zariadení vrátane polikliník, okres Prievidza 
● Vybudovanie CIZS Vybudovanie nového zdravotného strediska,  

4.1.3 Dostupné a inkluzívne bývanie 
Identifikované operácie: 

● rozvoj a budovanie podporného bývania – výstavba bytov pre špecifické skupiny obyvateľov, 
sociálne bývanie, okres Prievidza 

4.1.4 Dostupné sociálne služby 
Identifikované operácie: 

● regionálna sieť zariadení sociálnej starostlivosti, okres Prievidza 
● rozvoj podporných služieb a ubytovania  pre osoby zažívajúce násilie, okres Prievidza 
● podpora kapacít terénnej sociálnej služby, okres Prievidza 
● Budovanie, rekonštrukcia, rozšírenie kapacity zariadenia pre seniorov,  
● Vybudovanie ZSS a denného stacionára,  
● Vybudovanie polyfunkčného centra zahŕňajúceho Dom opatrovateľských služieb, obecnú 

knižnicu, komunitné centrum, drobné obchodné prevádzky,  
● Vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby  

4.1.5 Služby pre kultúrny a kultúrno-vzdelávací rozvoj obyvateľov  
4.1.6 Krízová intervencia 

 
4.2 Inkluzívne vzdelávanie (PC4) 

4.2.1 Budovanie kapacít predprimárneho vzdelávania 
Identifikované operácie  

● rozšírenie kapacít MŠ, okres Prievidza 
● Modernizácia a rekonštrukcia zariadení predškolskej výchovy  
● Rekonštrukcia interiérov materskej školy  
● Dobudovanie areálu materskej školy  

4.2.2 Celoživotné vzdelávanie a aktívne starnutie 

4.2.3 Budovanie kapacít primárneho vzdelávania 
Identifikované operácie  

● modernizácia špecializovaných učební ZŠ, Okres Prievidza 
● rozšírenie kapacít ZŠ, okres Prievidza 
● modernizácia vzdelávacieho a výchovného systému MŠ a ZŠ pre reflektovanie potrieb trhu 

práce a získavanie nový zručností, okres Prievidza 
● Digitalizácia vzdelávania  
● skvalitnenie vzdelávania v ZŠ a MŠ  

 
4.3 Podpora talentov a zdravý životný štýl (PC5) 

4.3.1 Športová a oddychová infraštruktúra 
Identifikované operácie: 

● budovanie a obnova multi športovísk v celom regióne, obnova existujúcej športovej  
infraštruktúry – futbalová infraštruktúra, telocvične, okres Prievidza 

● budovanie a obnova regionálnej špecifickej športovej infraštruktúry (plavárne, športové haly, 
zimný štadióny, ľadové plochy, strelnice, bežecké dráhy a pod.), okres Prievidza 

● Fitness v prírode - vybudovanie športovísk s fitness a workoutovými prvkami,  
● Vytvorenie oddychovej zóny  
● Budovanie bikeparkov a iných podobných atraktivít 
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Strategické a špecifické ciele  IÚS SPR Púchov 

 
Priorita: 

1 Inovatívna konkurencieschopná ekonomika  
 
Strategické a špecifické ciele 
 

1.1 Rozvoj smart infraštruktúry regionálnej ekonomiky (PC1) 
1.1.1 Kreatívne a inovačné centrá 

Identifikované operácie: 
● inovačno-kreatívne centrum FPT TnUAD, Púchov 

1.1.2 Výskumné a testovacie centrá 
 

1.2 Digitalizácia a automatizácia regionálnej ekonomiky (PC1) 
1.2.1 Inovačné centrá  
1.2.2 Technológie a smart výrobné procesy 

 

1.3 Rozvoj a posilňovanie ľudských kapacít vrátane vzdelávania pre regionálnu ekonomiku (PC1) 
1.3.1 Celoživotné vzdelávanie a rekvalifikácia 
1.3.2 Kariérne poradenstvo 
1.3.3 Stredné školstvo 
1.3.4 Podpora ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja 

 

1.4 Kooperácia triple helix  - výskumné a inovačné kapacity a využívanie technológií (PC1) 
1.4.1 Výskumné a inovačné kapacity 

 

1.5 Udržateľné a inovatívne poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo (PC1) 
1.5.1 Spolupráca a inovácie  
1.5.2 Efektívna prvovýroba  
1.5.3  Spracovateľský sektor s vysokou pridanou hodnotou 
1.5.4  Distribúcia a predaj - regionálna produkcia  

Identifikované operácie: 
● Podpora regionálnych značiek a výrobkov (napr. ovčiarstvo  a i.) 

