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SPU NR - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Komisia RR a ÚP ZNSK
Regionálne združenie ZMOS - Nitrianske RZ ZMOS
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Nitriansky samosprávny kraj (NSK)  je dynamicky sa rozvíjajúci región, kto-
rého prioritou je budovať výkonnú a konkurencieschopnú ekonomiku, založe-
nú predovšetkým na odvetviach využívajúcich moderné technológie a produ-
kujúcich vysokú pridanú hodnotu.

Snahou NSK je posilňovanie konkurencieschopnosti a príťažlivosti re-
giónu. V centre pozornosti je aj zamestnanosť prostredníctvom skvalitnenia 
investícií do ľudského kapitálu. Kraj sa v tejto dôležitej oblasti sústreďuje na 
posilňovanie inovácií a podpory znalostnej spoločnosti, podnikania, ochrany 
a zlepšovania životného prostredia aj skvalitňovania dostupnosti, prispôsobi-
vosti zamestnancov a podnikateľskej sféry. Úlohou samosprávy je tiež príprava 
a vytváranie podmienok pre podnikanie a podpora podnikateľov prostredníc-
tvom tvorby strategických opatrení v oblasti rozvoja hospodárstva v Nitrian-
skom kraji. Najvýznamnejším impulzom na zvýšenie konkurencieschopnosti 
regiónu a podnikateľského prostredia je príchod investície Jaguar Land Rover. 
NSK spolupracuje s touto spoločnosťou pri príprave budúcich zamestnancov 
aj rozšírením ponuky vzdelávacích odborov na  stredných priemyselných ško-
lách zameraných na výučbu elektrotechnických odborov. Konkurencieschop-
nosť regiónu zvýši aj novovybudované výskumné centrum AgroBio Tech na 
Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Centrum sústredí poznatky 
z oblasti poľnohospodárskych a biotechnologických vied či potravinárskych 
technológií a pomôže ich prenosu do praxe. 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) NSK je súčasťou kom-
plexu strategických a programových dokumentov Slovenskej republiky, vypra-
covávaných na úrovni štátu a na úrovni krajov respektíve regiónov  pre vyu-
žitie európskych štrukturálnych a investičných fondov. Je jedným z hlavných 
nástrojov, prostredníctvom ktorého kraj zabezpečuje regionálny rozvoj. Pri 
jeho vypracovaní sa uplatňoval princíp partnerstva, čo znamená spluprácu 
s príslušnými najdôležitejšími socio-ekonomickými partnermi v regióne. Sú-
časťou analytických podkladov bola SWOT analýza, klasifikujúca  vnútornú 
charakteristiku kraja na silné a slabé stránky. Dokument bol spracovaný na 
báze partnerstva a možnosti zapojenia partnerov, subjektov regionálnej po-
litiky a verejnosti do jeho tvorby a prípravy. Najdôležitejšou časťou tohto do-
kumentu je dosiahnutie vízie kraja prostredníctvom stanovených globálnych 
cieľov.  Zmyslom vízie je: 

 „Nitriansky kraj bude rozvíjať diverzifikované hospodárstvo založené na 
moderných technológiách produkujúcich tovary a služby s vysokou pridanou 
hodnotou a vytvárať aktívne prostredie pre výskum, vývoj a inovácie.  Do roku 
2022 chce zvýšiť sociálny a environmentálny štandard života obyvateľov s kva-
litnou a dostupnou infraštruktúrou.“

Dôležité je tiež pripomenúť, že schválením PHSR v Zastupiteľstve NSK bol 
ukončený proces jeho vypracovania a v súčasnosti NSK čaká dôležitá úloha pri 
jeho implementácii v spolupráci so socio-ekonomickými partnermi, pravidel-
né každoročné vyhodnocovania a iniciácia prípadných potrebných zmien.  Ide 
o vytvorenie takých podmienok, pri ktorých budú naplnené  stanovené ciele, 
opatrenia a aktivity s možnosťou čo najefektívnejšieho využitia finančných 
prostriedkov z viacerých zdrojov nielen krajského rozpočtu, ale tiež zo štátne-
ho rozpočtu a z rozpočtu EÚ.  

Predslov

doc. Ing. Milan Belica, PhD.
predseda Nitrianskeho 
samosprávneho kraja
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Úvod
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

kraja je základný a kľúčový strednodobý programový do-
kument vypracovaný v súlade so Zákonom č. 309/2014 
Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z. 
o podpore regionálneho rozvoja, s cieľmi a prioritami Ná-
rodnej stratégie regionálneho rozvoja SR s uplatňovaním 
princípu partnerstva.

Nový Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 - 2022 
bol spracovaný na báze partnerstva rozhodujúcich subjek-
tov regionálnej politiky pôsobiacich na území Nitrianske-
ho samosprávneho kraja (NSK)  - zástupcovia miest, obcí 
a mikroregiónov, podnikateľov, profesijných organizácií, 
vzdelávacích inštitúcií a neziskového sektora. Aktívna 
účasť regionálnych subjektov na území NSK bola zabezpe-
čená prostredníctvom pracovných skupín, v ktorých boli 
nominované rozhodujúce subjekty regionálnej politiky. 
Vytvorené boli tri pracovné skupiny (PS): PS pre hospodár-
sku oblasť, PS pre sociálnu oblasť, PS pre oblasť životného 
prostredia.

Uvedený strategický dokument podliehal posudzova-
niu vplyvov na životné prostredie (SEA) podľa zákona č. 
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov. Celý proces (SEA) bol ukončený v mesiaci 
október 2016.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvo-
ja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 – 2022 (PHSR 

NSK) bol schválený Zastupiteľstvom Nitrianskeho samo-
správneho kraja konaného dňa 12. decembra 2016 uzne-
sením č. 196/2016.

Spracovateľom “Programu hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 
2016 – 2022” bola Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 
Fakulta prírodných vied, Katedra geografie a regionálneho 
rozvoja.

Organizačné zabezpečenie vzniku dokumentu sa rea-
lizovalo prostredníctvom komunikácie spracovateľa s od-
borom strategických činností Úradu NSK a pracovnými 
skupinami. Ďalšími partnermi v procese tvorby dokumen-
tu boli dotknuté subjekty, verejnosť, komisie zastupiteľ-
stva NSK a zastupiteľstvo NSK.

Odbor strategických činností Úradu NSK zodpovedal za:
• definovanie jednotlivých konkrétnych krokov pri 

tvorbe plánu a časový harmonogram realizácie,
• monitorovanie procesu prípravy plánu a dodržia-

vanie časového harmonogramu,
• zabezpečenie monitorovacích a hodnotiacich 

správ
• koordinačná činnosť pri spracovaní čiastkových 

monitorovacích správ,
• informovanie vedenia samosprávy.

Za poskytovanie monitorovacích indikátorov a spra-
covanie čiastkových monitorovacích správ budú zodpo-
vedné relevantné odbory Úradu NSK.
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symboly nitrianskeho samosPrávneho kraja
Symbolmi Nitrianskeho samosprávneho kraja sú erb, 

vlajka a pečať.

erb 
Nitriansky samosprávny kraj sa prihlásil k erbu nie-

kdajšieho vyššieho územného samosprávneho celku so 
sídlom v Nitre - Nitrianskej stolice (Nitrianskej župy), 
udelený jej panovníkom r. 1550. Súčasná podoba erbu 
NSK vychádza z jeho historickej podoby s prihliadnutím 
na jeho stvárnenie na niekdajšom Župnom dome v Nitre. 
Nitriansky stoličný erb patrí do skupiny erbov tých stolíc, 
ktorých „dedičnými“ županmi boli biskupi, preto v nich 
dominuje hagiografický motív. Erb svojim obsahom vy-
chádza z jednej zo stredovekých legiend o sv. Ladislavovi, 
uhorskom kráľovi v rokoch 1077-1095, podľa ktorej za-
chránil princeznú pred pohanským Kumánom. Legenda 
je domácim variantom legendy o sv. Jurajovi - patrónovi 
rytierov, ktorý zachránil princeznú pred drakom - steles-
nením diabla a zla.

Popis erbu: v modrom štíte na zelenej pažiti ležiaci 
zlatoodetý Kumán, vo zdvihnutej ľavici so zlatým lukom, 
opierajúci sa o pravý lakeť so strieborným šípom, nad ním 
pravou nohou na ňom stojaci zlatovlasý a zlatobradý ry-
tier, korunovaný zlatou uzavretou korunou, na krku so zla-
tou reťazou, odetý v striebornom brnení s červenou cípo-
vitou suknicou, opásaný zlatým mečom na zlatom opasku, 
vo zdvihnutej pravici so striebornou bojovou sekerou na 
zlatej rukoväti, ľavicou sa opierajúci o červený trojuhlý štít 
so strieborným dvojitým krížom.

vlajka
Vlajka Nitrianskeho samosprávneho kraja má podobu 

rozdeleného a raz v jednej tretine od žrde štiepeného lis-
tu, ktorého polia sú sfarbené modro-červeno, žlto-modro. 
Pomer strán vlajky je 3:2. 

PeČať
Pečať Nitrianskeho samosprávneho kraja je okrúhla, 

uprostred s erbom Nitrianskeho samosprávneho kraja 
a kruhopisom „ NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ.“ Z pe-
čate Nitrianskeho samosprávneho kraja je odvodená pe-
čiatka, ktorá tvorí kruh o priemeru 36 mm, v ktorom je 
erbový znak Slovenskej republiky (trojvŕšie s dvojkrížom), 
okolo ktorého je kruhový nápis „SLOVENSKÁ REPUBLIKA – 
Nitriansky samosprávny kraj.

Erb Nitrianskeho samosprávneho kraja

Vlajka Nitrianskeho samosprávneho kraja

Pečať Nitrianskeho samosprávneho kraja
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Poloha a vymedzenie nsk

Nitriansky samosprávny kraj v súčasnej podobe vznikol 
v roku 1996 zákonom NR SR č. 221/1996 Z. z. o územnom 
a správnom usporiadaní Slovenskej republiky. V roku 2001 
zákonom Národnej rady SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve 
vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch). 

NSK sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenskej re-
publiky, pričom na juhu hraničí s Maďarskou republikou 
(so župami Györ – Moson – Sopron, Komárom – Eszter-

gom a Pest). Na východe susedí s Banskobystrickým samo-
správnym krajom (s okresmi Veľký Krtíš, Krupina, Banská 
Štiavnica a Žarnovica), na severe s Trenčianskym samo-
správnym krajom (s okresmi Nové Mesto nad Váhom, 
Bánovce nad Bebravou a Partizánske). Na západe susedí 
s Trnavským samosprávnym krajom (s okresmi Dunajská 
Streda, Galanta, Hlohovec a Piešťany). Má pretiahnutý 
tvar v severo-južnom smere.

analytická Časť

Tab. č. 1: Poloha a vymedzenie NSK

Počet obyvateľov (k 31.12.2014) 684 922 

% celkového počtu obyvateľov SR 12,7

Hustota obyvateľov na km² 108,1

Rozloha v km² 6 343

Počet obcí 354

Okresy Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa,  Nitra, Topoľčany a Zlaté Moravce

Rieky Váh, Dunaj, Nitra, Hron, Ipeľ a Žitava

Geopolitická poloha Leží na európskej juhovýchodnej rozvojovej osi, definovaná v rámci 
programu priestorového rozvoja Európy ako tzv. Red Octopus (Červená 
chobotnica). Toto rozvojové rameno vedie po trase Stuttgart – Ulm – 
Mníchov – Salzburg / Linz – Viedeň – Bratislava – Budapešť – Belehrad.

Pohoria Považský Inovec, Tríbeč, Pohronský Inovec, Štiavnické vrchy

Najvyšší bod kraja Panská Javorina (942,6m n.m.)

Najnižší bod kraja v obci Vlčany na hranici s obcou Neded (100,1m n.m.)

Chránené krajinné oblasti (CHKO) Ponitrie, Štiavnické vrchy, Dunajské luhy

Lokalita biotopov vodného vtáctva medzinárodného významu 
z hľadiska Ramsarskej konvencie Číčovské mŕtve rameno, Parížske močiare, Dunajské luhy, Poiplie

CZ

A

HU

UA

PL

Obrázok. č. 1: Poloha a dostupnosť Nitrianskeho samosprávneho kraja

LEGENDA

Diaľnica

Letisko

100km

50km
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PL

Trnavský
samosprávny

kraj

Banskobystrický
samosprávny

kraj

Trenčiansky
samosprávny

kraj

Obrázok. č.2 : Nitriansky samosprávny kraj v rámci SR

Mapa č. 1: Administratívna mapa Nitrianskeho samosprávneho kraja

Topoľčany

Nitra

Zlaté Morevce

Šaľa

Levice

Nové Zámky

Komárno
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analÝza zdrojov nitrianskeho samosPrávneho kraja

Mapa č. 2: Priestorové 
rozmiestnenie prirodzeného 
pohybu obyvateľstva v obciach 
Nitrianskeho kraja

© Katedra geografie a regionálneho 
rozvoja FPV UKF v Nitre by ArcMap 10.1.

Tab. č. 2 - Vývoj počtu obyvateľov v okresoch NSK v rokoch 2004 – 2014. Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Okresy, kraj 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Komárno 107 290 107 037 106 876 106 761 106 645 106 636 106 414 103 996 103 973 103 709 103 360

Levice 119 018 118 695 118 343 118 286 118 188 117 765 117 256 115 087 114 552 113 913 113 511

Nitra 163 764 163 768 163 802 164 091 164 365 164 597 165 011 159 422 159 761 160 040 160 241

Nové Zámky 148 001 147 703 147 203 146 729 146 345 146 047 145 586 144 212 143 636 142 964 142 317

Šaľa 54 110 54 196 54 095 54 060 54 099 53 937 53 903 53 258 53 101 52 938 52 780

Topoľčany 74 058 74 054 74 031 73 934 73 958 74 000 73 985 72 231 72 038 71 847 71 586

Zlaté Moravce 43 109 43 045 42 955 42 897 42 775 42 679 42 597 41 358 41 339 41 251 41 127

NSK 709 350 708 498 707 305 706 758 706 375 705 661 704 752 689 564 688 400 686 662 684 922
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Mapa. č. 3: Migračný pohyb 
obyvateľstva v Nitrianskom kraji 
– priemer za roky 2010-2014

© Katedra geografie a regionálneho 
rozvoja FPV UKF v Nitre by ArcMap 10.1.

Graf 1: Migračný pohyb v okresoch NSK (priemer za roky 2010 – 2014). Zdroj: ŠÚ SR, 2015
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Mapa č. 4: Celkový pohyb 
obyvateľstva Nitrianskeho kraja  
– priemer za roky 2010-2014

© Katedra geografie a regionálneho 
rozvoja FPV UKF v Nitre by ArcMap 10.1.

Graf č. 2 - Celkový pohyb v okresoch Nitrianskeho kraja – priemer za roky 2010-2014. Zdroj: ŠÚ SR, 2015
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Mapa č. 5: Vekové zloženie 
obyvateľstva v obciach 
Nitrianskeho kraja – priemer za 
roky 2010-2014

© Katedra geografie a regionálneho 
rozvoja FPV UKF v Nitre by ArcMap 10.1.

