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A ÚVOD
Tento strategický plán načrtáva priority - zámery a ciele - rozvoja regiónu Štúrova.
Ťažiskovými oblasťami rozvoja musia byť tie, ktoré je možné prioritne využiť v prospech
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rozvoja celku. Sú to predovšetkým cestovný ruch, služby a rozvoj ľudských zdrojov so
všestranným využitím foriem cezhraničnej spolupráce.
Jednotlivé oblasti sú spracované v rozsahu Zámer a Ciele.
Zámer je širším vyjadrením , čo mesto alebo región dosiahne z dlhodobého hľadiska.
Ciele sú konkrétnejšie úlohy, ktoré treba splniť k dosiahnutiu zámeru.
K uskutočneniu uvedených cieľov bude potrebné vypracovať konkrétne akčné plány, v
ktorých treba určiť presný rozsah úkonov, ich časový harmonogram, ako aj zdroje a spôsoby
financovania.

Vízia:
Štúrovský región sa stane centrom cestovného ruchu
Podunajska, ktorý zabezpečuje vysokú životnú úroveň tu
žijúcich obyvateľov.
B Strategické zámery a ciele
1 ĽUDSKÉ ZDROJE
1.1. Trh práce
Zámer 1.1.1 Prispôsobiť trh práce súčasným a budúcim rozvojovým potrebám mesta
(regiónu)
Ciele:
1.1.1.1 Budovanie regionálnych partnerstiev a ich kapacít pre rozvoj jednotlivých sektorov
1.1.1.2 Rozvoj kapacít neziskových a občianskych organizácií na miestnej úrovni v oblasti
rozvoja ľudských zdrojov
1.1.1.3 Sociálna integrácia hendikepovaných na miestnej úrovni
Zámer 1.1.2 Zvýšenie vzdelanostnej úrovne obyvateľstva
Ciele:
1.1.2.1 Organizovať vzdelávacie programy orientované na oblasť profesijnej prípravy a
rozvoj osobnosti
1.1.2.2 Cielene rozvíjať výchovno-vzdelávací proces v meste (regióne)
1.1.2.3 Zvýšiť počítačovú gramotnosť a jazykové znalosti obyvateľstva
1.1.2.4 Posilniť výchovu obyvateľstva k uvedomelému občianstvu
1.1.2.5 Pripravovať kvalifikovaných pracovníkov pre cestovný ruch
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Zámer 1.1.3 Medzinárodná spolupráca pre rozvoj regiónu
Ciele:
1.1.3.1 Posilniť sieť informačných a manažérskych kapacít pre efektívne využívanie
programov zahraničnej spolupráce

1.2 Vzdelávanie a školstvo
Zámer 1.2.1 Materiálno-inštitucionálny rozvoj školského vzdelávania
Ciele:
1.2.1.1 Vytvorenie samostatných a efektívne fungujúcich vzdelávacích ustanovizní
1.2.1.2 Redukovať počet materských škôl vzhľadom na skutočné potreby a efektivitu
výchovnej práce
1.2.1.3 Zoštíhliť systém vidieckých škôl v záujme efektívneho povinného vzdelávania
1.2.1.4 Komplexné dobudovanie budovy ZŠ na sídlisku Terasy
1.2.1.5 Rozčlenenie gymnázia na maďarské a slovenské
1.2.1.6 Dovybavenie stredných škôl podľa zmien špecializácie
1.2.1.7 Výstavbou telocvične v areáli zákl. škôl posilniť rozvoj školskej telesnej kultúry

