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Návrh strategického rámca rozvoja mesta Piešťany na roky 2015 – 2025
Strategický rámec predstavuje schému rozvoja mesta Piešťany na roky 2015 – 2025.
Strategický rámec zohľadňuje vnútorné špecifiká mesta, je tvorený víziou, globálnymi cieľmi,
špecifickými cieľmi a opatreniami, reflektujúcimi potreby a priority mesta, so zohľadnením
kompetencií mesta v jednotlivých oblastiach. V strategickom rámci nie sú definované
konkrétne projektové zámery, tie budú k jednotlivým opatreniam navrhovať obyvatelia
mesta Piešťany, zamestnanci MsÚ Piešťany a socio-ekonomickí partneri.
Strategická vízia zastrešuje celý strategický rámec rozvoja mesta a predstavuje formuláciu
želanej predstavy obyvateľov o ideálnom budúcom stave mesta, ktorý určuje jeho
smerovanie. K plneniu strategickej vízie by mali prispieť definované globálne ciele
v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti, podľa štruktúry v metodike pre
vypracovanie PHSR.
Návrh strategickej vízie mesta Piešťany na roky 2015 – 2025 nadväzuje na kľúčové
myšlienky zadefinované v stratégii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na
roky 2007 – 2013: „Mesto Piešťany bude atraktívne kúpeľné mesto pre obyvateľov
a návštevníkov, s priaznivým podnikateľským prostredím, v ktorom sú výnimočné prírodné
danosti využívané so zachovaním pre budúce generácie.“ Podľa strategickej vízie v meste
Piešťany bude vybudovaná kvalitná infraštruktúra pre obyvateľov mesta, podpora
cestovného ruchu (zdravotnícky, kongresový, mestský a kultúrny) a vhodné podmienky pre
podnikateľov, so zachovaním kvality životného prostredia aj pre nasledujúce generácie.
Globálny cieľ pre hospodársku oblasť znie: „Rozvoj hospodárskej základne
prostredníctvom podpory podnikateľského prostredia s dôrazom na kúpeľníctvo a
cestovný ruch, zefektívnením verejnej správy, rozvojom dopravnej infraštruktúry
a revitalizáciou verejných priestranstiev.“ K naplneniu cieľa by mali prispieť definované
špecifické ciele: 1.1 Podpora podnikateľského prostredia a vývojovej základne s dôrazom na
cestovný ruch, 1.2 Zefektívnenie verejnej správy a 1.3. Rozvoj a rekonštrukcia dopravnej
infraštruktúry a verejných priestranstiev s dôrazom na bezbariérovosť. Špecifické ciele majú
definované opatrenia, ktoré budú zastrešovať zozbierané projektové zámery pre dané
oblasti. Opatrenie 1.1.1 Zlepšenie spolupráce a propagácie mesta a subjektov cestovného
ruchu môže zahŕňať všetky plánované aktivity v propagácii cestovného ruchu a spoluprácu
mesta, či už so subjektmi v cestovnom ruchu pôsobiacimi na území mesta, partnerskými
mestami v zahraničí alebo cezhraničnú spoluprácu s Českou republikou. Podpora cestovného
ruchu je vyčlenená ako samostatné opatrenie v nadväznosti aj na národný dokument
Koncepcia územného rozvoja Slovenska, v ktorom je mesto Piešťany zaradené medzi miesta
s hlavným smerom medzinárodného aktívneho turizmu a ako jedno z najvýznamnejších
cieľov turizmu na Slovensku1. Opatrenie 1.1.2 Podpora priaznivého podnikateľského
prostredia a vývojovej základne môže zahŕňať projekty ako napríklad vytvorenie
komunikačnej platformy medzi mestom a podnikateľskými subjektmi, informovanie
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o investičných zámeroch mesta a iné aktivity, ktoré budú navrhnuté a povedú k dosiahnutiu
priaznivého podnikateľského prostredia. Opatrenie 1.2.1 Elektronizácia verejnej správy
a vzdelávanie zamestnancov v rámci špecifického cieľa 1.2 Zefektívnenie verejnej správy
prispeje k zlepšeniu fungovania MsÚ Piešťany a príspevkových organizácií mesta, ako aj
opatrenie 1.2.2 Efektívne využívanie verejných budov a pozemkov, ktoré môže obsahovať
projektové zámery ako zatepľovanie budov, zníženie nákladov na ich prevádzku a podobne.
Tretí špecifický cieľ v rámci hospodárskej oblasti 1.3. Rozvoj a rekonštrukcia dopravnej
infraštruktúry a verejných priestranstiev s dôrazom na bezbariérovosť má definované 4
opatrenia. Tri opatrenia sa venujú zlepšeniu dopravnej infraštruktúry v meste, pričom dôraz
sa kladie na bezbariérovosť, rozvoju cyklistickej dopravy budovaním cyklotrás a doplnkovej
infraštruktúry ako napríklad stojanov na bicykle. Opatrenie 1.3.4 Revitalizácia a rozšírenie
verejných priestranstiev a budovanie mestského mobiliáru, zastrešuje všetky projektové