Graf 7: Produktívne vekové skupiny obyvateľstva v okresoch NSK v rokoch 2010 a 2014. Zdroj: ŠÚ SR, 2015
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Mapa č. 6: Hustota  zaľudnenia 
a vekové zloženie obyvateľstva 
v obciach Nitrianskeho kraja – 
v roku 2014

© Katedra geografie a regionálneho 
rozvoja FPV UKF v Nitre by ArcMap 10.1.

Tab. č. 3 - Hustota zaľudnenia (obyv./km2) v okresoch Nitrianskeho kraja - v rokoch 2010-2014. Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Okres, Kraj 2010 2011 2012 2013 2014

Komárno 96,8 94,6 94,5 94,4 94,1

Levice 75,7 74,4 74,0 73,6 73,3

Nitra 189,2 182,9 183,3 183,6 183,9

Nové Zámky 108,3 107,2 106,8 106,4 105,9

Šaľa 151,6 149,8 149,4 149,0 148,5

Topoľčany 123,8 120,9 120,7 120,4 120,0

Zlaté Moravce 81,7 79,5 79,3 79,2 79,0

NSK 111,2 108,8 108,6 108,4 108,1
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Mapa č. 7: Index starnutia 
v obciach Nitrianskeho kraja –  
priemer za roky 2010 - 2014

© Katedra geografie a regionálneho 
rozvoja FPV UKF v Nitre by ArcMap 10.1.

Tab. č.. 4: Reprodukčné vekové skupiny obyvateľstva v okresoch Nitrianskeho kraja – v roku 2014. Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Okresy, kraj predreprodukčná reprodukčná poreprodukčná index
starnutiaabs. ‰ abs. ‰ abs. ‰

Komárno 13 319 12,9 51 241 49,6 38 800 37,5 120,1

Levice 15 222 13,4 56 276 49,6 42 013 37,0 106,4

Nitra 22 215 13,9 80 161 50,1 57 564 36,0 123,9

Nové Zámky 18 154 12,8 70 163 49,3 54 000 37,9 101,3

Šaľa 7 382 14,0 26 694 50,6 18 704 35,4 101,3

Topoľčany 9 568 13,4 35 819 50,0 26 199 36,6 112,5

Zlaté Moravce 5 343 13,0 20 507 49,9 15 274 37,1 122,5

NSK 91 203 13,3 340 861 49,8 252 554 36,9 113,9
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Mapa č. 8: Dlhodobá 
nezamestnanosť v obciach 
Nitrianskeho kraja – v roku 2014

© Katedra geografie a regionálneho 
rozvoja FPV UKF v Nitre by ArcMap 10.1.

Graf č. 4: Vývoj počtu nezamestnaných v Nitrianskom kraji podľa veku a najvyššieho stupňa vzdelania – v rokoch  2010-
2014. Zdroj: ŠÚ SR, 2015
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Mapa č. 9: Uchádzači o 
zamestnanie so základným 
vzdelaním v obciach Nitrianskeho 
kraja – v roku 2014

© Katedra geografie a regionálneho 
rozvoja FPV UKF v Nitre by ArcMap 10.1.

Tab. č. 5: Vývoj evidovanej miery nezamestnanosti v Nitrianskom kraji – v období rokov 2010-2014 (v %). 
Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Okresy 2010 2011 2012 2013 2014

Komárno 16,34 17,53 19,15 17,69 15,48

Levice 14,55 16,00 15,70 13,80 12,91

Nitra 7,52 9,00 10,37 9,48 8,64

Nové Zámky 12,48 14,65 15,12 12,49 10,85

Šaľa 10,11 11,91 11,50 9,82 8,53

Topoľčany 11,00 11,61 12,80 12,41 11,08

Zlaté Moravce 11,76 11,52 13,26 11,63 10,41

NSK 11,76 13,27 14,08 12,52 11,21

SR 12,46 13,59 14,44 13,50 12,29
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Graf č.5: Vývoj regionálneho HDPR v NSK a jeho postavenie medzi samosprávnymi krajmi SR v rokoch 2009 – 2013. 
Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Graf č. 6: Vývoj regionálneho HDPR v mil. PKS v NSK a jeho postavenie medzi samosprávnych krajoch SR v rokoch 2009 - 
2013. Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Graf č. 7: Regionálna hrubá pridaná hodnota podľa ekonomických odvetví hospodárstva a postavenie NSK medzi samo-
správnymi krajmi SR v roku 2013. Zdroj: ŠÚ SR, 2015

A - poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov, BCDE – priemysel, F – stavebníctvo, GHI - veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel 
a motocyklov, doprava a skladovanie, ubytovacie a stravovacie služby, J - informácie a komunikácia, K - finančné a poisťovacie činnosti, L - činnosti 
v oblasti nehnuteľností, MN - vedecké a technické činnosti, administratíva, OPQ - verejná správa, vzdelávanie, zdravotníctvo, RSTU - umenie, zábava, 
domáce a ostatné činnosti
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Priestorové rozloženie regionálneho hrubého domáce-
ho produktu (HDPR) na Slovenku poukazuje na nízku eko-
nomickú výkonnosť všetkých samosprávnych krajov okrem 
BSK, nevynímajúc NSK. NSK vytvoril v roku 2013 hodnotu 
8 194 mil. EUR konverzných, čím sa podieľal 11,13% na 
tvorbe HDPR Slovenska. Svojou hodnotou 89,07 % prieme-
ru Slovenska je na 4. mieste po BSK, TTSK a KSK. Patrí skôr 
k podpriemerne rozvinutým regiónom Slovenska, ktorý  sa 
tvorbe HDPR Slovenska v období rokov 2009 - 2013 podie-
ľal v priemere 11,15 %, pričom maximálny podiel dosiahol 
v roku 2012 (11,43 %) a  minimum  v roku 2010 (10,79 %). 

Pre regionálnu hrubú pridanú hodnotu ekonomických 
odvetví hospodárstva v porovnaní s krajmi Slovenska pre 
NSK je charakteristické:

• poľnohospodárstvo NSK (22,26 %) je nosným od-
vetvím hospodárstva SR, zaberá 1. miesto medzi 
krajmi SR,

• NSK  s podielom 14,64 % je v priemyselnej čin-
nosti tretím krajom SR po BSK, TTSK,

• v skupine odvetví veľkoob., maloob., opr. mot. 
voz.; dopr. a sklad; ubyt. a strav. služby. NSK s po-
dielom 11,27 % dosahuje medzi krajmi 3. miesto 
po BSK, KSK

• v skupine odborné, vedecké a technické činnosti, 
administratívne a podporné služby s podielom 
6,86 % zaberá 3. miesto po BSK, ŽSK, TSK, 

• v stavebníctve NSK je  5-tym krajom Slovenska po 
BSK, ZSK, PSK a KSK s podielom 10,62  %na od-
vetví,  

• 5. miesto medzi krajmi SR NSK zaberá v odvet-
viach finančné a poisťovacie činnosti a v činnosti 
v oblasti nehnuteľností,

• v ostatných skupinách odvetviach hospodárstva 
(skupina verejná. správa., obrana, pov. soc. zab.; 
vzdel.; zdrav a sociálna pomoc a skupina umenie, 
zábava a rekreácia; ostatné činnosti) zaberá po-
sledné miesto medzi krajmi SR. 

Rozvoj priemyslu ovplyvňujú hlavne zahraničné in-
vestície, ktoré  vplývajú  nielen na tvorbu nových pra-
covných príležitostí, čím znižujú nezamestnanosť ale 
vytvárajú tzv. multiplikačný efekt v podobe ďalších novo 
vytvorených pracovných miest napr. u ich subdodávate-
ľov, ktorí často prichádzajú s hlavným investorom ako i  
rozvojom ďalších služieb. Usídľujú sa hlavne v priemysel-
ných parkoch.

Tab. č. 6: Priemyselné parky (zóny) v Nitrianskom kraji. Zdroj: Sario, 2014

Okres Názov lokality Veľkosť ha Typ parku Dopravné napojenie

Komárno Hurbanovo - Steiner 9 zelený I/64 

Levice Levice - Juh 65 hnedý, zelený  I/51 

Nitra Nitra - Sever 210 zelený R 1, I 51, železničná trať 

Nitra - Juh 60 zelený I/64 

Vráble IGP 23 zelený I/51, II/511, železničná trať 

Zlaté  Moravce - 56 zelený
II/511, železničná trať 

- 24  hnedý

Šaľa Diakovce 7,5 zelený

Nové Zámky Palárikovo 44 zelený

Nitra Čab 20 zelený

Graf č. 8: Vývoj PEPZ v Nitrianskom kraji v rokoch 2010 - 2014 a jeho odvetvová štruktúra PEPZ v r. 2014. 
Zdroj: ŠÚ SR, 2015

A - poľnohospod., lesníctvo, rybolov, BCDE – priemysel, F – stavebníctvo, GHI - veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov, 
doprava a skladovanie, ubytovacie a stravovacie služby, J - informácie a komunikácia, K - finančné a poisťovacie činnosti, L - činnosti v oblasti 
nehnuteľností, MN - vedecké a technické čin., administr., PQR - verej., správa, vzdeláv., zdravot., ST - umenie, zábava, domác., ostat. čin.
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Hlavné odvetvia priemyslu 
K hlavným odvetviam priemyslu NSK patrí strojárenský 

(spolu s automobilovým), elektrotechnický, potravinársky 
a chemický priemysel, ktoré sú tvorené jednotlivými výro-
bami s rôznym postavením na jeho výkonnosti. K odvetviam 
s najvyšším počtom pracovných príležitosti patria výroba 
kovových konštrukcií (11,84%), výroba motorových vozidiel 
(11,69%) a výroba potravín (10,21%). Zamestnávajú 71,97 % 
pracovníkov priemyslu NSK. Výroba kovových konštrukcií na 
zamestnanosti odvetvia Slovenska sa podieľa 17,85 % a vý-
roba potravín 19,08 %. Pre zamestnanosť NSK sú významné 
i odvetvia  výroba elektrických zariadení, výroba výrobkov 
z gumy, výroba nábytku, výroba strojov a zariadení i.n. vý-
roba chemikálií, ktoré sa podieľajú na priemyselnej zamest-
nanosti v rozpätí od 9,35 % - 5,35%. V štruktúre priemyslu 
podľa hrubého obratu (HO) najvyššie hodnoty vykazuje 
výroba počítačových výrobkov, ktorá dosahuje 21,04 % HO 

NSK a zároveň 19,19 % HO priemyslu Slovenska.  O polovi-
cu nižší HO dosahuje výroba kovových konštrukcií 9,34%. 
HO v rozpätí 8-9 % dosahujú  4 výroby – výroba výrobkov 
z gumy, výroba motorových vozidiel, výroba chemikálií, vý-
roba potravín.

Poľnohospodárstvo
Vstupom SR do EÚ, poľnohospodárstvo sa prispôsobi-

lo spoločnej poľnohospodárskej politike štátov EÚ a pod-
mienkam spoločného európskeho trhu. Silné konkurenč-
né prostredie európskeho trhu, nerovnaké podmienky 
hospodárenia, prinieslo väčšiu odkázanosť poľnohospo-
dárskych subjektov na dotácie, jednak zo strany vlastné-
ho štátu a tiež na kompenzačnú pomoc zo strany EÚ sa 
odráža na objeme poľnohospodárskej produkcie,  tržieb, 
poklesu počtu hospodárskych zvierat, výmery ornej pôdy 
ako i počtu pracovníkov. 

Graf 9: Vývoj hrubej poľnohospodárskej produkcie v tis. EUR v NSK v rokoch 2010 – 2013. Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Tab. č.. 7: Vývoj využitia pôdneho fondu v Nitrianskom kraji v období rokov  2010-2014 (v m2). Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Využitie pôdneho fondu 2010 2011 2012 2013 2014

Celková výmera územia (v m2) 6 343 796 649 6 343 792 662 6 343 785 184 6 343 753 790 6 343 729 433

Poľnohospodárska pôda  4 675 923 848 4 672 477 742 4 668 053 251 4 661 777 237 4 656 746 294

z toho 

 orná pôda 4 060 761 929 4 058 552 680 4 054 783 092 4 053 875 568 4 054 158 704

 chmeľnica 360 961 355 589 365 000 365 000 365 000

 vinica 120 551 302 119 229 113 119 137 552 117 861 756 115 864 991

 záhrada 141 633 592 141 442 452 141 076 470 141 092 132 140 842 019

 ovocný sad 48 960 813 48 917 307 48 996 357 48 708 740 48 959 620

 trvalý trávny porast 303 655 251 303 980 601 303 694 780 299 874 041 296 555 960

Nepoľnohospodárska pôda 1 667 872 801 1 671 314 920 1 675 731 933 1 681 976 553 1 686 983 139

z toho

lesný pozemok 963 902 042 964 214 320 966 125 714 966 293 443 966 951 150

 vodná plocha 157 443 166 157 307 397 157 346 666 157 578 407 158 063 080

 zastavaná plocha 381 026 041 381 329 592 380 986 879 381 694 921 383 033 515

ostatná plocha 165 501 552 168 463 611 171 272 674 176 409 782 178 935 394
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Obrázok. č. 3: Miestne akčné skupiny na území Nitrianskeho kraja
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Obrázok č.4: Nitriansky kraj 
v rámci regionalizácie cestovného 
ruchu

Tab. č.. 8: Vývoj počtu návštevníkov v ubytovacích zariadeniach v okresoch NSK za obdobie rokov 2009-2013. Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Tab. č.. 9: Základné ukazovatele cestovného ruchu krajov SR v roku 2014. Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Okresy 2009 2010 2011 2012 2013

Komárno 25 497 26 440 23 217 23 769 23 608

Levice 29 844 33 400 31 662 29 800 31 000

Nitra 76 446 76 909 73 405 73 696 84 438

Nové Zámky 72 061 71 233 69 612 66 200 67 656

Šaľa 2 222 2 057 2 320 2 147 2 407

Topoľčany 21 560 9 180 5 703 10 861 15 548

Zlaté Moravce 15 231 15 818 14 606 11 479 13 783

NSK 242 861 235 037 220 525 217 952 238 440

Kraj

Počet návštevníkov Počet prenocovaní
Priemerný počet 

prenocovaní
spolu

spolu zahraniční spolu zahraniční

abs. ‰ abs. ‰ abs. ‰ abs. ‰

BSK 954 888 25,62 605 480 41,05 2 024 473 18,57 1 059 758 27,14 2,1

TTSK 268 362 7,20 114 498 7,76 1 111 814 10,20 550 424 14,10 4,1

TSK 244 114 6,55 60 277 4,09 987 153 9,06 203 141 5,20 4

NSK 236 875 6,35 89 214 6,05 656 195 6,02 263 423 6,75 2,8

ŽSK 735 470 19,73 245 638 16,65 2 147 499 19,70 787 166 20,16 2,9

BBSK 384 801 10,32 64 497 4,37 1 293 066 11,86 184 161 4,72 3,4

PSK 642 706 17,24 209 151 14,18 2 142 701 19,66 670 460 17,17 3,3

KSK 260 494 6,99 86 262 5,85 537 533 4,9% 185 935 4,76 2,1

Cestovný ruch v nitrianskom samosprávnom kraji
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Graf č. 10: Základné ukazovatele kongresového cestovné-
ho ruchu v Nitrianskom kraji a ostatných krajov SR v jed-
notlivých štvrťrokoch roku 2014. Zdroj: Základné ukazova-
tele za ubytovacie zariadenia cestovného ruchu SR, 2014

Rozvoj hospodárstva je v úzkom vzťahu s vedomost-
nou ekonomikou, ktorá umožňuje zvyšovanie kvality života 
obyvateľov. Rozvoj vedy, výskumu a inovácií sa viaže na exis-

tenciu vysokých škôl, vedecko-výskumných inštitúcií (SAV, 
verejné a súkromné výskumné ústavy) a výskum a vývoj 
v podnikoch.

