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PRÍLOHA Č. 1 

PREHĽAD MOŽNOSTÍ FINANCOVANIA TYPOVÝCH AKTIVÍT POMOCOU 

OPERAČNÝCH PROGRAMOV EÚ V PROGRAMOVOM OBDOBÍ 2014-2020 

 
Zdroj informácií sú operačné programy EÚ na programové obdobie 2014-2020 schválené vládou SR. 

Operačné programy sú však v termíne odovzdania tohto dokumentu v procese schvaľovania 

Európskou komisiou a môžu v nich preto ešte nastať zmeny. V tejto súvislosti je potrebné 

predkladaný dokument následne zrevidovať.  

Prioritná oblasť A: Ľudské zdroje a podnikateľské prostredie 

 

Zámer/priorita A. 1: Zosúladenie ponuky vzdelávania a potrieb trhu práce    

 

 
Cieľ/opatrenia A.1.1: Skvalitnenie predprimárneho vzdelávania 

Integrovaný regionálny operačný program  

Priorita 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitným verejným službám 
Investičná priorita 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a 

celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. 

Špecifický cieľ 2.2.1: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl 
 
 

Cieľ/opatrenie A.1.2: Skvalitnenie primárneho vzdelávania  

Operačný program Ľudské zdroje 

Priorita  1: Vzdelávanie 
Investičná priorita 1.1: Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej 

prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného 

vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídanie zručností, 

úpravy učebných plánov a vytvárania a rozvoja systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov 

duálneho vzdelávania a odborného vzdelávania. 

Špecifický cieľ 1.1.1: Zvýšiť kvalitu vzdelávania na ZŠ a SŠ reflektujúc potreby trhu práce s dôrazom           

na podporu odborného vzdelávania a prípravy. 
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Investičná priorita 1.3:  Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové 

skupiny v rámci formálneho, neformálneho a bežného vzdelávania, zvyšovanie vedomostí, zručností            

a spôsobilostí pracovnej sily a podpora flexibilných spôsobov vzdelávania prostredníctvom 

usmerňovania pri výbere povolania a potvrdzovania nadobudnutých kompetencií.  

Špecifický cieľ 1.3.2:  Zlepšiť profesijné kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov na 
všetkých stupňoch škôl vrátane prípravy na povolanie pedagóga. 
 
 

Cieľ/opatrenie A.1.3:  Skvalitnenie inkluzívneho vzdelávania  

Integrovaný regionálny operačný program  

Priorita 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitným verejným službám 
Investičná priorita 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a 

celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. 

Špecifický cieľ  2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl. 

Operačný program Ľudské zdroje 

Priorita  1: Vzdelávanie 
Investičná priorita 1.1: Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej 

prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného 

vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídanie zručností, 

úpravy učebných plánov a vytvárania a rozvoja systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov 

duálneho vzdelávania a odborného vzdelávania. 

Špecifický cieľ 1.1.1: Zvýšiť kvalitu vzdelávania na ZŠ a SŠ reflektujúc potreby trhu práce s dôrazom            

na podporu odborného vzdelávania a prípravy. 

Investičná priorita 1.3: Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové 

skupiny v rámci formálneho, neformálneho a bežného vzdelávania, zvyšovanie vedomostí, zručností           

a spôsobilostí pracovnej sily a podpora flexibilných spôsobov vzdelávania prostredníctvom 

usmerňovania pri výbere povolania a potvrdzovania nadobudnutých kompetencií. 

 

Špecifický cieľ 1.3.2: Zlepšiť profesijné kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov na 

všetkých stupňoch škôl vrátane prípravy na povolanie pedagóga. 

 

Cieľ/opatrenie A.1.4:  Obnova a vybavenie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej    

pôsobnosti mesta 

Integrovaný regionálny operačný program  

Priorita  2:  Ľahší prístup k efektívnym a kvalitným verejným službám 
Investičná priorita 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a 

celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. 