zámery, ktoré sa budú venovať revitalizácii verejných priestranstiev v centre meste, na
sídliskách, ale aj napríklad predstaničnému priestoru a budovaniu lavičiek, odpadkových
košov a verejného osvetlenia.
Globálny cieľ pre sociálnu oblasť znie: „Zvýšenie kvality života všetkých obyvateľov
mesta prostredníctvom rozvoja poskytovaných sociálnych služieb, školskej infraštruktúry a
podporou športového a kultúrneho vyžitia vo voľnom čase.“ K naplneniu takto
stanoveného cieľa by malo prispieť plnenie štyroch špecifických cieľov. V rámci špecifického
cieľa 2.1 Rozvoj infraštruktúry sociálnych služieb sú definované 4 opatrenia. Opatrenie 2.1.1
Rozvoj ambulantných sociálnych služieb a pobytových sociálnych služieb a zariadení môže
zahŕňať všetky projektové zámery, ktoré budú súvisieť s rozšírením existujúcich a zriadením
nových pobytových zariadení pre seniorov, deti a mládež a zdravotne postihnutých, ako
napríklad komunitné centrá, domov dôchodcov, nízkoprahové zariadenia, chránené dielne
a bývanie. Opatrenie 2.1.2 Rozvoj terénnych sociálnych služieb a podpora zotrvania klientov
v prirodzenom prostredí môže zahŕňať projektové zámery na podporu terénnej sociálnej
služby, ďalšie dve opatrenia jasne definujú, že môžu zahŕňať projektové zámery súvisiace
s výstavbou nájomných bytov a s podporou dobrovoľníckej práce. Špecifický cieľ 2.2 Rozvoj
školskej infraštruktúry MŠ a ZŠ zahŕňa dve opatrenia, 2.2.1 Rekonštrukcia technického stavu
budov a zariadení materských a základných škôl (môže obsahovať projektové zámery ako
napr. zatepľovanie budov, výmena okien, rekonštrukcia sociálnych zariadení, modernizácia
vnútorného vybavenia a pod.) a 2.2.2 Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu
v materských a základných školách (môže obsahovať projektové zámery ako napr.
modernizácia učebných pomôcok, vytvorenie špeciálnych učební, vybudovanie dopravného
ihriska) môžu prispieť k zlepšeniu vyučovacieho procesu a podmienok výučby na materských
a základných školách. Špecifický cieľ 2.3 Rozvoj infraštruktúry športu a voľnočasových aktivít
zahŕňa dve opatrenia. V rámci opatrenia 2.3.1 Rozšírenie a skvalitnenie športovej
infraštruktúry môžu byť zadefinované projektové zámery na skvalitnenie siete športovísk na
území mesta Piešťany, resp. výstavbu nových ako napríklad krytej plavárne alebo
vonkajšieho kúpaliska a v rámci opatrenia 2.3.2 Podpora športových podujatí
a voľnočasových aktivít môžu byť realizované aktivity napríklad na podporu existujúcich
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podujatí, medzinárodnej spolupráce športových klubov, podporu telovýchovy u detí
a podobne. Posledným špecifickým cieľom v rámci sociálnej oblasti je 2.4 Rozvoj kultúrnej
infraštruktúry, ktorý má definované dve opatrenia. Opatrenia môžu obsahovať rôzne
projektové zámery na zachovanie kultúrnych pamiatok (opatrenie 2.4.1) a podporu
kultúrnych podujatí, aktivít a značenia kultúrnych zariadení a pamiatok v meste Piešťany
(opatrenie 2.4.2).
Environmentálna oblasť má zadefinovaný globálny cieľ: „Zachovanie kvality životného
prostredia prostredníctvom údržby a rozširovaním zelene s cieľom zvýšenia adaptácie na
dopady klimatických zmien a zefektívnením odpadového hospodárstva.“ Pre naplnenie
cieľa boli stanovené špecifické ciele: 3.1 Rozvoj technickej infraštruktúry a 3.2 Rozvoj zelenej
infraštruktúry a ochrana životného prostredia. V rámci obidvoch špecifických cieľov sú po dve
opatrenia, ktoré majú prispieť k ich naplneniu. Opatrenie 3.1.1 Rozšírenie infraštruktúry
odpadového hospodárstva môže zahŕňať projektové zámery na zefektívnenie fungovania
odpadového hospodárstva ako napríklad zhodnocovanie zeleného odpadu, rozšírenie
separovaného odpadu a podobne. Opatrenie 3.1.2 Modernizácia a dobudovanie kanalizácie,
rozvodov vody a energie môže obsahovať projektové zámery na dobudovanie chýbajúcej
kanalizácie na území mesta, na využitie geotermálnej energie a modernizáciu existujúcich
rozvodov v meste. Opatrenie 3.2.1 je zamerané na údržbu zelených plôch a výsadbu zelene
v meste a opatrenie 3.2.2 môže zahŕňať projektové zámery na vypracovanie dokumentov na
ochranu životného prostredia, zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov
prostredníctvom aktivít a podujatí s tematikou ochrany a adaptáciou na zmeny klímy
a podobne.