Graf 11: Vývoj počtu zamestnancov výskumu a vývoja 
v rokoch 2010 – 2014. Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Graf 12: Podiel vedných oblastí na výdavkoch v rokoch 
2010 – 2014. Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Graf 13: Štruktúra základných škôl NSK v roku 2014.
Zdroj: ŠÚ SR, 2015

Graf 14: Štruktúra gymnázií NSK v roku 2014.
Zdroj: ŠÚ SR, 2015
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Graf č. 15: Stredné školy v Nitrianskom kraji v roku 2014.  Zdroj: ÚIPS, 2015

Cestná doprava
Územie Nitrianskeho kraja je priamo napojené na eu-

rópske multimodálne koridory. Cesty II. a III. triedy sú v sprá-
ve NSK. Pre podporu rozvoja cestnej siete NSK je veľmi vý-
znamná implementácia projektov ROP.

Zásadným problémom ciest II. a III. triedy a mostov 

(v NSK ich je 525) je ich zlý stavebno-technický stav, čo má 
vplyv na zhoršenie dostupnosti jednotlivých regiónov kraja 
a bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Z ciest II. triedy 
je 14,52% v nevyhovujúcom a havarijnom stave. Pri cestách 
III. triedy z celkovej dĺžky sa vykazuje nepriaznivý stav na 
24,16% (k júnu 2015).

Tab. č.. 10: Cestná sieť v Nitrianskom kraji (v km). Zdroj: ŠÚ SR, 2015
* cesty II. a III. triedy sú vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja rýchlostné cesty a cesty I. triedy sú vo vlastníctve štátu

Okres Rýchlostné I. trieda II. trieda* III: trieda* I.– III. trieda II.-III. trieda*

Komárno 85,770 80,713 222,368 388,851 303,081

Levice 155,419 100,857 415,282 671,558 516,139

Nitra 40,276 69,051 54,590 270,544 394,185 325,134

Nové Zámky 114,018 142,044 251,268 507,330 393,312

Šaľa 15,066 33,888 77,214 126,168 111,102

Topoľčany 28,544 58,488 159,148 246,180 217,636

Zlaté Moravce 27,043 20,834 27,751 141,366 189,951 169,117

NSK 67,319 488,702 498,331 1 537,19 2 524,223 2 035,521

Obrázok č. 5 : Medzinárodné koridory na sieti ŽSR. Zdroj: http://www.zsr.sk, 2015
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Graf č.16: Zariadenia sociálnych služieb NSK (k 31.1.2015)
Zdroj: Register poskytovateľov sociálnych služieb 
v územnom obvode NSK, 2015

Graf č. 17: Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti NSK (k 31.1.2015). Zdroj: Register 
poskytovateľov sociálnych služieb v územnom obvode 
NSK, 2015

Graf č. 18: Kultúrne zariadenia NSK v roku 2014. Zdroj: ŠÚ SR, 2015
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Phsr nsk 2016 - 2020 v kontexte koncePČnÝch dokUmentov rozvoja eÚ, sr a nsk

Phsr nsk 2016 - 2020 v kontexte koncePČnÝch dokUmentov rozvoja sr

Phsr nsk 2016 - 2022 v kontexte koncePČnÝch dokUmentov rozvoja nsk

Regionálna politika predstavuje jednu z najvýznamnej-
ších politík EÚ. Jej úlohou je vyrovnať rozdiely v dosiahnutej 
úrovni sociálneho a hospodárskeho rozvoja jednotlivých 
regiónov EÚ a napomáhať realizácii hospodárskeho a so-
ciálneho rozvoja pri rešpektovaní osobitostí územia samo-
správ, pričom vnútorný potenciál územia považuje za jeho 
hlavný rozvojový faktor. V rovine regionálnej politiky SR je 
záväzný a určujúci Zákon o podpore regionálneho rozvoja 
309/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 
Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.

Stratégia je v súlade so strategickými dokumentmi tý-
kajúcimi sa kohéznej politiky EÚ 2014 – 2020, Aktualizáciou 
Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR, Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samo-
správneho kraja 2012 – 2018, Územným plánom regiónu 

PHSR NSK reflektuje základné princípy strategických 
a programových dokumentov rozvoja Európskej únie pre 
efektívne čerpanie európskych štrukturálnych a investič-
ných fondov EÚ. 
• Stratégia Európa 2020 - je stratégiou EÚ, ktorá má 

počas nasledujúceho desaťročia zabezpečiť hospo-
dársky rast. Základom stratégie sú tri vzájomne sa 
doplňujúce priority: Inteligentný rast; Udržateľný rast 

PHSR NSK je súčasťou komplexu strategických a progra-
mových dokumentov Slovenskej republiky, vypracovávaných 
na úrovni štátu a na úrovni krajov, resp. regiónov pre využitie 
európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ.
• Národný program reforiem Slovenskej republiky 

2015 -navrhuje štrukturálne opatrenia, ktoré vláda SR 
plánuje realizovať najmä v najbližších dvoch rokoch.

• Aktualizácia Národnej stratégie regionálneho rozvo-
ja SR - Stratégia regionálneho rozvoja SR formuluje 
ciele, priority a rozvojové aktivity, ktoré bude potreb-
né realizovať na zabezpečenie politiky udržateľného 

PHSR vyššieho územného celku - je strednodobý rozvo-
jový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a pri-
oritami národnej stratégie regionálneho rozvoja SR a podľa 
odvetvových koncepcií jednotlivých odborov Úradu NSK:
• Strategický plán rozvoja cestnej dopravnej infraštruk-

túry NSK do roku 2020
• Regionálna inovačná stratégia NSK 2014 – 2020
• Stratégia rozvoja cestovného ruchu NSK

Nitrianskeho kraja (2012), Regionálnou inovačnou straté-
giou NSK na roky 2014 – 2020 a koncepciami jednotlivých 
odvetví v Nitrianskom samosprávnom kraji.

Definovanie stratégie sa realizovalo v priamej súčinnos-
ti s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR a partnermi zapojenými do procesu programovania.

PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja vzniknutý na 
základe parametra a podpory spolupráce miestnej, regio-
nálnej, národnej a nadregionálnej úrovni vytvára platformu 
pre hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť. Na základe 
výsledkov analytickej časti a identifikovaných problémov 
a potrieb územia v prvej časti dokumentu PHSR je nasledu-
júcim krokom určenie dlhodobej vízie, prioritných oblastí 
rozvoja, globálnych, strategických a špecifických cieľov roz-
voja do roku 2022 a rámcových aktivít na ich naplnenie.

a Inkluzívny rast. Je to hlavný dokument vymedzujúci 
podporu zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ.

• Územná agenda Európskej únie 2020 - cieľom územ-
nej agendy EÚ 2020 je poskytnúť strategickú orientá-
ciu pre územný rozvoj, podporiť začlenenie územného 
rozmeru do rozličných politík na všetkých úrovniach 
správy a zaistiť uplatňovanie stratégie Európa 2020   
v súlade so zásadami územnej súdržnosti.

regionálneho rozvoja v SR, založeného najmä na raste 
ekonomickej výkonnosti a sociálnej súdržnosti.

• Partnerská dohoda SR 2014 – 2020 - je základným 
programovým dokumentom pre riadenie pomoci zo 
štrukturálnych a investičných fondov EÚ na obdobie 
rokov 2014 až 2020.

• Operačné programy - predstavujú taktické dokumen-
ty vytvárané na úrovni ministerstiev. Rozpracovávajú 
programové celky stratégií a majú celoštátny cha-
rakter, na ktoré je požadované spolufinancovanie zo 
zdrojov EÚ.

• Štúdia rozmiestnenia cyklotrás v NSK (I. a II. etapa)
• Koncepcia rozvoja stredného školstva v NSK na roky 

2015 - 2020
• Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania
• Koncepcia rozvoja kultúry NSK
• Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v regióne

Dokumenty sú dostupné na: https://www.unsk.sk/zo-
braz/ sekciu/samospráva

strategická Časť
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SWOT analýza je komplexná metóda kvalitatívneho 
hodnotenia, kde sú jednotlivé rozvojové faktory rozdele-

né do štyroch skupín : na silné a slabé stránky, tj. vnútorné 
faktory, príležitosti a ohrozenia, t.j. vonkajšie faktory.

sWot analÝza PotenciálU rozvoja kraja 
Podľa kľÚČovÝch oblastÍ

sWot analÝza Pre kľÚČovÚ oblasť 1: hosPodárstvo

• Existencia silného potenciálu a rozvojových zón pre 
poľnohospodárske a priemyselné podniky

• Existencia veľkých podnikov v odvetviach s vysokým 
podielom pridanej hodnoty

• Dominantné postavenie kraja v zásobovaní energiou v SR
• Výskumná a vývojová základňa
• Pôsobnosť univerzít v regióne
• Silný potenciál strategických podnikov 
• Kľúčové postavenie regiónu v poľnohospodárstve SR
• Existencia spolupráce na úrovni  mikroregiónov, 

miestnych akčných skupín a cezhraničnej spolupráce
• Prítomnosť termálnych prameňov 
• Výhodne podmienky pre rozvoj cestovného ruchu, 

cykloturistiky a existencia
• Vhodné podmienky pre miestny kongresový turizmus 

(MICE)
• Významný výskumný potenciál - existencia univerzít, 

výskumných inštitúcií, inovačná stratégia NSK 2014 - 
2020

• Existencia technických a biologických služieb, vedec-
kovýskumnej základne vzdelávacích a poradenských 
inštitúcií, AgroBioTech s medzinárodným významom

• Rozvoj odvetví s vyššou pridanou hodnotou
• Využitie hnedých plôch
• Využívanie výsledkov výskumu a vývoja do podnika-

teľskej praxi, inovácie, sieťovanie odvetví
• Hospodársky rozvoj v súvislosti s etablovaním strate-

gických podnikov na území kraja 
• Podpora malých a stredných podnikov
• Tvorba tematických produktov kultúrneho a pozná-

vacieho cestovného ruchu a využitie geotermálnych 
zdrojov

• Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a agroturizmu
• Napojenie existujúcich a nových cyklotrás na medziná-

rodnú trasu EUROVELO 6 (Dunajská cyklistická cesta)

• Nízka priemerná mzda pod priemerom SR
• Nedostatočne rozvinutý terciárny sektor najmä v ob-

lasti trhových služieb
• Veľké rozdiely v ekonomickej výkonnosti okresov 
• Nízka úroveň diverzifikácie vidieckeho hospodárstva
• Vysoký podiel výroby a služieb s nízkou pridanou hod-

notou
• Nízka miera podnikateľskej aktivity na vidieku
• Nedostatočná infraštruktúra v cestovnom ruchu 
• Nedostatok kvalifikovaných pracovných síl na úrovni 

služieb 
• Nedostatočná komplexnosť poskytovaných služieb 

v cestovnom ruchu 
• Absencia krajskej organizácie CR, resp. organizácie 

destinačného manažmentu v NSK
• Nedostatočné sieťovanie a finančná podpora výsku-

mu a vývoja

• Zväčšovanie rozdielov medzi rozvinutými a zaostáva-
júcimi oblasťami v rámci kraja

• Odliv kvalifikovanej pracovnej sily 
• Úbytok poľnohospodárskej pôdy
• Úbytok  poľnohospodárskej produkcie 
• Chýbajúca podpora poľnohospodárstva 
• Nedostatočná podpora cestovného ruchu zo strany 

štátu

silnÉ stránky

PrÍležitosti

slabÉ stránky

ohrozenia



Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 - 2022

28

sWot analÝza Pre kľÚČovÚ oblasť 2: doPravná a technická infraštrUktÚra

• Dopravné koridory severo-južného a západo-východ-
ného prepojenia Slovenska a Strednej Európy

• Hustá sieť cestnej dopravy tvoriaca základ pre dobrú 
obslužnosť a dostupnosť obyvateľstva, rýchlostná ko-
munikácia R1 

• Vodná cesta ako tranzitný prvok cezhraničného pre-
pojenia kraja – Dunajská vodná cesta

• Lodná cesta po Dunaji s prístavmi v Komárne a v Štú-
rove s medzinárodným významom

• Strategické postavenie kraja v oblasti zásobovania 
a tranzitu elektrickej energie, ropy a zemného plynu

• Prítomnosť tranzitných inžinierskych sietí strategické-
ho európskeho významu 

• Zvýšenie atraktivity územia pre investorov dobudova-
ním dopravnej infraštruktúry vrátane lodnej dopravy 
a jej napojenie na medzinárodné dopravné koridory

• Budovanie, rekonštrukcia a modernizácia dopravnej 
infraštruktúry

• Vybudovanie uzlov cestnej infraštruktúry s terminál-
mi kombinovanej prepravy

• Renovácia a modernizácia železničných tratí s  vyso-
korýchlostnými parametrami a železničných staníc 
a zariadení

• Modernizácia a zvýšenie tranzitných kapacít prísta-
vov, vybudovanie prekladísk multimodálnej prepravy, 
zefektívnenie lodnej, verejnej a nákladnej prepravy

• Dobudovanie a rozširovanie systémov a rozvodov ve-
rejných vodovodov a kanalizácií

• Výstavba zariadení na ochranu pred povodňami vrá-
tane regulácie vodných tokov a monitorovacieho sys-
tému povodní

• Nevyhovujúci stav niektorých úsekov cestnej siete
• Absencia realizácie cestných obchvatov na dôležitých 

cestných ťahoch v okolí centrálnych miest
• Nevysporiadané vlastnícke vzťahy k pozemkom pod 

cestami
• Nízky podiel energie vyrábaných z alternatívnych ob-

noviteľných zdrojov energie
• Pokles prepravených osôb, migrácia do individuálnej 

dopravy

• Vysoká intenzita a zaťaženosť ciest II. a III. triedy s ne-
gatívnym dopadom na životné prostredie a kvalitu 
života a bezpečnosť obyvateľov

• Riziko častejšieho výskytu povodní v dôsledku nedo-
statočnej protipovodňovej ochrany

• Možnosť ekologického ohrozenia územia v súvislosti 
s prevádzkou tranzitných sietí európskeho významu 
a jadrovou elektrárňou

• Nárast individuálnej dopravy
• Zvyšujúce sa náklady na zabezpečenie dopravných 

služieb

silnÉ stránky

PrÍležitosti

Slabé Stránky

ohrozenia
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sWot analÝza Pre kľÚČovÚ oblasť 3: ľUdskÉ zdroje

• Rast populácie v produktívnom veku
• Dostatočne početná a kvalifikovaná pracovná sila 
• Rozvinutá sieť stredného a vysokého  školstva
• Rozvinutý systém celoživotného vzdelávania a organi-

zovania
• Zvyšovanie podielu ekonomicky aktívneho obyvateľ-

stva s vyšším stupňom vzdelania
• Podmienky pre organizované trávenie voľného času 

pre deti a mládež

• Využitie potenciálu vysokých škôl pôsobiacich na úze-
mí kraja

• Možnosť financovať projekty podporujúce rozvoj ľud-
ských zdrojov z fondov EÚ

• Zavedenie systému absolventskej praxe
• Zavedenie systému vzdelávania v súlade s potrebami 

praxe
• Zvýšenie rozsahu a kvality poskytovaných sociálnych 

služieb v území kraja
• Zapojenie neštátneho sektora do oblasti sociálnej sta-

rostlivosti a prevencie sociálne patologických javov
• Dobudovanie sociálnej infraštruktúry
• Rozvoj voľnočasových aktivít detí a mládeže