Zámer 1.2.2 Obsahový rozvoj školského vzdelávania
Ciele:
1.2.2.1 Odbornú špecifikáciu výuky na stredných školách modifikovať vzhľadom na potreby
regiónu a s prihliadnutím na vzdelávacie možnosti v rámci cezhraničnej spolupráce
(cestovný ruch, ekonomické štúdium, atď.)
1.2.2.2 Posilniť výuku jazykov a informatiky
Zámer 1.2.3 Rozvoj mimoškolského vzdelávania
Ciele:
1.2.3.1 Vytvoriť inštitucionálny rámec intenzívnej výuky svetových jazykov pre dospelých
1.2.3.2 Podporiť civilné vzdelávacie iniciatívy
1.2.3.3 Podchytiť formy vzdelávania smerujúce k rozvoju civilného života a využitia
európskych zdrojov

1.3 Zdravotníctvo, sociálna starostlivosť
Zámer 1.3.1 Sústavne zvyšovanie aktivity a účasti občanov na individuálnej ochrane,
prevencii a ochrane zdravia
Ciele:
1.3.1.1 Výchova na zdravý spôsob života už v predškolskom veku
1.3.1.2 Organizácia a podpora masových športových podujatí
1.3.1.3 Zriadenie centra zdravotnej výchovy v Štúrove v rámci celoštátnej siete
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Zámer 1.3.2 Zabezpečiť dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť v rozsahu, ktorý
je primeraný zdravotným potrebám obyvateľov nášho regiónu
Ciele:
1.3.2.1 Zreálnenie kapacity ambulantnej starostlivosti
1.3.2.2 Dobudovať komplexnú primárnu starostlivosť
1.3.2.3 Zabezpečenie nepretržitej lekárenskej služby
1.3.2.4 Zabezpečenie stomatologickej pohotovostnej služby
1.3.2.5 Zabezpečiť potreby regiónu na odborné nemocničné oddelenia
1.3.2.6 Obnova a rozšírenie priestorov, vozidiel a prístrojového vybavenia Polikliniky
1.3.2.7 Dosiahnutie optimálnu výšky posteľového fondu zdrav. starostlivosti v regióne
Zámer 1.3.3 Vytvoriť vzájomne previazanú sieť zdravotnej a sociálnej starostlivosti
Ciele:
1.3.3.1 Definovanie zdravotno-sociálnej starostlivosti pre potreby občanov regiónu
1.3.3.2 Klasifikácia regionálnych typov zdravotníckych, zdravotno-sociálnych a sociálnych
zariadení a spôsob ich financovania
1.3.3.3 Vytvorenie podmienok pre vznik sociálneho zariadenia pre matky s maloletými
deťmi
1.3.3.4 Budovať nevyhnutný rozsah lacných sociálnych bytov s využitím účasti štátu
a interesovaných korporácií.
Zámer
Ciele:
1.3.4.1
1.3.4.2
1.3.4.3

1.3.4 Kontinuálne zvyšovať kvalitu zdravotnej starostlivosti v regióne
Pravidelne monitorovanie a kontrola vybavenia a činnosti zdravotníckych zariadení
Podpora vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
Organizovať aktivity zdravotnej služby, občanov a občianskych združení zameraných
na prevenciu, ochranu a podporu zdravia vo všeobecnosti a so zvláštnym zreteľom
na likvidáciu vysoko alergénneho rastlinstva ( palina, topole ).

