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PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA 

Žarnovica 

dátum schválenia 

Plánovacie obdobie 2021-2027 

Schvaľovací orgán  Mestské zastupiteľstvo mesta Žarnovica 

Identifikácia územnej samosprávy, pre 

ktorú sa dokument spracováva 

Žarnovica 

Dátum schvaľovania  

Členovia riadiaceho výboru 

participatívnej tvorby PHRSR 

Kamil Danko, Pavel Hudec, Ing. Alena Kazimírová, Mgr. Monika 

Rybárová, Doc. Ing.  Katarína Vitálišová, PhD., Doc. Ing. Anna 

Vaňová, PhD. 

Gestor tvorby PHRSR a jeho kontaktné 

údaje 

Mgr. Monika Rybárová, Mestský úrad Žarnovica, Námestie SNP 

33, Žarnovica, prednosta@zarnovica.eu; tel. č 0911 396 464 

Koordinátor tvorby PHRSR a jeho 

kontaktné údaje 

Pavel Hudec, Mestský úrad Žarnovica, Námestie SNP 33, 

Žarnovica, pavel.hudec@zarnovica.eu; tel. č. 0911 532 348 

Tím pre koordináciu participatívnej 

tvorby PHRSR 

Kamil Danko, Pavel Hudec, Ing. Alena Kazimírová, Mgr. Monika 

Rybárová, Doc. Ing.  Katarína Vitálišová, PhD., Doc. Ing. Anna 

Vaňová, PhD., Doc., Ing. Soňa Čapková, PhD., Ing. Kamila 

Borseková, PhD., Ing. Katarína Sýkorová, PhD., Doc. Ing. 

Stanislav Kološta, PhD., Ing. Darina Rojíková. 

Členovia tímov pracovných skupín 

podľa jednotlivých tém 

Pracovný tím – Ekonomika mesta – koordinátor – vedúca 

ekonom. oddelenia. Členovia skupiny:  Gregorová, Beťková, 

Budinská, Šályová, Šišiak, Rybárová, Danko 

Pracovný tím – Život v meste – koordinátor – viceprimátorka. 

Členovia skupiny: Zmorajová, Cenderská, Obrtlíková, Hlinková, 

Muha, Kazimírová 

Pracovný tím – Životné prostredie– koordinátor- vedúca 

oddelenia výstavby, invest. a živ. prostredia. Členovia skupiny: 

Balko, Klembala, Gregorová. 

Pracovný tím – Moderná samospráva – koordinátor -prednostka. 

Členovia skupiny: Kazimírová, Rybárová, Gregorová, Beťková, 

Budinská, Šmondrk,  

Členovia tímov logistickej podpory Mgr. Monika Rybárová Mestský úrad Žarnovica, Námestie SNP 

33, Žarnovica, prednosta@zarnovica.eu; tel. č 0911 396 464 

Pavel Hudec, Mestský úrad Žarnovica, Námestie SNP 33, 

Žarnovica, pavel.hudec@zarnovica.eu; tel. č. 0911 532 348 

Adresa zverejnenia PHRSR na napr. 

webovom sídle zadávateľa tvorby 

stratégie  

www.zarnovica.eu 

 

1. ÚVOD - Základné východiská procesu tvorby a obsahu  

 

1.1. Inštitucionálne  východiská (legislatíva, kompetencie, partneri a inštitucionalizované štruktúry 

partnerstiev), 

1.1.1. Legislatíva upravujúca tvorbu a 

implementáciu PHRSR 

Zákon č. 539/2008 Z. z o podpore regionálneho rozvoja v znení 

neskorších predpisov, Metodika a inštitucionálny rámec tvorby 

verejných stratégií schváleného uznesením vlády SR č. 197/2017 z 

26. apríla 2017 

1.1.2. Rozhodovacie kompetencie 

v oblasti tvorby a implementácie 

PHRSR 

Mestské zastupiteľstvo mesta Žarnovica 

1.1.3. Partneri Dotknutá verejnosť Občania mesta Žarnovica, neziskové organizácie, podnikateľské 

subjekty pôsobiace v meste 

Hlavní aktéri 

rozvoja  

Mesto Žarnovica 

Mestský úrad Žarnovica 

Mestom zriadené a založené organizácie 

Podnikateľské subjekty pôsobiace v meste a investori  

Obyvatelia mesta 

mailto:prednosta@zarnovica.eu
mailto:pavel.hudec@zarnovica.eu
mailto:prednosta@zarnovica.eu
mailto:pavel.hudec@zarnovica.eu
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Hlavní sociálno-

ekonomickí partneri 

Stredná odborná škola Žarnovica, 

Neziskové organizácie pôsobiace v meste 

Spolky, kluby  

Orgány verejnej správy  

Občania mesta Žarnovica 

1.2. Obsahové východiská   

1.2.1. Zdôvodnenie potreby spracovania 

PHRSR 

Spracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja mesta Žarnovica vyplýva z  ukončenia platnosti 

prechádzajúceho strategického dokumentu,  z legislatívnej 

povinnosti, ale najmä je dané nutnosťou reflektovať aktuálne 

výzvy, problémy a priority v rozvoji mesta s dôrazom na 

zvyšovanie kvality života obyvateľov mesta, podnikateľského 

prostredia, životného prostredia a vedenia mesta v kontexte 

nových prístupov k rozvoju územia (inteligentné, zelené, 

udržateľná mestá a pod.) a vplyvov vonkajšieho prostredia, 

predovšetkým novej rozpočtovej politiky Slovenskej republiky, 

Európskej únie a iných zdrojov financií. 

Dokument nadväzuje na nové programové obdobie regionálnej 

politiky EÚ a kreovanie nových rozvojových priorít EÚ, 

definovanie priorít Agendy 2030. 

Dokument reflektuje aktuálne výzvy a problémy mesta v štyroch 

oblastiach miestnej samosprávy – ekonomika mesta, život v meste, 

životné prostredia a moderná samospráva. Medzi hlavné výzvy 

a problémy, ktoré dokument rieši, a ktoré sú prierezového 

charakteru patrí nedostatočné vybavenie územia technickou 

infraštruktúrou (chodníky, nedostatočná kanalizačná sieť, 

vodovody, ČOV, kvalita ciest a pod.) a rastúci dopyt po bývaní. 

Ďalšou oblasťou je kvalita a dostupnosť služieb pre obyvateľov 

(napr. zdravotnícke, sociálne služby, školstvo, kultúra), najmä ich 

diverzifikácia a skvalitňovanie v kontexte potrieb ich cieľových 

skupín. Kľúčovou výzvou v oblasti životného prostredia je 

eliminácia negatívnych dopadov priemyselných aktivít z minulosti 

a súčasnosti, znižovanie energetickej efektívnosti budov v majetku 

mesta, a podpora udržateľnej mobility. Medzi dôležité výzvy patrí 

aj rozvoj cestovného ruchu podmienený rekonštrukciou 

hodnotných historických a kultúrnych objektov mesta 

a dobudovaním doplnkovej siete služieb cestovného ruchu. 

Prierezovou výzvou je aj hľadanie vhodných mechanizmov pre 

zapojenie verejnosti do lokálnej politiky a zvyšovanie 

transparentnosti, otvorenosti a kvality vedenia mesta. 

1.2.2. Definícia územia pre spracovanie 

PHRSR a územnej štrukturácie 

stratégie PHRSR 

Katastrálne územie mesta Žarnovica 

1.2.3. Relevantné vstupy z nadradených 

programových a strategických 

dokumentov  

Z dokumentov na lokálnej a regionálnej úrovni je v Programe 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica zohľadnený 

strategický dokument: 

- nezrealizované a aktuálne aktivity z doteraz platnej PHSR, 

- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2015 – 2023 

 

Z dokumentov národnej a nadnárodnej úrovne sú zohľadnené 

nasledujúce dokumenty: 

- Národná stratégia regionálneho a územného rozvoja SR do 

roku 2035 

- Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 

- Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020; 

- Operačné programy na programové obdobie 2014 – 2020: 

- Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

- Operačný program Ľudské zdroje 

- Operačný program Výskum a inovácie 
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- Operačný program Kvalita životného prostredia 

- Integrovaný regionálny operačný program 

- Operačný program Efektívna verejná správa 

-  Agenda 2030 

- Spoločný strategický rámec EK 

- pripravované materiály Európskej komisie k programovému 

obdobiu 2021 – 2027 

- Východisková pozícia Slovenskej republiky k politike súdržnosti 

Európskej únie po roku 2020 

- Východiskový návrh priorít SR pre politiku súdržnosti na 

programové obdobie 2021 – 2027 

- Partnerská dohoda 2021 – 2027 (návrh) 

- Operačný program Slovensko 2021-2027(návrh) 

1.2.4. Informácia o procese 

participatívnej tvorby PHRSR 

1. Identifikácia potreby a impulzov tvorby PHRSR (07/2020-

09/2020) 

2. Prípravné práce, vyhodnotenie predchádzajúceho PHRSR 

(10/2020-12/2020) 

3. Analytická fáza spracovania PHRSR (11/2021-04/2021) 

založená na zbere a spracovaní sekundárnych a primárnych 

dát 

4. Schválenie vstupnej správy. Stanovenie vízie strategického 

smerovania, priorít a strategických cieľov PHRSR (04/2021-

06/2021) 

5. Návrh vlastnej stratégie (05/2021-07/2021) 

6. Návrh implementácie, financovania, monitorovania 

a vyhodnocovania PHRSR (06/2021-07/2021) 

7. Ukončenie procesu SEA, v prípade potreby dofinalizovanie 

dokumentu (07/2021-08/2021) 

8. Prerokovanie a schválenie návrhu PHRSR (08/2021-

09/2021) 

 

 
2. ANALYTICKÉ VÝCHODISKÁ 

2.1. Zhodnotenie implementácie doterajších stratégií 

Kľúčovým rozvojovým dokumentom mesta Žarnovica, ktorý bol napĺňaný v rokoch 2014 – 2020 je Program 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Definoval 4 prioritné oblasti rozvoja, a to sociálnu, ekonomickú, 

environmentálnu a inštitucionálnu. Prehľad realizovaných aktivít v rámci jednotlivých oblastí prezentuje 

tabuľka: 

Sociálna oblasť 

Komplexná starostlivosť o sociálne 

znevýhodnené skupiny občanov 

- komunitný pracovník pre marginalizovanú rómsku komunitu (2015-

2016); 

- fungovanie Denného centra pre seniorov Žarnov (+ oprava 

plynového kotla a regulátora, platová roleta); 

- opatrovateľská služba  (OP Ľudské zdroje) prostredníctvom 

externého poskytovateľa; 

- dávky v hmotnej núdzi; 

- pravidelné informácie o sociálnych službách v Žarnovickom 

mesačníku; 

- poradenské služby; 

- sociálny taxík v spolupráci so zdravotníckom zariadení (od 2017); 

- stravovanie pre dôchodcov (ZŠ, SOŠ, Samaritánka, n. o.); 

- poskytovanie kompenzačných pomôcok v spolupráci so 

Samaritánka, n. o. 

Vytváranie podmienok pre bývanie - 27 bytových jednotiek po kolaudácii, správa nájomných bytov 

v kompetencii mesta; 
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- 10 bytových jednotiek po kolaudácii, správa nájomných bytov 

v kompetencii mesta 

Podpora kultúrnych, športových, 

spoločenských aktivít a skvalitnenie 

materiálno-technického vybavenia 

v oblasti kultúrnej a športovej 

infraštruktúry. 

- opakované dotácie pre zachovanie hradu Revište; 

- vybudovanie pumptrackovej dráhy a rekonštrukcia viacúčelového 

ihriska v areáli ZŠ Ul. F. Kráľa; 

- čiastočná rekonštrukcia Mestského športového areálu (sklad 

techniky a náradia; rekonštrukcia kolkárne; výmena sedadiel, 

hydroizolácia tribúny). 

Podpora aktivít a projektov v oblasti 

školstva a vzdelávania vrátane 

zlepšenia materiálno-

technologických podmienok škôl a 

školských zariadení 

- rekonštrukcia materskej školy Žarnovica 

Ekonomická oblasť 

Podpora podnikateľov a zvýšenie 

zamestnanosti v meste 

Aktivity realizované v spolupráci s UPSVaR, najmä v rokoch 2015-

2017, zamerané na: 

- podporu vytvorenia nových pracovných miest;  

- rekvalifikáciu UoZ;  

stredná odborná škola Žarnovica pridala do siete nové študijné 

odbory; 

- poskytované poradenské služby. 

Bezpečné kvalitné a udržiavané 

miestne komunikácie v meste 

Žarnovica 

Priebežne rekonštruované miestne komunikácie.  

Plánované rekonštrukcie v rôznom štádiu rozpracovanosti 

potrebných dokumentov a realizácie stavebných prác. 

Vytváranie podmienok pre rozvoj 

cestovného ruchu a rekreácie 

Rekonštrukcia neogotického zámku v Žarnovici získaného do 

vlastníctva mesta. Práce boli zamerané: 

-  na sanáciu havarijného stavu objektu. 

- na vypracovanie projektovej dokumentácie a vydanie stavebného 

povolenia rekonštrukcia fasády objektu; 

- realizácia ďalších krokov závisí od získania finančných 

prostriedkov. 

Environmentálna oblasť 

Podpora aktivít a projektov v oblasti 

vodného hospodárstva 

- spracovanie projektovej dokumentácie a podanie žiadosti  StVPS, 

a. s. o vydanie stavebného povolenia na stavbu  „Aglomerácia 

Žarnovica -kanalizácia a ČOV"; 

Maximálne adresný a komerčne 

orientovaný systém odpadového 

hospodárstva. 

 

- rozšírenie existujúceho separovaného zberu odpadov a úprava 

zložiek komunálnych odpadov v meste (nákup techniky, nádob na 

triedený odpad a pod.) 

- príprava realizácie projektu mobilnej kompostárne. 

Podpora aktivít a projektov v oblasti 

mestského prostredia, ochrany 

prírody a krajiny. 

- zrealizovaný projekt na zníženie spotreby energie pri prevádzke 

požiarnej zbrojnice; 

- zrealizovaný projekt regenerácie vnútrobloku sídliska v meste, 

- rekonštrukcia budovy MsÚ so zameraním na zvýšenie energetickej 

efektívnosti. 

Inštitucionálna oblasť 

Transparentná a efektívna 

samospráva 
- nový územný plán v procese schvaľovania; 

- rozvoj ľudských zdrojov MsÚ prostredníctvom vzdelávacích aktivít; 

- zabezpečenie poskytovania elektronických služieb Mesta Žarnovica 

prostredníctvom Dátového centra obcí a miest (DCOM) - 

pripojenie k informačnému systému Deus (7 elektronických služieb 

+ služba všeobecné podanie); 

- využívanie portálu Over Si a Podpisuj.sk; 

- čiastočná rekonštrukcia MsÚ (klimatizácia serverovne, 

elektronický dochádzkový systém, oprava sociálnych zariadení (1. 

poschodie), odvetranie muriva); 

Bezpečné a priateľské mesto pre 

všetkých. 
- modernizácia záznamového zariadenia, modernizácia kamerového 

systému 

Koordinácia rozvoja, rozvojových 

aktivít a investícií všetkými 

- spolupráca pri realizácii rozvojových aktivít s podnikateľskými 

subjektmi - chodníka pre peších k firmám; participácia na 
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úrovňami riadenia s využitím 

princípu partnerstva. 

aktualizácii č. 1 PHSR, osvetlenie tréningového ihriska, 

technologické zariadenie kolkární a pod. 
 

2.2. Kľúčové trendy vývoja, ak by sa stratégia PHRSR neimplementovala 

 

Medzi kľúčové trendy, ktoré ovplyvňujú výrazne rozvoj mesta Žarnovica, patrí: 

- akútny problém nedostatku pitnej vody a s tým spojená nevyhnutnosť hľadania alternatívnych zdrojov vody; 

- nedostatočná kanalizačná sieť a zastaralá ČOV; 

- úbytok obyvateľstva a starnutie obyvateľstva; 

- zvyšovanie nárokov obyvateľov na kvalitu infraštruktúry a občianskej vybavenosti; 

- rastúci záujem investorov o podnikateľské aktivity v meste; 

- rastúca miera nezamestnanosti od roku 2017; 

- informatizácia verejnej správy a rozvoj nových technológií; 

- implementácia nových ekologických a voči životnému prostrediu ohľaduplných výrobných postupov 

a dodržiavanie štandardov v tejto oblasti; udržateľná doprava; 

- nové trendy v trávení voľného času a v rozvoji cestovného ruchu.  

2.3. Identifikácia vnútorných potenciálov, výziev, limitov a problémov  

Analytická časť PHRSR sa skladá zo 4 kľúčových oblastí – ekonomika mesta, život v meste, životné prostredie 

a moderná samospráva. Detailnú analýzu jednotlivých oblastí prezentujú prílohy PHRSR: 

Ekonomika mesta 

Život v meste 

Životné prostredie 

Moderná samospráva 

Daná analýza reflektuje zároveň zistenia dotazníkového prieskumu, ktorého výsledky sú spracované v prílohe – 

Výsledky dotazníkového prieskumu medzi obyvateľmi mesta Žarnovica. 

Nasledujúca tabuľka predstavuje výber kľúčových výziev, potenciálov, problémov a limitov za všetky oblasti 

PHRSR. 

Výzvy a 

potenciály 

Socioekonomické Priemyselná tradícia, diverzifikované priemyselné odvetvia, 

dostatok plôch pre podnikateľské aktivity. 

Potenciál pre rozvoj výroby existujúcich podnikov a vytvorenie 

nových pracovných miest v priemysle a sekundárne v sektore 

služieb. 

Mestský športový areál.  