• Celkový úbytok obyvateľstva na úrovni kraja 
• Starnutie obyvateľstva
• Vysoká miera dlhodobej nezamestnanosti
• Prevaha  sekundárneho nižšieho vzdelania medzi 

uchádzačmi o zamestnanie
• Veľký odliv zdravotníckeho personálu
• Nedostatočné kapacitné a personálne zabezpečenie 

služieb pre starnúce obyvateľstvo najmä v obciach
• Nedostatočná vybavenosť nemocníc a zariadení so-

ciálnych služieb
• Nižší počet špecialistov v určitých odboroch a tým ne-

možnosť zabezpečiť dostupnosť a kvalitu zdravotnej 
starostlivosti v jednotlivých regiónoch NSK

• Nedostatočne dobudovaná sociálna infraštruktúra

• Zvyšujúci sa počet občanov odkázaných na sociálnu 
pomoc 

• Koncepčná nepripravenosť obecných samospráv v so-
ciálnej oblasti

• Zníženie počtu a nedostatok zdravotníckych pracov-
níkov 

• Nedostatočné zabezpečenie  zdravotnej starostlivosti 
a zariadení sociálnych služieb

• Nedostatočná podpora voľnočasových aktivít

silnÉ stránky

PrÍležitosti

slabÉ stránky

ohrozenia
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sWot analÝza Pre kľÚČovÚ oblasť 4: životnÉ Prostredie

• Geografická poloha územia na rôznorodých prírod-
ných celkoch s odrazom v diverzifikovanej krajine s in-
tenzívnym využívaním

• Potenciál vodnej energie obsiahnutý v povrchových 
a podpovrchových vodných zdrojoch

• Zastúpenie rôznych typov chránených území s nadná-
rodným, regionálnym i lokálnym významom

• Biodiverzita v rôznych biotopoch chránených území
• Vybudovaný systém OH so zbernými dvormi a zaria-

deniami na zber a zhodnocovanie odpadu na celko-
vom odpade a postupné  zavádzanie a rozširovanie  
separovaného zberu v mestách a obciach

• Prevádzka JE Mochovce, budovanie 3. a 4. bloku jad-
rovej elektrárne

• Sanácia a rekultivácia environmentálnych záťaží
• Zvyšovanie počtu chránených území z dôvodu zacho-

vania biodiverzity
• Dobudovanie komplexného informačného systému 

o životnom prostredí a biotopoch v kraji
• Minimalizovanie znečistenia jednotlivých zložiek kra-

jinnej sféry
• Lepšie využívanie potenciálu obnoviteľných zdrojov 

energie
• Zavádzanie nových a zefektívnenie jestvujúcich sys-

témov separovaného zberu komunálnych odpadov, 
zvýšenie množstva zhodnocovaného odpadu

• Lepšia propagácia prírodných hodnôt územia, zvy-
šovanie environmentálneho vedomia verejnosti, 
spolupráca odborných, vzdelávacích inštitúcií a mi-
movládnych organizácií  v oblasti ochrany životného 
prostredia

• Znečistenie vodstva a pôd
• Rozširovanie inváznych druhov a ich podiel na likvidá-

cii biodiverzity 
• Environmentálna zaťaženosť centrálnych sídelných 

oblastí 
• Zaťaženie obyvateľstva hlukom – najmä v mestách 

a v blízkosti dopravných ťahov
• Výskyt environmentálnych záťaží ako dôsledkov býva-

lej intenzívnej priemyselnej činnosti 
• Výskyt čiernych skládok odpadu
• Nízka úroveň odkanalizovania kraja

• Riziko postihnutia územia kraja ekologickou katastro-
fou v dôsledku prítomnosti environmentálnych záťaží

• Riziko častejšieho výskytu povodní v dôsledku slabej 
protipovodňovej ochrany

• Rast znečistenia miest a obcí v dôsledku intenzívnej 
antropogénnej činnosti a pokles kvality života na úze-
mí okresov NSK

• Hrozba znehodnocovania produkčného potenciálu 
pôd v dôsledku intenzívnej poľnohospodárskej čin-
nosti a pôdnej erózie

• Hromadenie odpadov, preťažovanie skládok, roz-
voj čiernych skládok, výskyt nebezpečných odpadov 
v čiernych skládkach

• Ohrozenie biotopov rôznych druhov devastáciou ich 
životného prostredia

• Rozširovanie inváznych druhov, vytláčanie biotopov 
z pôvodných území

• Dôsledky globálneho otepľovania a zmien klímy

silnÉ stránky

PrÍležitosti

slabÉ stránky

ohrozenia
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vÍzia rozvoja nsk

vÍzia a globálne ciele
nitrianskeho samosPrávneho kraja

PrioritnÉ oblasti a strategickÉ ciele rozvoja
nitrianskeho samosPrávneho kraja

globálne ciele rozvoja

Hospodárstvo
Pre oblasť hospodárstvo hlavným identifikovaným 

problémom je „Nízka ekonomická výkonnosť a konkuren-
cieschopnosť“, následkom ktorej je nízka úroveň dôchod-
kovosti firiem, únik kvalifikovanej pracovnej sily a desta-
bilizácia vidieckeho osídlenia. Príčinami uvedeného 
problému je nízka tvorba pridanej hodnoty, nedostatočne 
rozvinutý inovačný potenciál, nedostatočne využívaný po-
tenciál cestovného ruchu a nestabilné monoštrukturálne 
orientované poľnohospodárske podniky.

Ľudské zdroje
Oblasť ľudských zdrojov vykazuje hlavný problém 

„Nedostatočne rozvinutý ľudský potenciál“, ktorý má za 
následok nedostatok kvalifikovaných pracovných síl, vy-
soký podiel znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 
a nízku úroveň príjmov obyvateľov. Príčinami tohto prob-
lému sú nedostatočná úroveň infraštruktúry vzdelávania, 
nedostatočne rozvinutý systém vzdelávania s ohľadom na 
požiadavky trhu práce a nedostatočná úroveň sociálnej in-
fraštruktúry a sociálnych služieb.

PrioritnÉ oblasti rozvoja
Prioritné oblasti rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja boli vybrané na základe výsledkov diskusií pracovných 

skupín a boli potvrdené SWOT analýzou a problémovou analýzou.

Životné prostredie
V oblasti životného prostredia je identifikovaný hlav-

ný problém „Ohrozenie životného prostredia a udržateľ-
ného rozvoja územia“, následkom ktorého sú znečistenie 
zložiek životného prostredia a znižovanie kvality života. 
Príčinami sú ohrozenie zložiek životného prostredia a udr-
žateľnosti rozvoja územia a ohrozenie zdravia obyvateľov 
a kvality života.

Dopravná a technická infraštruktúra
V oblasti dopravnej infraštruktúry je problémom zvyšo-

vanie rastu automobilovej dopravy, čo má za následok zhor-
šovanie stavu regionálnych komunikácií a tým aj zhoršenie 
dopravnej dostupnosti regiónov kraja. Hlavným problémom 
v oblasti technickej infraštruktúry je jej nedostatočná kvalita.

V súlade s prijatou víziou a v súlade s princípmi udržateľného rozvoja chce Nitriansky samosprávny kraj v zmysle 
prioritných oblastí:

• dosiahnuť udržateľne rastúcu ekonomiku,
• vytvoriť vhodné životné podmienky pre obyvateľov,
• dosiahnuť nezaťažené a kvalitné životné prostredie,
• dobudovať modernú a dostupnú infraštruktúru.

Nitriansky kraj bude rozvíjať diverzifikované hospodárstvo založené na moderných technológiách produkujúcich 
tovary a služby s vysokou pridanou hodnotou a vytvárať aktívne prostredie pre výskum, vývoj a inovácie. Do roku 
2022 chce zvýšiť sociálny a environmentálny štandard života obyvateľov s kvalitnou a dostupnou infraštruktúrou.



Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 - 2022

32

Strategický cieľ: I. Konkurencieschopná ekonomika
Strategický cieľ je zameraný na problematiku ekono-

miky, výskumu a inovácií, príchod nových zahraničných 
investícií. Strategický cieľ rieši konkurencieschopnosť 
poľnohospodárstva, zlepšenie kvality života na vidieku 
a konkurencieschopnosť cestovného ruchu. Navrhované 
opatrenia budú prispievať k rastu zamestnanosti, k rozvo-
ju vnútorného potenciálu kraja a k podpore kreatívneho 
priemyslu. Má stanovené štyri špecifické ciele:

• „Vytvoriť podmienky pre príchod investícií s vyso-
kou pridanou hodnotou“. 

• „Vytvoriť stimulujúce prostredie pre inovácie“.
• „Podporiť rozvoj multifunkčného poľnohospodár-

stva a rozvoj vidieka“.
• „Zlepšiť podmienky pre rozvoj cestovného ruchu“.

Strategický cieľ: II. Kvalitné ľudské zdroje
Strategický cieľ je zameraný na problematiku sociál-

nej infraštruktúry – školstvo, kultúru, šport, bytový fond 
a problematiku sociálnych vecí a zdravotníctva. Má stano-
vené tri špecifické ciele:

• „Zlepšiť kvalitu zariadení sociálnej infraštruktúry“.
• „Zabezpečiť súlad vzdelávania s požiadavkami 

trhu práce“.
• „Zabezpečiť kvalitu a dostupnosť sociálnych slu-

žieb a zdravotníckych služieb pre obyvateľov 
kraja“.

Strategický cieľ: III. Zdravé životné prostredie
Strategický cieľ je zameraný na problematiku ochra-

ny životného prostredia, podporu prispôsobenia sa zme-
nám klímy a predchádzania a riadenia rizík. Efektívnejšie 
využívanie energetických zdrojov a prechod na energe-
ticky efektívnejšie nízkouhlíkové hospodárstvo. Má sta-
novené tri špecifické ciele:

• „Znížiť ohrozenia všetkých zložiek životného pro-
stredia a ochrana pred živelnými pohromami“.

• „Znížiť produkciu odpadov zavedením efektívne-
ho systému triedenia a zhodnocovania“.

• „Zlepšiť energeticky efektívne a nízkouhlíkové 
hospodárstvo“.

Strategický cieľ: IV. Komplexná technická infraštruktúra
Strategický cieľ je zameraný na problematiku doprav-

nej infraštruktúry, rýchlostných ciest, ciest I., II. a III. triedy, 
zlepšenie železničnej siete, rozvoj vodnej dopravy a zlep-
šenie dopravnej obslužnosti. Cieľom je vytváranie pred-
pokladov na zabezpečenie bezproblémového zásobovania 
obyvateľov kvalitnou pitnou vodou a efektívna likvidácia 
odpadových vôd bez negatívnych dopadov na životné pro-
stredie, ako aj zvýšenie kvality komunikačných technológií. 
Strategický cieľ má stanovené tri špecifické ciele:

• „Skvalitniť regionálnu dopravnú infraštruktúru 
a jej napojenie na nadregionálne siete a zlepšiť 
dopravnú dostupnosť“.

• „Zlepšenie zásobovania pitnou vodou a odvádza-
nie a čistenie komunálnych odpadových vôd“.

• „Zlepšiť dostupnosť a kvalitu informačných a ko-
munikačných technológií v kraji“.

Tab. č. 11: Synergia prioritných oblastí, strategických cieľov a špecifických cieľov

1. Prioritná oblasť
HOSPODÁRSTVO

2. Prioritná oblasť
ĽUDSKÉ ZDROJE

3. Prioritná oblasť
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

4. Prioritná oblasť 
DOPRAVNÁ A TECHNICKÁ 
INFRAŠTRUKTÚRA

I. Strategický cieľ:
Konkurencieschopná ekonomika

II. Strategický cieľ:
Kvalitné ľudské zdroje

III. Strategický cieľ:
Zdravé životné prostredie

IV. Strategický cieľ: Komplexná 
technická infraštruktúra

ŠC
I.I.

Vytvoriť podmienky pre 
príchod investícií s vysokou 
pridanou hodnotou

ŠC
II.I.

Zlepšiť kvalitu zariadení 
sociálnej infraštruktúry

ŠC
III.I.

Znížiť ohrozenia všetkých 
zložiek životného pro-
stredia a ochrana pred 
živelnými pohromami

ŠC
IV.I.

Skvalitniť regionálnu do-
pravnú infraštruktúru 
a jej napojenie na nad-
regionálne siete a zlepšiť 
dopravnú dostupnosť

ŠC
I.II.

Vytvoriť stimulujúce pros-
tredie pre inovácie, kultúr-
ny a kreatívny priemysel

ŠC
II.II.

Zabezpečiť súlad vzdelá-
vania s požiadavkami trhu 
práce

ŠC
III.II.

Znížiť produkciu odpadov 
zavedením efektívneho 
systému triedenia a zhod-
nocovania

ŠC
IV.II.

Zlepšenie zásobovania 
pitnou vodou a odvázdanie 
a čistenie komunálnych 
odpadových vôd

ŠC
I.III.

Podporiť rozvoj multifunkč-
ného poľnohospodárstva 
a rozvoj vidieka

ŠC
II.III.

Zabezpečiť kvalitu 
a dostupnosť sociálnych 
služieb a zdravotníckych 
služieb pre obyvateľov

ŠC
III.III.

Zlepšiť energeticky 
efektívne a nízkouhlíkové 
hospodárstvo

ŠC
IV.III.

Zlepšiť dostupnosť a kvalitu 
informačných a komuni-
kačných technológií

ŠC
I.IV.

Zlepšiť podmienky pre 
rozvoj cestovného ruchu

ŠC
II.IV.

Posilniť územnú a medzire-
gionálnu spoluprácu

strategickÉ ciele rozvoja
V nadväznosti na jednotlivé prioritné oblasti boli stanovené ich strategické ciele.
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Podľa Zákona č. 309/2014 Z. z, ktorým sa mení a dopĺ-
ňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvo-
ja, programová časť dokumentu obsahuje najmä zoznam 
opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu roz-
voja vyššieho územného celku.

Synergia opatrení a rámcových aktivít pre jednotlivé 
prioritné oblasti je uvedená v tab. č. 12 - 15 a indikátory 
strategických a špecifických cieľov a opatrení PHSR NSK 
2016 - 2022 v tab. č. 16 - 19.

