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ZÁVÄZNÁ OSNOVA NA VYPRACOVANIE REGIONÁLNEJ INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ STRATÉGIE 

 

Názov: Regionálna integrovaná územná stratégia ... kraja  

Verzia1 X.X 

Dátum schválenia Radou Partnerstva pre 

UMR2 

DD. MM. RRRR 

Dátum schválenia Radou Partnerstva pre 
RIÚS 

DD. MM. RRRR 

Dátum schválenia Riadiacim orgánom pre 
IROP 

DD. MM. RRRR 

Zodpovedný koordinátor RIÚS Meno a priezvisko 

Zodpovedný koordinátor stratégie UMR Meno a priezvisko 

 

I. Úvod 
� Odporúčaný rozsah: 5 strán  
 
Táto časť obsahuje: 
 
- Účel a ciele dokumentu RIÚS; 
- Stručná charakteristika jednotlivých častí RIÚS;  
- Spôsob zapracovania IÚS UMR; 
- Prehľad východiskových koncepčných dokumentov a informačných zdrojov (odvolávka na 

prílohu); 
- Chronológia prípravy RIÚS a spôsob zapojenia partnerov; 
- Inštitucionálne zabezpečenie prípravy RIÚS, vrátane mechanizmu spolupráce OK pre RIÚS a OK 

pre UMR. 

II. Analytická časť 
� Odporúčaný rozsah: do 40 strán  
 

Analýza obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie vo väzbe na existujúce 
relevantné stratégie a koncepcie, na využívanie potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja územia v 
rámci každej tematickej oblasti IROP, prípadne iných relevantných OP/programov na úrovni VÚC so 
špecifickým dôrazom na územie mestskej funkčnej oblasti krajského mesta a s jasnou väzbou na 
strategickú časť RIÚS. 

                                                           
1
 Prvá schválená verzia sa označuje číslom 1.0. V prípade formálnych zmien v danej verzii sa mení číslica za bodkou, napr. 

1.1, 1.2 atď. V prípade zásadnej zmeny sa mení číslo pred bodkou, napr. 2.0, 3.0 atď.   
2
 ak je zriadená Rada Partnerstva pre Integrovanú územnú stratégiu udržateľného mestského rozvoja funkčného územia 

mesta ... na roky 2014 – 2020.  
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Z obsahového hľadiska analyzované časti zodpovedajú Integrovanému regionálnemu operačnému 
programu (ďalej iba „IROP“) s relevanciou pre RIÚS. Špecifické ciele, ktoré nie sú pre RIÚS 
relevantné, sú uvedené v Metodickom usmernení č. 1.  
 
V rámci analyzovaných oblastí a ich potrieb, ktoré budú transformované do špecifických cieľov RIÚS, 
je možné definovať územné investičné jednotky, t.j. územie, na ktorom budú realizované 
opatrenia/aktivity v rámci špecifických cieľov. Územná investičná jednotka predstavuje územie, ktoré 
sa zvolí pre účely preskúmania potenciálu účinnosti plánovanej investície vo vzťahu k plneniu cieľov 
a ukazovateľov RIÚS na tomto území v porovnaní s inými, identickými územnými investičnými 
jednotkami. Môže ísť o územie jednej obce alebo územie zložené z viacerých obcí (úroveň LAU2), 
územie mestskej funkčnej oblasti, okresu (úroveň LAU1), alebo vyššieho územného celku (úroveň 
NUTS3). Výber územnej investičnej jednotky je potrebné zdôvodniť. Pre účely objektívneho 
porovnania územných investičných jednotiek je potrebné stanoviť kritériá, na základe ktorých je 
možné vyhodnotiť účinnosť investície a príspevok k plneniu cieľov RIÚS/IROP (odôvodniť, prečo je 
prínosnejšie investovať v územnej investičnej jednotke (napr. na území obce A), a nie v územnej 
investičnej jednotke B (na území obce B)). 
 
Závery analýzy budú zhrnuté v SWOT analýze. Pri spracovaní SWOT analýzy je nutné postupovať 
v nadväznosti na variant spracovania analytickej časti: 

A. Samostatne pre územie RIÚS a samostatne pre územie UMR; 

B. Spoločne pre územie RIÚS vrátane územia UMR. 

 
SWOT analýza územia s ohľadom na analyzované oblasti  
SWOT analýza sumarizuje silné stránky / slabé stránky a príležitosti / ohrozenia analyzovaných 
tematických oblastí. SWOT analýzu je potrebné spracovať minimálne pre každý špecifický cieľ 
obsiahnutý v IROP s relevanciou pre RIÚS. 
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Oblasť (špecifický cieľ) : Silné stránky  Slabé stránky  Príležitosti Ohrozenia 

ŠC 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T 

a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho 

dopravného systému 

    

ŠC 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej 

osobnej dopravy. 

