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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.



Organizačná štruktúra

 Iniciátorom a hlavným nositeľom zámeru tvorby 
akčného plánu je Združenie miest a obcí hornej 
Nitry. 

 Rada ZMOHN bude pôsobiť ako riadiaci orgán 
aktivít pri tvorbe plánu. 

 Ako výkonný orgán plánuje zriadiť sekciu pre 
tvorbu akčného plánu. Do nej prizve aj 
zástupcov ďalších subjektov – štátnej správy, 
podnikateľského a tretieho sektora, prípadne 
ďalších.



Zámer zriadenia pracovných 

skupín



Pracovné skupiny

 Analytické i strategické  časti akčného plánu plánujeme 

tvoriť v rámci odborných pracovných skupín.

 Prihlasovanie do nich bude otvorené do konca januára 

tohto roka. 

 Veľmi uvítame možnosť zapojenia expertov z tímu pána 

splnomocnenca do vedenia a usmernenia týchto tímov.

 Úvodný návrh je zriadiť štyri pracovné skupiny (možnosť 

prihlásiť sa do pracovných skupín cez prestávku).



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?



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.



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?



Komunikačné kanály

 E-mail akcnyplan@gmail.com

 návrhy, pripomienky, alebo čokoľvek iné

 Web: www.prievidza.sk/akcnyplan

 dostupné podklady, štúdie, stratégie, 

rozpracované materiály a podobne

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


Administratívne zabezpečenie

 Zámer pripraviť projekt, zameraný na prenos skúseností 
medzi našim regiónom a podobnými regiónmi v zahraničí, 
ktoré v minulosti čelili, alebo v súčasnosti čelia transformácii 
hospodárstva.

 Cieľom je vďaka takejto výmene skúseností získať aj 
prostriedky na administratívne zabezpečenie tvorby 
pripravovaného akčného plánu.

 Potenciálna spoluprácu s partnermi ktorých môže osloviť 
Slovenská technická univerzita, alebo s partnerskými mestami, 
obcami a regiónmi, ktoré už vytvorili partnerstvá so subjektami 
na hornej Nitre. 



Ďakujem za pozornosť!