Špecifický cieľ  2.2.1: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl 

Špecifický cieľ 2.2.2: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl 
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Špecifický cieľ č. 2.2.3: Zvýšenie počtu žiakov stredných škôl na odbornom výcviku 
 
 

Cieľ/opatrenie A.1.5:  Rozvoj ďalšieho vzdelávania 

Integrovaný regionálny operačný program  

Priorita 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitným verejným službám 
Investičná priorita 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a 

celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry 

Špecifický cieľ č. 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných škôl na odbornom výcviku 

Podpora IROP je zameraná na podporu materiálno-technického vybavenia a zlepšenie priestorových 

podmienok stredných odborných škôl,, stredísk praktického vyučovania, školských hospodárstiev a 

stredísk odbornej praxe so zreteľom na rozvoj siete centier odborného vzdelávania a prípravy a s 

cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a zvýšenia 

kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce. Realizované aktivity budú 

uplatňovať prvky inkluzívneho vzdelávania. 

Operačný program Ľudské zdroje 

Priorita 1: Vzdelávanie 
Investičná priorita 1.3: Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové 

skupiny v rámci formálneho, neformálneho a bežného vzdelávania, zvyšovanie vedomostí, zručností         

a spôsobilostí pracovnej sily a podpora flexibilných spôsobov vzdelávania prostredníctvom 

usmerňovania pri výbere povolania a potvrdzovania nadobudnutých kompetencií. 

Špecifický cieľ 1.3.1: Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj 
kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie. 
 
 

Zámer/priorita A. 2:  Malé a stredné podnikanie (MSP) 

 

 
Cieľ/opatrenie A.2.1:  Stimuly pre MSP  

 

Cieľ/opatrenie A.2.2:  Plochy a objekty pre MSP  

Integrovaný regionálny operačný program 

Prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 
Investičná priorita 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a 

celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry 

Špecifický cieľ 2.2.3:  Zvýšenie počtu žiakov stredných škôl na odbornom výcviku 

Špecifický cieľ 2.2.3 sa dosiahne realizáciou okrem iného aj nasledovnej  aktivity: vytvorenie 

podnikateľského inkubátora  - prístavbou, nadstavbou, stavebnými úpravami alebo rekonštrukciou 

vnútorných priestorov centier odborného vzdelávania a prípravy a nákup materiálno-technického 
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vybavenia do podnikateľského inkubátora vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým 

pripojením a IKT. 

Prioritná os č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie. 
Investičná priorita 4.3: Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, 

oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú 

zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku. 

Špecifický cieľ 4.3.2: Regenerácia a využitie nevyužívaných objektov a areálov (brownfields)                          

a vnútroblokov sídlisk s cieľom zlepšenia kvality života obyvateľov v mestách, obciach a mestských 

oblastiach. 

Regenerácia opustených areálov a priestranstiev a vnútroblokov sídlisk môže pre mestá a obce 

priniesť okrem zlepšenia kvality mestského prostredia aj vytvorenie nových pracovných miest, 

podporu podnikania, posilnenie miestnej ekonomiky, rozšírenie ponuky a zlepšenie poskytovaných 

služieb v území, zlepšenie úrovne verejnej bezpečnosti a posilnenie environmentálnej stability. 

Operačný program: Kvalita životného prostredia 

Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej 
infraštruktúry. 
Investičná priorita 4: Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia 

a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), 

zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku 

Špecifický cieľ 2: Zabezpečiť sanáciu environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v 

opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou). 

 

Cieľ/opatrenie A.2.3:  Súčinnosť medzi MSP  

 
 

Zámer/priorita A.3:  Starostlivosť o existujúcich a nových investorov 

 

Cieľ/opatrenie A.3.1:  Investície do odvetví a činností s vyššou pridanou hodnotou  

Operačný program výskum a inovácie 
 

Prioritná os 1: Podpora výskumu, vývoja a inovácií 

Investičná priorita 1.1: Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj 

excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a podpora kompetenčných centier, najmä takýchto centier 

európskeho záujmu. 

 

Špecifický cieľ 1.1.1: Zvýšenie výkonnosti systému VaV prostredníctvom horizontálnej podpory 
technologického trasferu a IKT. 
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Cieľ/opatrenie A.3.2:  Partnerstvo verejného a súkromného sektora 

Operačný program Výskum a inovácie 

Prioritná os 1: Podpora výskumu, vývoja a inovácií 
Investičná priorita 1.1: Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj 

excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a podpora kompetenčných centier, najmä takýchto centier 

európskeho záujmu. 

Špecifický cieľ 1.1.1: Zvýšenie výkonnosti systému VaV prostredníctvom horizontálnej podpory 

technologického trasferu a IKT . 