1.5.5  Rozvoj ľudských kapacít 
4.3.7  Udržateľné lesné hospodárstvo 

  
 

1.6 Cestovný ruch ako pilier regionálnej ekonomiky (PC5) 
1.6.1 Obnova kultúrneho dedičstva a infraštruktúr s potenciálom pre  rozvoj                   

                        cestovného ruchu 
Identifikované operácie 

 obnova NKP, KP a objektov kultúrneho a prírodného dedičstva vrátane parkov  
1.6.2 Využívanie potenciálu prírodného dedičstva pre rozvoj cestovného ruchu 

Identifikované operácie 
● využívanie prírodného dedičstva pre rozvoj CR (napr. vybudovanie rozhľadne, vyhliadková 

veža, náučné chodníky s informačnými tabuľami, a i.) 

1.6.3 Jedinečná infraštruktúra regionálneho cestovného ruchu 
Identifikované operácie: 

● obnova infraštruktúry a jedinečných objektov a prvkov atraktivity  cestovného ruchu, okres 
Púchov 

● využitie vodných plôch okres Púchov 
● jedinečný lokálny produkt – región skla, okres Púchov 
● využitie geotermálnej energie pre účely CR, oddychové centrum, aquapark,   
● vodná rekreačná doprava, okres Púchov 
● Podpora infraštruktúry spojenej s kultúrnymi a prírodnými aktívami regiónov – amfiteáter, , 

revitalizácia náleziska Púchovskej kultúry, náučné chodníky, siene tradícií a pod. 

1.6.4 Cykloturistika 
Identifikované operácie: 

● dobudovanie prepojení medzi prvkami atraktivity, okres Púchov 
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1.6.5   Spolupráca aktérov a subjektov v cestovnom ruchu 
 

1.7 Podpora regionálnej/miestnej ekonomiky 
1.7.1 Podpora malého a stredného podnikania vrátane internacionalizácie a ochrany, transféru 

a komercionalizácie duševného vlastníctva 
1.7.2 Podpora obecných sociálnych podnikov a sociálnych podnikov MaS 
1.7.3 Infraštruktúra pre podnikanie vrátane priemyselných parkov 
1.7.4 Regionálny rozvojový fond (vrátane rizikového kapitálu) 
1.7.5 Inovatívne finančné nástroje 
1.7.6  Zelená ekonomika  

 

 
1.8 Rozumné mestá, obce a regióny – smart infraštruktúra (PC1)  

1.8.1 Infraštruktúra pre rozumné obce a mestá (smart cities) 
Identifikované operácie 

● podpora budovania inteligentných miest a zlepšovanie poskytovania verejných služieb.  
Inteligentné odpadové hospodárstvo, inteligentná mobilita, infraštruktúra pre alternatívne formy 
pohonu, inteligentné dopravné systémy, poskytovanie verejných služieb - participácia občanov, 
okres Púchov 

● modernizácia rozhlasu,  
● platforma pre komunikáciu s verejnosťou  
● rozšírenie kamerového systému  
● Podpora digitálnej pripojiteľnosti  

1.8.2 Infraštruktúra pre rozumný región (smart region) 
1.8.3 Moderné služby rozumných miest, obcí a regiónov 

Identifikované operácie 
● Smart city - Podpora budovania inteligentných miest a zlepšovanie poskytovania verejných 

služieb,  
● Vybudovanie infraštruktúry pre posilnenie kybernetickej bezpečnosti  
●  modernizácia a digitalizácia knižníc a iných služieb 

1.8.4 Dostupný internet všade 

 
1.9 Spolupracujúce a efektívne mestá, obce a regióny (PC5) 

1.9.1 Podpora kapacít plánovania a manažmentu 
1.9.2 Spoločné služby  
1.9.3 Bezpečnosť obyvateľov 

Identifikované operácie 
● Budovanie, rozšírenie kamerového systému  

 
1.10  Efektívne verejné politiky (PC5) 

 
Priorita: 