Územno-technické Predpoklady pre etablovanie nových výrobných podnikov – 

existujúce nevyužívané plochy pre rozširovanie výrobných aktivít. 

Aktuálny územný plán v procese schvaľovania. 

Vyčlenené územia pre rozvoj IBV a KBV. 

Prírodno-

environmentálne 

Príroda a okolie mesta vhodné pre širokú škálu voľnočasových 

aktivít (Zveropark, vodácky šport, turistika ...). 

Potenciál budovania OZE. 

Zvýšenie separácie a zhodnocovania odpadov. 

Podpora agroturistiky v rámci dotvárania krajiny. 

Kultúrne  Existencia hradu Revište a postupne rekonštruovaného kaštieľa. 

Inštitucionálno-

organizačné 

Stredná odborná škola spolupracujúca v rámci duálneho 

vzdelávania s podnikmi lokalizovanými v meste.  

Spádová základná škola.  

Problémy a limity Socioekonomické Dlhodobý úbytok obyvateľov mesta s evidovaným trvalým 

pobytom v meste (ako potenciálnej pracovnej sily); 

Rastúci podiel osôb v poproduktívnom veku v neprospech osôb 

v predproduktívnom veku. 

Pasivita občanov. 

Rastúce nároky na zabezpečenie sociálnych a zdravotníckych 

služieb. 

Územno-technické Nedostatočná kanalizačná sieť a zastaralá ČOV. 

Nedostatočne vybudované vybrané zložky technickej 

infraštruktúry. 

Schátrané a nevyužité bývalé výrobné a skladové areály. 

Priemyselné areály sú roztrúsené vo viacerých častiach mesta 

Absentujúca infraštruktúra pre rozvoj cestovného ruchu 

(ubytovanie hotelového typu atď.) 
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Prírodno-

environmentálne 

Akútny problém nedostatku pitnej vody ovplyvňujúci rozvojové 

zámery v meste. 

Nedostatočná protipovodňová ochrana mimo tokov. 

Ekologické zaťaženie pôdy a ŽP hnojivami a pesticídmi 

z minulosti. 

Zaťaženie oblasti hlukom a exhalátmi z nadradenej dopravnej 

infraštruktúry (najmä R1 a železnica) v menšej miere z 

existujúcich podnikov. 

Chýbajúce prvky zelenej infraštruktúry. 

Možnosti rozvoja udržateľnej mobility. 

Kultúrne Potreba rekonštrukcie neogotického kaštieľa a hradu Revište. 

Inštitucionálno-

organizačné 

Obmedzené finančné zdroje na realizáciu rozvojových zámerov 

mesta (absencia dlhodobého plánu investícií). 

Slabá podpora IT a zavádzania nových technológií do fungovania 

samosprávy. 

Nedostatočná komunikácia s verejnosťou a jej zapojenie do 

rozhodovacích procesov. 

Chýbajúce strategické dokumenty – Plán odpadového 

hospodárstva, Koncepciu práce s deťmi a mládežou, Koncepcia 

rozvoja kultúry. 

 

2.4. Identifikácia výziev, limitov a problémov z vonkajšieho prostredia  

Sociálne prostredie 

starnutie populácie a negatívny demografický vývoj v Slovenskej republike,  

nízky prirodzený prírastok obyvateľstva, 

Technologické prostredie 

progresívny nárast využívania IT a virtuálnej komunikácie, 

proces implementácie elektronických služieb miestnych samospráv v SR 

Ekonomické prostredie 

dopady pandémie Covid 19 na financovanie miestnych samospráv, 

nestabilné a nedostatočné financovanie vybraných verejných služieb zo strany štátu, 

Plán obnovy Slovenskej republiky, 

zavedenie výdavkových stropov a zohľadňovanie identifikovaných úspor z revízií výdavkov v rezortných 

limitoch, 

grantové schémy pre čerpanie prostriedkov EÚ na národnej a medzinárodnej úrovni 

Ekologické prostredie 

narastajúce environmentálne požiadavky na rekonštrukcie budov, 

zhoršujúca sa kvalita životného prostredia,  

dopady globálnych problémov súvisiacich so zmenou klímy, 

Politické a legislatívne prostredie 

stratégie a priority Banskobystrického samosprávneho kraja,  

nový spôsob uplatňovania regionálnej politiky a čerpanie prostriedkov Európskej únie, 

Programové vyhlásenie vlády, národné a medzinárodné dokumenty v jednotlivých oblastiach života v meste,  

Kultúrne prostredie 

zmeny v životnom štýle (rast záujmu o šport, aktívne trávenie voľného času)  

2.5. Výstupy SWOT analýzy pre voľbu typu stratégie 

Nasledujúce tabuľky prezentuje výstup analýzy SWOT pre jednotlivé oblasti PHRSR, spracované na základe 

verejných stretnutí s obyvateľmi, podnikateľmi, zástupcami neziskového sektoru, MU a organizácií zriadených 

mestom, dotazníkového prieskumu obyvateľov,  brainstormingu odbornej a laickej verejnosti: 

Ekonomika mesta 

Silné stránky                                                       26,14 Slabé stránky                                                 27,32 

• tradícia priemyselnej výroby 3,46 

• hospodárska základňa mesta je dostatočne 

diverzifikovaná (strojársky, drevospracujúci, 

stavebný priemysel)  3,57 

• dostatočná kapacita rozvojových plôch  3,43 

• dobré napojenie na nadregionálnu dopravnú 

infraštruktúru  4,43 

• relatívne vysoká priemerná mzda a kúpna sila  3,29 

• vyššia miera nezamestnanosti v porovnaní 

s priemerom SR 3,12 

• nevhodne lokalizované priemyselné areály na 

území mesta a značný podiel zastavaných plôch v 

meste pripadá na areály  

priemyselnej výroby 3,50 

• časť areálu bývalej preglejky je  bez využitia a 

má podobu devastovaných plôch v relatívnej 

blízkosti centra mesta 3,64 
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• príroda a okolie mesta sú vhodné pre širokú škálu 

voľnočasových aktivít 3,71 

• existujúci štadión s plochou dráhou ako jediný na 

Slovensku 4,25 

• negatívny vplyv výrobných podnikov na obytné 

územie  mesta (zvýšená hlučnosť a znečistenie 

ovzdušia) 3,86 

• nedostatočne vybudované zložky technickej 

infraštruktúry (absentujúce chodníky pri cestných 

komunikáciách, nedostatočne vybudovaný 

vodovod, kanalizácia,  nedostatok vody 

v niektorých lokalitách mesta atď.) 3,93 

• absentujúca infraštruktúra pre rozvoj  cestovného 

ruchu – ubytovacie kapacity hotelového typu, 

samostatné cyklotrasy, multifunkčné rekreačné 

trasy, atď. 3,43 

• existujúce kultúrne pamiatky (hrad Revište, 

neogotický kaštieľ) sú v nevyhovujúcom stave

 2,87 

• nedostatočné spektrum služieb  

pre obyvateľov 2,98 

Príležitosti                                                             20,43 Ohrozenia                                                            18,11 

• trend aktívne tráviť voľný čas, predpoklady pre pešiu 

turistiku a cykloturistiku 3,64 

• podpora domáceho cestovného ruchu  napr. 

rekreačné poukazy  2,86 

• podpora  duálneho vzdelávania – prepojenie  

miestnych podnikov a SOŠ 3,86 

• využitie finančných prostriedkov z podporných 

schém EÚ a iných zdrojov:  inovatívne MSP, obnovu 

a rekonštrukcia kultúrnych pamiatok (hrad Revište, 

kaštieľ), obyvateľstvo - dotácie na ekologické stavby 

a iné 3,93 

• rastúce využívanie stavebných komponentov na 

výstavbu budov na báze prírodných a ekologických 

materiálov 3,14 

• stúpajúci záujem o ekologické vykurovacie systémy 

a ekologické stavby budov  

(tepelné čerpadlá atď.) 3,00 

• zvýšené nároky na spotrebu vody v niektorých 

priemyselných odvetviach 3,71 

• rast požiadaviek na minimalizáciu negatívnych 

dopadov podnikateľských aktivít na ŽP 3,29 

• konkurencia + pokles dopytu po produktoch 

hutníckeho priemyslu 3,14 

• dopad pandémie COVID-19 na MSP a príjmy 

rozpočtu mesta 3,86 

• nedostatočné investície do infraštruktúry  

regionálneho významu zo strany jej správcu 

(kanalizácia a vodovod) 4,11 

Návrh strategického prístupu vyplývajúci zo SWOT analýzy 

Stratégia zvratu 

Život v meste 

Silné stránky                                                      131,96 Slabé stránky                                                       94,68 

• rekonštrukcia zdravotníckeho centra do podoby 

Centra integrovanej zdravotníckej starostlivosti, 

           5,00 

• zrekonštruovaná materská škola s kvalitným 

vybavením, 3,96 

• nadpriemerné ukazovatele zaškolenosti detí od 3 

rokov v rámci SR, 3,96 

• zrekonštruovaná základná škola s kvalitným 

vybavením v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,

 4,19 

• cirkevná základná škola s alternatívnym spôsobom 

vyučovania, 4,04 

• výsledky externého testovania žiakov 5. ročníka a 9. 

ročníka za rok 2019 na cirkevnej ZŠ dosahovali 

vyššiu mieru úspešnosti ako priemer SR, 4,12 

• dostatočná prevencia na školách ohľadne rôznych 

sociálno-patologických javoch a násilí, 3,46 

• ZUŠ poskytujúca výučbu v rámci 12 tried hudobného 

odboru, 2 triedy výtvarného odboru a 1 trieda 

tanečného odboru, 3,77 

• chýbajúci praktický lekár a lekár pre deti 

a dorast,  3,73 

• chýbajúce širšie zastúpenie odborných 

ambulancií rôzneho zamerania vrátane RTG 4,04 

• chýbajúca detská pohotovosť, 4,00 

• nedostatočné pokrytie rýchlym internetom vo 

všetkých vzdelávacích inštitúciách v rámci 

EDUNET, 3,62 

• chýbajúce vybavenie škôl, vrátane ZUŠ, na 

zabezpečenie plynulého dištančného vzdelávania,

 3,15 

• výsledky externého testovania žiakov 5. ročníkov 

a 9. ročníkov za rok 2019 dosahovali nižšiu 

mieru úspešnosti ako priemer SR na ZŠ na Ulici 

Fraňa Kráľa, 3,73 

• zhoršujúca sa finančná situácia ZUŠ viedla 

k zrušeniu triedy v rámci literárno-dramatického 

odboru, 2,88 

• v rámci ZUŠ chýbajúce šatne, skladové priestory, 

modelovňa, zvuková izolácia stien, 2,96 
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• aktívne CVČ s rozsiahlou ponukou voľnočasových 

aktivít, 3,50 

• spolupráca ZŠ a SOŠ, 3,12 

• pobočka VŠEaMVS, 3,04 

• dostatočné pokrytie aktuálnych sociálnych potrieb 

ponukou sociálnych služieb zabezpečených externým 

poskytovateľom, 3,69 

• zámer budovania spoločného zariadenie sociálnych 

služieb s obcou Hodruša Hámre, 2,85 

• aktívna spolupráca mesta so zariadením 

Samaritánka, n. o., 3,58 

• aktívne Denné centrum seniorov Žarnov, 3,77 

• koncepčný prístup k rozvoju sociálnych služieb 

a práce s mládežou, 3,50 

• aktívny prístup k bytovej politike zo strany mesta,

 4,31 

• platný územný plán podporujúci rozvoj výstavby 

bytov i individuálne výstavby rodinných domov 

(napr. Na Lieskovci, Žarnovická Huta) 4,42 

• realizácia projektu Pozana s cieľom vybudovať novú 

obytnú štvrť s kompletnou občianskou vybavenosťou,

 4,58 

• záujem mesta a dopyt po bytoch nižšieho štandardu 

dostupnejšie pre nízko príjmové skupiny obyvateľov 

(16 j) a nezávislé bývanie pre dôchodcov (30 j),

 3,75 

• spracovaná dokumentácia na rekonštrukciu 

gotického kaštieľa a jej postupná realizácia, 3,86 

• postupná rekonštrukcia hradu Revištské Podzámčie 

a jeho vlastníctvo mestom Žarnovica potenciálom 

posilniť ponuku kultúrnych služieb atraktívnych pre 

obyvateľov aj turistov, 4,07 

• existencia mestskej knižnice, 3,54 

• zrekonštruovaný kultúrny dom pre organizáciu 

podujatí s kapacitou do 220 miest, 4,36 

• športový štadión využívaný pre väčšie kultúrne 

podujatia, 4,25 

• rozmanité aktívne kultúrne organizácie a spolky,

 3,82 

• dotačná politika mesta podporujúca 

• kultúrne aktivity, 3,43 

• postupná rekonštrukcia mestského  

• športového areálu, 3,79 

• jedinečná plochá dráha, 4,21 

• početné aktívne športové kluby, 3,62 

• 4 verejné detské ihriská, 3,50 

• športový areál pri ZŠ na Ulici Fraňa Kráľa, 3,92 

• bohatá ponuka drobných lokálnych predajcov, 2,77 

• stravovacie zariadenia, 3,15 

• služby bánk 3,08 

• nedostatok financií a s tým spojený nedostatok 

kvalifikovaných externých zamestnancov pre 

vedenie záujmovej činnosti o ktorú deti prejavujú 

záujem v rámci CVČ, 3,19 

• absencia kvalitných vzdelávacích programov pre 

deti a mládež v rámci CVČ, 3,42 

• starnutie populácie mesta Žarnovica, 3,46 

• absencia siete terénnych sociálnych služieb 

a práce s komunitami, 3,04 

• rozvoj výstavby je limitovaný nedostatkom pitnej 

vody, 4,46 

• nedokončená plynofikácia niektorých častí mesta,

 3,69 

• nedostatočné pokrytie rýchlym internetom 

okrajových častí mesta, 3,50 

• znížená kvalita bývania v oblasti Podzámčie 

z dôvodu vybudovania a vysokej návštevnosti 

Zveroparku 3,50 

• finančná náročnosť rekonštrukcie gotického 

kaštieľa a hradu Revištské Podzámčie, 

financovanie z vlastných zdrojov mesta, 3,50 

• nedostatočná ponuka knižného fondu 

a nedostatočné technické vybavenie mestskej 

knižnice, 3,04 

• slabá ponuka väčších a populárnych kultúrnych 

podujatí, 3,46 

• nedostatočná ponuka kultúrnych služieb, v meste 

sa nenachádza žiadne múzeum, galéria, divadlo 

ani kino,  3,14 

• finančná náročnosť rekonštrukcie mestského 

športového areálu, financovanie najmä 

z vlastných zdrojov mesta, 3,82 

• slabá dostupnosť športových areálov pre 

obyvateľov mesta, 3,61 

• nedostatok voľne dostupných priestoroch pre 

individuálne voľnočasové a športové aktivity detí 

a mládeže  

(napr. workoutové ihriská), 4,00 

• zastúpenie menšieho počtu maloobchodných 

reťazcov v meste, 3,69 

• chýbajúce drobné služby (napr. čistiareň, oprava 

obuvi a pod.). 3,73 

• chýbajúca kvalitná čerpacia stanica. 2,65 

• chýbajúce pobočky mobilných operátorov 3,65 

Príležitosti                                                           17,82 Ohrozenia                                                         25,29 

• progresívny nárast využívania IT a virtuálnej 

komunikácie, 3,54 

• možnosti získania finančným prostriedkov v rámci 

nového programového obdobia EÚ a ostatných 

špecifických programov EÚ, 4,21 

• podpora priorít Plánu obnovy a Programového 

vyhlásenia vlády, 3,79 

• starnutie populácie a negatívny demografický 

vývoj v Slovenskej republike,  3,61 

• nízky prirodzený prírastok obyvateľstva 3,68 

• dopady pandémie Covid-19 na financovanie 

služieb mesta, 3,75 

• sociálne dopady pandémie Covid-19 4,07 
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• priority BBSK v daných oblastiach reflektujúce 

potreby mesta Žarnovica, 3,50 

• pripravovaná reforma vzdelávania v SR 2,79 

• nestabilné a nedostatočné financovanie 

sociálnych služieb zo strany štátu, 3,54 

• nedostatočné partnerstvo aktérov a koordinovaný 

postup rozvoja CR,  3,21 

• často meniaca sa legislatíva v daných oblastiach.