Príklady aktivít pre špecifický cieľ 1.1.1: 

Mobilizácia transferu poznatkov a technológií do praxe z verejného a štátneho sektora výskumu                    

a vývoja do praxe (pokračujúca aktivita z programového obdobia 2007 – 2013)  

Zámerom aktivity, ktorej cieľovou skupinou sú výskumné inštitúcie (najmä univerzity, SAV a rezortné 

výskumné inštitúcie, VaV inštitúcie neziskového sektora) a podnikateľské subjekty pri zohľadnení 

pravidiel štátnej pomoci -) bude najmä: 

 koordinácia, komunikácia a zabezpečenie efektívneho fungovania lokálnych centier transferu 

technológií zriadených pri jednotlivých výskumno-vývojových inštitúciách, koordinácia aktivít 

univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v oblasti transferu technológií, budovania     

a prevádzky inkubátorov a ďalších činností súvisiacich s touto oblasťou. 

Investičná priorita 1.2:  Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení 

a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, 

najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, 

ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení                   

a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického                         

a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených 

výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenia technológií 

na všeobecný účel. 

Špecifický cieľ 1.2.1: Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií 

a podnikateľskej sféry. 

Kľúčovým pre zvýšenie kvality a kvantity výstupov v oblasti príspevku výskumu a vývoja                                  

k hospodárskemu rozvoju SR je nevyhnutné spoločný kolaboratívny výskum a vývoj a partnerstvá 

podnikateľského sektora a výskumných inštitúcii formou dlhodobých kolaboratívnych  projektov 

strategického výskumu individuálnych výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK. 

 

Cieľ/opatrenie A.3.3:  Postinvestičná starostlivosť o kľúčové podniky 
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Zámer/priorita A.4:  Podpora kreatívneho priemyslu  

 

 
Cieľ/opatrenie A.4.1:  Potenciál v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu 

 
Cieľ/opatrenie A.4.2:  Objekty pre rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu 

Integrovaný regionálny operačný program 

Prioritná os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch 
Investičná priorita 3.1: Podpora rastu priaznivého pre zamestnanosť, a to rozvíjaním vnútorného 

potenciálu ako súčasti územnej stratégie pre konkrétne oblasti vrátane konverzie upadajúcich 

priemyselných regiónov a posilnenia prístupnosti a rozvoja špecifických prírodných a kultúrnych 

zdrojov 

Špecifický cieľ 3.1: Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest                    

v kultúrnom a kreatívnom sektore prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj 

kreatívneho talentu a netechnologických inovácií. 

Aktivity, ktoré budú v rámci cieľa podporené: 

 Rozvoj kreatívneho talentu, jeho podnikateľského ducha a podpora netechnologických 
inovácií  s použitím informačných technológií. 

 Podpora dopytu po kreatívnej tvorbe tzv. nových talentov (emerging talents) v podporených 
kreatívnych centrách. 

 Finančné nástroje (mikropôžičky pre MSP v kultúrnom priemysle). 

 Poskytovanie nenávratnej finančnej pomoci. 
 

Prioritná oblasť B:  Doprava a technická infraštruktúra 

 

Zámer/priorita B. 1: Dobudovanie vonkajšieho dopravného okruhu 

 

 

Cieľ/opatrenie B.1.1: Južný obchvat 

 

Cieľ/opatrenia B.1.2: Západné dopravné prepojenie  

 
 
 
 



PREHĽAD MOŽNOSTÍ FINANCOVANIA – OPERAČNÉ PROGRAMY EÚ 
PHSR mesta Trnava – aktualizácia na obdobie rokov 2014-2020  

 

7 
 

 
 

Zámer/priorita B. 2: Kvalitná a bezpečná doprava v meste 

 

 

Cieľ/opatrenie B.2.1:  Politika verejnej hromadnej dopravy 

Integrovaný operačný program 

Prioritná os 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 
Investičná priorita 1.2: Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových,                            

a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, 

prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej 

regionálnej a miestnej mobility. 

Špecifický cieľ  1.2.1: Zabezpečenie udržateľnej formy mobility prostredníctvom zvyšovania atraktivity 

a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. 

Špecifický cieľ 1.2.2: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým 

cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. 