2 Udržateľné životné prostredie 
 
Strategické a špecifické ciele 
 

2.1 Energetická efektívnosť územia a verejnej infraštruktúry (PC2)  
2.1.1 Obnoviteľné zdroje energie (geotermál, solár, biomasa) 

Identifikované operácie: 
● Inštalácia lokálnych zdrojov na infraštruktúre samosprávy, okres Púchov 

● využívanie obnoviteľných zdrojov   
2.1.2 Energetická efektívnosť verejných budov  

Identifikované operácie: 
● Obnova verejných budov, okres Púchov 

2.1.3 Energetická efektívnosť športovísk 
Identifikované operácie: 

● Obnova šortovísk (napr. plaváreň, štadióny, a i.) 

2.1.4 Energetická efektívnosť verejnej infraštruktúry  
Identifikované operácie: 

● Obnova verejného osvetlenia LED technológia, okres Púchov 
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● Budovanie lokálnej, regionálnej infraštruktúry prenosu energií, posilnená kabeláž verejného 
osvetlenia ako backbone lokálnej prenosovej siete – prenos energie medzi verejnými budovami, 
medzi OZE a infraštruktúrou elektromobility, okres Púchov 

 
2.2 Obehová ekonomika a manažment odpadov (PC2) 

2.2.1 Regionálny manažment odpadov   
Identifikované operácie: 

● Regionálne združenie samospráv pre manažment odpadov (plasty, biomasa, bioodpad) vrátane 
technológií zhodnocovania odpadov, okres Púchov 

 
2.2.2 Materiálová recyklácia odpadov 
2.2.3 Energetické zhodnocovanie odpadov  

Identifikované operácie:   
● Kompostáreň - Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, okres Púchov 

 
2.3 Dostupná a efektívna technická infraštruktúra (voda, kanál) (PC2) 

2.3.1 Dostupnosť a obnova kanalizačnej siete 
Identifikované operácie: 

● Balík investícií Vodárenskej spoločnosti PVS, a.s. 
● Výstavba, rekonštrukcia stokovej siete (kanalizácie), ČOV 

2.3.2 Dostupnosť a obnova vodovodnej siete  
Identifikované operácie: 

● Balík investícií Vodárenskej spoločnosti PVS, a.s. 

● Výstavba, rekonštrukcia  vodovodu 
 

2.4 Ekosystémové služby a ochrana biodiverzity (PC2) 
2.4.1 Eliminácia dopadov klimatickej zmeny 

 
2.5 Manažment krajiny vrátane obhospodarovanie krajiny (PC2) 

2.5.1 Manažment pôdy 
2.5.2 Vlastnícke vzťahy  

2.6 Odolné regióny a mesta na zmenu klímy (PC2) 
2.6.1 Protipovodňová ochrana, regulácia a čistenie tokov 

Identifikované operácie: 
● údržba vodných tokov, okres Púchov 
● realizácia protipovodňových opatrení a regulácie toku  
● preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami,  
● regulácia vodného toku  

2.6.2 Vnútrobloky a verejné priestory 
Identifikované operácie: 

● revitalizácia vnútroblokov, verejných priestranstiev v meste a obciach 
● budovanie zelených parkov v obciach 

2.6.3 Vodozádržné opatrenia 
Identifikované operácie: 

● vodozádražné opatrenia –  
● ochrana pred povodňami  - Vytvorenie suchých poldrov a ostatné  preventívne opatrenia ako 

ochrana pred mimoriadnymi udalosťami spojenými so zmenou klímy,  
● realizácia  protipovodňových opatrení a regulácie toku v celom rozsahu, úprava mostov, 

zábradlí  
 

2.7 Ochrana vody, pôdy a ovzdušia (PC2) 
2.7.1 Sanácia environmentálnych záťaží 

Identifikované operácie: 
● rekultivácia a opätovné pretriedenie skládky, Lednické Rovné 
● zabezpečenie sanácie enviromentálnych záťaží,  

2.7.2 Ochrana ovzdušia 
2.7.3 Ochrana vôd 

Identifikované operácie: 
● Alternatívne prístupy ku odkanalizovaniu odpadových vôd: koreňové čistiarne, domové čistiarne, 

okres Púchov 

Priorita: 
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3 Smart a bezpečná dopravná infraštruktúra 