 3,43 

Návrh strategického prístupu vyplývajúci zo SWOT analýzy 

Stratégia diverzifikácie 

Životné prostredie 

Silné stránky                                                            31,72 Slabé stránky                                                      21,07 

• spracovaná koncepcia odpadového  

hospodárstva 4,00 

• zavedený systém triedeného zberu odpadu 4,08 

• zberný dvor a zberné miesto pre bioodpad 3,50 

• časť územia tvorí chránená krajinná oblasť ŠV 3,35 

• chránený areál so 4. stupňom  

územnej ochrany 3,42 

• napojenosť občanov na vodovod s pitnou vodou 

                                                                           3,00 

• spracovaný protipovodňový plán 3,69 

• územie mesta bez veľkých environmentálnych  

záťaží 3,33 

• zvyšovanie podielu OZE pri výrobe tepla a  

energie 3,35 

• napojenosť občanov na kanalizáciu  3,92 

• nízka energetická efektívnosť niektorých budov

 3,31 

• klesanie úrovne podzemných vôd a hroziaci 

nedostatok pitnej vody 4,15 

• možnosti (a miera) kompostovania  3,54 

• stav a rozsah protipovodňových opatrení 3,15 

• existencia čiernych skládok 3,00 

Príležitosti                                                            10,88 Ohrozenia                                                         14,54 

• uchádzanie sa o nenávratne finančné prostriedky na 

projekty v oblasti životného prostredia 4,08 

• spolupráca pri riešení environmentálnych problémov  

s relevantným orgánmi 3,42 

• podpora budovania OZE zo strany štátu a EÚ 3,38 

• znečistenie ovzdušia 3,77 

• znečistenie vôd  3,46 

• výkyvy klímy a ohrozenie zdrojov pitnej vody 3,85 

• hrozba povodní 3,46 

Návrh strategického prístupu vyplývajúci zo SWOT analýzy 

Stratégia diverzifikácie 

Moderná samospráva 

Silné stránky                                                        78,09 Slabé stránky                                                      105,68 

• čiastočná integrácia Rómov do života v meste  3,65 

• aktivita občianskych združení,  3,07 

• podpora organizácií (NO, OZ) formou dotácií 

z rozpočtu mesta,  3,54 

• komunita dôchodcov a rodičov,  3,43 

• aktívne denné centrum pre seniorov Žarnov, rodinné 

centrum Tekvička 3,71 

• poslanci MsZ 2,92 

• vedenie mesta 3,50 

• zamestnanci MÚ 3,67 

• vypracovaný plán modernizácie hardvérového 

vybavenia zamestnancov MsÚ,  3,35 

• rekonštrukcia a modernizácia MsÚ,  3,00 

• využívanie služieb lokálnej TV pre informovanie 

obyvateľov mesta,  4,27 

• možnosť využívania horúcej linky pre prijímanie 

podnetov,  3,42 

• dostupné interné a cloudové úložisko pre 

zamestnancov a poslancov MsZ pre ukladanie 

a zdieľanie dokumentov, 3,58 

• zriadené aplikácie pre komunikáciu s cieľovými 

skupinami,  2,92 

• dostupná verejná wifi sieť na námestí pred MsÚ, 

 3,38 

• dlhodobý pokles počtu obyvateľov (sprevádzaný 

najmä negatívnym migračným saldom),  3,62 

• rast ekonomickej závislosti mladých a starých 

obyvateľov, 3,04 

• pokles podielu obyvateľov v predproduktívnom 

veku,  2,85 

• pokles podielu obyvateľov v produktívnom veku, 

 3,00 

• rast podielu obyvateľov poproduktívnom veku, 

 3,08 

• nízka vzdelanostná úroveň obyvateľov,  2,73 

• pasivita občanov (nízka účasť občanov na správe 

mesta),  3,64 

• nedostatok príležitostí na participáciu občanov,

 3,27 

• nezaangažovanosť organizácií (NO, OZ) do 

riadenia mesta,  3,36 

• mesto nevyužíva nástroje inteligentnej správy 

mesta,  3,36 

• chýbajúce prepojenie a koordinácia subjektov a 

aktivít občianskej spoločnosti,  3,18 

• nie sú priestory na stretávanie sa, sieťovanie, 

coworking a pod.,  3,18 



KÓPIA

Číslo spisu Por.č.záznamu Číslo záznamu Typ záznamu Forma originálu
0005375/2021 Externý doručený záznam hodnoverná elektronická

  Šablóna PHRSR 2020, verzia 1.0.1 

Strana 11 z 90 

 

• využívanie verejných zhromaždení pre 

odkonzultovanie väčších investičných zámerov, 

 3,04 

• záujem mesta spravovať webovú stránku vo vlastnej 

réžií s využitím vlastných personálnych kapacít, 

 2,88 

• záujem mesta zriadiť mestský profil na sociálnej sieti 

Facebook,  3,31 

• pravidelné odborné vzdelávanie zamestnancov 4,04 

• poskytovanie elektronických služieb v rámci 

MiniDCOM+ 2,77 

• mesto je súčasťou viacerých združení a organizácií 

s regionálnou a národnou pôsobnosťou, 2,83 

• vypracovaný nový územný plán 3,77 

• Mesto Žarnovica - súčasť Strategicko-plánovacieho 

regiónu (SPR) okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica 

a Banská Štiavnica,  4,04 

• zapájanie podnikateľských subjektov do aktivít 

občianskej spoločnosti,  2,86 

• komunikácia primátora s verejnosťou,  3,25 

• komunikácia poslancov MsZ s verejnosťou, 3,42 

• zlá kvalita mestského rozhlasu, 2,77 

• vysoké náklady na tlač dokumentov, 2,79 

• MsÚ je odolný voči zmenám,  3,50 

• personálne poddimenzovanie MsÚ, 3,29 

• chýbajú školenia zamestnancov MsÚ v oblasti 

mäkkých zručností a IT, 3,19 

• pracovné prostredie zamestnancov MsÚ (MsÚ 

pred rekonštrukciou), 2,96 

• neprehľadná, zastaraná, neresponzívna webová 

stránka mesta,  3,77 

• webová stránka mesta, hardvérové a softvérové 

vybavenie v správe externých spoločností,  3,15 

• chýbajúce databázy pre otvorené údaje,  3,31 

• nedostatočne využívané aplikácie na komunikáciu 

s cieľovými skupinami (obyvateľmi, 

podnikateľmi, návštevníkmi),  3,00 

• nevyužitý potenciál sociálnych médií na 

komunikáciu s cieľovými skupinami (obyvateľmi, 

podnikateľmi, návštevníkmi) – mesto nemá 

zriadený oficiálny profil na žiadnej platforme 

sociálneho média,  3,15 

• jednotlivé komunikačné kanály nie sú  

prepojené,  3,35 

• zamestnanci nie sú vybavení „smart“ mobilnými 

telefónmi a notebookmi, ktoré by 

umožnili/uľahčili prácu zamestnancov z domu,

 2,85 

• „nedostatok možností“ občanov pre verejnú 

kontrolu,  2,88 

• absentujú pravidelné prieskumy verejnej mienky,

 2,85 

• chýba kvalitné internetové pripojenie v meste

 3,17 

• absentuje cezhraničná spolupráca, 1,96 

• absencia ďalších strategických dokumentov 

zameraných na šport a kultúru, deti a mládež, 

odpadové hospodárstvo, dopravu, bývanie, 

komunikáciu a pod.  3,00 

• priemyselná zóna/ tradícia priemyslu, rieka, 

zrúcanina hradu Revište, ZOO park, príroda – 

nevyužívané pri komunikácií, budovaní značky 

a imidžu mesta 2,92 

Príležitosti                                                              14,57                                             Ohrozenia                                                        25,39 

• progresívny nárast využívania IT a virtuálnej 

komunikácie,                                                         3,64 

• možnosti získania finančným prostriedkov v rámci 

nového programového obdobia EÚ a ostatných 

špecifických programov EÚ, 4,25 

• podpora priorít Plánu obnovy a Programového 

vyhlásenia vlády, 3,36 

• priority BBSK v daných oblastiach reflektujúce 

potreby mesta Žarnovica, 3,32 

• starnutie populácie a negatívny demografický 

vývoj v Slovenskej republike,  3,43 

• nízky prirodzený prírastok obyvateľstva,  3,32 

• rast ekonomického zaťaženia osôb, 3,07 

• rast priemerného veku obyvateľov,  3,07 

• dopady pandémie Covid-19 na financovanie  

• mesta, 3,68 

• rýchle tempo inovácií v technológiách  

• (potreba pravidelného financovania),  3,21 

• chýba výmena skúseností medzi mestami, 2,57 

• kybernetické hrozby, útoky na osobné  
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• údaje a informácie. 3,04 

Návrh strategického prístupu vyplývajúci zo SWOT analýzy 

Obranná stratégia 

Celkovou rozvojovou stratégiou mesta Žarnovica by mala byť pre nasledovné roky stratégia diverzifikácie, 

v rámci ktorej prevažujú silné stránky a ohrozenia. Teda rozvojové aktivity by sa mali orientovať na eliminovanie 

negatívnych dopadov vonkajšieho prostredia využitím silných stránok mesta a rozširovaním jeho ponuky. 

2.6. Výstup benchmarkingu v kontexte širšieho územia 

Mesto Žarnovica je súčasťou Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý patrí medzi ekonomicky 

najslabšie regióny Slovenska. Regionálne HDP je na úrovni 7,8 mld. Eur, čo je najnižší podiel zo všetkých krajov 

(8,8 %). HDP na obyvateľa na úrovni 12,5 tis. Eur, resp. 16 tis Eur meraných paritou kúpnej sily (PKS), čo je 

druhá najnižšia hodnota za Prešovským krajom. Evidovaná miera nezamestnanosti v roku 2020 bola v BBSK 

9,83% (v roku 2019 bola miera nezamestnanosti na úrovni 6,69%) , v okrese Žarnovica 9,11% (6,45% v roku 

2019). Mesto Žarnovica je tiež súčasťou strategicko-plánovacieho regiónu (SPR) Žiar nad Hronom, Banská 

Štiavnica a Žarnovica, ktorý patrí k ekonomicky rozvinutejším regiónom kraja. Svedčí o tom napríklad 

skutočnosť, že najviac PZI v BBSK v roku 2018 pripadalo na SPR BS-ZH-ZC, z toho takmer celý podiel však 

pripadal na okres Žiar nad Hronom a Žarnovica. Pozitívne tiež možno hodnotiť v kontexte širšieho územia 

mzdovú úroveň, nad priemerom kraja sa pohybujú mzdy len v štyroch okresoch, a to  Žarnovica, Banská Bystrica, 

Žiar nad Hronom a Zvolen. Ekonomickým „ťahúňom“ SPR s dobrým potenciálom na rozvoj je okres Žiar nad 

Hronom, ktorý dosahuje v porovnaní s krajom nadpriemerné výsledky v nízkej miere nezamestnanosti, vysokej 

priemernej mzde a vysokom príleve zahraničného kapitálu. Celkovo sa nezamestnanosť v regióne pohybuje pod 

priemerom kraja, mzdy sú nadpriemerné (okrem okresu BS), čo vyplýva najmä zo silného podnikateľského 

prostredia predovšetkým v odvetví priemyselnej výroby a vysokého podielu priamych zahraničných investícií. V 

regióne majú silnú tradíciu baníctvo a ťažobný priemysel. S priemyselným charakterom regiónu je spojená vysoká 

environmentálna záťaž vyplývajúca z vysokej produkcie oxidu uhoľnatého (43 % produkcie BBSK), oxidu 

siričitého (až 76 % produkcie BBSK) a oxidu dusíka (30 % produkcie BBSK). Výhodou regiónu, ktorá prispieva 

k jeho ekonomickej výkonnosti, je dobrá dopravná dostupnosť. Okres Žiar nad Hronom má priame napojenie na 

rýchlostné cesty R1 a R3, a okres Žarnovica na R1. Silné postavenie medzinárodného a svetového významu má 

vzhľadom na svoju jedinečnosť vzácne architektonické a technické dedičstvo v lokalite svetového dedičstva 

UNESCO Historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky v jeho okolí, ktoré je do Zoznamu svetového 

dedičstva UNESCO zapísané od roku 1993 (Štatistický úrad SR; Vstupná správa pre spracovanie PHSR a IÚS 

BBSK; Socio-demografické údaje, školstvo, ekonomika v Banskobystrickom samosprávnom kraji pri príprave 

Integrovanej územnej stratégie BBSK/PHSR BBSK; Svetová Banka, 2020, Slovakia Catching-up regions, 

Banskobystrický kraj: Kľúčová dynamika regionálneho rozvoja).  

Mesto Žarnovica má tak v rámci SPR dobrý potenciál rozvoja a v prípade efektívnej spolupráce so Žiarom nad 

Hronom môže posilniť svoje ekonomické aktivity, prípadne podporiť rozvoj aktivít cestovného ruchu v meste 

v spolupráci s Banskou Štiavnicou. 

2.7. Identifikácia disparít a faktorov rozvoja 

Hlavné faktory rozvoja 

• nevyužívané alebo schátrané bývalé výrobné a skladové areály vo výhodnej polohe vo vzťahu k centru 

mesta  vhodné na reštrukturalizácia pre podnikateľské aktivity výrobného a nevýrobného charakteru, 

občianske vybavenie a bývanie; 

• záujem investorov o mesto Žarnovica; 

• aktívna rozvojová bytová politika mesta; 

• prírodné zaujímavosti vytvárajúce predpoklady pre pešiu turistiku, cykloturistiku a rekreačné aktivity 

súvisiace s vodnou turistikou  v Revištskom Podzámčí, na brehu Hrona;  

• možnosť využitia termálneho prameňa; 

• vhodné podmienky pre rozvoj špecifických foriem rekreácie v rozptýlenom osídlení, a to najmä pre 

agroturistiku a chalupárčenie; 

• potenciál územia vzhľadom na jeho danosti na rozvoj cykloturistiky a posilnenie pešej turistiky; 

• projektová dokumentácia postupnej rekonštrukcie a modernizácie Mestského športového areálu;  

• projektová dokumentácia postupnej rekonštrukcie gotického kaštieľa; 

• rekonštruované priestory budov pre poskytovanie zdravotníckych služieb, služieb vzdelávania a kultúry 

(Centrum integrovanej starostlivosti, ZŠ, MŠ,  ZUŠ, dom kultúry)  

• projektová dokumentácia postupnej rekonštrukcie a modernizácie mestského úradu; 

• záujem o dobudovanie hardvérového vybavenia zamestnancov MsÚ; 

• záujem o modernizáciu webovej stránky a jej správu v réžií mesta s využitím súčasných personálnych 

kapacít; 

• grantové schémy vhodné pre spolufinancovanie rozvojových aktivít z fondov EÚ; 
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• implementácia nových technológií a techník do výrobných procesov, ktoré sú ohľaduplné k životnému 

prostrediu; 

• možnosti rozvoja udržateľnej mobility cez vybudovanie nabíjacích staníc pre e-bicykle, vybudovanie 

nabíjacej stanice pre elektromobily; 

• možnosti rozvoja spolupráce s okolitými obcami/mestami pri zabezpečení vybraných služieb 

obyvateľom (sociálne, zdravotnícke, kultúrne, CR) 

Hlavné limity rozvoja: 

• nedostatok pitnej vody; 

• nedostatočná kanalizačná sieť a zastaralá ČOV; 

• nedostatočne dobudované ostatné zložky technickej infraštruktúry; 

• 50 % územia chráneného pred povodňami; 

• klesajúci počet obyvateľov mesta a jeho starnutie; 

• nízka miera separácie odpadu; 

• nedostatočná informačno-technická infraštruktúra vo vzdelávacích  a kultúrnych inštitúciách v meste 

(slabé pokrytie rýchlym internetom, technické vybavenie), 

• nedostatočná ponuka kultúrneho vyžitia v meste, 

• nedostatočne pokrytý dopyt  po voľne dostupných priestoroch pre individuálne voľnočasové a športové 

aktivity detí a mládeže, 

• nedostatok vlastných finančných prostriedkov mesta realizovať rozvojové aktivity; 

• poddimenzované pracovné kapacity MsÚ; 

• MsÚ odolný voči zmenám; 

• nízky záujem vedenia mesta o vyššiu mieru participácie občanov na správe mesta; 

• nedostatočná technická infraštruktúra pre zefektívnenie procesov v rámci MsÚ; 

• nedostatočné prepojenie zamestnancov MsÚ, poslancov MsZ, zamestnancov mestských organizácií 

a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta; 

• náročnosť získania prostriedkov EÚ; 

• zhoršený stav životného prostredia v dôsledku globálneho otepľovania, ako aj v dôsledku 

predchádzajúcich priemyselných aktivít. 

2.8. Strom výziev a problémov 
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3. Rozvojová stratégia 

3.1. Vízia rozvoja a hlavný cieľ 

Víza mesta Žarnovica do roku 2040: 

Zdravé mesto s udržateľnou a odolnou ekonomikou, kvalitnými službami s modernou samosprávou 

a angažovanými komunitami 

Hlavný cieľ do roku 2030: 

Rozvíjať Žarnovicu ako konkurencieschopné mesto s udržateľnou ekonomikou, kvalitnými službami a zdravým 

prostredím pre život s modernou samosprávou, podporujúcou aktívne komunity 

3.2. Štruktúra priorít a ich väzby 
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Vízia a hlavný cieľ stratégie budú napĺňané aktivitami v rámci piatich stanovených priorít. Priority komplexne 

pokrývajú všetky oblasti fungovania mesta – ekonomiku mesta, život v meste, životné prostredie, budovanie 

aktívnej občianskej spoločnosti a modernej samosprávy. Vzájomne sa dopĺňajú a spoločne vytvárajú predpoklady 

k úspešnému naplneniu stanoveného hlavného cieľa. 

 

3.3. Systém cieľov, ich súvislostí, indikátorov a strom cieľov 

3.3.1. Prehľad strategických a špecifických (operatívnych) cieľov vo väzbe na hlavný cieľ a priority 

Vízia: Zdravé mesto s udržateľnou a odolnou ekonomikou, kvalitnými službami s modernou samosprávou 

a angažovanými komunitami 

Hlavný cieľ: Rozvíjať Žarnovicu ako konkurencieschopné mesto s udržateľnou ekonomikou, kvalitnými službami 

a zdravým prostredím pre život s modernou samosprávou, podporujúcou aktívne komunity 

Priorita 1: Udržateľná miestna ekonomika 

 

Priorita 2: Spokojný život v modernom meste s kvalitnými 

službami 

Strategický cieľ 1.1. 

Konkurencieschopn

á miestna 

ekonomika s 

minimálnymi 

negatívnymi 

vplyvmi na kvalitu 

života v meste 

  

Strategický cieľ 1.2. 

Životaschopné 

mikro a malé 

podniky 

poskytujúce široké 

spektrum služieb 

pre obyvateľstvo 

Strategický cieľ 2. 

1. Skvalitniť, 

zdravotnícke a 

sociálne služby v 

meste 

Strategický cieľ 2. 

