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Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 1
Spolu s Územným plánom veľkého územného celku, sú základnými a kľúčovými dokumentmi pre riadenie
samosprávy v oblasti regionálneho rozvoja.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Košického samosprávneho kraja na roky 2016 až 
2022 (PHSR KSK 2016-2022) 

• Schválený 7.12.2015

• Špecifický cieľ 8.3 - zvýšenie kvality ovzdušia, 
vrátane využívania obnoviteľných zdrojov energie

o Aktivity/opatrenia/projekty

• Aktivita 8.3.1 – Projekty ELENA

• Aktivita 8.3.2 – Zvýšenie kvality ovzdušia

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014 
– 2020 (PHSR PSK 2014-2020)

• Schválený 23.2.2016

• Opatrenie I.2.3 Modernizácia a dobudovanie ostatnej 
technickej infraštruktúry vrátane energetiky z OZE

• Opatrenie III.1.2 Riadenie rizík spôsobených zmenou 
klímy a revitalizácia urbanizovaných oblastí s 
pozitívnym dopadom na kvalitu ŽP a zdravie 
obyvateľov

• Opatrenie III.1.5 Podpora zavádzania efektívnych a 
ekologických modulových systémov prepravy osôb



RIÚS je východiskovým implementačným dokumentom pre realizáciu IROP. Zároveň RIÚS predstavuje
záväzný akčný plán konkrétnych plánovaných aktivít IROP, definujúci konkrétne plánované opatrenia s
dôrazom na integrovaný prístup pre rozvoj územia.

Regionálna integrovaná územná stratégia2

Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na 
roky 2014 – 2020 (RIÚS KSK 2014-2020)

• Schválená v auguste 2015 (verzia 2.5)

• Špecifický cieľ 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity 
a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

• 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. 

Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja 
na roky 2014-2020 (RIUS PSK 2014 - 2020)

• Špecifický cieľ č. 1.2.2: Zvýšenie atraktivity a prepravnej 
kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej 
dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

• 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
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Integrovaná územná stratégia3

3 územia udržateľného mestského
rozvoja (UMR):

1. Prešov

2. Poprad – Svit – Kežmarok

3. Humenné

3 strategicko-plánovacích regiónov (SPR) 
na území PSK:

1. SPR Spiš,

2. SPR Šariš,

3. SPR Horný Zemplín.

o Rada partnerstva

• Predsedníctvo

• Komory

• Kooperačné rady

• Tematické komisie

o 3 UMR

o 6 SPR

Tento strategický dokument identifikuje kľúčové problémy a výzvy regiónu, ako aj efektívne nastavenie priorít
a opatrení v rôznych oblastiach. Tento dokument bude kľúčovým pre smerovania budúceho rozvoja kraja – s výhľadom
do roku 2030



• Územný plán veľkého územného celku

• Plán udržateľnej mobility

• Nízkouhlíková stratégia

• Vodíková stratégia

• Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v 
Košickom kraji

• Program obnovy krajiny

• Projekt MOBI

• Projekt obnovy cestnej zelene

Aktivity samosprávneho kraja so sekundárnym
efektom na kvalitu ovzdušia 4

• Územný plán PSK

• Plán udržateľnej mobility

• Nízkouhlíková stratégia PSK

• Prometeus (PROMotion of EmobiliTy in EU regionS -
Propagácia e-mobility v regiónoch EÚ)
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Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (LIFE18 IPE/SK/000010) podporila Európska únia v rámci programu LIFE.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŽP SR.

Ďakujeme za pozornosť