 

Cieľ/opatrenie B.2.2:  Odstraňovanie dopravných závad a riešenie kritických miest                                

na pozemných komunikáciách 

 
Cieľ/opatrenie B.2.3:  Statická doprava a parkovacia politika mesta 

Integrovaný operačný program 

Prioritná os 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 
Investičná priorita 1.2: Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových                                

a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, 

prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej 

regionálnej a miestnej mobility 

Špecifický cieľ  1.2.1: Zabezpečenie udržateľnej formy mobility prostredníctvom zvyšovania atraktivity 
a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. 
 
Cieľ/opatrenie B.2.4:  Posilňovanie cyklistickej dopravy   

Integrovaný operačný program 

Prioritná os 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 
Investičná priorita 1.2: Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových                          

a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, 

prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej 

regionálnej a miestnej mobility 
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Špecifický cieľ 1.2.2: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým 

cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. 

 

 

Zámer/priorita B. 3:  Technická infraštruktúra 

 

 

Cieľ/opatrenie B.3.1: Koordinácia investičných aktivít s majiteľmi a prevádzkovateľmi 

inžinierskych sietí na území mesta  

Prioritná oblasť C: Mestské životné prostredie                         

a podmienky pre voľný čas 

 

Zámer/priorita C. 1:  Životné prostredie 

 

 
Cieľ/opatrenie C.1.1: Budovanie nových krajinných prvkov na území mesta     

Integrovaný regionálny operačný program 

Prioritná os 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie.  
Investičná priorita 4.3: Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, 

oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú 

zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku. 

Špecifický cieľ 4.3.1: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach 

prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na 

zmeny klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.    

Opatrenia v rámci špecifického cieľa 4.3.1 môžu mať charakter: 

- „zelenej“ (využívanie vegetácie) a „modrej“ (využívanie vodných prvkov) infraštruktúry, 

- „mäkkých“ neinfraštruktúrnych prístupov (napr. informačno-osvetová činnosť, dotačná politika). 
 

Cieľ/opatrenie C.1.2:  Obnova biokoridorov na území mesta  

Zdroje financovania – viď. cieľ C 1.1.1 
 

Cieľ/opatrenie C.1.3:  Revitalizácia areálu Kamenného mlyna 

Zdroje financovania – viď. cieľ C 1.1.1 
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Zámer/priorita C. 2: Environmentálne projekty 

 

 
Cieľ/opatrenie C.2.1:  Odpadové hospodárstvo mesta 

Operačný program Kvalita životného prostredia 

Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej 

infraštruktúry 

Špecifický cieľ: Zabezpečiť nakladanie s odpadmi v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva           

a za účelom plnenia požiadaviek environmentálneho acquis. 

Uvedený špecifický cieľ bude napĺňaný prostredníctvom nasledujúcich aktivít: 

A. Podpora nástrojov informačného charakteru so zameraním na predchádzanie vzniku odpadov,               

na podporu triedeného zberu odpadov a zhodnocovania odpadov 

B. Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných 

odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory 

predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. 

 
Cieľ/opatrenie C.2.2: Environmentálna výchova a osveta 

 

 

Zámer/priorita C. 3: Skvalitňovanie prostredia sídlisk 

 

 
 

Cieľ/opatrenie C.3.1: Humanizácia obytných súborov  

Integrovaný regionálny operačný program 

Prioritná os 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie.  
Investičná priorita 4.3: Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, 

oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú 

zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku. 

Špecifický cieľ č. 4.3.2: Regenerácia a využitie nevyužívaných objektov a areálov (brownfields)                  
a vnútroblokov sídlisk s cieľom zlepšenia kvality života obyvateľov v mestách, obciach a mestských 
oblastiach. 
 
 

Cieľ/opatrenie C.3.2: Obnova/regenerácia bytových domov a ich okolia        

Integrovaný regionálny operačný program 

Prioritná os 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie. 
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Investičná priorita 4.1: Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a 

využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov             

a v sektore bývania. 

Špecifický cieľ 4.1: Zvýšenie energetickej efektívnosti budov na bývanie. 
 
 

 

Zámer/priorita C.4: Príťažlivé centrum mesta 

 

 

Cieľ/opatrenia C.4.1: Obnova verejných priestranstiev historického jadra    

Integrovaný regionálny operačný program 

Prioritná os 4:  Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie.  
Investičná priorita 4.3:  Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, 

oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú 

zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku. 

Špecifický cieľ 4.3.1:  Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach 

prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na 

zmeny klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.    