Programová Časť

oPatrenia a aktivity a ich PrePojenie k jednotlivÝm strategickÝm cieľom
a k PrioritnÝm oblastiam
• Opatrenia pre ŠC I.I - Vytvoriť podmienky pre prí-

chod investícií s vysokou pridanou hodnotou
I.I.I - Rozvoj a podpora priemyselných parkov a podni-
kateľských zón
I.I.II - Podpora rozvoja priemyselných odvetví s vyššou 
tvorbou pridanej hodnoty
I.I.III - Podpora malého a stredného podnikania

• Opatrenia pre ŠC I.II - Vytvoriť stimulujúce prostre-
die pre inovácie, kultúrny a kreatívny priemysel
I.II.I - Rozvoj a podpora výskumných, technologických 
a kreatívnych centier a inkubátorov

• Opatrenia pre ŠC I.III - Podporiť rozvoj multifunkčné-
ho poľnohospodárstva a rozvoj vidieka
I.III.I - Podpora reštrukturalizácie a modernizácie pô-
dohospodárskych podnikov a zvýšenie poľnohospo-
dárskej diverzifikácie
I.III.II. - Podpora výskumu a transferu poznatkov v ob-
lasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
I.III.III - Podpora základných služieb a rozvoja obcí na 
vidieku

• Opatrenia pre ŠC I.IV - Zlepšiť podmienky pre rozvoj 
cestovného ruchu
I.IV.I - Podpora rozvoja infraštruktúry, služieb a pro-
duktov cestovného ruchu
I.IV.II - Podpora rozvoja destinačného manažmentu 
a podpora spolupráce medzi subjektmi cestovného ruchu

• Opatrenia pre ŠCII.I - Zlepšiť kvalitu zariadení sociál-
nej infraštruktúry
II.I.I - Budovanie a modernizácia sociálnej infraštruktúry

• Opatrenia pre ŠC II.II - Zabezpečiť súlad vzdelávania 
s požiadavkami trhu práce
II.II.I - Harmonizácia vzdelávania v súlade s požiadav-
kami trhu práce 
II.II.II - Podpora rozvoja systému celoživotného vzdelávania

• Opatrenia pre ŠC II.III - Zabezpečiť kvalitu a dostup-
nosť sociálnych služieb a zdravotníckych služieb pre 
obyvateľov
II.III.I - Dostupnosť a variabilita sociálnych služieb, 
transformácia, deinštitucionalizácia a humanizácia 
sociálnych služieb

II.III.II - Dostupnosť, variabilita a integrácia primárnej 
zdravotnej starostlivosti

• Opatrenia pre ŠC II.IV - Posilniť územnú a medzire-
gionálnu spoluprácu
II.IV.I - Budovanie a rozvoj efektívnej medzinárodnej 
a cezhraničnej spolupráce 
II.IV.II - Rozvoj nadregionálnych a medzinárodných 
partnerstiev

• Opatrenia pre ŠC III.I - Znížiť ohrozenia všetkých zlo-
žiek životného prostredia a ochrana pred živelnými 
pohromami
III.I.I - Zabezpečenie ochrany územia pred živelnými 
pohromami realizáciou preventívnych opatrení
III.I.II - Realizácia opatrení a programov na ochranu 
prírody a krajiny

• Opatrenia pre ŠC III.II - Znížiť produkciu odpadov zave-
dením efektívneho systému triedenia a zhodnocovania
III.II.I - Zefektívnenie systému nakladania s odpadom

• Opatrenia pre ŠC III.III - Zlepšiť energeticky efektívne 
a nízkouhlíkové hospodárstvo
III.III.I - Znižovanie energetickej náročnosti a zvyšova-
nie využívania OZE (obnoviteľných zdrojov energie)

• Opatrenia pre ŠC IV.I - Skvalitniť regionálnu doprav-
nú infraštruktúru a jej napojenie na nadregionálne 
siete a zlepšiť dopravnú dostupnosť
IV.I.I - Budovanie a rozširovanie siete rýchlostných ciest 
a ciest I. triedy vrátane výstavby obchvatov miest a obcí
IV.I.II - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia regio-
nálnych, miestnych komunikácií a podpora ekologic-
kej a nemotorovej dopravy
IV.I.III - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia želez-
ničnej siete regionálneho a medzinárodného významu
IV.I.IV - Vytvorenie podmienok pre využitie vodných 
ciest regionálneho a medzinárodného významu

• Opatrenia pre ŠC IV.II - Zlepšenie zásobovania pitnou vo-
dou a odvázdanie a čistenie komunálnych odpadových vôd
IV.II.I. - Zvýšenie podielu obyvateľstva napojeného na 
kanalizačnú sieť a ČOV (čistiarní odpadových vôd)
IV.II.II - Zvýšenie podielu obyvateľov napojených na 
verejné vodovody
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• Opatrenia pre ŠC IV.III - Zlepšiť dostupnosť a kvalitu 
informačných a komunikačných technológií
IV.III.I - Podpora rozvoja telekomunikačných a preno-
sových sietí pre podporu informačnej a komunikačnej 
infraštruktúry a elektronizácie služieb

Tab. č. 12: Synergia opatrení a rámcových aktivít pre prioritnú oblasť Hospodárstvo

1. Prioritná oblasť HOSPODÁRSTVO

I. Strategický cieľ: Konkurencieschopná ekonomika

Špecifický cieľ Opatrenia Rámcové aktivity

ŠC
I.I.

Vytvoriť podmienky 
pre príchod investícií 
s vysokou pridanou 
hodnotou

I.I.I Rozvoj a podpora 
priemyselných parkov
a podnikateľských zón

Zvyšovanie počtu revitalizovaných brownfields a podnikateľských zón

Zvyšovanie počtu podnikateľských subjektov

Zvyšovanie počtu pracovných miest

I.I.II Podpora rozvoja 
priemyselných odvetví 
s vyššou tvorbou 
pridanej hodnoty

Podporovanie rozvoja podnikov a vytváranie klastrov

Zvyšovanie počtu pracovných miest

I.I.III Podpora malého 
a stredného podnikania

Podporovanie začínajúcich podnikateľov

Vytváranie a podpora Centier prvého kontaktu pre šírenie informácií a poznatkov pre MSP

Zvyšovanie počtu pracovných miest

ŠC
I.II.

Vytvoriť stimulujúce 
prostredie pre 
inovácie, kultúrny 
a kreatívny priemysel

I.II.I Rozvoj a podpora 
výskumných, technolo-
gických a kreatívnych 
centier a inkubátorov

Vytváranie partnerstiev zameraných na realizáciu projektov podporujúcich inovácie 
medzi podnikateľmi na domácej aj medzinárodnej úrovni

Vytvorenie podmienok pre rozvoj inovačnej infraštruktúry

Budovanie kultúrnych a kreatívnych centier a inkubátorov

ŠC
I.III.

Podporiť rozvoj mul-
tifunkčného poľno-
hospodárstva a rozvoj 
vidieka

I.III.I Podpora reštruktu-
ralizácie a modernizácie 
pôdohospodárskych 
podnikov a zvýšenie 
poľnohospodárskej 
diverzifikácie

Podporovanie moderného a efektívneho multifunkčného poľnohospodárstva produ-
kujúceho dostatok kvalitných potravín

Zvyšovanie informovanosti a vzdelávanie pôdohospodárskych podnikov o možnos-
tiach diverzifikačných aktivít

Podporovanie pilotných projektov diverzifikácie malých pôdohospodárskych podnikov

Podpora rozvoja potravinárskych podnikov využívajúcich produkty poľnohospodár-
skej prvovýroby v kraji

I.III.II. Podpora výskumu 
a transferu poznatkov 
v oblasti pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka

Podporovanie sieťovania pôdohospodárskych subjektov a výskumných inštitúcií

Podporovanie a rozvoj spolupráce s výskumnými inštitúciami
v oblasti rozvoja vidieka

I.III.III Podpora 
základných služieb 
a rozvoja obcí na vidieku

Podporovanie rozvoja základných služieb na vidieku, výstavba a rekonštrukcia, 
podpora kvality života

Zvyšovanie odborného vzdelávania a zručností

ŠC
I.IV.

Zlepšiť podmienky 
pre rozvoj cestovného 
ruchu

I.IV.I Podpora rozvoja 
infraštruktúry, služieb
a produktov cestovného 
ruchu

Podporovanie cykloturistiky v NSK budovaním a značením cyklotrás vrátane 
budovania cyklistickej infraštruktúry

Podporovanie rekonštrukcie existujúcich pamiatok vhodných na využívanie
v cestovnom ruchu

Podpora projektov súvisiacich s rozvojom cestovného ruchu

I.IV.II Podpora rozvoja 
destinačného ma-
nažmentu a podpora 
spolupráce medzi sub-
jektmi cestovného ruchu

Inštitucionalizovanie subjektov vstupujúcich do destinačného manažmentu 
(KOCR, OOCR)

Koordinovanie propagačných aktivít cestovného ruchu v regióne vo väzbe na 
celoslovenské aktivity
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Tab. č. 13: Synergia opatrení a rámcových aktivít pre prioritnú oblasť Ľudské zdroje

2. Prioritná oblasť ĽUDSKÉ ZDROJE

II. Strategický cieľ: Kvalitné ľudské zdroje

Špecifický cieľ Opatrenia Rámcové aktivity

ŠC
II.I.

Zlepšiť kvalitu 
zariadení sociálnej 
infraštruktúry

II.I.I Budovanie 
a modernizácia 
sociálnej 
infraštruktúry

Materiálno-technické vybavenie centier odborného vzdelávania a prípravy tak, 
aby zodpovedali aktuálnym požiadavkám prípravy žiakov pre prax

Výstavba a modernizácia predškolských, školských, kultúrnych, športových 
a voľnočasových zariadení sociálnej infraštruktúry

Podpora výstavby a rekonštrukcie bytového fondu

Podpora kultúrneho, športového a spolkového života

ŠC
II.II.

Zabezpečiť súlad 
vzdelávania 
s požiadavkami trhu 
práce

II.II.I Harmonizácia 
vzdelávania v súlade 
s požiadavkami trhu 
práce

Podporovanie centier odborného vzdelávania a prípravy pre jednotlivé oblasti podľa 
požiadaviek trhu práce

Implementovanie prvkov duálneho vzdelávania do systému s možnosťou využívania moder-
ných technológií vo vyučovaní odborného vzdelávania, sledovať potreby trhu práce v regióne

Vytvorenie kreatívnych centier pre mladé talenty v prepojení s investíciami na kultúrny 
a kreatívny priemysel

Zabezpečovanie optimalizácie siete školských zariadení, študijných a učebných odborov

Skvalitňovanie komunikácie medzi vzdelávacími inštitúciami a sociálnymi partnermi pri 
inovatívnom vzdelávaní

II.II.II Podpora roz-
voja systému celoži-
votného vzdelávania

Rozvoj špecializovaných vzdelávacích programov a inkluzívneho vzdelávania

Vytvorenie podmienok pre uchádzačov o rozšírenie a prehĺbenie už získaného vzdelania 
a rekvalifikáciu

Podporovanie medzinárodnej mobility účastníkov odborného vzdelávania 
a prípravy a výmenné stáže

Podporovanie kvalitného predprimárneho vzdelávania – zvýšiť dostupnosť 
predškolského vzdelávania pre všetky deti

Podporovanie zvyšovania zručností a kompetencií žiakov v technických
a prírodovedných odboroch, v jazykovej príprave, v informačno-komunikačných zručnos-
tiach v polytechnickej výchove

ŠC
II.III.

Zabezpečiť kvalitu 
a dostupnosť 
sociálnych služieb
a zdravotníckych 
služieb pre obyvateľov

II.III.I Dostup-
nosť a variabilita 
sociálnych služieb, 
transformácia, 
deinštitucionalizá-
cia a humanizácia 
sociálnych služieb

Rozširovanie siete nedostatkových sociálnych služieb a zariadení

Podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do 3 rokov veku na komunitnej úrovni

Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej formy na komunitnú

Podporiť rozvoj nových alebo existujúcich sociálnych služieb na komunitnej úrovni

Podporovanie dobrovoľníctva

Podporovanie výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Podporovanie prevencie sociálnopatologických javov

II.III.II Dostupnosť, 
variabilita 
a integrácia 
primárnej 
zdravotnej 
starostlivosti

Podporovanie budovania infraštruktúry CIZS (centier integrovanej zdravotnej starostlivosti)

Podporovanie verejnej minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v regióne

Modernizovanie zdravotníckej infraštruktúry a vybavenia

Podporovanie kvality zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti

ŠC
II.IV.

Posilniť územnú 
a medziregionálnu 
spoluprácu

I.IV.I Budovanie 
a rozvoj efektívnej 
medzinárodnej 
a cezhraničnej 
spolupráce

Podpora a rozvoj medzinárodnej a cezhraničnej spolupráce v oblasti prípravy 
a implementácie projektov

Rozvoj inštitucionálnej spolupráce zahraničných vzťahov a rozvoj služieb v oblasti 
verejnej správy, školstva, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti

Rozvoj ľudských zdrojov, partnerstvá v odbornej príprave a zlepšenie mobility pracovnej sily

Tvorba a podpora strategických a koncepčných rozvojových dokumentov, akčných plánov

II.IV.II Rozvoj 
nadregionálnych
a medzinárodných 
partnerstiev

Propagácia kraja v medzinárodnom kontexte (workshopy, konferencie, kultúrno- spolo-
čenské podujatia)

Organizovanie medzinárodných seminárov a workshopov pre rozvoj partnerstiev

Podpora športových a kultúrnych podujatí s medzinárodnou účasťou

Využitie kultúrno-historického potenciálu Nitrianskeho samosprávneho kraja
k budovaniu partnerstiev

Spoločné úsilie na zachovanie prírodných zaujímavostí prihraničných oblastí
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Tab. č. 14: Synergia opatrení a rámcových aktivít pre prioritnú oblasť Životné prostredie

Tab. č. 15: Synergia opatrení a rámcových aktivít pre prioritnú oblasť Doprava a technická infraštruktúra

3. Prioritná oblasť ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

III. Strategický cieľ: Zdravé životné prostredie

Špecifický cieľ Opatrenia Rámcové aktivity

ŠC
III.I.

Znížiť ohrozenia 
všetkých zložiek 
životného prostredia 
a ochrana pred 
živelnými pohromami

III.I.I Zabezpečenie 
ochrany územia pred 
živelnými pohromami 
realizáciou preventív-
nych opatrení

Preventívne opatrenia na ochranu pred živelnými pohromami

Posilnenie krízového manažmentu a zlepšenie ochrany a bezpečnosti obyvateľov pri 
mimoriadnych udalostiach

III.I.II Realizácia 
opatrení 
a programov na 
ochranu prírody 
a krajiny

Realizovanie programov starostlivosti a opatrení uvedených v dokumentácii ochrany prí-
rody vypracovanej pre chránené územia a ohrozené druhy rastlín a živočíchov zaradené 
do NATURA 2000 v rámci štátnej ochrany prírody

Zachovanie prírodného dedičstva

Regenerácia a revitalizácia verejných priestranstiev

ŠC
III.II.

Znížiť produkciu 
odpadov zavedením 
efektívneho 
systému triedenia 
a zhodnocovania

III.II.I Zefektívnenie 
systému nakladania 
s odpadom

Zavádzanie nových a zefektívňovanie existujúcich systémov triedeného zberu komunál-
neho odpadu

Zvyšovanie miery zhodnocovania odpadov, opätovné použitie a recyklácia, podpora 
predchádzaniu vzniku odpadov

Eliminovanie negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží

ŠC
III.III.

Zlepšiť energeticky 
efektívne 
a nízkouhlíkové 
hospodárstvo

III.III.I Znižovanie 
energetickej nároč-
nosti a zvyšovanie 
využívania OZE (ob-
noviteľných zdrojov 
energie)

Zavádzanie princípov energetického manažmentu

Podporovanie prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Podporovanie udržateľného využívania obnoviteľných zdrojov

Podporovanie renovácie a výstavby verejných budov z verejných zdrojov (nízkoenergetic-
ké budovy, ultranízkoenergetické budovy a budovy s takmer nulovou spotrebou energie)

4. Prioritná oblasť DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

IV. Strategický cieľ: Komplexná technická infraštruktúra

Špecifický cieľ Opatrenia Rámcové aktivity

ŠC
IV.I.