2. Modernizovať 

služby občanov v 

oblasti 

vzdelávania, 

športu a kultúry 

Strategický cieľ 2.3 

Rozvíjať bytovú politiku 

mesta s ohľadom na 

rôzne cieľové skupiny 

obyvateľov 

Špecifický cieľ 1.1.1  

Podporovať 

lokalizáciu 

podnikov, ktoré 

využívajú 

ekologické 

technológie  

Špecifický cieľ 

1.2.1. Vytvárať 

podmienky pre 

vznik a rozvoj 

prevádzok 

poskytujúcich 

nedostatkové a nové 

druhy služieb a 

maloobchodných 

predajní 

Špecifický cieľ 

2.1.1. Skvalitniť, 

udržať a/alebo 

rozšíriť ponuku 

zdravotníckych 

služieb 

Špecifický cieľ 

2.2.1. Zabezpečiť 

moderné 

vybavenie IKT 

v úrade a vo 

vzdelávacích a 

kultúrnych 

inštitúciách 

Špecifický cieľ 2.3.1. 

Podporiť individuálnu 

bytovú výstavbu a 

výstavbu bytov 

Špecifický cieľ 1.1.2  

Podporovať 

nahrádzanie 

existujúcich 

technológií novými 

ekologickejšími 

postupmi 

Špecifický cieľ 

1.2.2. Rozvíjať a 

vytvoriť podmienky 

pre služby 

zamerané/spojené s 

rekreačno-

relaxačnými 

aktivitami 

Špecifický cieľ 

2.1.2. Skvalitniť a 

rozšíriť ponuku 

sociálnych služieb 

Špecifický cieľ 

2.2.2. Vytvárať a 

rekonštruovať 

priestory pre 

oblasť športu 

 

Špecifický cieľ 2.3.2. 

Zvýšiť integráciu MRK v 

rámci skvalitnenia 

podmienok bývania 

Špecifický cieľ 

1.1.3. Zlepšiť a 

skvalitniť 

infraštruktúru 

slúžiacu na 

podnikateľské 

aktivity 

Špecifický cieľ 

2.2.3. Rozvíjať 

obsahové 

zameranie 

vzdelávania a 

služieb kultúry 

Špecifický cieľ 

2.2.4. Budovať 

spoluprácu medzi 

vzdelávacími 

1. Udržateľná miestna ekonomika

2. Spokojný život v modernom meste s kvalitnými službami

3. Ochrana životného prostredia a zdravia obyvateľov

4. Aktívna občianska spoločnosť

5. Moderná samospráva
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inštitúciami v 

meste Žarnovica s 

dôrazom na 

duálne 

vzdelávanie a 

potreby trhu 

práce 

Priorita 3: Životné prostredie Priorita 4: Aktívna 

občianska spoločnosť 

Strategický cieľ 3.1. 

Zvýšenie miery 

separovania 

a zhodnocovania 

odpadov 

Strategický cieľ 3.2. 

Efektívne 

hospodárenie s 

vodou v krajine 

a budovanie 

infraštruktúry pre 

odvádzanie 

odpadových vôd 

s eliminovaním 

resp. znižovaním 

negatívnych 

dopadov na životné 

prostredie 

Strategický cieľ 

3.3. Znižovanie 

energetickej 

záťaže 

Strategický cieľ 

3.4. Udržateľná 

doprava 

Strategický cieľ 4.1. 

Zapojenie verejnosti do 

rozvoja mesta 

 

Špecifický cieľ 

3.1.1. Vytváranie 

lepších podmienok 

na separáciu 

odpadu 

Špecifický cieľ 

3.2.1. Dobudovanie 

a prevádzkovanie 

vodovodnej siete 

Špecifický cieľ 

3.3.1. Znižovanie 

energetickej 

náročnosti budov 

mesta 

Špecifický cieľ 

3.4.1. Vytváranie 

podmienok pre 

alternatívne bez 

emisné a nízko 

emisné formy 

dopravy 

Špecifický cieľ 4.1.1. 

Využiť potenciál 

obyvateľov pre účelný a 

efektívny rozvoj mesta 

Špecifický cieľ 

3.2.2. Odvádzanie a 

čistenie 

odpadových vôd 

Špecifický cieľ 

3.4.2. 

Dobudovanie 

dopravnej 

infraštruktúry 

vrátane 

protihlukových 

opatrení 

Špecifický cieľ 

3.2.3. Budovanie 

protipovodňových 

opatrení 

Špecifický cieľ 

3.2.4. Budovanie a 

revitalizácia 

zelených plôch, 

oddychových 

priestranstiev 

Priorita 5: Moderná samospráva 

Strategický cieľ 5.1. Zvýšenie kvality a transparentnosti procesov v samospráve 

Špecifický cieľ 5.1.1. Optimalizovať procesy v samospráve z hľadiska efektívnosti a účelnosti 
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3.3.2. Detailný popis strategických a špecifických (operatívnych) cieľov a zapojenia partnerov pre implementáciu PHRSR 

1 PRIORITA Udržateľná miestna ekonomika 

1.1. STRATEGICKÝ 

CIEĽ 
Konkurencieschopná miestna ekonomika s minimálnymi negatívnymi vplyvmi na kvalitu života v meste 

1.1.1. Špecifický cieľ Doba realizácie 
Partneri pre implementáciu 

PHRSR 

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy impulzy na ktoré 

špecifický cieľ reaguje 

Podporovať lokalizáciu 

podnikov, ktoré využívajú 

ekologické technológie  

 3Q/2021-4Q/2027 

Hlavný partner Mesto Žarnovica Územia mesta má predpoklady pre etablovanie nových výrobných 

podnikov - existujúce nevyužívané plochy pre rozšírenie výrobných 

aktivít 
Spolupracujúci 

partneri 

Podnikateľské 

subjekty 

Väzba na nadradené a sektorálne stratégie Väzba na ostatné ciele PHRSR Očakávaný dopad 

Stratégia  Väzba Ciele Väzba Cieľová skupina 
Predpokladaný dopad na 

cieľovú skupinu 

IUS BBSK 

SPR Žiarsko  

Špecifický cieľ 

1.1.2 

Priama 

nadväznosť na 

prioritu 1 

Špecifický cieľ 

1.1.2 

Špecifický cieľ 

3.2.1. a 3.2.2.  

Riešenie otázky 

nedostatku vody  a 

ČOV je kľúčová 

pre rozvoj ďalších 

aktivít v meste. 

Obyvatelia mesta  

Zamestnanci 

podnikov  

Kvalitnejšie životné 

prostredie 

Kvalitnejšie pracovné 

prostredie  

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 

Názov indikátora Typ indikátora 

Dátový set pre 

jeho 

monitorovanom 

Vstupná hodnota Cieľová hodnota 
Väzba na nadradené 

stratégie 

Finančný objem investovaný 

podnikmi do nových technológií 
Výstupový 

Evidencia 

podnikov, EIA 
0 1 000 000 Eur  PD SR 

 Počet nových alebo rozšírených 

podnikov  
Výstupový Evidencia MsÚ 0 4 

PD SR, Vízia a stratégia 

rozvoja Slovenska do roku 

2030 

1.1.2. Špecifický cieľ Doba realizácie 
Partneri pre implementáciu 

PHRSR 

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy impulzy na ktoré 

špecifický cieľ reaguje 

 3Q/2021-4Q/2027 Hlavný partner Podniky VVI 
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Podporovať nahrádzanie 

existujúcich technológií 

novými ekologickejšími 

postupmi 

Spolupracujúci 

partneri 

MH SR, mesto 

Žarnovica, 

Okresný úrad 

Redukovať existujúcu priemyselnú výrobu s negatívnymi vplyvmi na 

životné prostredie 

Podporovať MSP a zelené podnikanie 

Podporovať orientáciu  podnikateľských aktivít na výrobu 

ekologických komponentov do stavebníctva, výroba tepelných 

čerpadiel atď. 

Väzba na nadradené a sektorálne stratégie Väzba na ostatné ciele PHRSR Očakávaný dopad 

Stratégia  Väzba Ciele Väzba Cieľová skupina 
Predpokladaný dopad na 

cieľovú skupinu 

IUS BBSK 

SPR Žiarsko 

Priama väzba 

na špecifické 

ciele 1.1.1 a 

1.1.2 

Špecifický cieľ 

3.2.1. a 3.2.2.  

Riešenie otázky 

nedostatku vody  a 

ČOV je kľúčová 

pre rozvoj ďalších 

aktivít v meste. 

Podnikateľské 

subjekty na území 

mesta 

Rast konkurencieschopnosti 

podnikov 

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 

Názov indikátora Typ indikátora 

Dátový set pre 

jeho 

monitorovanom 

Vstupná hodnota Cieľová hodnota 
Väzba na nadradené 

stratégie 

Finančný objem investovaný 

podnikmi do obnovy technológií 
  Výstupový 

Dáta od 

podnikateľských 

subjektov 

0 5 000 000 Eur 

  PD SR, Vízia a stratégia 

rozvoja Slovenska do roku 

2030, IUS BBSK 

 

Počet podnikov nahrádzajúcich 

zastaralé technológie 

Výstupový 

Dáta od 

podnikateľských 

subjektov 

0 4 

PD SR, Vízia a stratégia 

rozvoja Slovenska do roku 

2030, IUS BBSK 

1.1.3.  Špecifický cieľ Doba realizácie 
Partneri pre implementáciu 

PHRSR 

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy impulzy na ktoré 

špecifický cieľ reaguje 

 Zlepšiť a skvalitniť 

infraštruktúru slúžiacu na 

podnikateľské aktivity 

 3Q/2021-4Q/2027 

Hlavný partner 

Meto Žarnovica, 

StVaK, 

Vodohospodársky 

podnik 

Nedostatočne vybudované niektoré zložky technickej infraštruktúry 

(nedostatočná kanalizačná sieť, nedostatočne vybudovaný vodovod v 

niektorých lokalitách – nedostatok vody) 

Spolupracujúci 

partneri 

Správcovia 

sieťových odvetví 

Väzba na nadradené a sektorálne stratégie Väzba na ostatné ciele PHRSR Očakávaný dopad 

Stratégia  Väzba Ciele Väzba Cieľová skupina 
Predpokladaný dopad na 

cieľovú skupinu 
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RIUS BBSK SPR Žiarsko 

Priama väzba 

na špecifické 

ciele 2.1.4 

Špecifický cieľ  

2.3.1., 3.2.1., 

3.2.2., 3.4.3. 

Kľúčové pre 

realizáciu 

rozvojových aktivít 

Podnikateľské 

subjekty 

Dostatočný objem dodávok 

požadovaných vstupov 

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 

Názov indikátora Typ indikátora 

Dátový set pre 

jeho 

monitorovanom 

Vstupná hodnota Cieľová hodnota 
Väzba na nadradené 

stratégie 

Počet nových objektov 

infraštruktúry na podporu 

podnikateľských aktivít 

 Výstupový 
ITMS, údaje 

MsÚ,  
0 7 

  PD SR, Vízia a stratégia 

rozvoja Slovenska do roku 

2030, IUS BBSK 

Finančný objem investovaný do 

infraštruktúry 
  Výstupový 

ITMS, údaje 

MsÚ,  
0 100 000 Eur 

  PD SR, Vízia a stratégia 

rozvoja Slovenska do roku 

2030, IUS BBSK 

1.2. STRATEGICKÝ 

CIEĽ 
Životaschopné mikro a malé podniky poskytujúce široké spektrum služieb pre obyvateľstvo 

1.2.1 Špecifický cieľ Doba realizácie 
Partneri pre implementáciu 

PHRSR 

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy impulzy na ktoré 

špecifický cieľ reaguje 

Vytvárať podmienky pre 

vznik a rozvoj prevádzok 

poskytujúcich 

nedostatkové a nové druhy 

služieb  a maloobchodných 

predajní  

 3Q/2021-4Q/2027 

Hlavný partner Mesto Žarnovica 

Nedostatočné spektrum služieb pre obyvateľov 

Dopad pandémie COVID-19 na MSP a príjmy rozpočtu mesta 

Možnosť využitia termálneho prameňa   
Spolupracujúci 

partneri 

Odbor 

živnostenského 

podnikania OÚ 

ZC, 

predstavitelia 

MSP 

Väzba na nadradené a sektorálne stratégie Väzba na ostatné ciele PHRSR Očakávaný dopad 

Stratégia  Väzba Ciele Väzba Cieľová skupina 
Predpokladaný dopad na 

cieľovú skupinu 

SPR Žiarsko 

Strategický cieľ 

2.2 Rozvíjať 

miestnu 

ekonomiku v 

súlade s 

potenciálom 

územia 

Špecifický cieľ 

2.2.4 

Priama väzba - 

podpora rozvoja 

malého podnikania 

Obyvatelia mesta, 

živnostníci a malé 

podniky 

Rozšírenie spektra služieb 

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 



KÓPIA

Číslo spisu Por.č.záznamu Číslo záznamu Typ záznamu Forma originálu
0005375/2021 Externý doručený záznam hodnoverná elektronická

  Šablóna PHRSR 2020, verzia 1.0.1 

Strana 20 z 90 

 

Názov indikátora Typ indikátora 

Dátový set pre 

jeho 

monitorovanom 

Vstupná hodnota Cieľová hodnota 
Väzba na nadradené 

stratégie 

Počet nových druhov služieb a 

maloobchodných predajní 
 Výstupový 

údaje MsÚ, 

ORSR  
0 15  - 

1.2.2 Špecifický cieľ Doba realizácie 
Partneri pre implementáciu 

PHRSR 

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy impulzy na ktoré 

špecifický cieľ reaguje 

Rozvíjať a vytvoriť 

podmienky pre služby 

zamerané/spojené s 

rekreačno-relaxačnými 

aktivitami  

 3Q/2021-4Q/2027 

Hlavný partner Mesto Žarnovica Príroda a okolie mesta vhodné pre širokú škálu voľnočasových aktivít 

(Zveropark, vodácky šport, turistika...) Vhodné podmienky pre rozvoj 

špecifických foriem rekreácie v rozptýlenom osídlení, a to najmä pre 

agroturistiku a chalupárčenie 

Spolupracujúci 

partneri 

OOCR, OZ na 

záchranu hradu 

Revište 

Väzba na nadradené a sektorálne stratégie Väzba na ostatné ciele PHRSR Očakávaný dopad 

Stratégia  Väzba Ciele Väzba Cieľová skupina 
Predpokladaný dopad na 

cieľovú skupinu 

SPR Žiarsko 

Na prioritu 2 

Krajina a jej 

potenciál 

Špecifický cieľ 

2.2.2 

Priama väzba - 

tvorba produktov a 

služieb v CR 

Obyvatelia mesta, 

živnostníci a malé 

podniky 

Rozšírenie spektra služieb 

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 

Názov indikátora Typ indikátora 

Dátový set pre 

jeho 

monitorovanom 

Vstupná hodnota Cieľová hodnota 
Väzba na nadradené 

stratégie 

Počet nových druhov  rekreačno-

relaxačných služieb/zariadení 
 Výstupový 

údaje MsÚ, 

ORSR  
0 15   IUS BBSK 

Počet návštevníkov rekreačno-

relaxačných aktivít 
 Výstupový 

údaje MsÚ, 

OOCR 
0 500   IUS BBSK 

Priorita 2  Spokojný život v modernom meste s kvalitnými službami 

2.1. STRATEGICKÝ 

CIEĽ 
Skvalitniť zdravotnícke a sociálne služby v meste 

2.1.1. Špecifický cieľ Doba realizácie 
Partneri pre implementáciu 

PHRSR 

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy impulzy na ktoré 

špecifický cieľ reaguje 

  3Q/2021 - 4Q/2027 Hlavný partner Mesto Žarnovica 
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Skvalitniť, udržať a/alebo 

rozšíriť ponuku 

zdravotníckych služieb 

Spolupracujúci 

partneri 

Poskytovatelia 

zdravotnej 

starostlivosti 

Potreba zabezpečenia základnej zdravotnej starostlivosti pre 

obyvateľov v rámci rekonštruovaného Centra integrovanej 

starostlivosti a rozširovanie tejto ponuky. 

Väzba na nadradené a sektorálne stratégie Väzba na ostatné ciele PHRSR Očakávaný dopad 

Stratégia  Väzba Ciele Väzba Cieľová skupina 
Predpokladaný dopad na 

cieľovú skupinu 

IUS BBSK 

Priorita 3 -

SÚDRŽNÁ A 

VZDELANÁ 

SPOLOČNOSŤ, 

Strategický cieľ 

3.2 - Zvýšiť 

sociálnu 

udržateľnosť 

obyvateľstva 

Strategický cieľ 

1.2.   

Podpora nových 

služieb pre 

obyvateľov 

Obyvatelia mesta 

a okolitých obcí 

Zlepšenie dostupnosti a 

rozšírenie ponuky 

poskytovaných 

zdravotníckych služieb 

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 

Názov indikátora Typ indikátora 

Dátový set pre 

jeho 

monitorovanie 

Vstupná hodnota Cieľová hodnota 
Väzba na nadradené 

stratégie 

Počet nových zdrav. služieb  výsledkový 
Evidencia 

podnikov, EIA 
0 10 000 000 Eur  IUS BBSK, PD 2021-2027 

Počet ambulancií výstupový Evidencia MsÚ 18 ambulancií 20 ambulancií IUS BBSK, PD 2021-2027 

2.1.2. Špecifický cieľ Doba realizácie 
Partneri pre implementáciu 

PHRSR 

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy impulzy na ktoré 

špecifický cieľ reaguje 

  3Q/2021 - 4Q/2027 Hlavný partner Mesto Žarnovica 
V dôsledku starnutia populácie a rastúcich nárokov na starostlivosť o 

seniorov, ŤZP a iné ohrozené skupiny obyvateľov rastie potreba 
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Skvalitniť, udržať a 

rozšíriť ponuku sociálnych 

služieb 

Spolupracujúci 

partneri 

Poskytovatelia 

sociálnych 

služieb so 

súkromného a 

neziskového 

sektora. 