Opatrenia v rámci špecifického cieľa 4.3.1 môžu mať charakter: 

 „zelenej“ (využívanie vegetácie) a „modrej“ (využívanie vodných prvkov) infraštruktúry, 

 „mäkkých“ neinfraštruktúrnych prístupov (napr. informačno-osvetová činnosť, dotačná 
politika). 

 
 

Cieľ/opatrenie C. 4.2: Zatraktívnenie verejných priestranstiev historického jadra  

 
 

 

Zámer/priorita C. 5: Voľný čas 

 

 
Cieľ/opatrenie C.5.1: Obnova a sprístupnenie areálov škôl verejnosti 

 
Cieľ/opatrenie C.5.2: Obnova a výstavba nových verejných športovísk   

 
Cieľ/opatrenie C.5.3:  Obnova a modernizácia zariadení pre kultúru a voľný čas 
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Prioritná oblasť D: Verejné služby a občan 

 

Zámer/priorita D.1: Efektívna samospráva 

 

 

Cieľ/opatrenie D.1.1: Otvorená komunikácia s verejnosťou 

Operačný program Efektívna verejná správa 

Prioritná os 1: Posilňovanie inštitucionálnych kapacít a efektívnosti   
Investičná priorita 1: Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti VS a verejných služieb na 

národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem lepšej právnej úpravy a dobrej správy. 

Špecifický cieľ 1.1: Skvalitnenie  systémov a optimalizácia procesov s orientáciou na občanov 
a podnikateľov. 
 
 

Cieľ/opatrenie D.1.2: Krízová komunikácia 

Operačný program Efektívna verejná správa 

Prioritná os 1: Posilňovanie inštitucionálnych kapacít a efektívnosti   
Investičná priorita 1: Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti VS a verejných služieb na 

národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem lepšej právnej úpravy a dobrej správy. 

Špecifický cieľ 1.1: Skvalitnenie  systémov a optimalizácia procesov s orientáciou na občanov 
a podnikateľov. 
 
 

Cieľ/opatrenie D.1.3: Komunikácia v rámci mestského regiónu 

 
Cieľ/opatrenie D.1.4: Komunikácia v oblasti rozvoja cestovného ruchu  

 
 

Cieľ/opatrenie D.1.5:  Efektívny mestský úrad 

Operačný program Efektívna verejná správa 

Prioritná os 1: Posilňovanie inštitucionálnych kapacít a efektívnosti   
Investičná priorita 1: Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti VS a verejných služieb na 

národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem lepšej právnej úpravy a dobrej správy. 

Špecifický cieľ 1.1: Skvalitnenie  systémov a optimalizácia procesov s orientáciou na občanov 

a podnikateľov. 

Špecifický cieľ 1.2: Modernizácia RĽZ a zvyšovanie kompetencií zamestnancov. 

 

Operačný program Ľudské zdroje 
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Prioritná os 1: Vzdelávanie 
Investičná priorita 1.3: Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové 

skupiny v rámci formálneho, neformálneho a bežného vzdelávania, zvyšovanie vedomostí, zručností a 

spôsobilostí pracovnej sily a podpora flexibilných spôsobov vzdelávania prostredníctvom 

usmerňovania pri výbere povolania a potvrdzovania nadobudnutých kompetencií. 

Špecifický cieľ 1.3.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj 

kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie. 

 

Zámer/priorita D.2: Sociálne a zdravotné služby poskytované na území mesta Trnava 

 

 
Cieľ/opatrenie D.2.1: Modernizácia a budovanie mestských zariadení   

Integrovaný regionálny operačný program 

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

Investičná priorita č. 2.1: Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú                  

k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného 

postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, 

kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné. 
 

Špecifický cieľ. 2.1.1: Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu 

opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy                 

na komunitnú (poskytovanú na komunitnej úrovni). 
 

Špecifický cieľ č. 2.1.2: Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom zlepšenia dostupnosti          
ku kvalitným  službám v integrovanej primárnej zdravotnej starostlivosti 
 
Pozor: Proces deinštitucionalizácie predpokladá uprednostnenie transformačného procesu zariadení 
poskytujúcich služby pre deti, mládež a dospelých so zdravotným postihnutím a duševnou porucho a 
zariadení pre deti v SPOaSK pred zariadeniami pre seniorov. 
 