1.3.4.4 Zabezpečenie detoxikačného lôžka (záchytky) pre mesto Štúrovo

1.4 Kultúra, šport
Zámer 1.4.1 Rozvoj, resp. organizačná reštrukturalizácia ustanovizní a infraštruktúry
miestneho kultúrneho a športového ţivota s vyuţitím tradícií, daností regiónu a nových
iniciatív.
Ciele:
1.4.1.1 Uspôsobenie vhodných mestských priestorov (dunajské korzo, pešia zóna, kúpalisko,
amfiteáter) pre letné kultúrne podujatia
1.4.1.2 Vyriešenie priestorových problémov knižnice
1.4.1.3 Zorganizovanie filmového klubu
1.4.1.4 Vybudovanie mestského televízneho štúdia a zintenzívnenie vysielania miestnych
televíznych programov
1.4.1.5 Rozšírenie periodicity regionálnych novín
1.4.1.6 Zabezpečenie vydania regionálneho umelecko-literárneho periodika
1.4.1.7 Vytvorenie podmienok pre pohraničné a medzinárodné kultúrne aktivity
1.4.1.8 Rozširovanie miestnych zbierok (múzeum, knižnica)
1.4.1.9 Masívna podpora združení civilných kultúrnych iniciatív
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Zámer 1.4.2 Prioritný rozvoj školského a masového športu aj s dopadom na cest. ruch
Ciele:
1.4.2.1 Vybudovanie školskej športovej haly v areáli škôl
1.4.2.2 Posilnenie tradície cezhraničnej športovej spolupráce v školskom a masovom športe,
resp. vo vodných športoch
1.4.2.3 Vybudovanie rekreačnej ľadovej plochy
1.4.2.4 Podpora nových športových iniciatív

1.6 Tretí sektor
Zámer 1.6.1 Podpora civilných iniciatív
Ciele:
1.6.1.1 Vybudovanie regionálneho civilného centra
1.6.1.2 Materiálna podpora civilných organizácií

2 EKONOMICKÝ ROZVOJ
2.1 Priemysel a sluţby
Zámer 2.1.1 Vytváranie podmienok pre budovanie a rozvoj priemyselného parku
Ciele:
2.1.1.1 Zriadenie mestského priemyselného parku, s využitím vedecko - technického
potenciálu mesta a regiónu
2.1.1.2 Príprava a vypracovanie regionálneho rozvojového dokumentu, jeho realizácia a
zabezpečenie prefinancovania vedúce k ponuke rozvojových plôch, najmä pre
potrebu priemyselného parku
Zámer 2.1.2 Rozvoj informačnej spoločnosti a digitalizácia regiónu
Ciele:
2.1.2.1 Vybudovanie informačných bodov pre digitalizáciu mesta (regiónu)
2.1.2.2 Vybudovanie regionálnej znalostnej databázy
2.1.2.3 Priblíženie úradov verejnej služby obyvateľom mesta (regiónu)

2.2 Malé a stredné podnikanie
Zámer 2.2.1 Rozvoj a podpora malého a stredného podnikania zameraného na
vyuţitie domácich zdrojov, vrátane cestovného ruchu
Ciele:
2.2.1.1 Podpora rozvoja malých a stredných podnikov
2.2.1.2 Podpora budovania a skvalitnenia infraštruktúry cestovného ruchu (mestské resp.
regionálne informačné stredisko)
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2.3 Stavebníctvo, bytová výstavba
Zámer
Ciele:
2.3.1.1
2.3.1.2
2.3.1.3
2.3.1.4

2.3.1 Zlepšiť vzhľad mesta so skultúrnením prostredia
Zveľadenie centra mesta a nábrežia
Zachovanie prvkov historickej architektúry v regióne
Vytvorenie a udržiavanie zariadení a plôch pre voľný čas a ihrísk
Udržiavanie kultúrnych a historických pamiatok mesta a regiónu

Zámer 2.3.2 Rozšírenie moţností bývania
Ciele:
2.3.2.1 Vytvoriť podmienky na individuálnu a hromadnú výstavbu bytových domov

2.4 Infraštruktúra
Zámer 2.4.1 Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry regiónu
Ciele:
2.4.1.1 Dobudovanie vodovodov a kanalizačnej siete
2.4.1.2 Zabezpečenie čistenia odpadových vôd ako opatrenie prvoradého významu
podmieňujúce ďalší rozvoj miest.
2.4.1.3 Plynofikácia obcí

2.5 Doprava, spoje
Zámer
Ciele:
2.5.1.1
2.5.1.2
2.5.1.3
2.5.1.4
2.5.1.5
2.5.1.6

2.5.1 Vytvoriť predpoklady na rozvoj osobnej a nákladnej dopravy
Podpora výstavby mosta cez Dunaj pre nákladnú dopravu
Napojenie Štúrova na rýchlostnú cestnú komunikáciu
Vybudovanie bezbariérového cestného spojenia smerom na Nové Zámky (Gbelce)
Oživenie verejného prístavu a vymedzenie priestoru pre nákladný prístav
Zvýšenie využitia kapacity existujúceho železničného uzla
Logistické prepojenie (integrácia) jednotlivých druhov dopráv na území regiónu so
zvláštnym zreteľom na dokončenie obchvatu mesta realizáciou ďalšej časti
spojovacej komunikácie..