Spolupracujúce 

obce. 

zabezpečenia dostatočnej kapacity a ponuky sociálnych služieb  pre 

obyvateľov mesta. 

Väzba na nadradené a sektorálne stratégie Väzba na ostatné ciele PHRSR Očakávaný dopad 

Stratégia  Väzba Ciele Väzba Cieľová skupina 
Predpokladaný dopad na 

cieľovú skupinu 

IUS BBSK 

Priorita 3 -

SÚDRŽNÁ A 

VZDELANÁ 

SPOLOČNOSŤ, 

Strategický cieľ 

3.2 - Zvýšiť 

sociálnu 

udržateľnosť 

obyvateľstva 

Strategický cieľ 

1.2.   

Podpora nových 

služieb pre 

obyvateľov 

Obyvatelia mesta 

a okolitých obcí 

Zlepšenie dostupnosti a 

rozšírenie ponuky 

poskytovaných sociálnych 

služieb 

Partnerská dohoda 2021-2027 

Cieľ 

Sociálnejšia 

Európa. 

        

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 

Názov indikátora Typ indikátora 

Dátový set pre 

jeho 

monitorovanom 

Vstupná hodnota Cieľová hodnota 
Väzba na nadradené 

stratégie 

Počet klientov sociálnych služieb výsledkový Evidencia MsÚ - - IUS BBSK, PD 2021-2027 

Počet rôznych typov sociálnych 

služieb poskytovaných v lokalite 

mesta poskytovaných v súlade s 

KRSS 

výstupový Evidencia MsÚ 1 6 IUS BBSK, PD 2021-2027 
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Novovytvorené kapacity 

sociálnych služieb 
výstupový Evidencia MsÚ 0 3 IUS BBSK, PD 2021-2027 

2.2. STRATEGICKÝ 

CIEĽ 
Modernizovať služby občanov v oblasti vzdelávania, športu a kultúry 

2.2.1. Špecifický cieľ Doba realizácie 
Partneri pre implementáciu 

PHRSR 

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy impulzy na ktoré 

špecifický cieľ reaguje 

Zabezpečiť moderné 

vybavenie IKT v úrade, 

vzdelávacích a kultúrnych 

inštitúciách 

  3Q/2021 - 4Q/2027 

Hlavný partner Mesto Žarnovica 

Riešenie potreby kvalitného vybavenia IKT a internetovým 

pripojením, a dovybavenia mestského úradu, vzdelávacích a 

kultúrnych inštitúcií 
Spolupracujúci 

partneri 

Základné školy, 

materská škola, 

ZUŠ, CVČ, 

mestská knižnica, 

zamestnanci 

odboru kultúry, 

správca 

kultúrneho domu 

Väzba na nadradené a sektorálne stratégie Väzba na ostatné ciele PHRSR Očakávaný dopad 

Stratégia  Väzba Ciele Väzba Cieľová skupina 
Predpokladaný dopad na 

cieľovú skupinu 

IUS BBSK 

Priorita 3 -

SÚDRŽNÁ A 

VZDELANÁ 

SPOLOČNOSŤ, 

Strategický cieľ  

3.1. Zvýšiť 

kompetencie 

obyvateľov pre 

osobný, 

občiansky aj 

pracovný život a 

3.2 - Zvýšiť 

sociálnu 

udržateľnosť 

obyvateľstva 

Špecifický cieľ 2. 

2. 3.  a 2. 2. 4. 

Priama väzba na 

skvalitňovanie 

obsahovej stránky 

výučbového 

procesu a ďalšieho 

vzdelávania 

Žiaci MŠ, ZŠ, 

CVČ, ZUŠ. 

Zamestnanci MŠ, 

ZŠ, CVČ, ZUŠ. 

Zamestnanci 

mestskej knižnice. 

Zamestnanci MsÚ. 

Správca a 

prenajímatelia 

kultúrneho domu. 

Obyvatelia. 

Skvalitnenie výučbového 

procesu a poskytovaných 

služieb v oblasti kultúry. 
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Partnerská dohoda 2021-2027 

Cieľ 

Inteligentnejšia 

Európa, cieľ 

Sociálnejšia 

Európa 

        

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 

Názov indikátora Typ indikátora 

Dátový set pre 

jeho 

monitorovanie 

Vstupná hodnota Cieľová hodnota 
Väzba na nadradené 

stratégie 

Objem fin. prostriedkov 

investovaný do obnovy IKT 
Výstupový Evidencia MsÚ 0 140 000 Eur IUS BBSK, PD 2021-2027 

2.2.2. Špecifický cieľ Doba realizácie 
Partneri pre implementáciu 

PHRSR 

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy impulzy na ktoré 

špecifický cieľ reaguje 

Vytvárať a rekonštruovať 

priestory pre oblasť športu 

 3Q/2021 - 4Q/2027 

Hlavný partner Mesto Žarnovica 

Rekonštrukcia Mestského športového areálu, záujem o o nové 

multifunkčné priestory pre šport a voľný čas.  Spolupracujúci 

partneri 

Podnikateľské 

subjekty, 

športové kluby, 

neziskové 

organizácie, 

obyvatelia 

Väzba na nadradené a sektorálne stratégie Väzba na ostatné ciele PHRSR Očakávaný dopad 

Stratégia  Väzba Ciele Väzba Cieľová skupina 
Predpokladaný dopad na 

cieľovú skupinu 

IUS BBSK 

Priorita 3 -

SÚDRŽNÁ A 

VZDELANÁ 

SPOLOČNOSŤ, 

Strategický cieľ 

3.1 - Zvýšiť 

kompetencie 

obyvateľov pre 

osobný, 

občiansky aj 

pracovný život 

Špecifický cieľ 1. 

2.2. 

Budovanie 

infraštruktúry pre 

rekreačno-

relaxačné aktivity 

Obyvatelia mesta, 

športové kluby. 

Rozšírenie ponuky voľno-

časových aktivít obyvateľov 

mesta. Zlepšenie 

zdravotného stavu 

obyvateľov. 
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Partnerská dohoda 2021-2027 

Cieľ Európa 

bližšie k 

občanom 

        

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 

Názov indikátora Typ indikátora 

Dátový set pre 

jeho 

monitorovanie 

Vstupná hodnota Cieľová hodnota 
Väzba na nadradené 

stratégie 

Objem fin. prostriedkov 

vynaložený na údržbu šport. 

Infraštruktúry 

Výstupový   Evidencia MsÚ  0 350 000 Eur   IUS BBSK, PD 2021-2027 

Objem fin. prostriedkov 

investovaný do obnovy šport. 

Infraštruktúry 

Výstupový   Evidencia MsÚ  0 300 0000 Eur   IUS BBSK, PD 2021-2027 

Objem fin. prostriedkov 

vynaložených na šport. podujatia 
  Výstupový   Evidencia MsÚ  0 7 0000  Eur   IUS BBSK, PD 2021-2027 

Počet zorganizovaných podujatí  Výstupový   Evidencia MsÚ  0 35   IUS BBSK, PD 2021-2027 

Počet nových/zrekonštruovaných 

priestorov pre realizáciu 

športových aktivít 

Výstupový Evidencia MsÚ 0 3 IUS BBSK, PD 2021-2027 

2.2.3. Špecifický cieľ Doba realizácie 
Partneri pre implementáciu 

PHRSR 

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy impulzy na ktoré 

špecifický cieľ reaguje 

Rozvíjať obsahové 

zameranie vzdelávania a 

služieb kultúry 

 3Q/2021 - 4Q/2027 

Hlavný partner Mesto Žarnovica 

Potreba neustálej inovácie obsahu a foriem vzdelávania a obohatenia 

možností kultúrneho vyžitia Spolupracujúci 

partneri 

Základné školy, 

materská škola, 

ZUŠ, CVČ, 

mestská knižnica, 

zamestnanci 

odboru kultúry, 

podnikateľské 

subjekty 

Väzba na nadradené a sektorálne stratégie Väzba na ostatné ciele PHRSR Očakávaný dopad 
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Stratégia  Väzba Ciele Väzba Cieľová skupina 
Predpokladaný dopad na 

cieľovú skupinu 

IUS BBSK 

Priorita 3 -

SÚDRŽNÁ A 

VZDELANÁ 

SPOLOČNOSŤ, 

Strategický cieľ 

3.1 - Zvýšiť 

kompetencie 

obyvateľov pre 

osobný, 

občiansky aj 

pracovný život 

Špecifický cieľ 1. 

2.2. a 2.2.1. 

Skvalitňovanie 

služieb vzdelávanie 

a rozširovanie 

služieb kultúry 

Obyvatelia mesta, 

návštevníci mesta, 

podnikateľské 

subjekty 

Skvalitnenie vzdelávacieho 

procesu. Rozšírenie ponuky 

služieb kultúry v meste. 

obyvateľov mesta.  

Partnerská dohoda 2021-2027 

Cieľ 

Inteligentnejšia 

Európa, cieľ 

Sociálnejšia 

Európa, cieľ 

Európa bližšie k 

občanovi 

        

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 

Názov indikátora Typ indikátora 

Dátový set pre 

jeho 

monitorovanie 

Vstupná hodnota Cieľová hodnota 
Väzba na nadradené 

stratégie 

Nárast počtu žiakov vo 

vzdelávacích inštitúciách v meste 
Výsledkový 

Ročné správy 

jednotlivých 

vzdelávacích 

zariadení. 

- - IUS BBSK, PD 2021-2027 

Počet realizovaných inovácií vo 

vzdelávaní 
Výstupový 

Ročné správy 

jednotlivých 

vzdelávacích 

zariadení. 

- - IUS BBSK, PD 2021-2027 

Nárast knižného fondu v mestskej 

knižnici 
Výstupový Evidencia MsÚ - - IUS BBSK, PD 2021-2027 
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Nárast návštevnosti knižnice Výstupový Evidencia MsÚ - - IUS BBSK, PD 2021-2027 

Počet kultúrnych podujatí v 

meste 
Výstupový Evidencia MsÚ - - IUS BBSK, PD 2021-2027 

2.2.4. Špecifický cieľ Doba realizácie 
Partneri pre implementáciu 

PHRSR 

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy impulzy na ktoré 

špecifický cieľ reaguje 

Budovať spoluprácu medzi 

vzdelávacími inštitúciami 

v meste Žarnovica s 

dôrazom na duálne 

vzdelávanie a potreby trhu 

práce 

 3Q/2021 - 4Q/2027 

Hlavný partner 
podnikateľské 

subjekty, SOŠ 
Zabezpečenie súladu medzi ponukou a dopytom na trhu práce. 

Podpora uplatnenia absolventov v území. Spolupracujúci 

partneri 

Mesto Žarnovica, 

ZŠ, VŠ 

Väzba na nadradené a sektorálne stratégie Väzba na ostatné ciele PHRSR Očakávaný dopad 

Stratégia  Väzba Ciele Väzba Cieľová skupina 
Predpokladaný dopad na 

cieľovú skupinu 

IUS BBSK 

Priorita 3 -

SÚDRŽNÁ A 

VZDELANÁ 

SPOLOČNOSŤ, 

Strategický cieľ 

3.1 - Zvýšiť 

kompetencie 

obyvateľov pre 

osobný, 

občiansky aj 

pracovný život 

Špecifický cieľ 

1.1., 1.2. 

Podpora 

zosúladenia 

ponuky a dopytu 

na trhu práce v 

meste 

Obyvatelia mesta, 

, podnikateľské 

subjekty, 

vzdelávacie 

inštitúcie v meste 

Skvalitnenie vzdelávacieho 

procesu. Uplatnenie 

absolventov v meste 

Partnerská dohoda 2021-2027 

Cieľ 

Inteligentnejšia 

Európa, cieľ 

Sociálnejšia 

Európa 

        

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 

Názov indikátora Typ indikátora 

Dátový set pre 

jeho 

monitorovanie 

Vstupná hodnota Cieľová hodnota 
Väzba na nadradené 

stratégie 
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Počet spoločných podujatí 

podnikateľov a vzdelávacích 

inštitúcií 

Výstupový 

Ročné správy 

jednotlivých 

vzdelávacích 

zariadení. 

0 2 ročne IUS BBSK, PD 2021-2027 

2.3. STRATEGICKÝ 

CIEĽ 
2.3 Rozvíjať bytovú politiku mesta s ohľadom na rôzne cieľové skupiny obyvateľov 

2.3.1. Špecifický cieľ Doba realizácie 
Partneri pre implementáciu 

PHRSR 

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy impulzy na ktoré 

špecifický cieľ reaguje 

 Podporiť individuálnu 

bytovú výstavbu a 

výstavbu bytov 

 3Q/2021 - 4Q/2027 

Hlavný partner Mesto Žarnovica Rozvojová bytová politika mesta so zameraním na rôzne cieľové 

skupiny obyvateľov (platný nový územný plán, záujem vybaviť lokality 

vhodnou technickou infraštruktúrou), avšak ovplyvnená nedostatkom 

pitnej vody v niektorých častiach mesta. 
Spolupracujúci 

partneri 

Podnikateľské 

subjekty 

Väzba na nadradené a sektorálne stratégie Väzba na ostatné ciele PHRSR Očakávaný dopad 

Stratégia  Väzba Ciele Väzba Cieľová skupina 
Predpokladaný dopad na 

cieľovú skupinu 

Územný plán mesta Žarnovica 

Návrh 

funkčného 

využitia územia 

podľa 

funkčných 

území, odsek 

2.7.1 Bývanie 

Strategický cieľ 

1.1 a 1.2. 

a strategický cieľ 

3.2 

Zlepšiť a skvalitniť 

infraštruktúru 

slúžiacu na 

podnikateľské 

aktivity a rozvoj 

prevádzok 

a služieb; 

Dobudovanie 

a prevádzkovanie 

vodovodnej siete; 

Odvádzanie 

a čistenie 

odpadových vôd 

Podnikatelia, 

seniori, sociálne 

znevýhodnené 

rodiny 

a jednotlivci, 

občania 

Zlepšenie bytových 

podmienok pre 

identifikované cieľové 

skupiny, posilnenie 

vybavenia územia 

technickou infraštruktúrou, 

posilnenie vybavenia 

územia službami 

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 

Názov indikátora Typ indikátora 

Dátový set pre 

jeho 

monitorovanie 

Vstupná hodnota Cieľová hodnota 
Väzba na nadradené 

stratégie 

Počet bytov pre nezávislé 

bývanie seniorov 
Výstupový Evidencia MsÚ 0 30 Územný plán mesta 
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Počet bytov nižšieho štandardu Výstupový Evidencia MsÚ 0 16 Územný plán mesta 

Počet nových bytov Výstupový Evidencia MsÚ  0 120 Územný plán mesta 

Počet nových lokalít pre IBV Výstupový Evidencia MsÚ  0 2 Územný plán mesta 

Počet zrealizovaných projektov 

novej technickej infraštruktúry 

pre IBV a KBV  

Výstupový Evidencia MsÚ 0 2 Územný plán mesta 

Počet projektov IBV a KBV Výstupový Evidencia MsÚ 0 2 Územný plán mesta 

2.3.2. Špecifický cieľ Doba realizácie 
Partneri pre implementáciu 

PHRSR 

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy impulzy na ktoré 

špecifický cieľ reaguje 

Zvýšiť integráciu MRK v 

rámci skvalitnenia 

podmienok bývania 

 3Q/2021 - 4Q/2027 

Hlavný partner Mesto Žarnovica 
Rozvojová bytová politika mesta so zameraním na rôzne cieľové 

skupiny obyvateľov (platný nový územný plán, záujem vybaviť lokality 

vhodnou technickou infraštruktúrou), avšak ovplyvnená nedostatkom 

pitnej vody v niektorých častiach mesta 
Spolupracujúci 

partneri 

Neziskové 

organizácie 

pracujúce 

s MRK. 

Väzba na nadradené a sektorálne stratégie Väzba na ostatné ciele PHRSR Očakávaný dopad 

Stratégia  Väzba Ciele Väzba Cieľová skupina 
Predpokladaný dopad na 

cieľovú skupinu 

Územný plán mesta Žarnovica 

Návrh 

funkčného 

využitia územia 

podľa 

funkčných 

území, odsek 

2.7.1 Bývanie 

Strategický cieľ 

1.1 a strategický 

cieľ 3.2 

Dobudovanie 

a prevádzkovanie 

vodovodnej siete, 

Odvádzanie 

a čistenie 

odpadových vôd 

MRK 

Zlepšenie bytových 

podmienok pre 

identifikované cieľové 

skupiny, posilnenie 

vybavenia územia 

technickou infraštruktúrou 
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IUS BBSK 

Priorita 3 -

SÚDRŽNÁ A 

VZDELANÁ 

SPOLOČNOSŤ, 

Špecifický cieľ 

3.2.2 - Zvýšiť 

dostupnosť 

bývania pre 

osoby ohrozené 

chudobou a 

sociálnym 

vylúčením, 

zdravotne 

postihnutých, 

seniorov a 

mladých 

dospelých 

Strategický cieľ 

3.2 

Dobudovanie 

a prevádzkovanie 

vodovodnej siete, 

Odvádzanie 

a čistenie 

odpadových vôd 

MRK 

Zlepšenie bytových 

podmienok pre 

identifikované cieľové 

skupiny, posilnenie 

vybavenia územia 

technickou infraštruktúrou 

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 

Názov indikátora Typ indikátora 

Dátový set pre 

jeho 

monitorovanom 

Vstupná hodnota Cieľová hodnota 
Väzba na nadradené 

stratégie 

Počet projektov na integráciu 

členov MRK 
Výsledkový Evidencia MsÚ 0 2 

Územný plán mesta, IUS 

BBSK 

PRIORITA Ochrana životného prostredia a zdravia obyvateľov 

STRATEGICKÝ CIEĽ 3. 1. Zvýšenie miery separovania a zhodnocovania odpadov 

3.1.1. Špecifický cieľ Doba realizácie 
Partneri pre implementáciu 

PHRSR 

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy impulzy na ktoré 

špecifický cieľ reaguje 

Vytváranie lepších 

podmienok na separáciu 

odpadu 

 3Q/2021 - 4Q/2027 

Hlavný partner Mesto Žarnovica 

Dlhodobo pretrvávajúci vysoký podiel skládkovaného odpadu Spolupracujúci 

partneri 

Podniky, 

verejnosť 

Väzba na nadradené a sektorálne stratégie Väzba na ostatné ciele PHRSR Očakávaný dopad 

Stratégia  Väzba Ciele Väzba Cieľová skupina 
Predpokladaný dopad na 

cieľovú skupinu 
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Operačný program Kvalita 

životného prostredia 

Znižovanie 

podielu 

skládkovaného 

odpadu na 

celkovej 

produkcii 

odpadu 

Špecifické ciele 

1.1.1., 1.1.2. 