Skvalitniť regionálnu 
dopravnú 
infraštruktúru 
a jej napojenie na 
nadregionálne siete 
a zlepšiť dopravnú 
dostupnosť

IV.I.I Budovanie a rozširovanie siete 
rýchlostných ciest a ciest I. triedy 
vrátane výstavby obchvatov miest a obcí

Podporovanie výstavby nových rýchlostných ciest

Podporovanie modernizácie ciest I. triedy vrátane výstavby obchvatov 
miest a obcí

IV.I.II Výstavba, rekonštrukcia 
a modernizácia regionálnych, miestnych 
komunikácií a podpora ekologickej
a nemotorovej dopravy

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov cestnej infraštruktúry

Vypracovanie projektových dokumentácií a štúdií uskutočniteľnosti

Budovanie cyklodopravných ciest/trás v sídlach a medzi sídlami

Podpora ekologickej priaznivej nízkohlukovej a nízkouhlíkovej dopravy

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry verejnej 
osobnej dopravy

IV.I.III Výstavba, rekonštrukcia 
a modernizácia železničnej siete 
regionálneho a medzinárodného 
významu

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia železničnej siete

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov železničnej dopravy

IV.I.IV Vytvorenie podmienok pre 
využitie vodných ciest regionálneho 
a medzinárodného významu

Rozvoj vodnej a kombinovanej dopravy

ŠC
IV.II.

Zlepšovanie zásobo-
vania pitnou vodou 
a odvádzanie
a čistenie komunál-
nych odpadových vôd

IV.II.I. Zvýšenie podielu obyvateľstva 
napojeného na kanalizačnú sieť a ČOV Výstavba a rekonštrukcia verejných kanalizácií a ČOV

IV.II.II Zvýšenie podielu obyvateľov 
napojených na verejné vodovody Výstavba a rekonštrukcia vodovodných sietí

ŠC
IV.III.

Zlepšiť dostupnosť 
a kvalitu informač-
ných a komunikač-
ných technológií

IV.III.I Podpora rozvoja telekomunikač-
ných a prenosových sietí pre podporu 
informačnej a komunikačnej infraš-
truktúry a elektronizácie služieb

Podporovanie budovania a modernizácie IKT infraštruktúry vrátane 
vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu 
softvérového vybavenia

Elektronizácia služieb
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indikátory strategickÝch a šPecifickÝch cieľov a oPatrenÍ Phsr Pre PrioritnÉ oblasti

Tab. č. 16: Indikátory strategických a špecifických cieľov a opatrení pre prioritnú oblasť Hospodárstvo

Strategický cieľ/ Špecifický cieľ/
Opatrenie/ Názov cieľa/opatrenia

Ty
p

in
di

ká
to

ra

Názov indikátora

   1. Prioritná oblasť HOSPODÁRSTVO

I. SC Konkurencieschopná 
ekonomika do

pa
d

Rast HDP a zamestnanosti

M
er

ná
 je

dn
ot

ka

Rámcové aktivity
ŠC 
I.I

Vytvoriť podmienky pre 
príchod investícií s vysokou 
pridanou hodnotou Vý

sle
do

k Zvyšovanie zamestnanosti tvorbou 
nových pracovných miest prepojením 
a lepšou spolupráce MSP s nadnárodnými 
spoločnosťami

Op. 
I.I.I

Rozvoj a podpora priemy-
selných parkov a podnika-
teľských zón

vý
st

up

Počet revitalizovaných brownfields a pod-
nikateľských zón

počet Zvyšovanie počtu revitalizovaných brownfields 
a podnikateľských zón

Počet subjektov pôsobiacich v existujúcich 
priemyselných areáloch

počet Zvyšovanie počtu podnikateľských subjektov

Počet vytvorených pracovných miest počet Zvyšovanie počtu pracovných miest

Op. 
I.I.II

Podpora rozvoja priemy-
selných odvetví s vyššou 
tvorbou pridanej hodnoty

vý
st

up

Počet podporených podnikov a počet 
podnikov využívajúcich poradenstvo 
a novovytvorené služby

počet Podporovanie rozvoja podnikov a vytváranie 
klastrov

Počet vytvorených pracovných miest počet Zvyšovanie počtu pracovných miest

Op.
I.I.III

Podpora malého a stredné-
ho podnikania

vý
st

up

Počet podporených MSP počet Podporovanie začínajúcich podnikateľov

Počet podporených projektov počet Vytváranie a podpora Centier prvého kontaktu 
pre šírenie informácií a poznatkov pre MSP

Počet vytvorených pracovných miest 
v podporených firmách

počet Zvyšovanie počtu pracovných miest

ŠC 
I.II

Vytvoriť stimulujúce 
prostredie pre inovácie, 
kultúrny a kreatívny 
priemysel vý

sle
do

k Celkové zvýšenie výkonnosti výskumu 
a vývoja a ich odraz v inovácií a efektív-
nosti vo výrobných procesoch

Op. 
I.II.I

Rozvoj a podpora vý-
skumných, technologických
a kreatívnych centier a in-
kubátorov

vý
st

up

Počet podporených partnerstiev zamera-
ných na rozvoj výskumu a vývoja

počet Vytváranie partnerstiev zameraných na realizá-
ciu projektov podporujúcich inovácie medzi pod-
nikateľmi na domácej aj medzinárodnej úrovni

Počet vytvorených výskumných a technolo-
gických centier, vedeckých parkov a podnika-
teľských inkubátorov a inovačných centier

počet Vytvorenie podmienok pre rozvoj inovačnej 
infraštruktúry

Počet vybudovaných kultúrnych
a kreatívnych centier a inkubátorov

počet Budovanie kultúrnych
a kreatívnych centier a inkubátorov

ŠC 
I.III

Podporiť rozvoj
multifunkčného 
poľnohospodárstva
a rozvoj vidieka vý

sle
do

k

Zvyšovanie zamestnanosti na vidieku

Op. 
I.III.I

Podpora reštrukturalizácie 
a modernizácie pôdo-
hospodárskych podnikov 
a zvýšenie poľnohospodár-
skej diverzifikácie

vý
st

up

Počet podporených podnikov počet Podporovanie moderného a efektívneho mul-
tifunkčného poľnohospodárstva produkujúce-
ho dostatok kvalitných potravín

Počet školiacich aktivít počet Zvyšovanie informovanosti a vzdelávanie 
pôdohospodárskych podnikov o možnostiach 
diverzifikačných aktivít

Počet podporených projektov počet Podporovanie pilotných projektov diverzifiká-
cie malých pôdohospodárskych podnikov

Počet podporených potravinárskych 
podnikov

počet Podpora rozvoja potravinárskych podnikov 
využívajúcich produkty poľnohospodárskej 
prvovýroby v kraji
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Tab. č. 17: Indikátory strategických a špecifických cieľov a opatrení pre prioritnú oblasť Ľudské zdroje

Strategický cieľ/ Špecifický cieľ/
Opatrenie/ Názov cieľa/opatrenia

Ty
p

in
di

ká
to

ra

Názov indikátora

   2. Prioritná oblasť ĽUDSKÉ ZDROJE

II. SC Kvalitné ľudské zdroje

do
pa

d

Udržanie a rast zamestnanosti

M
er

ná
 je

dn
ot

ka

Rámcové aktivity
ŠC 
I.II

Zlepšiť kvalitu zariadení 
sociálnej infraštruktúry

Vý
sle

do
k

Zvýšenie kvality sociálnej infraštruktúry

Op. 
II.I.I

Budovanie a modernizácia 
sociálnej infraštruktúry

vý
st

up

Počet zmodernizovaných zariadení počet Materiálno-technické vybavenie centier 
odborného vzdelávania a prípravy tak, aby 
zodpovedali aktuálnym požiadavkám prípravy 
žiakov pre prax

Počet podporených projektov počet Výstavba a modernizácia predškolských, škol-
ských, kultúrnych, športových a voľnočasových 
zariadení sociálnej infraštruktúry

Počet postavených bytových domov počet Podpora výstavby a rekonštrukcie bytového fondu

Počet podujatí počet Podpora kultúrneho, športového a spolkového 
života kraja

ŠC 
II.II

Zabezpečiť súlad vzdelávania 
s požiadavkami trhu práce

vý
sle

do
k

Zvýšenie miery zamestnanosti 
absolventov na trhu práce

Op. 
II.II.I

Harmonizácia vzdelávania 
v súlade s požiadavkami 
trhu práce

vý
st

up

Počet podporených projektov počet Podporovanie centier odborného vzdelávania 
a prípravy pre jednotlivé oblasti podľa požiada-
viek trhu práce

Podiel žiakov odborného výcviku v cen-
trách odborného vzdelávania a prípravy 
na celkovom počte žiakov

počet Implementovanie prvkov duálneho vzdelávania 
do systému s možnosťou využívania moderných 
technológií vo vyučovaní odborného vzdeláva-
nia, sledovanie potrieb trhu práce v regióne

Počet podporených projektov počet Vytvorenie kreatívnych centier pre mladé 
talenty v prepojení s investíciami na kultúrny 
a kreatívny priemysel

Op. 
I.III.II.

Podpora výskumu 
a transferu poznatkov 
v oblasti pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka vý

st
up

Počet podporených subjektov počet Podporovanie sieťovania pôdohospodárskych 
subjektov a výskumných inštitúcií

Počet podporených subjektov počet Podporovanie a rozvoj spolupráce s výskumný-
mi inštitúciami v oblasti rozvoja vidieka

Op. 
I.III.III.

Podpora základných služieb 
a rozvoja obcí na vidieku

vý
st

up

Počet podporených subjektov počet Podporovanie rozvoja základných služieb na 
vidieku, výstavba a rekonštrukcia, podpora 
kvality života

Počet vzdelávacích aktivít, workshopov 
a školení

počet Zvyšovanie odborného vzdelávania a zručností

ŠC 
I.IV

Zlepšiť podmienky pre 
rozvoj cestovného ruchu 
v Nitrianskom kraji Vý

sle
do

k Zvyšovanie atraktivity cestovného ruchu 
vyššou návštevnosťou domácich a zahra-
ničných turistov

Op.
 I.IV.I

Podpora rozvoja 
infraštruktúry, služieb 
a produktov cestovného 
ruchu

vý
st

up

Počet podporených projektov zameraných 
na cyklistickú infraštruktúru

počet Podporovanie cykloturistiky v NSK budovaním 
a značením cyklotrás vrátane budovania cyklis-
tickej infraštruktúry

Počet podporených projektov súvisiacich 
s rozvojom cestovného ruchu

počet Podporovanie rekonštrukcie existujúcich pamia-
tok vhodných na využívanie v cestovnom ruchu

Počet podporených projektov v oblasti 
cestovného ruchu

počet Podpora projektov súvisiacich s rozvojom 
cestovného ruchu

Op. 
I.IV.I

Podpora rozvoja 
destinačného manažmentu 
a podpora spolupráce 
medzi subjektmi 
cestovného ruchu

vý
st

up

Počet vytvorených oblastných organizácií 
cestovného ruchu

počet Inštitucionalizovanie subjektov vstupujúcich 
do destinačného manažmentu (KOCR, OOCR)

Počet podporených neinvestičných projek-
tov na podporu cestovného ruchu

počet Koordinovanie propagačných aktivít cestovné-
ho ruchu v regióne vo väzbe na celoslovenské 
aktivity
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Op. 
II.II.I

Harmonizácia vzdelávania 
v súlade s požiadavkami 
trhu práce

vý
st

up

Počet školských zariadení počet Zabezpečovanie optimalizácie siete školských 
zariadení, študijných a učebných odborov

Počet realizovaných aktivít počet Skvalitňovanie komunikácie medzi vzdeláva-
cími inštitúciami a sociálnymi partnermi pri 
inovatívnom vzdelávaní

Op. 
II.II.II

Podpora rozvoja systému 
celoživotného vzdelávania

vý
st

up

Počet podporených projektov počet Rozvoj špecializovaných vzdelávacích progra-
mov a inkluzívneho vzdelávania

Počet zapojených subjektov počet Vytvorenie podmienok pre uchádzačov o roz-
šírenie a prehĺbenie už získaného vzdelania 
a rekvalifikáciu

Počet absolventov počet Podporovanie medzinárodnej mobility 
účastníkov odborného vzdelávania a prípravy 
a výmenné stáže

Počet detí počet Podporovanie kvalitného predprimárneho 
vzdelávania – zvýšiť dostupnosť predškolského 
vzdelávania pre všetky deti

Počet žiakov počet Podporovanie zvyšovania zručností
a kompetencií žiakov v technických
a prírodovedných odboroch, v jazykovej 
príprave, v informačno-komunikačných zruč-
nostiach a v polytechnickej výchove

ŠC 
II.III.

Zabezpečiť kvalitu 
a dostupnosť sociálnych 
služieb a zdravotníckych 
služieb pre obyvateľov vý

sle
do

k Zlepšenie kvality a dostupnosti sociálnych 
služieb a zdravotníckych služieb pre 
obyvateľov kraja

Op. 
II.III.I

Dostupnosť a variabilita 
sociálnych služieb, 
transformácia, 
deinštitucionalizácia 
a humanizácia sociálnych 
služieb

vý
st

up

Počet podporených projektov počet Rozširovanie siete nedostatkových sociálnych 
služieb a zariadení

Počet podporených projektov počet Podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do 
3 rokov veku na komunitnej úrovni

Počet podporených projektov počet Podporiť prechod poskytovania sociálnych 
služieb z inštitucionálnej formy na komunitnú

Počet podporených služieb počet Podporiť rozvoj nových alebo existujúcich 
sociálnych služieb na komunitnej úrovni

Počet dobrovoľníkov počet Podporovanie dobrovoľníctva

Počet prípadov počet Podporovanie výkonu opatrení sociálnopráv-
nej ochrany detí a sociálnej kurately

Počet podporených projektov počet Podporovanie prevencie sociálnopatologic-
kých javov

Op. 
II.III.II

Dostupnosť, variabilita 
a integrácia primárnej 
zdravotnej starostlivosti

vý
st

up

Počet podporených centier integrovanej 
zdravotnej starostlivosti

počet Podporovanie budovania infraštruktúry CIZS 
(centier integrovanej zdravotnej starostlivosti)

Počet poskytovateľov počet Podporovanie verejnej minimálnej siete po-
skytovateľov zdravotnej starostlivosti v regióne

Počet podporených projektov počet Modernizovanie zdravotníckej infraštruktúry 
a vybavenia

Počet podporených projektov počet Podporovanie kvality zdravotnej starostlivosti 
a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravot-
nej starostlivosti

ŠC 
II.IV

Posilniť územnú 
a medziregionálnu 
spoluprácu vý

sle
do

k

Zlepšenie územnej
a medziregionálnej spolupráce

Op. 
II.IV.I

Budovanie a rozvoj 
efektívnej medzinárodnej
a cezhraničnej spolupráce

vý
st

up

Počet podporených projektov počet Podpora a rozvoj medzinárodnej a zahraničnej 
spolupráce v oblasti prípravy a implementácie 
projektov

Počet podporených projektov počet Rozvoj inštitucionálnej spolupráce zahraničných 
vzťahov a rozvoj služieb v oblasti verejnej správy, 
školstva, zdravotníctvo, sociálnej starostlivosti