Strategické a špecifické ciele 
 

3.1 Integrovaná udržateľná multimodálna mobilita (PC1, PC2, PC3) 
3.1.1 Ekologická železničná doprava 

Identifikované operácie: 
● modernizácia železničnej trate Púchov - Považská Teplá  

3.1.2 Elektromobilita 
Identifikované operácie: 

● vybudovanie nabíjacích zariadení pre elektromobily, vybudovanie požičovne elektrobicyklov,  

 
3.1.3 Multimodálna mobilita 

Identifikované operácie: 
● TIOP – terminál integrovanej osobnej dopravy vrátane parkoviska P+R, Púchov 
● TIOP Lazy pod Makytou 
● rekonštrukcia autobusových zastávok,  
● Modernizácia vozidlového parku mestskej a prímestskej hromadnej dopravy  
● vybudovanie parkovacieho domu , vybudovanie záchytných parkovísk  
● modernizácia autobusových staníc a zastávok  
● vybudovanie parkovacích plôch v bezprostrednom okolí železničných staníc  

3.1.4 Cyklomobilita 
Identifikované operácie: 

● dobudovanie siete cyklotrás, okres Púchov 

 
3.2 Moderná a bezpečná dopravná infraštruktúra (PC3) 

3.2.1 Bezpečná a plynulá dopravná infraštruktúra 
Identifikované operácie: 

● príprava a budovanie R6, okres Púchov 
● modernizácia úseku cesty Lednické Rovné – Púchov, okres Púchov 

● rekonštrukcia a oprava miestnych komunikácií  

●  rekonštrukcia a oprava mostov  

● opatrenia na znižovanie emisií hluku z dopravy – realizácia protihlukových opatrení formou 

výstavby ako aj výsadby zelene, zabezpečujúcich znižovanie emisií hluku spôsobených cestnou 

a železničnou dopravou  

● budovanie obchvatov obcí (s cieľom vylúčenia ciest I.triedy z intravilánov obcí a miest)  

3.2.2 Napojenie regionálnej siete na nadregionálnu sieť 
Identifikované operácie: 

● Dobudovanie napojenia na nadregionálnu sieť ( napr. vybudovanie zjazdu D1 Beluša) 

Priorita: 
4 Kvalitné a dostupné služby 

 
Strategické a špecifické ciele 

 
4.1 Integrované, dostupné a efektívne komunitné služby (PC4) 

4.1.1 Regionálne sociálne podniky 
Identifikované operácie: 

● Regionálne komunálne služby ako sociálny podnik samospráv pre manažment komunálnych 
služieb územia, okres Púchov 

4.1.2 Moderné a efektívne zdravotné služby 
Identifikované operácie: 

● skvalitnenie služieb zdravotného strediska  
● zriadenie detských jaslí,  

4.1.3 Dostupné a inkluzívne bývanie 
4.1.4 Dostupné sociálne služby 

Identifikované operácie: 
● bezpečný domov pre osoby zažívajúce násilie a sociálne vylúčenie 
● podpora kapacít terénnej sociálnej služby, okres Púchov 
● vybudovanie zariadenia pre seniorov 

4.1.5 Služby pre kultúrny a kultúrno-vzdelávací rozvoj obyvateľov  
4.1.6 Krízová intervencia 
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4.2 Inkluzívne vzdelávanie (PC4) 

4.2.1 Budovanie kapacít predprimárneho vzdelávania 
Identifikované operácie  

● rozšírenie kapacity Materskej školy  

● Modernizácia vzdelávacieho a výchovného systému MŠ - získavanie nových zručností  

4.2.2 Celoživotné vzdelávanie a aktívne starnutie 

Identifikované operácie  
● akadémia 3 veku , inovačno-kreatívne centrum FPT TnUAD,  Púchov 
● budovanie, rekonštrukcia obecnej knižnice (digitalizácia, vybavenie, kompletná rekonštrukcia),  

 

4.2.3 Budovanie kapacít primárneho vzdelávania 
Identifikované operácie  

● modernizácia  učební ZŠ,  
● rozšírenie kapacít Základnej školy  

● Modernizácia vzdelávacieho a výchovného systému ZŠ - získavanie nových zručností  

 

4.3 Podpora talentov a zdravý životný štýl (PC5) 
 

4.3.1 Športová a oddychová infraštruktúra 
Identifikované operácie: 