Inovatívne metódy 

v zbere a 

spracovaní odpadu 

Samospráva, 

verejnosť, podniky 

Ekonomické zhodnotenie 

odpadov, neúmerné 

nenavyšovanie poplatku za 

odpady pre verejnosť a 

podniky 

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 

Názov indikátora Typ indikátora 

Dátový set pre 

jeho 

monitorovanom 

Vstupná hodnota Cieľová hodnota 
Väzba na nadradené 

stratégie 

Zníženie objemu odpadu 

zneškodneného skládkovaním 
Výsledkový Evidencia MsÚ - 30% 

 PHSR BBSK Operačný 

program Kvalita životného 

prostredia, PD 

Ekologickejšie, 

nízkouhlíková Európa 

Podiel separovaného odpadu na 

celkovom odpade 
Výsledkový Evidencia MsÚ 20%  50% 

PHSR BBSK Operačný 

program Kvalita životného 

prostredia, PD 

Ekologickejšie, 

nízkouhlíková Európa 

STRATEGICKÝ CIEĽ 
3. 2. Efektívne hospodárenie s vodou v krajine a budovanie infraštruktúry pre odvádzanie odpadových vôd s eliminovaním resp. znižovaním 

negatívnych dopadov na životné prostredie 

3.2.1. Špecifický cieľ Doba realizácie 
Partneri pre implementáciu 

PHRSR 

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy impulzy na ktoré 

špecifický cieľ reaguje 

Dobudovanie 

a prevádzkovanie 

vodovodnej siete 

 3Q/2021 - 4Q/2027 

Hlavný partner Mesto Žarnovica 

Nedostatok pitnej vody, zmeny klímy Spolupracujúci 

partneri 

Podniky, 

verejnosť, StVaK, 

Vodohospodársky 

podnik 

Väzba na nadradené a sektorálne stratégie Väzba na ostatné ciele PHRSR Očakávaný dopad 

Stratégia  Väzba Ciele Väzba Cieľová skupina 
Predpokladaný dopad na 

cieľovú skupinu 
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Operačný program Kvalita 

životného prostredia, 

Integrovaná infraštruktúra 

Dostupnosť 

pitnej vody, 

dobudovanie 

technickej 

infraštruktúry 

Špecifický cieľ 

3.2.2 

Odvádzanie a 

čistenie 

odpadových vôd 

Obyvateľstvo, 

podniky 
Dostupnosť pitnej vody 

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 

Názov indikátora Typ indikátora 

Dátový set pre 

jeho 

monitorovanom 

Vstupná hodnota Cieľová hodnota 
Väzba na nadradené 

stratégie 

Dĺžka 

novovybudovanej/revitalizovanej 

kanalizácie/vodovodu 

 Výstupový  Evidencia MsÚ  -  - 

 Národná stratégia 

regionálneho a územného 

rozvoja SR do roku 2035 

Objem finančných prostriedkov 

na novú a revitalizáciu 

existujúcej vod. infraštruktúry 

  Výstupový 

Evidencia MsÚ. 

StVaK, 

Vodohospodársky 

podnik 

 - 
1 300 000  000 

Eur 

  Národná stratégia 

regionálneho a územného 

rozvoja SR do roku 2035 

3.2.2. Špecifický cieľ Doba realizácie 
Partneri pre implementáciu 

PHRSR 

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy impulzy na ktoré 

špecifický cieľ reaguje 

Odvádzanie a čistenie 

odpadových vôd 

 3Q/2021 - 4Q/2027 

Hlavný partner Mesto Žarnovica 

Znečistenie vodných tokov, povrchových a podzemných vôd, 

budovanie ČOV Spolupracujúci 

partneri 

Podniky, 

verejnosť, StVaK, 

Vodohospodársky 

podnik 

Väzba na nadradené a sektorálne stratégie Väzba na ostatné ciele PHRSR Očakávaný dopad 

Stratégia  Väzba Ciele Väzba Cieľová skupina 
Predpokladaný dopad na 

cieľovú skupinu 

Národná stratégia regionálneho 

a územného rozvoja SR do roku 

2035 

Dobudovanie 

siete ČOV 

Špecifický cieľ 

3.2.1. 

Budovanie 

vodovodnej siete 
ŽP ako celok 

Znižovanie vôd na najnižšiu 

možnú mieru 

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 
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Názov indikátora Typ indikátora 

Dátový set pre 

jeho 

monitorovanom 

Vstupná hodnota Cieľová hodnota 
Väzba na nadradené 

stratégie 

Kapacita revitalizovanej ČOV Výstupový Evidencia MsÚ - - 

Národná stratégia 

regionálneho a územného 

rozvoja SR do roku 2035 

3.2.3. Špecifický cieľ Doba realizácie 
Partneri pre implementáciu 

PHRSR 

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy impulzy na ktoré 

špecifický cieľ reaguje 

Budovanie 

protipovodňových opatrení 

 3Q/2021 - 4Q/2027 

Hlavný partner 
Vodohospodársky 

podnik 
Zmeny klímy, odolnosť mesta  

Spolupracujúci 

partneri 
Mesto Žarnovica 

Väzba na nadradené a sektorálne stratégie Väzba na ostatné ciele PHRSR Očakávaný dopad 

Stratégia  Väzba Ciele Väzba Cieľová skupina 
Predpokladaný dopad na 

cieľovú skupinu 

Operačný program Kvalita 

životného prostredia, 

Integrovaná infraštruktúra 

Odolnosť 

mestských častí 

pri povodniach 

Ochrana ŽP 

a zdravia 

obyvateľov 

Efektívne 

a bezpečné 

odvádzanie vôd pri 

povodniach 

Obyvateľstvo, 

podniky 
Ochrana zdravia a majetku 

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 

Názov indikátora Typ indikátora 

Dátový set pre 

jeho 

monitorovanom 

Vstupná hodnota Cieľová hodnota 
Väzba na nadradené 

stratégie 

Objem fin. prostriedkov 

vynaložených na protipovodňové 

opatrenia 

Výstupový Evidencia MsÚ - - 

Národná stratégia 

regionálneho a územného 

rozvoja SR do roku 2035 

3.2.4. Špecifický cieľ Doba realizácie 
Partneri pre implementáciu 

PHRSR 

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy impulzy na ktoré 

špecifický cieľ reaguje 

Budovanie a revitalizácia 

zelených plôch, 

oddychových 

priestranstiev 

 3Q/2021 - 4Q/2027 

Hlavný partner Mesto Žarnovica 

Zmeny klímy, prehrievanie miest, znečistenie ovzdušia, znižovanie 

biologickej diverzity, ohrozenie ekosystémov Spolupracujúci 

partneri 

Podnikatelia, 

občania, spolky, 

NO 
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Väzba na nadradené a sektorálne stratégie Väzba na ostatné ciele PHRSR Očakávaný dopad 

Stratégia  Väzba Ciele Väzba Cieľová skupina 
Predpokladaný dopad na 

cieľovú skupinu 

Operačný program Kvalita 

životného prostredia, 

Integrovaná infraštruktúra 

Zmeny klímy, 

zdravé 

fungovanie 

ekosystémov 

Ochrana ŽP 

a zdravia 

obyvateľov, 

možnosti 

voľnočasových 

aktivít 

Zdravé mestské 

ekosystémy 
Obyvateľstvo 

Zlepšenie možností 

voľnočasových aktivít, 

zlepšenie ŽP 

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 

Názov indikátora Typ indikátora 

Dátový set pre 

jeho 

monitorovanom 

Vstupná hodnota Cieľová hodnota 
Väzba na nadradené 

stratégie 

Nárast plochy zelených plôch, 

oddychových priestranstiev 
Výstupový Evidencia MsÚ - - 

Národná stratégia 

regionálneho a územného 

rozvoja SR do roku 2035; 

PD Cieľ 2: Ekologickejšia, 

nízkouhlíková Európa 

Rozloha nových / 

revitalizovaných plôch 
Výstupový Evidencia MsÚ - - 

Národná stratégia 

regionálneho a územného 

rozvoja SR do roku 2035; 

PD Cieľ 2: Ekologickejšia, 

nízkouhlíková Európa 

Objem fin. prostriedkov 

vynaložených na budovanie 

zelených plôch 

Výstupový  Evidencia MsÚ - - 

Národná stratégia 

regionálneho a územného 

rozvoja SR do roku 2035; 

PD Cieľ 2: Ekologickejšia, 

nízkouhlíková Európa 

Objem fin. prostriedkov 

vynaložených na údržbu verejnej 

zelene 

Výstupový Evidencia MsÚ - - 

Národná stratégia 

regionálneho a územného 

rozvoja SR do roku 2035; 

PD Cieľ 2: Ekologickejšia, 

nízkouhlíková Európa 

STRATEGICKÝ CIEĽ 3. 3. Znižovanie energetickej záťaže 

3.3.1. Špecifický cieľ Doba realizácie 
Partneri pre implementáciu 

PHRSR 

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy impulzy na ktoré 

špecifický cieľ reaguje 
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Znižovanie energetickej 

náročnosti budov mesta 

 3Q/2021 - 4Q/2027 

Hlavný partner Mesto Žarnovica 

Zmeny klímy, energetická efektívnosť 
Spolupracujúci 

partneri 

Podnikateľské 

subjekty 

Väzba na nadradené a sektorálne stratégie Väzba na ostatné ciele PHRSR Očakávaný dopad 

Stratégia  Väzba Ciele Väzba Cieľová skupina 
Predpokladaný dopad na 

cieľovú skupinu 

PD Cieľ 2: Ekologickejšia, 

nízkouhlíková Európa 

Odolnosť voči 

klimatickým 

zmenám, 

znižovanie 

uhlíkovej stopy 

 -  - 
Obyvateľstvo, 

podniky 

Energetické a finančné 

úspory 

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 

Názov indikátora Typ indikátora 

Dátový set pre 

jeho 

monitorovanom 

Vstupná hodnota Cieľová hodnota 
Väzba na nadradené 

stratégie 

Podlahová plocha 

rekonštruovaných/rozšírených 

verejných budov 

 Výstupový  Evidencia MsÚ  -  - 

  Národná stratégia 

regionálneho a územného 

rozvoja SR do roku 2035; 

PHSR BBSK na roky 2015 

– 2023  

Počet  

rekonštruovaných/rozšírených 

verejných budov 

 Výstupový   Evidencia MsÚ  -  - 

  Národná stratégia 

regionálneho a územného 

rozvoja SR do roku 2035; 

PHSR BBSK na roky 2015 

– 2023 

Zníženie ročnej spotreby energie 

vo ver. budovách 
 Výsledkový   Evidencia MsÚ  -  - 

  Národná stratégia 

regionálneho a územného 

rozvoja SR do roku 2035; 

PHSR BBSK na roky 2015 

– 2023 

STRATEGICKÝ CIEĽ 3.4. Udržateľná doprava 

3.4.1. Špecifický cieľ Doba realizácie 
Partneri pre implementáciu 

PHRSR 

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy impulzy na ktoré 

špecifický cieľ reaguje 
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Vytváranie podmienok pre 

alternatívne bez emisné 

a nízko emisné formy 

dopravy 

  3Q/2021 - 4Q/2027 

Hlavný partner Mesto Žarnovica 

Zmeny klímy, energetická efektívnosť, udržateľná doprava 
Spolupracujúci 

partneri 

BBSK, 

podnikateľské 

subjekty, NO v 

danej oblasti 

Väzba na nadradené a sektorálne stratégie Väzba na ostatné ciele PHRSR Očakávaný dopad 

Stratégia  Väzba Ciele Väzba Cieľová skupina 
Predpokladaný dopad na 

cieľovú skupinu 

PD Cieľ 2: Ekologickejšia, 

nízkouhlíková Európa 

Odolnosť voči 

klimatickým 

zmenám, 

znižovanie 

uhlíkovej stopy 

Špecifický cieľ 

3.4.2., 3.4.3 

Úspory na 

nákladoch, 

zníženie dopadu 

dopravy 

obyvateľstva na 

prírodu 

Obyvateľstvo, 

podniky 

Zníženie znečistenia 

ovzdušia, čistejšie mesto 

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 

Názov indikátora Typ indikátora 

Dátový set pre 

jeho 

monitorovanom 

Vstupná hodnota Cieľová hodnota 
Väzba na nadradené 

stratégie 

Počet prvkov infraštruktúry pre 

alternatívne formy dopravy 
 Výstupový   Evidencia MsÚ  0 5 

Národná stratégia 

regionálneho a územného 

rozvoja SR do roku 2035; 

PHSR BBSK na roky 2015 

– 2023; PD Cieľ 2: 

Ekologickejšia, 

nízkouhlíková Európa 

Dĺžka novovybudovaných 

cyklotrás 
 Výstupový Evidencia MsÚ - - 

Národná stratégia 

regionálneho a územného 

rozvoja SR do roku 2035; 

PHSR BBSK na roky 2015 

– 2023; PD Cieľ 2: 

Ekologickejšia, 

nízkouhlíková Európa 

Špecifické ciele Doba realizácie 
Partneri pre implementáciu 

PHRSR 

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy impulzy na ktoré 

špecifický cieľ reaguje 
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3.4.2.. Dobudovanie 

dopravnej infraštruktúry 

vrátane protihlukových 

opatrení 

  3Q/2021 - 4Q/2027 

Hlavný partner 

Národná 

diaľničná 

spoločnosť Udržateľná doprava, nedostačujúca kapacita dopravných sietí 

Spolupracujúci 

partneri 
Mesto Žarnovica 

Väzba na nadradené a sektorálne stratégie Väzba na ostatné ciele PHRSR Očakávaný dopad 

Stratégia  Väzba Ciele Väzba Cieľová skupina 
Predpokladaný dopad na 

cieľovú skupinu 

PD Cieľ 3: Prepojenejšia 

Európa 

Väčšia kapacita 

a efektívnosť 

dopravnej 

infraštruktúry 

Dobudovanie 

vhodného 

dopravného 

prepojenia 

intravilánu 

mesta. Budovanie 

nových 

komunikácií 

s vhodnými 

riešeniami pre 

udržateľnú 

dopravu. 

Budovanie 

protihlukových 

stien. 

Zlepšenie dopravy 

osôb a tovarov. 

Obyvateľstvo, 

podniky 

Vyššia kvalita transportu 

tovarov a obyvateľstva 

vrátane zníženia 

negatívnych efektov 

z dopravy. Časová úspora. 

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 

Názov indikátora Typ indikátora 

Dátový set pre 

jeho 

monitorovanom 

Vstupná hodnota Cieľová hodnota 
Väzba na nadradené 

stratégie 

Dĺžka novovybudovaných 

cestných komunikácií 
 Výstupový  Evidencia MsÚ  0 5 

  Národná stratégia 

regionálneho a územného 

rozvoja SR do roku 2035; 

PHSR BBSK na roky 2015 

– 2023; PD Cieľ 3: 

Prepojenejšia Európa 
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Dĺžka novovybudovaných 

protihlukových stien 
  Výstupový   Evidencia MsÚ  0 1 

  Národná stratégia 

regionálneho a územného 

rozvoja SR do roku 2035; 

PHSR BBSK na roky 2015 

– 2023; PD Cieľ 3: 

Prepojenejšia Európa 

4 PRIORITA Aktívna občianska spoločnosť 

4.1. STRATEGICKÝ 

CIEĽ 
Zapojenie verejnosti do rozvoja mesta 

4.1.1.Špecifický cieľ Doba realizácie 
Partneri pre implementáciu 

PHRSR 

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy impulzy na ktoré 

špecifický cieľ reaguje 

Využiť potenciál 

obyvateľov pre účelný a 

efektívny rozvoj mesta 

  3Q/2021 - 4Q/2027 

Hlavný partner Mesto Žarnovica 
Potreba koncepčného, cieľavedomého a transparentného riadenia a 

rozhodovania samosprávnych orgánov v snahe čo najefektívnejšie 

riešiť problémy a výzvy rozvoja mesta. Povinnosť spracovať PHRSR 

obce, ktorá vyplýva zo zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore 

regionálneho rozvoja. Reagovať na zmeny podmienok – na nové 

právne, ekonomické a koncepčné rámce v programovom období EÚ 

2021 – 2027, ale tiež na pandémiu Covid-19 a jej dopad na rôzne 

oblasti života mesta. Plniť úlohu programovacích dokumentov pre 

implementáciu EŠIF v období 2021 – 2027. 