Počet podporených projektov počet Rozvoj ľudských zdrojov, partnerstva v odbor-
nej príprave a zlepšenie mobility pracovnej sily

Počet vytvorených strategických a kon-
cepčných rozvojových dokumentov

počet Tvorba a podpora strategických a koncepčných 
rozvojových dokumentov, akčných plánov
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Op. 
II.IV.II

Rozvoj nadregionálnych 
a medzinárodných 
partnerstiev

vý
st

up

Počet vytvorených partnerstiev počet Propagácia kraja v medzinár. kontexte (worksho-
py, konferencie, kultúrno- spoločenské podujatia)

Počet vytvorených partnerstiev počet Organizovanie medzinárodných seminárov 
a workshopov pre rozvoj partnerstiev

Počet podporených projektov počet Podpora športových a kultúrnych podujatí 
s medzinárodnou účasťou

Počet podporených projektov počet Využitie kultúrno-historického potenciálu Nit-
rianskeho samosprávneho kraja k budovaniu 
partnerstiev

Počet podporených projektov počet Spoločné úsilie na zachovanie prírodných 
zaujímavostí prihraničných oblastí

Tab. č. 18: Indikátory strategických a špecifických cieľov a opatrení pre prioritnú oblasť Životné prostredie

Strategický cieľ/ Špecifický cieľ/
Opatrenie/ Názov cieľa/opatrenia

Ty
p

in
di

ká
to

ra

Názov indikátora

   3. Prioritná oblasť ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

III. SC Zdravé životné
prostredie do

pa
d Zlepšenie kvality 

životného prostredia

M
er

ná
 je

dn
ot

ka

Rámcové aktivity
ŠC 

III.I

Znížiť ohrozenia všet-
kých zložiek životného 
prostredia a ochrana pred 
živelnými pohromami Vý

sle
do

k

Zníženie ohrozenia, škôd na krajine, 
majetku a zdraví obyvateľov

Op. 
III.I.I

Zabezpečenie ochrany 
územia pred živelnými 
pohromami realizáciou 
preventívnych opatrení vý

st
up

Počet podporených projektov počet Preventívne opatrenia na ochranu pred živelnými 
pohromami

Počet podporených projektov počet Posilnenie krízového manažmentu a zlepšenie 
ochrany a bezpečnosti obyvateľov kraja pri mimo-
riadnych udalostiach

Op. 
III.I.II

Realizácia opatrení 
a programov na ochranu 
prírody a krajiny

vý
st

up

Počet zrealizovaných programov 
a opatrení

počet Realizovanie programov starostlivosti a opatrení 
uvedených v inej dokumentácii ochrany prírody 
vypracovanej pre chránené územia a ohrozené 
druhy rastlín a živočíchov zaradené do NATURA 
2000 v rámci štátnej ochrany prírody

Počet podporených projektov počet Zachovanie prírodného dedičstva

Počet podporených projektov počet Regenerácia a revitalizácia verejných 
priestranstiev

ŠC 
III.II

Znížiť produkciu odpadov 
zavedením efektívneho 
systému triedenia 
a zhodnocovania vý

sle
do

k

Zníženie znečisťovania krajiny a využívanie 
druhotných surovín vo výrobe

Op. 
III.II.I

Zefektívnenie systému 
nakladania s odpadom

vý
st

up

Počet podporených projektov počet Zavádzanie nových a zefektívňovanie existujúcich 
systémov triedeného zberu komunálneho odpadu

Počet zariadení na triedenie alebo zhod-
notenie odpadu

počet Zvyšovanie miery zhodnocovania odpadov, opätov-
né použitie a recyklácia, podpora predchádzaniu 
vzniku odpadov

Počet odstránených environmentálnych 
záťaží

počet Eliminovanie negatívnych vplyvov environmentál-
nych záťaží

ŠC 
III.III

Zlepšiť energeticky 
efektívne a nízkouhlíkové 
hospodárstvo vý

sle
do

k

Zníženie emisií skleníkových plynov

Op. 
III.III.I

Znižovanie energetickej 
náročnosti a zvyšovanie 
využívania OZE (obnoviteľ-
ných zdrojov energie)

vý
st

up

Počet podporených projektov počet Zavádzanie princípov energetického manažmentu

Počet podporených projektov počet Podporovanie prechodu na nízkouhlíkové hospo-
dárstvo vo všetkých sektoroch

Op. 
III.III.I

Znižovanie energetickej 
náročnosti a zvyšovanie 
využívania OZE (obnoviteľ-
ných zdrojov energie)

vý
st

up

Počet podporených projektov počet Podporovanie udržateľného využívania obnoviteľ-
ných zdrojov

Počet podporených projektov počet Podpora renovácie a výstavby verejných budov 
z verejných zdrojov (nízkoenergetické budovy, 
ultranízkoenergetické budovy a budovy s takmer 
nulovou spotrebou energie)
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Tab. č. 19: Indikátory strategických a špecifických cieľov a opatrení pre prioritnú oblasť Doprava a technická infranštruktúra

Strategický cieľ/ Špecifický cieľ/
Opatrenie/ Názov cieľa/opatrenia

Ty
p

in
di

ká
to

ra

Názov indikátora

   4. Prioritná oblasť DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRANŠTRUKTÚRA

IV. SC Komplexná technická 
infraštruktúra do

pa
d Zlepšenie dopravnej obslužnosti, 

dostupnosti a technickej 
infraštruktúry obyvateľov

M
er

ná
 je

dn
ot

ka

Rámcové aktivity

ŠC 
IV.I

Skvalitniť regionálnu do-
pravnú infraštruktúru a jej 
napojenie na nadregionál-
ne siete a zlepšiť dopravnú 
dostupnosť

Vý
sle

do
k

Zlepšenie dopravnej infraštruktúry 
a dostupnosti

Op. 
IV.I.I

Budovanie a rozširovanie 
siete rýchlostných ciest 
a ciest I. triedy vrátane vý-
stavby obchvatov miest a obcí

vý
st

up

Dĺžka vybudovaných rýchlostných ciest km Podporovanie výstavby nových rýchlostných ciest

Dĺžka zmodernizovaných a vybudovaných 
ciest I. triedy

km Podporovanie modernizácie ciest I. triedy 
vrátane výstavby obchvatov miest a obcí

Op. 
IV.I.II 

Výstavba, rekonštrukcia 
a modernizácia regionál-
nych, miestnych komuniká-
cií a podpora ekologickej 
a nemotorovej dopravy

vý
st

up

Dĺžka vybudovaných, modernizovaných 
a rekonštruovaných ciest II. a III. triedy

km Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ciest 
II. a III. triedy

Dĺžka vybudovaných, modernizovaných 
a rekonštruovaných miestnych komunikácií

km Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miest-
nych komunikácií

Počet vybudovaných, modernizovaných 
a rekonštruovaných objektov cestnej 
infraštruktúry

počet Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objek-
tov cestnej infraštruktúry

Počet projektových dokumentácií a štúdií 
uskutočniteľnosti

počet Vypracovanie projektových dokumentácií 
a štúdií uskutočniteľnosti

Dĺžka vybudovaných cyklodopravných 
ciest/trás

km Budovanie cyklodopravných ciest/trás v síd-
lach a medzi sídlami

Počet podporených projektov počet Podpora ekologickej priaznivej nízkohlukovej 
a nízkouhlíkovej dopravy

Počet podporených projektov počet Výstavba, rekonštrukcia
a modernizácia infraštruktúry verejnej osobnej 
dopravy

Op. 
IV.I.III

Výstavba, rekonštrukcia 
a modernizácia železničnej 
siete regionálneho a medzi-
národného významu vý

st
up

Dĺžka novovybudovanej a modernizovanej 
železničnej siete

km Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia želez-
ničnej siete

Počet podporených projektov počet Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objek-
tov železničnej dopravy

Op.
IV.I.IV

Vytvorenie podmienok 
pre využitie vodných ciest 
regionálneho a medziná-
rodného významu

vý
st

up

Počet podporených projektov km Rozvoj vodnej a kombinovanej dopravy

ŠC 
IV.II

Zlepšovanie zásobovania 
pitnou vodou a odvádzanie 
a čistenie komunálnych 
odpadových vôd vý

sle
do

k

Zlepšenie kvality života obyvateľov

Op. 
IV.II.I

Zvýšenie podielu obyva-
teľstva napojeného na 
kanalizačnú sieť a ČOV vý

st
up Počet domácností napojených na kanali-

záciu a ČOV
počet Výstavba a rekonštrukcia verejných kanalizácií 

a ČOV

Op. 
IV.II.II

Zvýšenie podielu obyvate-
ľov napojených na verejný 
vodovod vý

st
up Počet domácností napojených na verejné 

vodovody
počet Výstavba a rekonštrukcia vodovodných sietí

ŠC 
IV.III

Zlepšiť dostupnosť 
a kvalitu informačných 
a komunikačných 
technológií vý

sle
do

k

Zlepšenie digitálnych zručností

Op. 
IV.III.I

Podpora rozvoja telekomu-
nikačných a prenosových 
sietí pre podporu infor-
mačnej a komunikačnej 
infraštruktúry a elektroni-
zácie služieb

vý
st

up

Počet novopripojených obyvateľov na 
širokopásmový internet

počet Podporovanie budovania
a modernizácie IKT infraštruktúry vrátane 
vybavenia vysokorýchlostným internetovým 
pripojením a nákupu softvérového vybavenia

Počet užívateľov počet Elektronizácia služieb
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realizaČná Časť
Realizačná časť je zameraná na charakteristiku systé-

mu implementácie, monitorovania a hodnotenia plnenia 
PHSR, postupov inštitucionálneho a organizačného za-
bezpečenia realizácie PHSR NSK, systému monitorovania 
a hodnotenia plnenia programu s ustanovením merateľ-
ných ukazovateľov a na vecný a časový harmonogram rea-
lizácie PHSR formou akčných plánov.

systÉm imPlementácie, monitorovania 
a hodnotenia Plnenia ProgramU

Realizácia PHSR NSK bude pozostávať z vykonávania 
navrhnutých rámcových aktivít. Zoznam rámcových akti-
vít investičného a rozvojového charakteru je definovaný 
v rámci jednotlivých opatrení.

Realizáciu PHSR NSK budú zabezpečovať všetci akté-
ri regionálneho rozvoja kraja, ktorí sú definovaní v rámci 
jednotlivých opatrení. Implementácia PHSR NSK sa bude 
realizovať dvomi cestami.

A) priama implementácia PHSR NSK
Subjekty priamo implementujúce jednotlivé opatrenia 

a rámcové aktivity programu tvoria kľúčoví aktéri miest-
neho a regionálneho rozvoja:
• Regionálna samospráva - Úrad Nitrianskeho samo-

správneho kraja – prostredníctvom odborov Úradu 
NSK bude realizovaný akčný plán a projekty zamera-
né na napĺňanie cieľov programu prostredníctvom 
stanovených opatrení.

• Hlavný koordinátor v procese implementácie progra-
mu bude Odbor strategických činností ÚNSK, ktorý 
bude koordinátorom spracovávania akčných plánov – 
krátkodobých plánovacích dokumentov napĺňajúcich 
ciele PHSR NSK.

• Miestna samospráva - mestá a obce, vrátane ich 
združení (napr. mikroregióny) - realizujúce aktivity 
v rámci svojich kompetencií, ktoré budú obsahovo 
naviazané na opatrenia a aktivity PHSR NSK.

• Orgány a inštitúcie štátnej správy všetkých oblastí 
spoločensko-ekonomického a kultúrneho života, kto-
ré realizáciou svojich rozvojových aktivít prispievajú 
k napĺňaniu cieľov PHSR NSK a vstupujú do partner-
stiev územnej spolupráce.

• Podnikateľské subjekty, združenia podnikateľských 
subjektov, obchodné a priemyselné komory, ktoré 
koordinujú aktivity na napĺňanie cieľov PHSR NSK.

• Regionálne rozvojové agentúry, ktoré podporujú vy-
vážený regionálny rozvoj v územiach a oblastiach svo-
jej pôsobnosti, v koordinácii s Úradom NSK.

• Záujmové spolky a združenia, občianske združenia, 
miestne akčné skupiny, ktoré realizujú svoje rozvo-
jové aktivity v koordinácii s Úradom NSK, v súlade 
s opatreniami a aktivitami PHSR NSK podporujúcimi 
vyvážený regionálny rozvoj územia kraja.

• Ostatní socio-ekonomickí partneri, ktorí sa podieľajú 
na realizovaní akčných plánov v súlade s PHSR NSK.

B) podporná implementácia programu
Subjekty podporujúce implementáciu tvoria:
• Komisia regionálneho rozvoja a územného pláno-

vania Zastupiteľstva ÚNSK, ktorá napomáha vzniku 
partnerstiev implementujúcich opatrenia, dáva pod-
nety pre aktualizáciu PHSR NSK, podporuje regio-
nálny rozvoj a aktívne prispieva k zlepšovaniu imple-
mentácie programu.

• Expertné pracovné skupiny pre implementáciu 
Programu rozvoja NSK, ktoré sa spolupodieľajú na 
monitoringu a priebežnom vyhodnocovaní implemen-
tácie PHSR, jeho opatrení a aktivít na napĺňanie cieľov. 
V spolupráci s Odborom strategických činností ÚNSK 
pripravujú návrhy na aktualizáciu a dopĺňanie PHSR 
NSK podľa požiadaviek a potrieb aktérov regionálneho 
rozvoja na území kraja v súlade s vývojom regionálnej 
politiky na národnej, resp. medzinárodnej úrovni.

• Zastupiteľstvo NSK schvaľuje PHSR, jeho aktualizáciu 
a akčné plány, ďalšie strategické dokumenty a odvet-
vové koncepcie smerujúce k plneniu prijatých cieľov 
PHSR, schvaľuje predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok predkladaných NSK.

organizaČnÉ a inštitUcionálne 
zabezPeČenie realizácie ProgramU

Zastupiteľstvo NSK ako riadiaci orgán (ďalej len riadia-
ci orgán) pre PHSR NSK 2008 - 2015 v roku 2010 schválilo 
a zriadilo Monitorovací výbor pre PHSR NSK 2008 – 2015 
v súlade so Zákonom č.539/2008 Z.z. o podpore regionál-
neho rozvoja zo 4. novembra 2008. Výbor je zriadený na 
účely efektívneho riadenia, monitorovania a hodnotenia 
PHSR NSK a odvetvových stratégií a koncepcií NSK.

Za poskytovanie monitorovacích indikátorov a spra-
covanie čiastkových monitorovacích správ budú zodpo-
vedné relevantné odbory Úradu NSK.

monitorovacie a hodnotiace indikátory

PHSR kraja koordinuje v strednodobom horizonte verej-
né a súkromné aktivity ekonomického, sociálneho, kultúr-
neho a environmentálneho charakteru. Jeho prostredníc-
tvom kraj na jeho území realizuje svoju regionálnu politiku.

Podľa Zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho 
rozvoja je PHSR kraja vypracovaný v súlade s cieľmi a pri-
oritami národnej stratégie v oblasti regionálneho rozvoja 
a v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumen-
tácie regiónu.