●  Budovanie a obnova multi-športovísk, budovanie regionálnej špecifickej športovej 
infraštruktúry, obnova existujúcej infraštruktúry – napr. futbalová infraštruktúra, pumprack a i., 
okres Púchov 

● modernizácia a zatraktívnenie letného kúpaliska,  
● rekreačno - oddychový areál. 
● obnova detských ihrísk  
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Strategické a špecifické ciele  IÚS SPR Trenčiansko 

 
 

Priorita: 

1 Inovatívna konkurencieschopná ekonomika  
 
Strategické a špecifické ciele 
 

1.1 Rozvoj smart infraštruktúry regionálnej ekonomiky (PC1) 
1.1.1 Kreatívne a inovačné centrá 
1.1.2 Výskumné a testovacie centrá 

1.2 Digitalizácia a automatizácia regionálnej ekonomiky (PC1) 
1.2.1 Inovačné centrá  
1.2.2 Technológie a smart výrobné procesy 

 

1.3 Rozvoj a posilňovanie ľudských kapacít vrátane vzdelávania pre regionálnu ekonomiku (PC1) 
1.3.1 Celoživotné vzdelávanie a rekvalifikácia 
1.3.2 Kariérne poradenstvo 
1.3.3 Stredné školstvo 
1.3.4 Podpora ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja 

 

1.4 Kooperácia triple helix  - výskumné a inovačné kapacity a využívanie technológií (PC1) 
1.4.1 Výskumné a inovačné kapacity 
1.4.2 Inovačné klastre VaV 
1.4.3 Produkčné klastre 
1.4.4 Podpora sieťovania podnikateľských subjektov 

 

1.5 Udržateľné a inovatívne poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo (PC1) 
1.5.1 Spolupráca a inovácie  
1.5.2 Efektívna prvovýroba  
1.5.3  Spracovateľský sektor s vysokou pridanou hodnotou 
1.5.4  Distribúcia a predaj regionálnych produktov a miestnych špecialít 
1.5.5  
1.5.6  Rozvoj ľudských kapacít 
4.3.8  Udržateľné lesné hospodárstvo 

  
 

1.6 Cestovný ruch ako pilier regionálnej ekonomiky (PC5) 
1.6.1 Obnova kultúrneho dedičstva a infraštruktúr s potenciálom pre  rozvoj                   

                        cestovného ruchu 
Identifikované operácie 

● rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok, kultúrnych pamiatok, múzeí, galérií, parkov – 
všetkých produktov CR 

1.6.2 Využívanie potenciálu prírodného dedičstva pre rozvoj cestovného ruchu 
Identifikované operácie 

● využívanie prírodného dedičstva pre rozvoj CR (napr. vybudovanie rozhľadne, vyhliadková 
veža, náučné chodníky s informačnými tabuľami, a i.) 

1.6.3 Jedinečná infraštruktúra regionálneho cestovného ruchu 
Identifikované operácie: 

● obnova infraštruktúry a jedinečných objektov a prvkov atraktivity  cestovného ruchu, okres 
Trenčín 

● jedinečné lokálne produkty –, kúpeľníctvo, folklór a remeslá, lesná železnička, pútnické miesto, 
hrady, atď... okres Trenčín 

● Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026  
1.6.4 Cykloturistika 

Identifikované operácie: 
● dobudovanie cyklistických prepojení medzi prvkami atraktivity, okres Trenčín 
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1.6.5   Spolupráca aktérov a subjektov v cestovnom ruchu 

 
1.7 Podpora regionálnej/miestnej ekonomiky 

1.7.1 Podpora malého a stredného podnikania vrátane internacionalizácie a ochrany, transféru 
a komercionalizácie duševného vlastníctva 

1.7.2 Podpora obecných sociálnych podnikov a sociálnych podnikov MaS 
1.7.3 Infraštruktúra pre podnikanie vrátane priemyselných parkov 
1.7.4 Regionálny rozvojový fond (vrátane rizikového kapitálu) 
1.7.5 Inovatívne finančné nástroje 
1.7.6  Zelená ekonomika  

 