 
 

Cieľ/opatrenie D.2.2: Kvalita služieb v zariadeniach poskytujúcich sociálne a zdravotné služby  

Operačný program Ľudské zdroje 
Prioritná os 1:  Vzdelávanie 

Investičná priorita 1.3: Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové 

skupiny v rámci formálneho, neformálneho a bežného vzdelávania, zvyšovanie vedomostí, zručností a 

spôsobilostí pracovnej sily a podpora flexibilných spôsobov vzdelávania prostredníctvom 

usmerňovania pri výbere povolania a potvrdzovania nadobudnutých kompetencií. 

Špecifický cieľ: 1.3.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj 

kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie. 
 

Operačný program Efektívna verejná správa 
Prioritná os 1: Posilňovanie inštitucionálnych kapacít a efektívnosti   
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Investičná priorita 1: Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti VS a verejných služieb na 

národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem lepšej právnej úpravy a dobrej správy. 

Špecifický cieľ 1.1: Skvalitnenie  systémov a optimalizácia procesov s orientáciou na občanov 

a podnikateľov. 

Špecifický cieľ 1.2: Modernizácia RĽZ a zvyšovanie kompetencií zamestnancov. 
 

Cieľ/opatrenie D.2.3.: Podporované bývanie 

 
 

Cieľ/opatrenie D.2.4.: Vytváranie podmienok pre poskytovateľov sociálnych a zdravotných služieb  

Integrovaný operačný program 

Prioritná os. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 
Investičná priorita 2.1: Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú                    

k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného 

postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, 

kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné. 

Špecifický cieľ 2.1.1: Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu 

opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy                 

na komunitnú (poskytovanú na komunitnej úrovni). 

Operačný program Ľudské zdroje 

Prioritná os 1: Vzdelávanie 
Investičná priorita 1.3: Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové 

skupiny v rámci formálneho, neformálneho a bežného vzdelávania, zvyšovanie vedomostí, zručností a 

spôsobilostí pracovnej sily a podpora flexibilných spôsobov vzdelávania prostredníctvom 

usmerňovania pri výbere povolania a potvrdzovania nadobudnutých kompetencií. 

Špecifický cieľ 1.3.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj 

kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie. 

Operačný program Efektívna verejná správa 

Prioritná os 1: Posilňovanie inštitucionálnych kapacít a efektívnosti   
Investičná priorita 1: Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti VS a verejných služieb na 

národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem lepšej právnej úpravy a dobrej správy. 

Špecifický cieľ 1.1: Skvalitnenie  systémov a optimalizácia procesov s orientáciou na občanov 

a podnikateľov. 

Špecifický cieľ 1.2: Modernizácia RĽZ a zvyšovanie kompetencií zamestnancov.   
 
 

Cieľ/opatrenie D.2.5: Zapájanie profesijných a záujmových skupín do života mesta                                     

a programov podporujúcich zdravie  
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Cieľ/opatrenia D.2.6: Zapájanie seniorov do spoločenského života  

 

 

Zámer/priorita D.3: Bezbariérová Trnava (Trnava bez bariér) 

 

 
Cieľ/opatrenie D.3.1: Debarierizácia   

 
Cieľ/opatrenie D.3.2: Koordinácia riešenia problematiky špecifických skupín 

 

Cieľ/opatrenie D.3.3: Aktivizácia tretieho sektora na území mesta na riešenie                     

absentujúcich oblastí 

 

Cieľ/opatrenie D.3.4: Bezpečné prostredie v meste 

 

 

Zámer/priorita D.4: Prorodinne orientované mesto  

 

 
Cieľ/opatrenia D.4.1: Rozvoj mestskej rodinnej politiky   

Operačný program Ľudské zdroje 

Priorita: Zamestnanosť 
Investičná priorita 2.3: Rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach vrátane v oblasti 

prístupu k zamestnaniu, kariérnemu postupu, zosúladenia pracovného a súkromného života                       

a presadzovania rovnakej odmeny za rovnakú prácu. 

Špecifický cieľ 2.3.1: Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť 

zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien. 

Integrovaný regionálny operačný program  

Prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 
Investičná priorita č. 2.1: Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú                  

k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného 

postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, 

kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné. 

Špecifický cieľ 2.2.1: Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu 

opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy                      

na komunitnú (poskytovanú na komunitnej úrovni). 