    

ŠC 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej 

dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte 

prepravených osôb. 

    

ŠC 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 a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do 

troch rokov veku na komunitnej úrovni 

    

ŠC 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom 

integrácie primárnej  zdravotnej starostlivosti. 

    

ŠC 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí  materských škôl     

ŠC 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl     

ŠC 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na 
praktickom vyučovaní 

    

ŠC 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným 

zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie  odpadových 

vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné 

prostredie  

    

ŠC 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a     
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mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej 

infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na 

zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania 

znečistenia ovzdušia a hluku. 
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III. Strategická časť 
� Odporúčaný rozsah: 40 - 50 strán 

Strategickú časť je potrebné spracovať minimálne pre každý špecifický cieľ IROP s relevanciou pre 

RIÚS podľa nižšie uvedenej štruktúry. 

Globálny cieľ RIÚS 
Pomenovanie globálneho cieľa regionálnej integrovanej územnej stratégie, v nadväznosti na závery 
analýzy a v súlade s globálnym cieľom IROP.   

Strategická priorita 13  
Napríklad: Zlepšenie prístupu k verejným službám 
 
Strategická priorita rámcovo pomenováva hlavné rozvojové potreby a výzvy územia, ktoré vyplynuli 

z analýzy, a ktoré sú v intenciách prioritných osí IROP. 

Investičná priorita 1.1 
Napríklad: Podpora zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry  

 

Stručný popis investičnej priority, ktorá definovanú strategickú prioritu delí na tematicky príbuzné 
celky, popis doplnkovosti/synergie s ďalšími investičnými prioritami v rámci tejto strategickej 
priority, príp. inými programami.   

Špecifický cieľ 1.1.1 
Napríklad: Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom zlepšenia dostupnosti ku kvalitným  

službám v integrovanej primárnej zdravotnej starostlivosti   

 

Popis stavu, ktorý sa očakáva dosiahnuť, t.j. požadované podstatné zmeny  v rámci vyššie určených 

investičných priorít a v nadväznosti na ne kvantifikovať plánovaný stav prostredníctvom súboru 

merateľných ukazovateľov výsledku. 

 

Merateľné ukazovatele výsledku:  

 
Názov ukazovateľa Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Východiskový 

rok 
Cieľová 

hodnota (2023) 
Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

       

       

                                                           
3 Danú štruktúru je možné modifikovať iba na základe objektívnych a zdôvodniteľných skutočností. Ide najmä o prípady, ak 

na základe analýzy bola identifikovaná vhodnosť aplikovať integrovaný prístup na územnej investičnej jednotke menšej ako 

NUTS 3 prostredníctvom súboru vzájomnej prepojených projektov z viacerých špecifických cieľov IROP. V taktom prípade je 

možné každý takýto súbor projektov uviesť ako samostatnú strategickú prioritu a následne uviesť jednotlivo údaje 

o definovaných projektoch podľa stanovenej štruktúry strategickej časti.  
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Aktivity a opatrenia špecifického cieľa 1.1.1 
Taxatívne vymenovanie konkrétnych opatrení a aktivít a ich očakávaný príspevok k príslušným 

špecifickým cieľom. 

Napríklad: 
- výstavba, modernizácia a rekonštrukcia budov; 

- prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov 

existujúcich stavebných objektov; 

- zabezpečenie materiálno- technického vybavenia; 

- dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia; 

- budovanie bezbariérových prístupov; 
- atď. 
 

Uvedenie nasledovných kategórií:  

Oprávnení prijímatelia 

Cieľové skupiny 

Zvolené územné investičné jednotky 

 

Merateľné ukazovatele výstupu:  

  
Názov ukazovateľa Merná 

jednotka 
Cieľová hodnota (2023) Zdroj dát Frekvencia 

sledovania M Ž Spolu 

       

       
 

 
Špecifický cieľ 1.1.2 
Napríklad: Podpora zariadení poskytovania sociálnych služieb   

 

Popis stavu, ktorý sa očakáva dosiahnuť, t.j. požadované podstatné zmeny  v rámci vyššie určených 

investičných priorít a v nadväznosti na ne kvantifikovať plánovaný stav prostredníctvom súboru 

merateľných ukazovateľov výsledku. 