 
1.8 Rozumné mestá, obce a regióny – smart infraštruktúra (PC1)  

1.8.1 Infraštruktúra pre rozumné obce a mestá (smart cities) 
Identifikované operácie 

● podpora budovania inteligentných miest a zlepšovanie poskytovania verejných služieb.   
● vývoj a aplikovanie moderných technológii,  
● Využívanie výhod digitalizácie pre občanov, podniky a vlády –  
● podpora výskumu, vývoja a nasadzovania udržateľných IKT riešení  
● Podpora budovania inteligentného mesta a mestskej funkčnej oblasti -  
● Kamerové systémy - Okres Trenčín  
● Zavádzanie pokrytia wifi v obciach a verejne dostupných miestach komunitného života,  
● DIGITALIZÁCIA a modernizácia verejných služieb - Bezpečnosť obce - verejného priestoru - 

Typy projektov - smart city  smart mobilita, smart manažment odpadu, smart parkovanie, smart 
energetický manažment, smart environment, smart living a pod.  

● Optické siete zemou - podpora digitalizácie, bezdrôtový rozhlas možnosť napojenia SMART 
(inteligentných) riešení k tejto infraštruktúre 

1.8.2 Infraštruktúra pre rozumný región (smart region) 
Identifikované operácie 

1.8.3 Moderné služby rozumných miest, obcí a regiónov 
Identifikované operácie 

● Využívanie výhod digitalizácie pre občanov, podniky a vlády –  
● aktualizácia  webových stránok obcí,, digitalizácia 

1.8.4 Dostupný internet všade 

 
1.9 Spolupracujúce a efektívne mestá, obce a regióny (PC5) 

1.9.1 Podpora kapacít plánovania a manažmentu 
1.9.2 Spoločné služby  
1.9.3 Bezpečnosť obyvateľov 

Identifikované operácie 

● Kamerové systémy vo verejných priestoroch (zvýšenie bezpečnosti občanov a ochrana 
majetku) 

 
1.10  Efektívne verejné politiky (PC5) 

 
Priorita: 

2 Udržateľné životné prostredie 
 
Strategické a špecifické ciele 
 

2.1 Energetická efektívnosť územia a verejnej infraštruktúry (PC2)  
2.1.1 Obnoviteľné zdroje energie (geotermál, solár, biomasa) 

Identifikované operácie: 
● Realizácia geotermálneho vrtu a jeho následné využitie, 
● Využívanie OZE vo verejných budovách  

2.1.2 Energetická efektívnosť verejných budov  
Identifikované operácie: 

● Komplexná obnova verejných budov, okres Trenčín 

2.1.3 Energetická efektívnosť športovísk 
Identifikované operácie: 

● obnova športovísk –zvyšovanie energetickej efektivity, okres Trenčín 
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2.1.4 Energetická efektívnosť verejnej infraštruktúry  

 
2.2 Obehová ekonomika a manažment odpadov (PC2) 

2.2.1 Regionálny manažment odpadov   
Identifikované operácie: 

● regionálne združenie samospráv pre manažment odpadov (plasty, biomasa, bioodpad) vrátane 
technológií zhodnocovania odpadov, okres Trenčín 

● nákup strojov a mechanizmov na odvoz komunálneho odpadu, 
● Výstavba dotrieďovacej linky, respektíve linky na mechanicko-biologickú úpravu odpadu 
● Výstavba zberného dvora  
● Efektívnejšie a hospodárnejšie narábanie s odpadom,  
● Zlepšenie systému odpadového hospodárstva  
● Vybudovanie kompostární 

2.2.2 Materiálová recyklácia odpadov 
Identifikované operácie: 

 Zavádzanie systému resp. centier opätovného používania ako možnosť 
predchádzania vzniku odpadov 

 
2.2.3 Energetické zhodnocovanie odpadov    

 
2.3 Dostupná a efektívna technická infraštruktúra (voda, kanál) (PC2) 

2.3.1 Dostupnosť a obnova kanalizačnej siete 
Identifikované operácie: 

● balík investícií vodárenskej spoločnosti TVK, a.s. 
● vybudovanie a dobudovanie kanalizačnej siete ČOV,  

● opatrenia zvyšujúce kvalitu vôd v území, malé domové čistiarne odpadových vôd, prípadne 
systémy koreňových čistiarní 

2.3.2 Dostupnosť a obnova vodovodnej siete  
Identifikované operácie: 

● balík investícií vodárenskej spoločnosti TVK, a.s. 

