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PROGRAMOVÁ ČASŤ

Programová časť poskytuje prehľad o konkrétnych opatreniach a aktivitách na zabezpečenie realizácie PHSR
(t.j. zabezpečenie realizácie navrhnutých priorít). Konkrétne opatrenia a aktivity sú priradené k príslušným
prioritám.

1.1

ZOZNAM OPATRENÍ A AKTIVÍT PRE ZABEZPEČENIE REALIZÁCIE PRIORITY
KVALITNEJŠIE, ZELENŠIE A ZDRAVŠIE PROSTREDIE PRE ŽIVOT A BÝVANIE

1

V tabuľke nižšie je uvedený prehľad príslušných opatrení a (skupín) aktivít definovaných pre zabezpečenie
realizácie príslušnej priority. Ku každej skupine aktivít sú zároveň uvedené aj indikatívne príklady projektov. Tie
projekty, ktoré budú predmetom realizácie obsahuje tzv. Akčný plán PHSR, ktorý tvorí samostatnú prílohu
tohto dokumentu.
Opatrenie
1.1 Kvalitná a moderná
technická infraštruktúra
na území mesta

1.2 Kvalitné nástroje pre
efektívnu správu mesta

1.3 Podpora vhodného
obhospodarovania pôdy
a ochrana pôdy

1.4 Ochrana vodných
plôch a šetrné postupy
voči prírode

1.5 Rozumné využívanie
a tvorba krajiny

1.6 Ochrana existujúcich
prírodných hodnôt
územia

1.7 Moderná
infraštruktúra
odpadového
hospodárstva

Aktivity
1.1.1 Technická
infraštruktúra
1.1.2 Bezpečné verejné
priestranstvá
1.1.3 Vhodné nakladanie
s odpadovými vodami
1.1.4 Kvalitná, bezpečná
a moderná cestná
infraštruktúra
1.2.1 Nástroje na správu
mesta

1.3.1 Vhodné postupy
hospodárenia na
poľnohospodárskej pôde
1.3.2 Ochrana
poľnohospodárskej pôdy
1.4.1 Šetrné postupy voči
prírode
1.4.2 Ochrana vodných
plôch využívaných na
rekreáciu
1.5.1 Rozumná tvorba
krajiny
1.5.2 Výsadba drevín
1.6.1 Ochrana prírodných
hodnôt krajiny
1.6.2 Ochrana
ekologickej stability
krajiny
1.7.1 Moderná
infraštruktúra
odpadového
hospodárstva
1.7.2 Vízia odpadového

Príklady projektov
rozšírenie a rekonštrukcia splaškovej a dažďovej
kanalizácie a pod.
dobudovanie kamerového systému, modernizácia
verejného osvetlenia a pod.
rozšírenie pôvodnej čistiarne odpadových vôd a iné
preložka cesty, budovanie nových komunikácií,
budovanie nabíjacích staníc pre elektromobily a pod.
vypracovanie a schválenie územného plánu mesta,
spracovanie územných plánov zón, vypracovanie
generelu dopravy, generelu zelene, generelu rekreácie,
vypracovanie program rozvoja bývania, vypracovanie
komunitného plánu sociálnych služieb a pod.
napr. projekty zamerané na pravidelné
zabezpečovanie monitorovania pôdy
definovanie ochrany chránených poľnohospodárskych
pôd v rámci územnoplánovacej dokumentácie a pod.
výsadba izolačnej zelene, používanie hlukových stien,
prechodov pre migráciu živočíchov a pod.
napríklad pravidelný monitorovaním kvality vody

napr. vetrolamy, remízky, ktoré plnia ekostabilizačnú a
zároveň aj ochrannú funkciu v krajine
napríklad výsadba nových drevín, náhrada starých
drevín, tvorba, rekultivácia a obnova zelených plôch
vypracovanie Programu starostlivosti/záchrany o
chránené územia a pod.
napríklad spracovanie zodpovedajúcich častí v rámci
územnoplánovacej dokumentácii
budovanie nových zberných, triediacich miest, stojísk
nádob na komunálny odpad, realizácia ďalších
polopodzemných stojísk a pod.
napríklad iniciovať odborné štúdie, Program
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hospodárstva