V novom programovom období EÚ 2021 – 2027 je potrebné použiť 

nový integrovaný a participatívny prístup ku strategickému 

plánovaniu rozvoja územia. Tieto princípy sú uplatňované pri 

spracovaní nadradených strategických dokumentov, s ktorými má byť 

PHRSR mesta  v súlade - Partnerská dohoda SR, Vízia a stratégia 

rozvoja Slovenska do roku 2030, IÚS BBSK. 

PHRSR bude kľúčovým nástrojom implementácie a územnej 

koordinácie napĺňania cieľov Národnej stratégie regionálneho 

rozvoja a implementácie Národného investičného plánu SR, 

formulovania a implementácie smart stratégie,s využitím inovatívnych 

prístupov pre efektívnejšie zabezpečenie kvality života občanov, 

nástrojom integrácie verejných politík na úrovni mesta a 

zabezpečenia skutočného zvýšenia kvality života obyvateľov, zlepšenia 

podnikateľského prostredia a prístupu občanov k rozhodovaniu, 

nástrojom efektívneho, aktívneho a vecného zapojenia aktérov mesta. 

Spolupracujúci 

partneri 

Aktívne NO, 

podnikateľské 

subjekty, občania 

Väzba na nadradené a sektorálne stratégie Väzba na ostatné ciele PHRSR Očakávaný dopad 
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Stratégia  Väzba Ciele Väzba Cieľová skupina 
Predpokladaný dopad na 

cieľovú skupinu 

PD SR, Vízia a stratégia rozvoja 

Slovenska do roku 2030 
Cieľ 1 PD SR 

všetky ciele 

PHRSR 

integrovaný 

prístup k rozvoju 

mesta 

obyvatelia, 

poslanci, 

manažment a 

zamestnanci mesta 

aktívna participácia v 

procesoch plánovania a 

rozhodovania rozvoja mesta 

IÚS BBSK cieľ 5 PD SR         

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 

Názov indikátora Typ indikátora 

Dátový set pre 

jeho 

monitorovanom 

Vstupná hodnota Cieľová hodnota 
Väzba na nadradené 

stratégie 

Digitálna participatívna 

platforma  
Výsledkový Evidencia MsÚ 0  2 

Vízia a stratégia rozvoja 

Slovenska do roku 2030, 

IUS BBSK, PD 2021-2027 

Počet obyvateľov zapojených do 

rozhodovacích procesov v rámci 

platforiem 

Výstupový Evidencia MsÚ 0  700 

Vízia a stratégia rozvoja 

Slovenska do roku 2030, 

IUS BBSK, PD 2021-2027 

Počet projektov prihlásených do 

participatívneho rozpočtu 
Výstupový Evidencia MsÚ 0  70 

Vízia a stratégia rozvoja 

Slovenska do roku 2030, 

IUS BBSK, PD 2021-2027 

Počet hlasujúcich zapojených do 

participatívneho rozpočtu 
Výstupový Evidencia MsÚ 0  200 

Vízia a stratégia rozvoja 

Slovenska do roku 2030, 

IUS BBSK, PD 2021-2027 

5 PRIORITA Moderná samospráva 

5.1. STRATEGICKÝ 

CIEĽ 
Zvýšenie kvality a transparentnosti procesov v samospráve 

5.1.1.Špecifický cieľ Doba realizácie 
Partneri pre implementáciu 

PHRSR 

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy impulzy na ktoré 

špecifický cieľ reaguje 

Optimalizovať procesy v 

samospráve z hľadiska 

efektívnosti a účelnosti 

 3Q/2021 - 4Q/2027 

Hlavný partner 
oddelenie IKT, 

MsÚ 
Smart mestský rozvoj, digitalizácia, priemysel 4., PD SR, Vízia a 

stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 Spolupracujúci 

partneri 

zamestnanci 

MsÚ, vedenie 

mesta 

Väzba na nadradené a sektorálne stratégie Väzba na ostatné ciele PHRSR Očakávaný dopad 
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Stratégia  Väzba Ciele Väzba Cieľová skupina 
Predpokladaný dopad na 

cieľovú skupinu 

PD SR, Vízia a stratégia rozvoja 

Slovenska do roku 2030 
Cieľ 1 PD SR 

Strategický cieľ 

4.1. 

Budovanie 

participatívnej 

samosprávy 

zamestnanci, 

manažment MU, 

obyvatelia, 

podnikatelia 

optimalizácia a 

zefektívnenie procesov;  

vytvorenie participatívnej 

miestnej samosprávy 

IÚS BBSK Cieľ 5 PD SR         

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 

Názov indikátora Typ indikátora 

Dátový set pre 

jeho 

monitorovanom 

Vstupná hodnota Cieľová hodnota 
Väzba na nadradené 

stratégie 

Počet aktualizovaných interných 

dokumentov MsÚ 
Výsledkový Evidencia MsÚ  0  35 

PD SR, Vízia a stratégia 

rozvoja Slovenska do roku 

2030 

Počet vyhlásených prijímacích a 

výberových konaní na 

zamestnancov 

Výstupový Evidencia MsÚ 0  15 

Počet novoprijatých 

zamestnancov 
Výstupový Evidencia MsÚ 0  15 

Finančný objem zazmluvnený cez 

výnimky zo zákona o VO 
Výstupový Evidencia MsÚ 0  0 

Finančný objem podľa zákona o 

VO 
Výstupový Evidencia MsÚ 0  7 000 000 Eur 

Počet vyhlásených verejných 

obstarávaní 
Výstupový Evidencia MsÚ 0  100 

Administratívne náklady na 

napr. papier, tonery 
Výsledkový Evidencia MsÚ -  - 

Počet návštevníkov webovej 

stránky mesta 
Výstupový Evidencia MsÚ 0  70 000 

Počet hotovostných transakcií 

klientami MsÚ 
Výsledkový Evidencia MsÚ - -  

Počet obyvateľov mesta 

komunikujúcich cez UPVS 
Výstupový Evidencia MsÚ - -  

Počet realizovaných nástrojov na 

podporu elektronickej 

komunikácie s obyvateľmi 

Výstupový Evidencia MsÚ - -  

Počet realizovaných 

elektronických služieb 
Výstupový Evidencia MsÚ - 500  
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3.4. Strategický prístup pre dosiahnutie vízie a hlavného cieľa, priorít  a systému cieľov PHRSR 

Na základe TOWS syntézy sme ako celkovú rozvojovú stratégiu mesta Žarnovica na nasledovné roky identifikovali 

stratégiu diverzifikácie, v rámci ktorej prevažujú silné stránky a ohrozenia. Teda rozvojové aktivity by sa mali 

orientovať na eliminovanie negatívnych dopadov vonkajšieho prostredia využitím silných stránok mesta 

a rozširovaním jeho ponuky s ohľadom na príležitosti z vonkajšieho prostredia. Individuálne čiastkové stratégie 

podľa jednotlivých oblastí analýzy sú v rámci Ekonomiky mesta - stratégia zvratu; v rámci Života v meste 

a Životného prostredia stratégia diverzifikácie a v rámci Modernej samosprávy obranná stratégia. 

3.5. Partneri pre implementáciu PHRSR a stratégia ich zapojenia 

Prehľad partnerov pre implementáciu PHRSR: 

- Mesto Žarnovica zastúpené primátorom a poslancami – rozhodovací a kontrolný orgán; 

- Mestský úrad Žarnovica – výkonný orgán; 

- mestom zriadené a založené organizácie – spolupráca pri realizácii vybraných nástrojov podľa oblasti 

pôsobnosti; 

- miestni podnikatelia a investori – spolupráca pri realizácii vybraných nástrojov podľa oblasti pôsobnosti; 

- Stredná odborná škola Žarnovica - spolupráca pri realizácii vybraných nástrojov podľa oblasti 

pôsobnosti; 

- neziskové organizácie pôsobiace v meste - spolupráca pri realizácii vybraných nástrojov podľa oblasti 

pôsobnosti; 

- spolky, kluby - spolupráca pri realizácii vybraných nástrojov podľa oblasti pôsobnosti; 

- orgány verejnej správy – spolupráca a konzultácie pri implementácii vybraných nástrojov; 

- občania mesta Žarnovica - spolupráca a konzultácie pri implementácii vybraných nástrojov; kontrolný 

orgán; 

- susedné obce a mestá Žarnovice - spolupráca pri realizácii vybraných nástrojov podľa oblasti pôsobnosti 

s presahom územia. 
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4. Implementačný plán a plán monitorovania 

4.1. Nástroje na implementáciu stratégie 

Špecifický cieľ Nástroje na dosiahnutie špecifického cieľa 

1.1.1.Podporovať 

lokalizáciu 

podnikov, ktoré 

využívajú ekologické 

technológie  

Identifikácia nástroja Charakteristika 

Nevyužívané alebo schátrané bývalé výrobné a skladové areály vo 

výhodnej polohe vo vzťahu k centru mesta  pripraviť na postupnú 

reštrukturalizácia pre podnikateľské aktivity výrobného a 

nevýrobného charakteru 

Pre lokalizáciu nových výrobných aktivít 

prioritne revitalizovať nefunkčné plochy 

a objekty 

Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Kľúčový 

Kľúčoví partneri a ich 

úloha 
Mesto Žarnovica, developeri 

Čas implementácie 

nástroja 
 3Q/2021-4Q/2027 

Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 

Druh zdroja 
Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 

 Finančné  5 000 000,- €   
Súkromné 

zdroje 
 - 

Podmienenosť efektívnosti  

využitia daného nástroja 

Inštitucionálna 
Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 

 -  - Nie  - 

Špecifický cieľ Nástroje na dosiahnutie špecifického cieľa 

1.1.2. Podporovať 

nahrádzanie 

existujúcich 

technológií novými 

ekologickejšími 

Identifikácia nástroja Charakteristika 

Využiť dostupné podporné schémy zamerané na transfer ekologicky 

orientovaných technológií.  

Redukovať existujúce a neschváliť nové prevádzky  priemyselnej 

výroby s negatívnymi vplyvmi na životné prostredie. 

Inovácia centrálneho systému vykurovania a ohrevu vody s využitím 

banskej vody (dekarbonizácia) vrátane presunu centrálnej kotolne 

(Intechenergo) 

Podporovať transfer nových ekologicky 

orientovaných technológií a rozvoj aktivít, ktoré 

nemajú negatívny vplyv na kvalitu života 

obyvateľov  

Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Kľúčový 

Kľúčoví partneri a ich 

úloha 

Mesto Žarnovica, Okresný úrad, podniky a investori v meste, MH SR? 

MIRRI 
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Čas implementácie 

nástroja 
 3Q/2021-4Q/2027 

Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 

Druh zdroja 
Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 

finančné, 

materiálový 
5 000 000,- €   

súkromné 

zdroje 
- 

Podmienenosť efektívnosti  

využitia daného nástroja 

Inštitucionálna 
Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 

 -  - - - 

Špecifický cieľ Nástroje  na dosiahnutie špecifického cieľa 

1.1.3. Zlepšiť a 

skvalitniť 

infraštruktúru 

slúžiacu na 

podnikateľské 

aktivity 

Identifikácia nástroja Charakteristika Výrobné zóny vybaviť potrebnou technickou infraštruktúrou 

Dobudovať chýbajúcu technickú infraštruktúru v 

priemyselných zónach 

Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Kľúčový 

Kľúčoví partneri a ich 

úloha 

Mesto, MH SR, StVaK, Slovenský vodohospodársky podnik, správcovia 

ďalších sieťových odvetví 

Čas implementácie 

nástroja 

  

3Q/2021 - 4Q/2027  

Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 

Druh zdroja 
Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 

Finančné 100 000,00 € 

EU fondy, 

dotácie, úvery, 

rozpočet mesta, 

súkromné 

Infraštruktúra 

Podmienenosť efektívnosti  

využitia daného nástroja 

Inštitucionálna 
Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 

 -  -  - 
Nástroje v 

oblasti ŽP 

Špecifický cieľ Nástroje na dosiahnutie špecifického cieľa 

1.1.3. Zlepšiť a 

skvalitniť 
Identifikácia nástroja Charakteristika 

Vytvoriť v rekonštruovanom kaštieli priestor pre kreatívne 

podnikateľské aktivity 
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infraštruktúru 

slúžiacu na 

podnikateľské 

aktivity 

Po rekonštrukcii kaštieľa poskytnúť priestor aj 

vybraných podnikateľským aktivitám 

Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Kľúčový. 

Kľúčoví partneri a ich 

úloha 
Mesto Žarnovica (Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica) 

Čas implementácie 

nástroja 

  

3Q/2021 - 4Q/2027  

Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 

Druh zdroja 
Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 

 Finančné  100 000,00 € 

 EÚ fondy, 

dotácie, úvery, 

rozpočet mesta 

 Kultúra 

Podmienenosť 

efektívnosti  využitia 

daného nástroja 

Inštitucionálna 
Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 

-  -  - - 

Špecifický cieľ Nástroje na dosiahnutie špecifického cieľa           

1.2.1. Vytvoriť 

podmienky pre vznik 

a rozvoj prevádzok 

poskytujúcich 

nedostatkové a nové 

druhy služieb 

a maloobchodných 

predajní 

Identifikácia nástroja Charakteristika 

Vypracovať komunikačnú stratégiu s podnikateľskými subjektami 

vrátane passportu priestorov a pozemkov na území mesta vhodných 

pre lokalizáciu služieb a maloobchodu 

Vypracovať komunikačnú stratégiu s 

podnikateľskými subjektami 
Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Kľúčový, súvisiaci - súčasť celkovej komunikačnej stratégie mesta 

Kľúčoví partneri a ich 

úloha Mesto Žarnovica 

Čas implementácie 

nástroja 

3Q/2021 - 4Q/2027 

  

Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 

Druh zdroja 
Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 

 Finančné  5 000,00 €  rozpočet mesta 
 Vzťahy s 

verejnosťou 

Podmienenosť 

efektívnosti  využitia 

daného nástroja Inštitucionálna 
Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 
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Fyzická 

a digitálna 

(online/offline) 

platforma pre 

participáciu 

komunity 

Špecifický cieľ Nástroje na dosiahnutie špecifického cieľa 

1.2.2. Rozvíjať a 

vytvoriť podmienky 

pre služby zamerané 

na rekreačno-

relaxačné aktivity 

Identifikácia nástroja Charakteristika 

Podporiť služby súvisiace s vodnou turistikou, cykloturistikou, 

agroturistikou a chalupárčení. 

Preskúmať potenciál termálneho prameňa z hľadiska jeho budúceho 

využitia. 

Rozšírenie služieb súvisiacich s vodnou 

turistikou, cykloturistikou, agroturistikou a 

chalupárčením 

Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Kľúčový 

Kľúčoví partneri a ich 

úloha 

Mesto Žarnovica (Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica) 

Zveropark, OOCR, Okresný úrad 

Čas implementácie 

nástroja 
 3Q/2021 - 4Q/2027 

Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 

Druh zdroja 
Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 

Finančné 500 000,00 € 

EU fondy, 

dotácie, úvery, 

rozpočet mesta 

Šport a voľný čas 

Podmienenosť 

efektívnosti  využitia 

daného nástroja 

Inštitucionálna 
Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 

 -  -  - - 

Špecifický cieľ Nástroje na dosiahnutie špecifického cieľa 

1.2.2 Rozvíjať a 

vytvoriť podmienky 

pre služby zamerané 

na rekreačno-

relaxačné aktivity 

Identifikácia nástroja Charakteristika Vybudovať ubytovacie zariadenie hotelového typu 

Rozšíriť existujúce ubytovaciu kapacitu o 

zariadenia hotelového typu 
Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Doplnkový 

Kľúčoví partneri a ich 

úloha 
Podnikateľské subjekty 
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Čas implementácie 

nástroja 
 3Q/2021 - 4Q/2027 

Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 

Druh zdroja 
Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 

Finančné 
2 000 000,00  

€ 
Súkromné  - 

Podmienenosť efektívnosti  

využitia daného nástroja 

Inštitucionálna 
Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 

 -  -  - - 

Špecifický cieľ Nástroje na dosiahnutie špecifického cieľa 

1.2.2 Rozvíjať a 

vytvoriť podmienky 

pre služby zamerané 

na rekreačno-

relaxačné aktivity 

Identifikácia nástroja Charakteristika Pokračovať v rekonštrukcii hradu Revište a kaštieľa 

Rekonštrukcia hradu Revište a kaštieľa Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Kľúčový, súvisiaci 

Kľúčoví partneri a ich 

úloha 

Mesto Žarnovica. Aktívne miestne komunity. Športové kluby. 

Študentský parlament. 

Čas implementácie 

nástroja 
 3Q/2021 - 4Q/2027 

Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 

Druh zdroja 
Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 

Finančné 
2 000 000,00 

€ 

Súkromné, EU 

fondy, dotácie, 

rozpočet mesta 

Kultúra 

Podmienenosť efektívnosti  

využitia daného nástroja 

Inštitucionálna 
Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 

 -  -  - - 

Špecifický cieľ Nástroje na dosiahnutie špecifického cieľa 

2.1.1. Skvalitniť, 

udržať a/alebo 

rozšíriť ponuku 

Identifikácia nástroja Charakteristika 
Podpora súčasného zastúpenia ambulancií v Centre integrovanej 

starostlivosti 

Udržať súčasné ambulancie lekárov v rámci 

Centra integrovanej starostlivosti 

Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Kľúčový 
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zdravotníckych 

služieb 
Kľúčoví partneri a ich 

úloha 

Mesto Žarnovica - prevádzkovateľ budovy Centra integrovane 

zdravotnej starostlivosti(CIZS). Poskytovatelia zdravotnej 

starostlivosti   

Čas implementácie 

nástroja 
 3Q/2021 - 4Q/2027 

Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 

Druh zdroja 
Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 

Finančné, 

administratívne 
100 000,00 € 

EU fondy, 

dotácie, úvery, 

rozpočet mesta, 

súkromné 

CIZS 

Podmienenosť efektívnosti  

využitia daného nástroja 

Inštitucionálna 
Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 

 -  -  - - 

Špecifický cieľ Nástroje na dosiahnutie špecifického cieľa 

2.1.1. Skvalitniť, 

udržať a/alebo 

rozšíriť ponuku 

zdravotníckych 

služieb 

Identifikácia nástroja Charakteristika 
Aktívne vyhľadávanie a vytvorenie podmienok pre rozšírenie ponuky 

odborných ambulancií v rámci Centra integrovanej starostlivosti. 