● Rekonštrukcia a rozšírenie verejného vodovodu,  
 

2.4 Ekosystémové služby a ochrana biodiverzity (PC2) 
2.4.1 Eliminácia dopadov klimatickej zmeny 

Identifikované operácie: 
• opatrenia na znižovanie dopadov klimatických zmien a uhlíkovej stopy v urbanizovanom 
prostredí na území SPR 

 budovanie, respektíve výsadba líniovej sprievodnej vegetácie (zeleň popri cestných 
komunikáciách a cyklotrasách) ako tvorba prepojenia medzi urbanizovanou krajinou a voľnou okolitou 
prírodou 

 
2.5 Manažment krajiny vrátane obhospodarovanie krajiny (PC2) 

2.5.1 Manažment pôdy 
2.5.2 Vlastnícke vzťahy  

 

2.6 Odolné regióny a mesta na zmenu klímy (PC2) 
2.6.1 Protipovodňová ochrana, regulácia a čistenie tokov 

Identifikované operácie: 
● Údržba a regulácia vodných tokov, okres Trenčín 
● údržba vodných plôch  
● Vodozádržné a protipovodňové opatrenia  
● Výstavba protizáplavových opatrení,  
● Zelená infraštruktúra / revitalizácia verejného priestranstva - Typy projektov - vodozádržné 

opatrenia, opatrenia na zníženie hluku a prašnosti, revitalizácia zelene, zelené parky, opatrenia 
z nízkouhlíkových stratégií, opatrenia na adaptáciu a mitigáciu zmeny klímy, 

● Adaptačné opatrenia na zmenu klímy, ochranu pred mimoriadnymi udalosťami  

2.6.2 Vodozádržné opatrenia 
Identifikované operácie: 

● vodozádržné opatrenia, budovanie suchých poldrov a pod. okres Trenčí 
● Adaptačné opatrenia na zmenu klímy, ochranu pred mimoriadnymi udalosťami spojenými so 

zmenou klímy a znižovanie rizika katastrofa,  

● Budovanie zelených striech a vsakovacích nádrží (zachytávanie vody v území) 

2.6.3 Vnútrobloky a verejné priestory 
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Identifikované operácie: 
● revitalizácia zelene školských areálov za účelom skvalitnenia životného prostredia, okres 

Trenčín 
● revitalizácia vnútroblokov a verejných priestranstiev v obciach 
● revitalizácia mestských vnútroblokov a verejných priestorov s cieľom zazelenania miest 

a predchádzaniu vzniku teplotných ostrovov.  
● Výstavba nových verejných a prírodných parkov a verejných priestorov s využitím zelených 

riešení 
 

2.7 Ochrana vody, pôdy a ovzdušia (PC2) 
2.7.1 Sanácia environmentálnych záťaží 
2.7.2 Ochrana ovzdušia 
2.7.3 Ochrana vôd 

Identifikované operácie: 
● alternatívne prístupy ku odkanalizovaniu odpadových vôd: koreňové čistiarne, domové čistiarne, 

okres Trenčín 
 

 
Priorita: 

3 Smart a bezpečná dopravná infraštruktúra 

Strategické a špecifické ciele 
 

3.1 Integrovaná udržateľná multimodálna mobilita (PC1, PC2, PC3) 
3.1.1 Ekologická železničná doprava 

Identifikované operácie: 
● modernizácia (elektrifikácia) železničnej trate Trenčín – Chynorany, prímestská doprava, okres 

Trenčín 
● budovanie RORO terminálu nákladnej železničnej dopravy, okres Trenčín 

3.1.2 Elektromobilita 
3.1.3 Multimodálna mobilita 

Identifikované operácie: 
● integrovaný dopravný systém  
● TIOD vrátane záchytných parkovísk s napojením na cyklotrasy a verejnú osobnú dopravu,  

využitie smart technológií na zdieľanie informácií o doprave, 
● Rekonštrukcia mostov, budovanie nových mostov a lávok  
● Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií,  
● Posilnenie prímestskej železničnej dopravy ako súčasť podpory ekologickej formy verejnej 

dopravy ,  
● Zvýšenie podielu elektrickej trakcie na celkových výkonoch železničnej dopravy , zlepšenie 

kvality železničnej infraštruktúry pre služby vnútroštátnej osobnej a nákladnej dopravy, 
odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej sieti TEN-T, zníženie časových strát a 
prevádzkových nákladov a rozvoj služieb v regionálnej osobnej doprave –  

