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Využitie skúseností z NRO 

 Chceme nadviazať na skúsenosti a najlepšiu prax, ktoré 

má z tvorby akčných plánov tím pána splnomocnenca 

vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov. (tvorba 

plánov už pre 15 NRO) 

 Návrh experta Maroša Finku zo Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave, ktorý je členom expertnej skupiny 

pána splnomocnenca. 

 Podpora od Antona Marcinčina, splnomocnenca vlády SR 

pre podporu najmenej rozvinutých okresov. 



Akčný plán 

 Bude analyzovať hospodársky, sociálny 

a environmentálny stav nášho regiónu 

 Analytická časť zhodnotí rozvojový potenciál regiónu 

 Strategická časť - návrh opatrení a úloh na zabezpečenie 

realizácie a plnenia plánu, vrátane časového 

harmonogramu a stanovenia priorít 



Ako ho použijeme 

 Môžeme ho kedykoľvek použiť pri plánovaní rozvoja 

 Dôležité východisko pre plánovanie očakávanej 

transformácie hospodárstva 

 Pri zdolávaní výziev, ktorým budeme čeliť v rámci 

takzvanej Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj 



Vítaná synergia 

 Tvorba tohto dokumentu je autonómna iniciatíva 

zvnútra regiónu 

 Bude vynikajúce, ak sa dosiahne synergia a dokument 

bude východiskom aj pre ďalšie očakávané aktivity 

 K spolupráci na tvorbe akčného plánu pozývame 

všetkých ostatných partnerov: VUC, úrad vlády, Úrad 

podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície 

a informatizáciu, Zastúpenie Európskej komisie na 

Slovensku, zainteresované ministerstvá, komerčný, 

verejný aj tretí sektor. 



Pracovné skupiny 

 Analytické i strategické  časti akčného plánu plánujeme 

tvoriť v rámci odborných pracovných skupín. 

 Zriadili sme štyri pracovné skupiny:  

 Ekonomika 

 Sociálna infraštruktúra (zdravotníctvo, školstvo, sociálna 

starostlivosť) 

 Cestovný ruch 

 Dopravná a technická infraštruktúra, energetika 

 



Ekonomika 

 Koľko pracovných miest je reálne ohrozených 

očakávanou transformáciou hospodárstva? 

 Aké sú na hornej Nitre perspektívne nové odvetvia, 

a čo dokážu ponúknuť? 

 Aký je územný kapitál tohto regiónu? 



Dopravná a technická 

infraštruktúra, energetika 

 Aké sú aktuálne projekty dopravnej a technickej 
infraštruktúry v našom regióne? 

 Aký je stav prípravy rozpracovaných projektov a 
realistický scenár ich realizácie? 

 Aké sú alternatívne možnosti realizácie projektov? 

 Aký je význam realizácie projektov pre hospodárstvo 
a atraktivitu regiónu? 

 Dopravné projekty - pre koho a kvôli čomu? 

 Prepojenie na iné oblasti – napr. cestovný ruch, 
cyklotrasy 



Sociálna infraštruktúra (zdravotníctvo, 

školstvo, sociálna starostlivosť) 

 Čo vieme ponúknuť a urobiť preto, aby bola transformácia 
spravodlivá?  

 Ako zabezpečiť, aby prechod na čistejšie formy získavania 
energie nezanechal za sebou porazených, najmä pracujúcich 
v ťažobnom sektore? 

 Aká je štruktúra zamestnancov ohrozených očakávanou 
transformáciou z pohľadu veku, vzdelania? Aké má zdravotné 
problémy? 

 Aké sú potreby regiónu v oblasti zdravotníckej, školskej 
a sociálnej infraštruktúry? Naše ciele a priority. 

 Zosúladenie vzdelávania s potrebami zamestnávateľov 



Cestovný ruch 

 Aké sú príležitosti cestovného ruchu a význam 

jednotlivých jeho odvetví? 

 Čo brzdí rozvoj cestovného ruchu a ako je možné tieto 

limity obmedziť? 

 Aké sú konkrétne návrhy cieľov a štruktúra priorít 

v tomto odvetví? 



Vedúci pracovných skupín 

 Ekonomika  

Stanislav Voskár  

 Sociálna infraštruktúra (zdravotníctvo, školstvo, 

sociálna starostlivosť)  

Vojtech Čičmanec 

 Cestovný ruch  

 Ivona Vojtášová 

 Dopravná a technická infraštruktúra, energetika  

Alojz Vlčko 



Komunikačné kanály 

 E-mail akcnyplan@gmail.com 

 návrhy, pripomienky, alebo čokoľvek iné 

 Facebook  

www.facebook.com/transformaciahornejnitry/  

 Web: www.prievidza.sk/akcnyplan  

 dostupné podklady, štúdie, stratégie,  

rozpracované materiály a podobne 

mailto:akcnyplan@gmail.com
http://www.facebook.com/transformaciahornejnitry/
http://www.prievidza.sk/akcnyplan