Zámer 2.5.2 Riešiť neúnosnú dopravnú situáciu na území mesta a regiónu v záujme
bezpečnosti a plynulosti premávky ako i rozvoj cestovného ruchu
Ciele:
2.5.2.1 Riešenie otázky parkovania
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3 POĽNOHOSPODÁRSTVO A VIDIECKY ROZVOJ
Zámer 3.1 Zvýšenie efektívnosti poľnohospodárskej prvovýroby a jej prepojenie na
spracovateľský priemysel
Ciele:
3.1.1 Revitalizácia a rozšírenie už v minulosti existujúcich spracovateľských kapacít
3.1.2 Využiť podporné programy EÚ pre poľnohospodárstvo
3.1.3 Intenzifikovať poľnohospodárskej výroby využitím závlahového hospodárstva
3.1.4 Rozšírenie trhovej ponuky novými ekologickými produktmi
Zámer 3.2 Rozvoj vidieka
Ciele:
3.2.1 Podpora programu SAPARD
3.2.2 Vytvorenie „Program obnovy dediny“
3.2.3 Rozvoj vidieckej turistiky a agroturistiky, poľovníctva a rybolovu
3.2.4 Obnovenie Vínnej cesty
3.2.5 Zabezpečenie ničenia burín na poľnohospodárskej pôde, a údržbu verejnej zelene

4 ŢIVOTNÉ PROSTREDIE
Zámer 4.1 Zníţenie environmentálnej záťaţe
Ciele:
4.1.1 Modernizovanie energetických zdrojov v regióne
4.1.2 Zabezpečenie plynofikácie obcí regiónu
4.1.3 Zabezpečenie čistenia odpadových vôd
4.1.4 Zabezpečenie separovaného zberu odpadu
4.1.5 Zabezpečenie druhtoného využitia odpadu zo zelene (kompostáreň)
4.1.6 Rekultivácia skládok odpadu, včetne likvidácie divokých skládok odpadov.
Zámer 4.2 Prevencia
Ciele:
4.2.1 Sledovanie kvality životného prostredia a informovanie verejnosti
4.2.2 Environmentálnu výchova obyvateľstva
4.2.3 Zväčšenie plochy verejnej zelene
4.2.4 Prísnejšie vystupovanie voči narušiteľom verejného poriadku a život. prostredia

5 CESTOVNÝ RUCH
Zámer 5.1 Vyuţitie prírodných podmienok v prospech cestovného ruchu
Ciele:
5.1.1 Využitie prírodných pláží
5.1.2 Skvalitnenie a rozšírenie možností na pešiu turistiku