1.2

odpadového hospodárstva mesta, projekt revitalizácie
skládky a monitorovania v prípade ukončenia jej
prevádzky

ZOZNAM OPATRENÍ A AKTIVÍT PRE ZABEZPEČENIE REALIZÁCIE PRIORITY 2
ROZMANITÁ SIEŤ MODERNÝCH ZARIADENÍ VEREJNEJ VYBAVENOSTI, INOVATÍVNE,
KVALITNÉ A DOSTUPNÉ SLUŽBY PRE OBYVATEĽOV

V tabuľke nižšie je uvedený prehľad príslušných opatrení a (skupín) aktivít definovaných pre zabezpečenie
realizácie príslušnej priority. Ku každej skupine aktivít sú zároveň uvedené aj indikatívne príklady projektov. Tie
projekty, ktoré budú predmetom realizácie obsahuje tzv. Akčný plán PHSR, ktorý tvorí samostatnú prílohu
tohto dokumentu.
Opatrenie
2.1 Kvalitné služby
samosprávy pre
obyvateľov

Aktivity
2.1.1 Kvalitná
infraštruktúra pre
správu mesta

2.2 Bonusový program
pre obyvateľov

2.2.1 Podpora lokálneho
patriotizmu

2.3 Kvalitná a moderná
vzdelávacia
infraštruktúra

2.3.1 Dostatočné
kapacity zariadení
vzdelávacej
infraštruktúry s nízkou
energetickou
náročnosťou
2.3.2 Moderné a
kvalitné vybavenie
zariadení vzdelávacej
infraštruktúry
2.4.1 Byty nižšieho
štandardu pre
margilizované skupiny
obyvateľstva,
malometrážne a
nájomné byty
2.4.2 Kvalitná a
dostupná sociálna
infraštruktúra,
modernizácia a
rekonštrukcia zariadení
2.4.3 Vysoká kvalita
poskytovaných služieb v
zariadeniach sociálnej
infraštruktúry

2.4 Široká ponuka
kvalitných služieb v
oblasti sociálnej
starostlivosti

2.5 Adekvátna
zdravotnícka
infraštruktúra

2.5.1 Rekonštrukcia
existujúceho
zdravotníckeho
zariadenia, vytváranie
nových zariadení

Príklady projektov
prístavba budovy mestského úradu, vytvorenie
priestorov pre Mestskú políciu a Útvar verejnej zelene,
údržby a čistenia mesta, elektronické a online mapové
služby a pod.
participatívny rozpočet mesta, mestská karta,
parkovacia karta, marketingová kampaň zameraná na
prihlásenie sa k trvalému pobytu a pod.
budovanie nových objektov MŠ a ZŠ, prístavba,
nadstavba, rekonštrukcia, zateplenie existujúcich
zariadení, rozšírenie telocviční a školských jedální
a pod.

vybavenie tried a odborných učební novými učebnými
pomôckami, budovanie multifunkčných ihrísk, obnova
školských ihrísk a pod.
výstavba, kúpa bytov za účelom zriadenia nájomného
bývania pre marginalizované skupiny obyvateľstva
a pod.

zriadenie útulku, azylového domu pre bezdomovcov,
centrálnej vývarovne, rekonštrukcia (nadstavba)
zariadenia opatrovateľskej služby a pod.