 

Merateľné ukazovatele výsledku:  

 
Názov ukazovateľa Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Východiskový 

rok 
Cieľová 

hodnota (2023) 
Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

       

       

 

Aktivity a opatrenia špecifického cieľa 1.1.2 
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Taxatívne vymenovanie konkrétnych opatrení a aktivít a ich očakávaný príspevok k príslušným 

špecifickým cieľom, napríklad: 

- príprava projektovej dokumentácie; 

- rekonštrukcia (vrátane rozširovania) a modernizácia vhodných stavebných objektov na účely 

poskytovania sociálnych služieb; 

- rekonštrukcia (vrátane rozširovania) a modernizácia stavebných objektov existujúcich zariadení, 

ktoré už poskytujú a zabezpečujú služby na komunitnej báze; 

- atď. 
 
Uvedenie nasledovných kategórií:  

Oprávnení prijímatelia 

Cieľové skupiny 

Zvolené územné investičné jednotky 

 

Merateľné ukazovatele výstupu:  

  
Názov ukazovateľa Merná 

jednotka 
Cieľová hodnota (2023) Zdroj dát Frekvencia 

sledovania M Ž Spolu 

       

       

 
 
 

Investičná priorita 1.2 
Napríklad: Podpora vzdelávacej infraštruktúry 

 

Špecifický cieľ 1.2.1 
Napríklad: Zvýšenie dostupnosti predprimárneho vzdelávania   
 
Popis očakávaného stavu, t.j. špecifikácia požadovaných podstatných opatrení v rámci vyššie 
určených investičných priorít a v nadväznosti na ne kvantifikácia plánovaného stavu 
prostredníctvom súboru merateľných ukazovateľov výsledku. 
 
Merateľné ukazovatele výsledku:  

 
Názov ukazovateľa Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Východiskový 

rok 
Cieľová 

hodnota (2023) 
Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

       

       

 

Aktivity a opatrenia špecifického cieľa 1.2.1 
Taxatívne vymenovanie konkrétnych opatrení a aktivít a ich očakávaný príspevok k príslušným 
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špecifickým cieľom, napríklad: 
- rozširovanie kapacít existujúcich objektov MŠ, výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov 

inkluzívneho vzdelávania; 
- stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s 

prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ); 
- stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení 

pre deti – uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov 
inkluzívneho vzdelávania; 

- atď. 
 
Uvedenie nasledovných kategórií:  
Oprávnení prijímatelia 
Cieľové skupiny 
Zvolené územné investičné jednotky 
 
Merateľné ukazovatele výstupu:  

  
Názov ukazovateľa Merná 

jednotka 
Cieľová hodnota (2023) Zdroj dát Frekvencia 

sledovania M Ž Spolu 

       

       

 
 

 
Špecifický cieľ 1.2.2 
 
Merateľné ukazovatele výsledku:  

 
Názov ukazovateľa Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Východiskový 

rok 
Cieľová 

hodnota (2023) 
Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

       

       

 
Aktivity a opatrenia špecifického cieľa 1.2.2 
 
Merateľné ukazovatele výstupu:  

  
Názov ukazovateľa Merná 

jednotka 
Cieľová hodnota (2023) Zdroj dát Frekvencia 

sledovania M Ž Spolu 

       

       

 
 

Strategická priorita 2  
Napríklad:  Zlepšenie kvality životného prostredia v kraji 
 

Investičná priorita 2.1 
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Špecifický cieľ 2.1.2 
 
Merateľné ukazovatele výsledku:  

 
Názov ukazovateľa Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Východiskový 

rok 
Cieľová 

hodnota (2023) 
Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

       

       

       

 
Aktivity a opatrenia špecifického cieľa 2.1.2 
 
Merateľné ukazovatele výstupu:  

  
Názov ukazovateľa Merná 

jednotka 
Cieľová hodnota (2023) Zdroj dát Frekvencia 

sledovania M Ž Spolu 

       

       
 

 

IÚS UMR v rámci RIÚS je možné zapracovať jedným z nasledovných spôsobov: 

A. Ako samostatnú (oddelenú) časť dokumentu; 

B. Ako súčasť jednotlivých kapitol týkajúcich sa územia RIÚS – pričom je potrebné spracovať ich 
tak, aby boli formálne a vecne oddelené.  