Opatrenia

Globálne
ciele
Hospodárska oblasť:
1. Rozvoj hospodárskej základne prostredníctvom podpory
podnikateľského prostredia s dôrazom na kúpeľníctvo a cestovný ruch,
zefektívnením verejnej správy, rozvojom dopravnej infraštruktúry
a revitalizáciou verejných priestranstiev

Špecifické
ciele
1.1 Podpora
podnikateľského
prostredia a vývojovej
základnes dôrazom na
cestovný ruch
3.1. Rozvoj
technickej
infraštruktúry

3.2.2 Zlepšenie environmentálneho manažmentu krajiny a zvýšenie
environmentálneho povedomia obyvateľov

3.2.1 Revitalizácia a údržba zelene

Sociálna oblasť:
2. Zvýšenie kvality života všetkých obyvateľov mesta prostredníctvom rozvoja
poskytovaných sociálnych služieb, školskej infraštruktúry a podporou
športového a kultúrneho vyžitia vo voľnom čase

3.1.2 Modernizácia a dobudovanie kanalizácie, rozvodov vody a energie

2.4.2 Udržiavanie kultúrnych tradícií a kultúrneho dedičstva

2.4 Rozvoj
kultúrnej
infraštruktúry

3.1.1 Rozšírenie infraštruktúry odpadového hospodárstva

2.3 Rozvoj
infraštruktúry
športu
a voľnočasových
aktivít

2.4.1 Rekonštrukcia technického stavu kultúrnych zariadení a pamiatok

2.3.2 Podpora športových podujatí a voľnočasových aktivít

Mesto Piešťany bude atraktívne kúpeľné mesto pre obyvateľov a návštevníkov, s priaznivým podnikateľským prostredím, v ktorom
sú výnimočné prírodné danosti využívané so zachovaním pre budúce generácie.

2.2 Rozvoj
školskej
infraštruktúr
y MŠ a ZŠ

2.3.1 Rozšírenie a skvalitnenie športovej infraštruktúry

2.2.2 Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v materských
a základných školách

VÍZIA:

1.3 Rozvoj a rekonštrukcia
1.2
dopravnej infraštruktúry
2.1 Rozvoj infraštruktúry
Zefektívnenie
a verejných priestranstiev
sociálnych služieb
verejnej správy
s dôrazom na bezbariérovosť

2.2.1 Rekonštrukcia technického stavu budov a zariadení materských
a základných škôl

2.1.4 Podpora dobrovoľníckej práce

2.1.3 Výstavba nájomných bytov

2.1.2 Rozvoj terénnych sociálnych služieb a podpora zotrvania klientov v
prirodzenom prostredí

2.1.1 Rozvoj ambulantných sociálnych služieb a pobytových sociálnych služieb
a zariadení infraštruktúry

1.3.4 Revitalizácia a rozšírenie verejných priestranstiev a budovanie
mestského mobiliáru

1.3.3 Rozvoj cyklistickej dopravy a doplnkovej infraštruktúry

1.3.2 Rozvoj infraštruktúry verejnej dopravy

1.3.1 Rekonštrukcia chodníkov, miestnych komunikácií a budovanie
parkovacích plôch

1.2.2 Efektívne využívanie verejných budov a pozemkov

1.2.1 Elektronizácia verejnej správy a vzdelávanie zamestnancov

1.1.2 Podpora priaznivého podnikateľského prostredia a vývojovej
základne

1.1.1 Zlepšenie spolupráce a propagácie mesta a subjektov cestovného ruchu
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Environmentálna oblasť:
3. Zachovanie kvality životného prostredia
prostredníctvom údržby a rozširovaním zelene
s cieľom zvýšenia adaptácie na dopady
klimatických zmien a zefektívnením
odpadového hospodárstva
3.2 Rozvoj zelenej
infraštruktúry
a ochrana životného
prostredia