PHSR NSK je realizovaný prostredníctvom tzv. akč-
ných plánov pre celé obdobie jeho platnosti. Dosiahnu-
tý pokrok je v zmysle uvedeného zákona každoročne na 
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finanČná Časť
Podľa Zákona č. 309/2014 Z. z. o podpore regionálne-

ho rozvoja, finančná časť dokumentu obsahuje finančné za-
bezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej 
a organizačnej stránky realizácie programu rozvoja obce.

finanČnÝ Plán Pre 
imPlementáciU ProgramU

Finančné prostriedky v programovom období 2014 – 
2020 sú v porovnaní s predchádzajúcim programovým ob-
dobím limitovanejšie, preto bude veľmi dôležité využiť ich 
v strategicky významných oblastiach s vysokou pridanou 
hodnotou. Takýmto spôsobom sa zároveň prispeje k napl-
neniu ďalšieho strategického kroku EÚ pre nasledujúce ob-
dobie, ktorým je tematická koncentrácia podpory.

Projektové zámery NSK môžu byť financované z rôznych 
zdrojov:

• rozpočet NSK
• zdroje EÚ
• ostatné zdroje.

Najvýznamnejšími zdrojmi sú Európske štrukturálne a in-
vestičné fondy (EŠIF), ktorých využívanie koordinuje Úrad 
vlády SR. Ide o päť fondov:

• Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR),
• Európsky sociálny fond (ESF),
• Kohézny fond (KF),
• Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidie-

ka (EPFRV),
• Európsky námorný a rybársky fond (ENRF).

Krajiny EÚ spravujú finančné prostriedky decentralizo-
vane prostredníctvom zdieľaného hospodárenia. Cieľom 
nastavených pravidiel ich využívania je:

• vytvoriť jasné prepojenie so stratégiou Európa 
2020,  

• zlepšiť koordináciu, 
• zabezpečiť konzistentnú implementáciu, 
• zabezpečiť čo najpriamejší prístup k finančným 

prostriedkom pre všetkých, ktorí z nich môžu mať 
prospech.

Ďalšie pravidlá financovania sú určené pre prijímateľov 
v rámci menej rozvinutých regiónov, cieľa Európska územná 
spolupráca – cezhraničnej spolupráce a pre prijímateľov z 
Kohézneho fondu.

Indikatívne rozdelenie podpory EÚ podľa tematického 
cieľa na národnej úrovni pre každý z EŠIF v EUR (celková 
podpora EÚ vrátane výkonnostnej rezervy) vyjadruje tab. č. 
10. Zoznam programov v rámci EFRR, ESF a KF, s výnimkou 
programov v rámci cieľa Európska územná spolupráca a zo-
znam programov v prípade EPFRV a ENRF, spolu s prísluš-
nými orientačnými pridelenými finančnými prostriedkami 
podľa EŠIF a podľa roku, je uvedený v tab. č.11. Identifikácia 
oblastí podpory, kde budú finančné prostriedky EŠIF použi-
té komplementárnym spôsobom, je uvedená v tab. č. 12.

úrovni opatrení monitorovaný, aby bolo možné vyhod-
notiť mieru napĺňania jeho programových cieľov vrátane 
akčného plánu.

Za realizáciu každoročného monitoringu a vypracovanie 
monitorovacej správy PHSR NSK zodpovedá Odbor strate-
gických činností ÚNSK, ktorý ju nasledujúceho roku predkla-
dá Monitorovaciemu výboru pre PHSR NSK.

Monitoring a hodnotenie predstavuje základný spô-
sob pre posudzovanie, či sú navrhnuté opatrenia a aktivity 
správne nastavené. Monitoring si vyžaduje vytvorenie sys-
tému zberu, triedenia a uchovávania informácií o vecnom 
a finančnom napĺňaní koncepcie.

Základným nástrojom pre monitoring sú indikátory. 
Úlohou indikátora je zmerať, či bol dosiahnutý programový 
cieľ. Sústava indikátorov je členená podľa špecifických cie-
ľov a opatrení. To je predpokladom pre to, aby bolo možné 
program priebežne monitorovať a hodnotiť.

Základom monitoringu plnenia cieľov koncepcie je zvo-
lená sústava indikátorov, ktoré sledujú a hodnotia zmenu 
počas jej realizácie. Dôležitou podmienkou pre voľbu indi-

kátorov je každoročná dostupnosť informačných zdrojov 
v danej štruktúre.

Indikátorová zostava PHSR NSK 2016 - 2022 obsahuje 
87 monitorovacích indikátorov členených do 13 špecifických 
cieľov a 25 opatrení.

Úspešná realizácia PHSR NSK sa odvíja nielen od nasta-
venia jej cieľov, priorít a opatrení, ktoré sú napĺňané realizá-
ciou projektov a aktivít, ale tiež od nastavenia monitoringu.

akČnÝ Plán

Akčný plán je dokument na naplnenie cieľov a myšlie-
nok konkrétnymi činmi. V súlade s finančným riadením by 
mal byť každý rok aktualizovaný a pripravený minimálne na 
3 roky s priamou väzbou na rozpočet.

Akčný plán pokrýva len 3 prioritné oblasti (Hospodár-
stvo, Ľudské zdroje, Doprava a technická infraštruktúra), kto-
ré sú v kompetencii Nitrianskeho samosprávneho kraja. Pre 
ostatné oblasti sa bude vychádzať v zmysle kapitoly Monito-
rovacie a hodnotiace indikátory.
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strategic and Programme section in english

develoPment vision of nitra region

vision and global objectives of nitra region

Priority areas of develoPment

global objectives of develoPment

Priority area Economy
For the economy, the main problem identified is 

“Low economic performance and competitiveness”, the 
results of which are the low levels of firms arriving, loss 
of qualified labour and destabilization of the settlement 
of the countryside. The cause of the stated problem is 
the low level of value added, insufficiently developed 
innovative potential, insufficiently exploited tourism po-
tential and unstable monstructurally oriented farming 
businesses.

Priority areas have been chosen on the basis of the results of discussions of working groups and were confirmed 
by SWOT analysis and problem analysis.

Priority area Human resources
The main problem is declared as “Insufficiently de-

veloped human potential”, which has resulted in a lack 
of qualified workforce, a high proportion of disadvanta-
ged job seekers and low level of income of the popula-
tion. The causes of this problem are inadequate level of 
education infrastructure, an underdeveloped education 
system with regard to labour market requirements and 
inadequate social infrastructure and social services.

In accordance with the adopted vision and in accor-
dance with the principles of sustainable development, 
Nitra Region wants, in the priority areas, to:

• attain a sustainably growing economy, 
• create appropriate living standards for the residents 

of the region,
• achieve an unburdened and high-quality natural en-

vironment,
• build modern and accessible infrastructure.

Nitra Region will develop a diversified economy 
based on modern technologies producing goods 
and services with high added value and create 
an active environment for research, development 
and innovation. By 2022 it wants to increase 
the social and environmental standards of living 
of the population with quality and accessible 
infrastructure.
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Figure no. 1: Position and accessibility of Nitra Region
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Priority area Environment
In the area of the environment the main problem 

identified is “Threats to the environment and sustainable 
development of the territory,” leading to the pollution of 
the environment and reduction in quality of life. The rea-
sons include the threat of environmental protection and 
sustainable development of the territory and the risk to 
human health and quality of life.

Priority area Transport and technical infrastructure
In the area of transport infrastructure, the problem is 

the increasing growth of automobile transport, which re-
sults in the worsening state of regional roads and thereby 
worsened transport accessibility of the parts of the Region. 
The main problem in the area of technical infrastructure is 
insufficient quality.

Strategic objectives of development
Pursuant to the individual priority areas the following 

strategic objectives were set:

Strategic objective: I. Competitive economy
This strategic objective is focused on issues of the 

economy, research and innovation, the inflow of new fo-
reign investment. This strategic objective addresses the 
competitiveness of agriculture, improving the quality of 
rural life and the competitiveness of tourism. The propo-
sed measures will contribute to the growth of employ-
ment, developing the internal potential of the region and 
the promotion of creative industries. Four specific objec-
tives have been set:
• “Create conditions for the inflow of investments with 

high added value.”
• “Create a stimulating environment for innovation.”
• “Support the development of multifunctional agricul-

ture and development of the countryside.”
• “Improve conditions for the development of tourism.” 

Strategic objective: II. Quality human resources
This strategic objective is focused on the issue of so-

cial infrastructure – education, culture, sport, the housing 
fund and the issue of social affairs and healthcare. Three 
specific objectives have been set:
• “Improve the quality of social infrastructure.”
• “Ensure harmonization of training with the require-

ments of the labour market.”
• “Ensure the quality and accessibility of social services 

and health services for the population of the region.”

Strategic objective: III. Healthy environment
The strategic objective is focused on the issue of 

environmental protection, support for adaptation to cli-
mate change and risk prevention and management. The 
more efficient use of energy resources and the switch 
to a more energy-efficient, low-carbon economy. Three 
specific objectives have been set:
• “Reduction of the risk to all elements of the environ-

ment and protection from natural disasters.”
• “Reduce the production of waste by introducing an 

effective system of sorting and recovery.”
• “Improve the energy-efficient and low-carbon eco-

nomy.”

Strategic objective: IV.
Comprehensive technical infrastructure
This strategic objective is focused on problems of 

transport infrastructure, expressways, roads of I., II. and 
III. class, improving the railway network, development of 
water transport and public transport. The aim is to create 
the prerequisites for the smooth supply of the population 
with quality drinking water and effective wastewater dis-
posal without negative impacts on the environment and to 
enhance the quality of communication technologies. Three 
specific objectives have been set:
• “Improve regional transport infrastructure and its 

connection to trans-regional networks and improve 
transport accessibility.”

• “Improve the supply of drinking water and the collec-
tion and treatment of municipal waste water.”

• “Improve the accessibility and quality of information 
and communication technologies in the region.”

Tab. no. 11: Synergy of priority areas, strategic objectives and specific objectives

1. Priority Area
ECONOMY

2. Priority Area
HUMAN RESOURCES

3. Priority Area
ENVIRONMENT

4. Priority Area
TRANSPORT AND TECHNI-
CAL INFRASTRUCTURE

Strategic objective I.: 
Competitive economy

Strategic objective II.:
Quality human resources

Strategic objective III.:
Healthy environment

Strategic objective IV.: Compre-
hensive technical infrastructure

SO
I.I.

Create conditions for the 
inflow of investments with 
high added value.

SO
II.I.

Improve the quality of 
social infrastructure.

SO
III.I.

Reduce the risk to all 
elements of the environ-
ment and protection from 
natural disasters.

SO
IV.I.

Improve regional transport 
infrastructure and its 
connection to trans-regio-
nal networks and improve 
transport accessibility.

SO
I.II.

Create a stimulating envi-
ronment for innovation.

SO
II.II.

Ensure harmonization 
of training with the 
requirements of the
 labour market.

SO
III.II.

Reduce the production of 
waste by introducing an 
effective system of sorting 
and recovery.

SO
IV.II.

Improve the supply of 
drinking water and the 
collection and treatment 
of municipal waste water.

SO
I.III.

Support the development 
of multifunctional agricul-
ture and development of 
the countryside.

SO
II.III.

Ensure the quality and ac-
cessibility of social services 
and health services for the 
population of the region.

SO
III.III.

Improve the energy-
-efficient and low-carbon 
economy.

SO
IV.III.

Improve the accessibility 
and quality of information 
and communication tech-
nologies in the region.

SO
I.IV.

Improve conditions for the 
development of tourism.

SO
II.IV.

Strengthen territorial and 
interregional cooperation.
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Under Law no. 309/2014 on the Support of Regio-
nal Development, the programme part of the document 
contains particularly measures and activities to secure 
the implementation of the development programme of 
the region. 

The synergy of measures and framework activities for 
each of the priority areas is presented in Table. nos: 11 – 
14 and indicators of strategic and specific objectives and 
measures of the PHSR of Nitra Region for 2016 - 2022 in 
table nos.: 15 - 18.

Programme section

measUres and activities and their connection to individUal strategic objectives and 
Priority areas

• Measures for SO I.I - Create conditions for the inflow 
of investments with high added value
I.I.I - Development and promotion of industrial parks 
and enterprise zones
I.I.II - Support for the development of industries with 
higher creation of added value 
I.I.III - Support for Small and Medium Enterprises

• Measures for SO I.II - Create a stimulating environ-
ment for innovation, cultrual and creative industry
I.II.I - Development and promotion of research, tech-
nology and creative centres and incubators 

• Measures for SO I.III - Support the development of 
multifunctional agriculture and  development of the 
countryside.
I.III.I - Support for restructuring and modernization of 
agricultural companies and increasing agricultural di-
versification 
I.III.II. - Promoting research and knowledge transfer in 
the field of agriculture and rural development
I.III.III – Support for basic services and development of 
villages in rural areas 

• Measures for SO I.IV - Improve conditions for the de-
velopment of tourism
I.IV.I - Support the development of infrastructure, ser-
vices and tourism products
I.IV.II - Support for the development of destination ma-
nagement and support for cooperation between tou-
rism companies

• Measures for SOII.I - Improve the quality of social 
infrastructure
II.I.I - Building and modernizing social infrastructure

• Measures for SO II.II - Ensure conformance with the 
training requirements of the labour market
II.II.I - Harmonisation of training in accordance with la-
bour market requirements
II.II.II -S upport for the development of a system of li-
felong learning
 

• Measures for SO II.III - Ensure the quality and ac-
cessibility of social services and health services for 
residents 

II.III.I – Accessibility and variability of social services, 
transformation, deinstitutionalization and humaniza-
tion of social services
II.III.II - Accessibility, variability and integration of pri-
mary healthcare

• Measures for SO II.IV - Strengthen territorial and in-
terregional cooperation
II.IV.I - Building and development of effective interna-
tional and cross-border cooperation 
II.IV.II - Developing interregional and international 
partnerships 

• Measures for SO III.I – Reduce the risk to all ele-
ments of the environment and protection from na-
tural disasters
III.I.I - Securing protection against natural disasters by 
taking preventive measures 
III.I.II - Implementation of measures and programs on 
nature and landscape protection

• Measures for SO III.II - Reduce the production of 
waste by introducing an effective system of sorting 
and recovery
III.II.I – Making the waste management system more 
efficient

• Measures for SO III.III - Improve the energy-efficient 
and low-carbon economy
III.III.I - Reducing energy consumption and increasing 
the use of RES (renewable energy sources) 

• Measures for SO IV.I - Improve regional transport 
infrastructure and its connection to trans-regional 
networks and improve transport accessibility
IV.I.I -  Building and expanding the network of expres-
sways and first class roads including the construction 
of bypasses of towns and villages 
IV.I.II - Construction, reconstruction and moderniza-
tion of regional and local roads and promoting ecolo-
gical and non-motorized transport
IV.I.III - Construction, reconstruction and moderniza-
tion of the railway network of regional and internatio-
nal importance
IV.I.IV - Creating conditions for the use of waterways 
of regional and international importance
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• Measures for SO IV.II - Improve the supply of drin-
king water and the collection and treatment of mu-
nicipal waste water
IV.II.I. - Increasing the percentage of the population 
connected to sewerage and WWTP (wastewater tre-
atment plants) 
IV.II.II - Increasing the percentage of the population 
connected to the public water mains

• Measures for SO IV.III - Improve the accessibility and 
quality of information and communication techno-
logies in the region
IV.III.I - Support for development of telecommunica-
tion and transmission networks to support informa-
tion and communication infrastructure and the com-
puterization of services



Poznámky