● reorganizácia dopravy a úprava autobusových zastávok - úprava križovania miestnych ciest a 
ciest II. a III. triedy, 

● Udržateľná mobilita - verejná osobná doprava - Typy projektov - záchytné parkoviská pri 
železničnej (autobusovej) stanici s vybavenosťou pre cyklodopravu, autobusové zálivy s 
autobusovými zastávkami, usporiadanie vnútorného systému dopravy obce pri objektoch 
verejných služieb - ZŠ, KD, Zdravotné strediská, centrá obcí, poskytovaných pre viac obcí , 

●  

3.1.4 Cyklomobilita 
Identifikované operácie: 

● Dobudovanie siete cyklotrás dopravnej mobility, okres Trenčín 
● cyklotrasy naväzujúce na kostrovú sieť, cyklotrasy k železničnej (autobusovej) stanici, cyklotrasy 

prepájajúce obce s mestami, cyklotrasy k priemyselným parkom,  

 
3.2 Moderná a bezpečná dopravná infraštruktúra (PC3) 

3.2.1 Bezpečná a plynulá dopravná infraštruktúra 
Identifikované operácie: 

● modernizácia I/9 Drietoma – Horná Nitra , okres Trenčín 
● budovanie R2 D1-Horná Nitra, okres Trenčín  
● zvyšovanie bezpečnosti dopravnej infraštruktúry – pešie komunikácie, priechody pre chodcov 

a iné , okres Trenčín  
● rekonštrukcia komunikácií I.,II. a III triedy a miestnych komunikácií 
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● realizácia preložiek ciest, obchvatov a kruhových križovatiek a iných vhodných križovatiek 
s cieľom zvýšenia plynulosti a bezpečnosti dopravy 

● obnova mostných konštrukcií vrátane doplnkovej infraštruktúry (chodníky, osvetlenie), okres 
Trenčín 

● Zmena dopravného riešenia v centrách miest a obcí a v zaťažených lokalitách  

3.2.2 Napojenie regionálnej siete na nadregionálnu sieť 

 
Priorita: 

4 Kvalitné a dostupné služby 
 
Strategické a špecifické ciele 

 
4.1 Integrované, dostupné a efektívne služby (PC4) 

4.1.1 Regionálne sociálne podniky 
4.1.2 Moderné a efektívne zdravotné služby 
4.1.3 Dostupné a inkluzívne bývanie 
4.1.4 Dostupné sociálne služby 

Identifikované operácie: 
● podpora kapacít terénnej sociálnej služby, okres Trenčín 
● vybudovanie komunitného centra,  
● podpora budovania kapacít pobytových sociálnych služieb, okres Trenčín 
● Výstavba infraštruktúry pre obyvateľov v dôchodkovom veku, sociálne odkázaných obyvateľov, 

nájomná bytová výstavba, Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre občanov ,  
● Rozšírenie zariadenia pre seniorov 
● Výstavba útulkov pre ľudí v krízovej situácii 
● Zriadenie a prevádzkovanie protialkoholických záchytných izieb 
● Rozvoj existujúcich personálnych kapacít (vzdelávanie) v sociálnych službách   

4.1.5 Služby pre kultúrny a kultúrno-vzdelávací rozvoj obyvateľov  
4.1.6 Krízová intervencia 

 

4.2 Inkluzívne vzdelávanie (PC4) 
4.2.1 Budovanie kapacít predprimárneho vzdelávania 

Identifikované operácie: 
● Rozšírenie kapacít MŠ, výstavba nových MŠ, revitalizácia areálov MŠ 

4.2.2 Celoživotné vzdelávanie a aktívne starnutie 

4.2.3 Budovanie kapacít primárneho vzdelávania 
Identifikované operácie: 

● Rozšírenie a modernizácia ZŠ, revitalizácia areálov ZŠ,  

 
4.3 Podpora talentov a zdravý životný štýl (PC5) 

4.3.1 Športová a oddychová infraštruktúra 
Identifikované operácie: 

● budovanie a obnova multi-športovísk, budovanie regionálnej špecifickej športovej infraštruktúry, 
obnova existujúcej infraštruktúry – školské športoviská, futbalová infraštruktúra, okres Trenčín 

● dobudovanie kúpalísk, oddychových zón, vytváranie športovísk pre novo vytvárané športy 
● obnova športových centier 

 

 