 

IV. Vykonávacia časť 
� Odporúčaný rozsah: do 20 strán 

 

IV.1 Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie RIÚS/stratégie UMR 
 
- uvedenie inštitúcií/orgánov, ktoré budú do realizácie RIÚS/stratégie UMR zapojené a rámcové 

určenie ich úloh; 
- popis inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie RIÚS, rámcový popis úloh 

jednotlivých subjektov, spôsob komunikácie, kooperácie a koordinácie medzi nimi. 
 

 
IV.2 Indikatívny časový a finančný harmonogram realizácie RIÚS/stratégie UMR 
 

 
ROK 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Spolu 

Názov špecifického cieľa 1   mil. €           mil. € 

Názov špecifického cieľa 2     mil. €       mil. €  mil. € mil. € 

Názov špecifického cieľa n       mil. € mil. €      mil. € 
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IV.3  Indikatívny zoznam projektových zámerov/návrhov  
Relevantné v prípade, ak sú predbežné projektové zámery/návrhy v čase prípravy RIÚS/IÚS UMR 
známe. Ide o predpokladaný predbežný zoznam. Rozsah uvádzaných informácií závisí od ich 
disponibility v čase prípravy RIÚS/stratégie UMR. 
  

Vzor: Indikatívny zoznam projektových zámerov/návrhov  RIÚS/IÚS UMR v rámci IROP 
 

P. 
č. 

Špecifický cieľ Názov 
 

Aktivity Predkladateľ Územná investičná 
jednotka 

Plánovaná 
hodnota v € 

       

       

       

       

 
Do RIÚS/stratégie UMR je možné zahrnúť projektové zámery/návrhy z iných programov podľa 
podmienok v nich uvedených, pokiaľ tieto zapojenia do RIÚS/stratégie UMR, resp. zvýhodnenie v nich 
obsiahnutých projektov predpokladajú. Rozsah uvádzaných informácií závisí od ich disponibility 
v čase prípravy RIÚS/stratégie UMR, príp. od podmienok uvedených v konkrétnych programoch. 

 
Vzor: Zoznam projektových zámerov/návrhov RIÚS/IÚS UMR v rámci iných programov 
 

Operačný program 

P. 
č. 

Prioritná os/ Investičná 
priorita/ Špecifický cieľ 

Názov 
 

Aktivity Predkladateľ Územná investičná 
jednotka 

Plánovaná 
hodnota v € 

       

       

       

 
IV.4 Monitorovanie RIÚS/stratégie UMR 

- špecifikácia orgánov, ktoré budú plniť úlohy v oblasti monitorovania na úrovni RIÚS/IÚS UMR vo 

vzťahu k RO pre IROP; 

- popis spôsobu spolupráce OK pre RIÚS s OK pre UMR; 

- popis spôsobu zabezpečenia a rozsahu monitorovania na úrovni RIÚS/IÚS UMR a na úrovni 

projektov, vrátane projektov realizovaných v rámci UMR.  

IV.5 Hodnotenie RIÚS/stratégie UMR    
- špecifikácia orgánov, ktoré budú plniť úlohy v oblasti hodnotenia RIÚS/ IÚS UMR vo vzťahu k RO 

pre IROP; 

- popis spôsobu spolupráce OK pre RIÚS s OK pre UMR; 

- predbežný časový plán hodnotení a ich predmet.  

V. Prílohy 
 

- Stručná charakteristika územia kraja, resp. funkčného územia pre UMR; 

- Zoznam subjektov tvoriacich širšie Partnerstvo (pokiaľ nie je totožné s Radou Partnerstva pre 

RIÚS, resp. Radou Partnerstva pre UMR);  

- Zoznam členov Rady Partnerstva pre RIÚS, príp. zoznam členov Rady Partnerstva pre UMR;  
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- Zoznam subjektov tvoriacich územie funkčnej mestskej oblasti pre realizáciu opatrení UMR; 

- Zoznam a zloženie odborných poradných skupín podieľajúcich sa na tvorbe RIÚS; 

- Zoznam použitých zdrojov (napr. použitá literatúra, štatistické údaje, strategické dokumenty a 

pod.); 

- Skúsenosti z implementácie projektov financovaných z fondov EÚ, príp. z iných fondov 

v programovom období 2007-2013; 

- Grafické prílohy súvisiace s textom; 

- Ďalšie prílohy súvisiace s textom. 