Podujatie „Príprava na prechod od uhlia" 

organizované Úradom vlády SR a 

Trenčianskym samosprávnym krajom 

 Základom pre transformáciu regiónu bude Akčný plán vypracovaný 
Trenčianskym samosprávnym krajom v koordinácii s Úradom vlády SR, Úradom 
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Ministerstvom 
hospodárstva SR, Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Ministerstvom 
životného prostredia SR, Združením miest a obcí hornej Nitry 
a Hornonitrianskymi baňami.  Plán bude vypracovaný s využitím 
Socioekonomickej štúdie Spoločného výskumného centra Európskej komisie 
(JRC) a s metodickou a technickou podporou Útvaru na podporu štrukturálnych 
reforiem Európskej komisie (SRSS) 

 Návrhy na prioritné projekty, ktoré majú byť základom k spracovaniu 
celkového zámeru transformácie regiónu hornej Nitry, je potrebné doručiť do 
30. apríla 2018. 

 Ďalšie stretnutie sa uskutoční do 30. júna 2018 s cieľom vyhodnotiť dosiahnutý 
pokrok v realizácii uvedených záverov vrátane Akčného plánu a identifikácie 
prioritných projektov transformácie regiónu hornej Nitry.  



Socio-ekonomická štúdia  

 Na podujatí v Trenčíne boli prezentované závery štúdie 

Socio-ekonomická transformácia v uhoľných regiónoch: 

Analýzy a navrhovaný prístup - Pilotná štúdia na Hornej 

Nitre 

 Autor: Spoločné výskumné centrum Európskej komisie 

 Cieľom štúdie je poskytnúť prvotné vedecké dôkazy a 

návrh možného strategického prístupu vo vzťahu k 

plánovanému ukončeniu ťažby uhlia v oblasti Hornej Nitry 

na Slovensku.  

 Dokument je dostupný na internete 



Platforma pre uhoľné regióny v procese 

premeny - Brusel 

Project Lab - prezentácia prioritných projektov v časti o štrukturálnej transformácii 

 

Kľúčový projekt - sociálny aspekt 

 projekt zameraný na podporu pracovníkov z Európskeho globalizačného fondu 
(vzdelávanie, rekvalifikácia, mobilita, mentoring, koučing, podpora podnikania) 

 

Kľúčové projekty - ekonomický aspekt 

 R2 

 centrum podpovrchových technológií pre vŕtanie, ťažbu a tunelovanie (GA Drilling 
plazmové vŕtanie - inteligentná špecializácia) 

 

Kľúčový projekt - ekonomický aspekt 

 Environmentálne udržateľné aktivity v elektrárni Nováky (cieľom projektu je 
transformovať hnedouhoľnú elektráreň na elektráreň priateľskejšiu k životnému 
prostrečdiu, čo zahŕňa rôznorodé aktivity) 



Platforma pre uhoľné regióny v procese 

premeny - Brusel 

Project Lab - prezentácia prioritných projektov v časti o eko 

inováciách a pokročilých uhoľných technológiách 

 

Energetické výzvy na hornej Nitre 

 ako zabezpečiť dodávky elektriny udržateľné a bezpečné z dlhodobej 

perspektívy 

 ako zabezpečiť pokračovanie centrálneho vykurovania pre Prievidzu, 

Nováky a ďalšie mestá  



Platforma pre uhoľné regióny v procese 

premeny - Brusel 

Project Lab - prezentácia prioritných projektov v časti o eko inováciách 

a pokročilých uhoľných technológiách 

 

Prezentované riešenia pre dodávky energie a tepla pre región: 

 zlepšovanie elektrickej infraštruktúry 

 diverzifikácia palivovej základne pre vykurovanie 

(najpravdepodobnejšie biomasa a odpad) 

 opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti  

 energetika a inovácie 



Platforma pre uhoľné regióny v procese 

premeny - Brusel 

Project Lab - prezentácia prioritných projektov v časti o eko inováciách a 
pokročilých uhoľných technológiách 

 

Diverzifikácia palivovej základne  

 modernizácia ENO 

 možnosť zvýšenia roly OZE a odpadu 

 možné opatrenia - logistické centrum na mieste, zvýšenie výnosov biomasy a 
rýchlo rastúce plodiny 

 

Druhá možnosť je Energetická inovácia - inovácia vŕtacej technológie 
plazmou, na ťažobné aj energetické využitie 

 vytvára pridanú hodnotu tým, že môže byť vzorový projekt 

 zbieranie existujúcich zručností zamestnancov 



Miesta práce skupín 

 Cestovný ruch  

Velka zasadačka 

 Ekonomika  

Zrkadlová sála 

 Sociálna infraštruktúra (zdravotníctvo, školstvo, sociálna 
starostlivosť)  

Modra zasadačka 

 Dopravná a technická infraštruktúra, energetika 

Poschodie 

 



Ďakujem za pozornosť! 