aktivity podporujúce rekvalifikačné resp. kompetenčné
kurzy, odborné vzdelávacie kurzy, akreditované
programy kontinuálneho vzdelávania, semináre,
workshopy, jazykové kurzy, tréningové programy v
oblasti sociálnych služieb a pod.
rekonštrukcia polikliniky - nadstavba a prístavba,
vrátane dobudovania lôžkovej časti, jednodňovej
chirurgie; modernizácia materiálno-technického
vybavenia, podporné aktivity pre zriadenie nových
zdravotných služieb v existujúcom zariadení a pre
vybudovanie menších samostatných zdravotných
stredísk, príp. integrovaných v objektoch s inými
druhmi občianskej vybavenosti a pod.
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2.6 Široká ponuka
kvalitných služieb pre
kultúrne, voľnočasové a
športové aktivity pre
rôzne vekové kategórie
obyvateľstva

1.3

2.5.2 Vysoká kvalita
poskytovaných služieb v
zariadeniach
zdravotníckej
infraštruktúry
2.6.1 Efektívne využité
kultúrne a historické
dedičstvo
2.6.2 Pestrá ponuka
služieb a podujatí
zameraných na
kultúrne, voľnočasové a
športové aktivity

aktivity podporujúce rekvalifikačné, resp. kompetenčné
kurzy, odborné vzdelávacie kurzy, akreditované
programy kontinuálneho vzdelávania, semináre,
workshopy, jazykové kurzy, tréningové programy v
oblasti zdravotných služieb a pod.
rekonštrukcia objektov, podporné aktivity pre
zabezpečenie rekonštrukcie a nového využitia objektov
kultúrneho a historického dedičstva a pod.
zradenie viacúčelovej športovej haly, zriadenie
komplexného centra pohybových aktivít (activity park),
zábavného parku pre deti – preliezky, šmýkačky,
hojdačky, zriadenie kina, divadla, obnova strechy
a podkrovných priestorov Mestského múzea - Turecký
dom, rozšírenie knižnice pre odbornú literatúru s
učebňami, zastrešenie pódia pred kultúrnym domom
na verejné mestské akcie, nové cyklotrasy, finančná
podpora športových klubov, podpora organizácie
kultúrno-spoločenských podujatí, športových akcií
a pod.

ZOZNAM OPATRENÍ A AKTIVÍT PRE ZABEZPEČENIE REALIZÁCIE PRIORITY 3
VYTVORENIE PRÍJEMNEJŠIEHO PROSTREDIA V CENTRÁLNEJ ČASTI MESTA PRE
PEŠÍCH AJ CYKLISTOV

V tabuľke nižšie je uvedený prehľad príslušných opatrení a (skupín) aktivít definovaných pre zabezpečenie
realizácie príslušnej priority. Ku každej skupine aktivít sú zároveň uvedené aj indikatívne príklady projektov. Tie
projekty, ktoré budú predmetom realizácie obsahuje tzv. Akčný plán PHSR, ktorý tvorí samostatnú prílohu
tohto dokumentu.
Opatrenie
3.1 Udržateľná cestná
infraštruktúra

Aktivity
3.1.1 Odľahčenie dopravy
z centrálnych častí mesta
3.1.2 Podpora e-mobility

3.2 Integrovaný
dopravný systém mesta

3.1.3 Bezpečná
infraštruktúra pre peších
a cyklistov
3.2.1 Lepšia integrácia
mesta do systému
integrovanej dopravy
3.2.2 Moderná železničná
infraštruktúra
3.2.3 Vybudovaný funkčný
systém P+R

3.3 Revitalizácia a
humanizácia verejných
priestranstiev

3.3.1 Revitalizácia
verejných priestranstiev

Príklady projektov
vybudovanie
severovýchodného
(a
následne
severného), prepojenie ulíc Boldocká a Trnavská
a pod.
budovanie nabíjacích staníc pre elektromobily a
elektrobicykle a pod.
budovanie a rekonštrukcia chodníkov, budovanie a
rekonštrukcia infraštruktúry pre cyklistov, zavedenie
výpožičného systému bicyklov (bikesharing) a pod.
zapojenie mestskej dopravy do IDS BK.