7

5.1.3 Rozvoj podmienok vodnej turistiky a rybolovu
5.1.4 Príprava a uskutočnenie projektu Vínnej cesty
5.1.5 Rozvoj agroturistiky
- výstavba stredísk voľného času
- začlenenie vidieckych programov do ponuky cestovného ruchu
5.1.6 Využitie termálnych vôd v regióne (Bruty, Nová Vieska)
Zámer 5.2 Tvorba materiálno-technických predpokladov rozvoja cestovného ruchu
Ciele:
5.2.1 Rozšírenie a skvalitnenie stravovacích a ubytovacích kapacít
5.2.2 Zvyšovanie kapacity a kvality služieb termálneho kúpaliska Vadaš
5.2.3 Rozšírenie ponuky v oblasti športovo-rekreačných a kultúrno-spoločenských zariadení
5.2.4 Vytvorenie potrebných doplnkových služieb pre účastníkov cestovného ruchu
5.2.5 Prispôsobenie organizácie dopravy požiadavkám rozvoja cestovného ruchu
- budovanie cyklotrás
- spriechodnenie hraničného prechodu v Štúrove
5.2.6 Zachovanie historických, kultúrnych a stavebných pamiatok
- revitalizácia pamätníka II. svetovej vojny v Kameníne
- zriadenie mestského múzea
5.2.7 Skultúrnenie a usporiadanie verejných priestranstiev mesta
5.2.8 Vytvorenie priestorových predpokladov na rozvoj cestovného ruchu
- zohľadnenie dlhodobých potrieb rozvoja cestovného ruchu pri územnom plánovaní
- vysporiadanie vlastníctva pozemkov
5.2.9 Zachovanie vlastníctva mesta ku kľúčovým častiam termálneho kúpaliska Vadaš
Zámer 5.3 Personálne zabezpečenie rozvoja cestovného ruchu
Ciele:
5.3.1 Školenie a tréning pracovníkov cestovného ruchu (jazykové, odborné)
5.3.2 Poradenstvo pre podnikateľov v cestovnom ruchu
5.3.3 Zlepšenie postoja obyvateľstva k cestovnému ruchu (aj k jeho negatívnym javom)
Zámer 5.4 Finančné zabezpečenie rozvoja cestovného ruchu
Ciele:
5.4.1 Využívanie vnútorných aj vonkajších zdrojov
5.4.2 Zapojenie vonkajších investorov
5.4.3 Využívanie podporných programov a fondov (štátu a EÚ)
5.4.4 Podpora rozvoja cestovného ruchu zo strany samospráv
Zámer 5.5 Spolupráca medzi subjektmi v oblasti cestovného ruchu
Ciele:
5.5.1 Pravidelná komunikácia medzi subjektmi v oblasti cestovného ruchu
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5.5.2 Spoločné poskytovanie služieb v rámci cezhraničnej a miestnej spolupráce
5.5.3 Spoločná propagácia služieb cestovného ruchu
Zámer 5.6 Účinná propagácia ponuky mesta a okolia v oblasti cestovného ruchu
Ciele:
5.6.1 Zriadenie Turistickej informačnej kancelárie
5.6.2 Vypracovanie marketingovej koncepcie cestovného ruchu
Zámer 5.7 Zabezpečenie celoročných moţností na vyuţitie sluţieb cestovného ruchu
(predĺţenie sezóny)
Ciele:
5.7.1 Rozvoj kongresovej turistiky
5.7.2 Podpora a revitalizácia kultúrnych a ľudových tradícií (folklór, výroba, podujatia)
5.7.3 Uplatnenie animačných programov a organizovaných podujatí
5.7.4 Zabezpečenie celoročných služieb a ubytovacích kapacít

6 CEZHRANIČNÁ A REGIONÁLNA SPOLUPRÁCA
Zámer 6.1 Rozvoj cezhraničnej a regionálnej spolupráce
Ciele:
6.1.1 Založenie a činnosť euroregiónu
6.1.2 Spolupráca s civilnými organizáciami a inštitútmi
Zámer 6.2 Vyuţitie moţností financovania investícií
Ciele:
6.2.1 Uchádzanie sa o podpory a granty z fondov EÚ, štátnych a krajských fondov
6.2.1 Zabezpečenie vlastných prostriedkov na spolufinancovanie podporovaných investícií
Zámer 6.3 Prilákať potencionálnych zahraničných a tuzemských investorov
Ciele:
6.3.1 Príprava priestorových podmienok pre investorov (pozemky)
6.3.2 Príprava kvalitných projektov ponúknuteľných investorom

Mgr. Ján Oravec
Primátor mesta Štúrovo
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