
Integrovaný regionálny operačný program  (IROP) – stručné 

zhrnutie podporovaných aktivít 

Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP“) predstavuje programový 

dokument SR pre programové obdobie 2014 – 2020, ktorého globálnym cieľom je prispieť k 

zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb 

s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú 

a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. 

Prioritné osi: 
Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch  
Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám  
Prioritná os č. 3: Konkurencieschopné a atraktívne regióny pre podnikanie a 

zamestnanosť  
Prioritná os č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na 

životné prostredie  
Prioritná os č. 5: Miestny rozvoj vedený komunitou  
Prioritná os č. 6: Technická pomoc  
 
Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch  

 
1.1. Posilnenie regionálnej mobility – zlepšenie dostupnosti na sieť TEN-T a 

nadradenej dopravnej infraštruktúry, zvyšovanie bezpečnosti (podľa schváleného 
Masterplanu –Strategického plánu rozvoja ciest a údržby na úrovni regiónov). 

• Rozvoj plánov mobility  
• Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III.triedy (výnimočne III.triedy)  
• Výstavba nových úsekov 
• Príprava projektovej dokumentácie 

 
1.2. Zlepšovanie ekologických dopravných systémov  
1.2.1. Rozvoj verejnej osobnej dopravy  

 Spracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy 

 Zabezpečenie informačných systémov VOD 

 Infraštruktúrne opatrenia – budovanie vyhradených jazdných pruhov pre VOD, 
modernizácia a rekonštrukcia prestupných uzlov, zastávok, obratísk dopravy, 
parkovísk 

 Obnova (vrátane nákupu) vozového parku mestskej a prímestskej dopravy 
1.2.2. Zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy 

 rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry – cyklistické 
komunikácie a doplnková infraštruktúra  

 budovanie prvkov upokojovania dopravy 

 zvyšovanie bezpečnosti premávky 

 
Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám  

 
2.1.1. Podpora sociálnej infraštruktúry 
• potreba transformovať spôsob poskytovania sociálnych služieb a 

náhradnej starostlivosti v zmysle deinštitucionalizácie – transformácia 
existujúcich zariadení sociálnych služieb, detské domovy  

• investície do budov a materiálno-technického vybavenia budov poskytujúcich 
sociálne služby na komunitnej báze (podpora podporovaného bývania, domovov 
sociálnych služieb s týždenným pobytom, denných stacionárov, terénnych služieb 



a i.) 

 
2.1.2.Podpora zdravotníckej infraštruktúry 
• centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti – budú vytvorené vo vybraných 

sídlach - zlepšenie dostupnosti ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti, investície do 
budov a materiálno-technického vybavenia 

• modernizácia nemocníc - v kompetencii MZ SR. 

 
2.2.Podpora infraštruktúry vzdelávania a celoživotného 

vzdelávania 
Podpora investícií do budov a materiálno-technologického vybavenia: 
• materských škôl – rozširovanie kapacít prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou 

(vrátane výstavby nových objektov), stavebno-technické úpravy objektov a areálu, 
vnútorné vybavenie, energetická efektivita – iba v nadväznosti na rozširovanie 
kapacít MŠ,  

• základných škôl – obstaranie vybavenia a stavebno-technické úpravy 
jazykových, technických a prírodovedných učební, knižníc 

• stredných odborných škôl (najmä centier odborného vzdelávania a prípravy) 
–  investície do stavebných úprav (prístavba, rekonštrukcia, energetická 
efektivita) a materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk pre 
praktické vyučovanie, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, podnikateľské 
inkubátory, modernizácia internátov  

 
Prioritná os č. 3: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám  

Kreatívne produkty a služby pre rast a zamestnanosť v 
kultúrnom a kreatívnom sektore 
• Vytvorí sa jedno kreatívne centrum pre kraj, kde sa budú poskytovať služby 

pre kreatívny priemysel – napr. dizajn, hudba, film, softwér, reklama....  
• v kompetencii MK SR,  

 
Prioritná os č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na 
životné prostredie  
 

4.1. Zvýšenie energetickej efektívnosti budov na bývanie (ŠFRB) 
• komplexná rekonštrukcia budov vrátane podpory inovačných nízkouhlíkových 

technológií – v kompetencii MDVRR, nie je súčasťou RIUS 

 
4.2. Investovanie do sektora vodného hospodárstva 

 
4.2.1. Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou 

a odvádzaním a čistením odpadových vôd  
• rekonštrukcia prívodov vody, vodovodných sietí a zariadení v obciach,  
• rekonštrukcia stokovej siete a zariadení v obciach,  
• budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov ich súbežnej výstavby s výstavbou 

verejnej kanalizácie  
• budovanie verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd pre obce od 1000 do 2 

000 obyvateľov 
• rekonštrukcia, budovanie nových vodárenských zdrojov podzemných vôd  

 
4.3.1. Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry 
• regenerácia vnútroblokov sídlisk – realizácia v celom území TSK 
• realizácia aktivít iba v území URM – udržateľného rozvoja miest – t.j. mesto 

Trenčín + 7 okolitých obcí  



• opatrenia na zníženie hluku a znečistenia ovzdušia,  
• prirodzené krajinné prvky ako napr. malé vodné toky, ostrovčeky lesa, živé 

ploty;  
• zazelenanie miest, mestské prvky napr. zelené parky, izolačná zeleň, zelené 

steny a zelené strechy;  
• aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry: zelené koridory pozdĺž 

cyklotrás, zelené steny na protihlukových stenách;  
• osobitné zberné systémy na odpadovú a dažďovú vodu 

 
Prioritná os č. 5: Miestny rozvoj vedený komunitou  
 v kompetencii MPRV SR, , nie je súčasťou RIUS 

 prijímateľmi podpory budú v tejto prioritnej osi MAS – miestne akčné skupiny, ktoré 
budú znovu vyberané MPRV pre Program rozvoja vidieka, je dôležité pre obce byť 
v MAS alebo VSP a žiadať o podporu na implementáciu stratégie CLLD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