podporné aktivity pri výstavbe mimoúrovňových
priechodov cez železničnú trať, revitalizácia
priestranstiev v majetku mesta a pod.
vypracovanie
koncepcie
statickej
dopravy,
vybudovanie parkovacích domov a záchytných
parkovísk a pod.
budovanie a rekonštrukcia verejných priestranstiev,
zriadenie nízko emisnej zóny a pod.
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1.4

ZOZNAM OPATRENÍ A AKTIVÍT PRE ZABEZPEČENIE REALIZÁCIE PRIORITY 4 ROZVOJ
CESTOVNÉHO RUCHU A VOĽNOČASOVÝCH AKTIVÍT VO VÝCHODNEJ ČASTI ÚZEMIA
MESTA

V tabuľke nižšie je uvedený prehľad príslušných opatrení a (skupín) aktivít definovaných pre zabezpečenie
realizácie príslušnej priority. Ku každej skupine aktivít sú zároveň uvedené aj indikatívne príklady projektov. Tie
projekty, ktoré budú predmetom realizácie obsahuje tzv. Akčný plán PHSR, ktorý tvorí samostatnú prílohu
tohto dokumentu.
Opatrenie
4.1 Kvalitná
infraštruktúra
cestovného ruchu

4.2 Koordinácia
rozvoja cestovného
ruchu

1.5

Aktivity
4.1.1 Kvalitná
infraštruktúra pre
cyklistov
4.1.2 Dobudovanie
areálu Hlbokého jazera
4.1.3 Dobudovanie
rekreačnej zóny Slnečné
jazerá
4.2.1 Koordinácia
subjektov v oblasti
rozvoja cestovného
ruchu

Príklady projektov
napríklad budovanie a rekonštrukcia infraštruktúry pre
cyklistov
(cyklochodníky,
cyklotrasy,
doplnková
infraštruktúra, informačný systém)
budovanie verejných priestranstiev, budovanie súvisiace
zázemia pre návštevníkov, budovanie infraštruktúry a pod.
rozšírenie pláže, dobudovanie sociálneho zázemia a pod.

vytvorenie nových a inovovanie existujúcich služieb a
produktov cestovného ruchu, podpora aktivít OOCR,
vypracovanie spoločných štúdií (štúdia rozvoja Hlbokého
jazera) a spoločných projektov a pod.

ZOZNAM OPATRENÍ A AKTIVÍT PRE ZABEZPEČENIE REALIZÁCIE PRIORITY 5 PONUKA
PRACOVNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ V ODVETVIACH S VYŠŠOU PRIDANOU HODNOTOU A
ROZVOJ PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT V ZÁPADNEJ ČASTI ÚZEMIA MESTA

V tabuľke nižšie je uvedený prehľad príslušných opatrení a (skupín) aktivít definovaných pre zabezpečenie
realizácie príslušnej priority. Ku každej skupine aktivít sú zároveň uvedené aj indikatívne príklady projektov. Tie
projekty, ktoré budú predmetom realizácie obsahuje tzv. Akčný plán PHSR, ktorý tvorí samostatnú prílohu
tohto dokumentu.
Opatrenie
5.1 Podpora malého a
stredného podnikania
vrátane mikropodnikania

Aktivity
5.1.1 Vybudovanie
priemyselno-technologických
a vedecko-technologických
parkov
5.1.2 Rozvoj podnikateľských
aktivít v založených areáloch
5.1.3 Rozvoj intelektuálneho
a kreatívneho potenciálu
obyvateľov mesta
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Príklady projektov
napríklad aktivity súvisiace so zriadením
priemyselno-technologického alebo vedeckotechnologického
parku
(budovanie
infraštruktúry, modernizácia infraštruktúry)
aktivity súvisiace s rozvojom podnikateľských
aktivít v existujúcich areáloch, rekonštrukcia,
modernizácia objektov a vybavenia a pod.
vytvorenie
podnikateľského
inkubátora,
podnikateľského centra, co-workingového
centra a pod.