Rozšíriť ponuku odborných ambulancií 

Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Doplnkový 

Kľúčoví partneri a ich 

úloha 

Mesto Žarnovica - prevádzkovateľ budovy Centra integrovanej 

starostlivosti. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti   

Čas implementácie 

nástroja 
 3Q/2021 - 4Q/2027 

Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 

Druh zdroja 
Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 

Finančné, 

administratívne 
100 000,00 € 

EU fondy, 

dotácie, úvery, 

rozpočet mesta, 

súkromné 

CIZS 

Podmienenosť efektívnosti  

využitia daného nástroja 
Inštitucionálna 

Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 
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 -  -  - 

Udržať súčasné 

ambulancie 

lekárov v rámci 

CIZS 

Špecifický cieľ Nástroje na dosiahnutie špecifického cieľa 

2.1.2. Skvalitniť a 

rozšíriť ponuku 

sociálnych služieb 

Identifikácia nástroja Charakteristika 

Vytvorenie Agentúry terénnych sociálnych služieb, ktorá zároveň 

bude zabezpečovať služby v rámci práce s komunitami a podpora 

súčasných poskytovaných sociálnych služieb. 

Poskytovanie terénnych sociálnych služieb a 

práca s komunitami 

Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Kľúčový  

Kľúčoví partneri a ich 

úloha 

Mesto Žarnovica - zriaďovateľ, poskytovatelia sociálnych služieb so 

súkromného a neziskového sektora. 

Čas implementácie 

nástroja 
 3Q/2021 - 4Q/2027 

Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 

Druh zdroja 
Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 

Finančné 500 000,00 € 

EU fondy, 

dotácie, úvery, 

rozpočet mesta 

Soc. pomoc a 

soc. služby 

Podmienenosť efektívnosti  

využitia daného nástroja 

Inštitucionálna 
Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 

 -  -  - Nie 

Špecifický cieľ Nástroje na dosiahnutie špecifického cieľa 

2.1.2. Skvalitniť a 

rozšíriť ponuku 

sociálnych služieb 

Identifikácia nástroja Charakteristika 
Vytvorenie nového zariadenia sociálnych služieb poskytujúcich 

pobytové sociálne služby. 

Vybudovanie zariadenia sociálnych služieb 

Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Kľúčový  

Kľúčoví partneri a ich 

úloha 

Mesto Žarnovica - zriaďovateľ, poskytovatelia sociálnych služieb so 

súkromného a neziskového sektora. Spolupracujúce obce na zriadení 

zariadenia sociálnych služieb. 

Čas implementácie 

nástroja 
 3Q/2021 - 4Q/2027 
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Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 

Druh zdroja 
Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 

Finančné 500 000,00 € 

EU fondy, 

dotácie, úvery, 

rozpočet mesta, 

združenie obcí, 

Soc. pomoc a 

soc. služby 

Podmienenosť efektívnosti  

využitia daného nástroja 

Inštitucionálna 
Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 

 -  -  - - 

Špecifický cieľ Nástroje na dosiahnutie špecifického cieľa 

2.2.1. Zabezpečiť 

moderné vybavenie 

IKT v úrade, vo 

vzdelávacích a 

kultúrnych 

inštitúciách 

Identifikácia nástroja Charakteristika 

Zabezpečenie kvalitnej výpočtovej technicky a informačných 

technológií pre zabezpečenie výučbového procesu vo vzdelávacích 

inštitúciách. 

Dobudovanie kvalitnej informačno-

technologickej infraštruktúry a techniky na 

mestskom úrade, v materskej škole, základných 

školách, v ZUŠ 

Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Kľúčový 

Kľúčoví partneri a ich 

úloha 

Mesto Žarnovica ako zriaďovateľ MŠ, ZŠ, ZUŠ. Mestský úrad. 

Materská škola, základná škola, základná umelecká škola v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Cirkevná základná škola.  

Čas implementácie 

nástroja 
 3Q/2021 - 4Q/2027 

Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 

Druh zdroja 
Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 

 Finančné 500 000,00 € 

EU fondy, 

dotácie, úvery, 

rozpočet mesta 

Školstvo 

a mládež;  

Správa mesta  

Podmienenosť efektívnosti  

využitia daného nástroja 

Inštitucionálna 
Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 

 -  -  - - 

Špecifický cieľ Nástroje (opatrenia/aktivity/investície/programy/projekty) na dosiahnutie špecifického cieľa 

2.2.1. Zabezpečiť 

moderné vybavenie 

IKT v úrade, vo 

Identifikácia nástroja Charakteristika 

Zabezpečenie dobudovania priestorov pre výučby v rámci základnej 

umeleckej školy, a to šatne, skladových priestorov, modelovne a 

zvukovej izolácie stien. 
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vzdelávacích a 

kultúrnych 

inštitúciách 

Skvalitnenie vybavenia ZUŠ  

Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Doplnkový  

Kľúčoví partneri a ich 

úloha 
Mesto Žarnovica - zriaďovateľ ZUŠ. Základná umelecká škola 

Čas implementácie 

nástroja 
 3Q/2021 - 4Q/2027 

Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 

Druh zdroja 
Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 

Finančné, 

materiálne 
140 000,00 € 

EU fondy, 

dotácie, úvery, 

rozpočet mesta 

Kultúra 

Podmienenosť efektívnosti  

využitia daného nástroja 

Inštitucionálna 
Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 

 -  -  - - 

Špecifický cieľ Nástroje na dosiahnutie špecifického cieľa 

2.2.1. Zabezpečiť 

moderné vybavenie 

IKT v úrade, vo 

vzdelávacích a 

kultúrnych 

inštitúciách 

Identifikácia nástroja Charakteristika 
Zabezpečenie kvalitnej informačno-technologickej infraštruktúry a 

ozvučenia v kultúrnom dome. 

Dobudovanie kvalitnej informačno-

technologickej infraštruktúry a ozvučenia v 

kultúrnom dome 

Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Doplnkový  

Kľúčoví partneri a ich 

úloha 

Mesto Žarnovica ako majiteľ budovy kultúrneho domu. Zamestnanci 

mesta spravujúci kultúrny dom. 

Čas implementácie 

nástroja 
3Q/2021 - 4Q/2027 

Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 

Druh zdroja 
Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 

 Finančné 140 000,00 € 

EU fondy, 

dotácie, úvery, 

rozpočet mesta 

Kultúra 

Podmienenosť efektívnosti  

využitia daného nástroja 

Inštitucionálna 
Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 

 -  -  - - 

Špecifický cieľ Nástroje na dosiahnutie špecifického cieľa 
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2.2.1. Zabezpečiť 

moderné vybavenie 

IKT v úrade, vo 

vzdelávacích a 

kultúrnych 

inštitúciách 

Identifikácia nástroja Charakteristika 

Zabezpečenie technického vybavenia mestskej knižnice pre 

poskytovanie kvalitnejších služieb (napr. ploter, PC, rýchle 

internetové pripojenie a pod.) 

Skvalitnenie  technického vybavenia mestskej 

knižnice 

Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Doplnkový  

Kľúčoví partneri a ich 

úloha 
Mesto Žarnovica 

Čas implementácie 

nástroja 
 3Q/2021 - 4Q/2027 

Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 

Druh zdroja 
Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 

 Finančné 200 000,00 € 

EU fondy, 

dotácie, úvery, 

rozpočet mesta 

Kultúra 

Podmienenosť efektívnosti  

využitia daného nástroja 

Inštitucionálna 
Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 

 -  -  - - 

Špecifický cieľ Nástroje na dosiahnutie špecifického cieľa 

2.2.2. Vytvárať a 

rekonštruovať 

priestory pre oblasť 

športu 

Identifikácia nástroja Charakteristika 

Realizácia rekonštrukcie Mestského športového areálu. 

Rozšírenie ponuky verejných multifunkčných priestorov pre šport a 

voľný čas v meste. 

Vybudovanie verejných multifunkčných 

priestorov pre šport a voľný čas.  

Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Kľúčový  

Kľúčoví partneri a ich 

úloha 

Mesto Žarnovica. Športové kluby v meste. Aktívne miestne komunity. 

Študentský parlament. 

Čas implementácie 

nástroja 
  3Q/2021 - 4Q/2027 

Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 

Druh zdroja 
Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 

Finančné 
3 000 000,00 

€ 

EU fondy, 

dotácie, úvery, 

rozpočet mesta 

Šport a voľný čas 
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Podmienenosť efektívnosti  

využitia daného nástroja 

Inštitucionálna 
Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 

 -  -  - Nie 

Špecifický cieľ Nástroje na dosiahnutie špecifického cieľa 

2.2.2. Vytvárať a 

rekonštruovať 

priestory pre oblasť 

športu 

Identifikácia nástroja Charakteristika 

Zabezpečenie pravidelnej údržby a revitalizácie detských ihrísk. 

Vytvorenie systému prezentácie informácií o dostupnosti športových 

ihrísk v meste pre verejnosť. 

Údržba, revitalizácia a sprístupňovanie detských 

ihrísk a športovísk 

Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Doplnkový  

Kľúčoví partneri a ich 

úloha 

Mesto Žarnovica. Aktívne miestne komunity. Základná škola v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Športové kluby. 

Čas implementácie 

nástroja 
 3Q/2021 - 4Q/2027 

Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 

Druh zdroja 
Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 

 Finančné, 

materiálne 
350 000,00 € 

EU fondy, 

dotácie, úvery, 

rozpočet mesta 

Šport a voľný čas 

Školstvo a 

mládež 

Podmienenosť efektívnosti  

využitia daného nástroja 

Inštitucionálna 
Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 

 -  -  - - 

Špecifický cieľ Nástroje na dosiahnutie špecifického cieľa 

2.2.3. Rozvíjať 

obsahové zameranie 

vzdelávania a 

služieb kultúry 

Identifikácia nástroja Charakteristika 
Organizovať, resp. zabezpečiť väčšieho počtu kultúrnych podujatí 

rôzneho charakteru a žánru. 

Zabezpečenie širšej ponuky kultúrnych podujatí 

Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Kľúčový  

Kľúčoví partneri a ich 

úloha 
Mesto Žarnovica.  Aktívne umelecké telesá v meste. 

Čas implementácie 

nástroja 
 3Q/2021 - 4Q/2027 

Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 
Druh zdroja 

Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 
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 - 300 000,00 € 

EU fondy, 

dotácie, úvery, 

rozpočet mesta 

Kultúra 

Podmienenosť efektívnosti  

využitia daného nástroja 

Inštitucionálna 
Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 

 -  -  - - 

Špecifický cieľ Nástroje na dosiahnutie špecifického cieľa 

2.2.3. Rozvíjať 

obsahové zameranie 

vzdelávanie a 

služieb kultúry 

Identifikácia nástroja Charakteristika Zvýšiť počet publikácií v mestskej knižnici. 

Rozšírenie ponuky knižného fondu v mestskej 

knižnici 

Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Doplnkový  

Kľúčoví partneri a ich 

úloha 
Mesto Žarnovica 

Čas implementácie 

nástroja 
 3Q/2021 - 4Q/2027 

Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 

Druh zdroja 
Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 

Finančné 20 000,00 € 

EU fondy, 

dotácie, úvery, 

rozpočet mesta 

Kultúra 

Podmienenosť efektívnosti  

využitia daného nástroja 

Inštitucionálna 
Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 

 -  - - - 

Špecifický cieľ Nástroje na dosiahnutie špecifického cieľa 

2.2.4. Budovať 

spoluprácu medzi 

vzdelávacími 

inštitúciami v meste 

Žarnovica s 

dôrazom na 

duálnom vzdelávanie 

a potreby trhu práce 

Identifikácia nástroja Charakteristika 

Vytvorenie každoročne sa opakujúceho podujatia, ktoré vytvorí 

priestor pre priame vyhľadávanie vhodných absolventov 

reflektujúcich potreby zamestnávateľov v území. 

Kariérne dni realizované v spolupráci so SŠ a VŠ 

pre absolventov 

Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Kľúčový  

Kľúčoví partneri a ich 

úloha 
Podnikateľské subjekty, SOŠ, vysoké školy 

Čas implementácie 

nástroja 
 3Q/2021 - 4Q/2027 
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Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 

Druh zdroja 
Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 

 Finančné, 

materiálne 
10 000,00 € 

EU fondy, 

dotácie, úvery, 

rozpočet mesta, 

súkromné 

Školstvo a 

mládež 

Podmienenosť efektívnosti  

využitia daného nástroja 

Inštitucionálna 
Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 

 -  -  - - 

Špecifický cieľ Nástroje na dosiahnutie špecifického cieľa 

2.3.1 Podporiť 

individuálnu bytovú 

výstavbu a výstavbu 

bytov 

Identifikácia nástroja Charakteristika Výstavba bytov pre nezávislé bývanie seniorov 

Výstavba bytov pre nezávislé bývanie seniorov 

Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Kľúčový 

Kľúčoví partneri a ich 

úloha 
Mesto Žarnovica, súkromní investori. 

Čas implementácie 

nástroja 
 3Q/2021 - 4Q/2027 

Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 

Druh zdroja 
Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 

Finančné, 

materiálne 

3 000 000,00 

€ 

EU fondy, 

dotácie, úvery, 

rozpočet mesta, 

súkromné 

Bývanie 

Podmienenosť efektívnosti  

využitia daného nástroja 

Inštitucionálna 
Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 

 -  -  - 

Budovanie 

príslušnej 

technickej 

infraštruktúry 

pre IBV a KBV 

Špecifický cieľ Nástroje na dosiahnutie špecifického cieľa 

2.3.1 Podporiť 

individuálnu bytovú 
Identifikácia nástroja Charakteristika Výstavba bytov nižšieho štandardu 
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výstavbu a výstavbu 

bytov 

Výstavba bytov nižšieho štandardu 

Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Kľúčový  

Kľúčoví partneri a ich 

úloha 
Mesto Žarnovica, súkromní investori. 

Čas implementácie 

nástroja 
 3Q/2021 - 4Q/2027 

Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 

Druh zdroja 
Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 

Finančné, 

materiálne 

2 000 000,00 

€ 

EU fondy, 

dotácie, úvery, 

rozpočet mesta 

Bývanie 

Podmienenosť efektívnosti  

využitia daného nástroja 

Inštitucionálna 
Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 

 -  -  - 

Budovanie 

príslušnej 

technickej 

infraštruktúry 

pre IBV a KBV 

Špecifický cieľ Nástroje na dosiahnutie špecifického cieľa 

2.3.1 Podporiť 

individuálnu bytovú 

výstavbu a výstavbu 

bytov 

Identifikácia nástroja Charakteristika Budovanie príslušnej technickej infraštruktúry pre IBV a KBV   

Budovanie príslušnej technickej infraštruktúry 

pre IBV a KBV 

Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Kľúčový 

Kľúčoví partneri a ich 

úloha 
Mesto Žarnovica, súkromní investori. 

Čas implementácie 

nástroja 
 3Q/2021 - 4Q/2027 

Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 

Druh zdroja 
Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 

 Finančné 
2 000 000,00 

€ 

EU fondy, 

dotácie, úvery, 

rozpočet mesta 

Infraštruktúra 
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Podmienenosť efektívnosti  

využitia daného nástroja 

Inštitucionálna 
Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 

 -  -  -  - 

Špecifický cieľ Nástroje na dosiahnutie špecifického cieľa 

2.3.1 Podporiť 

individuálnu bytovú 

výstavbu a výstavbu 

bytov 

Identifikácia nástroja Charakteristika Realizácia projektov IBV a KBV.  

Realizácia projektov IBV a KBV 

Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Kľúčový 

Kľúčoví partneri a ich 

úloha 
Mesto Žarnovica, súkromní investori. 

Čas implementácie 

nástroja 
 3Q/2021 - 4Q/2027 

Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 

Druh zdroja 
Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 

 Finančné 
2 000 000,00 

€ 

EU fondy, 

dotácie, úvery, 

rozpočet mesta 

Bývanie 

Podmienenosť efektívnosti  

využitia daného nástroja 

Inštitucionálna 
Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 

 -  -  - 

Budovanie 

príslušnej 

technickej 

infraštruktúry 

pre IBV a KBV 

Špecifický cieľ Nástroje na dosiahnutie špecifického cieľa 

2.3.1 Podporiť 

individuálnu bytovú 

výstavbu a výstavbu 

bytov 

Identifikácia nástroja Charakteristika 
Dobudovanie potrebnej technickej infraštruktúry v mestských 

častiach.  

Dobudovanie technickej infraštruktúry 

v mestských častiach 

Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Doplnkový 

Kľúčoví partneri a ich 

úloha 
SPP, mesto Žarnovica 

Čas implementácie 

nástroja 
 3Q/2021 - 4Q/2027 
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Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 

Druh zdroja 
Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 

 Finančné 
1 000 000,00 

€ 

EU fondy, 

dotácie, úvery, 

rozpočet mesta 

Infraštruktúra 

Podmienenosť efektívnosti  

využitia daného nástroja 

Inštitucionálna 
Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 

 -  -  - 

Budovanie 

príslušnej 

technickej 

infraštruktúry 

pre IBV a KBV 

Špecifický cieľ Nástroje na dosiahnutie špecifického cieľa 

2.3.2 Zvýšiť 

integráciu MRK 

v rámci skvalitnenia 

podmienok bývania 

Identifikácia nástroja Charakteristika 

Podpora integrácie MRK prostredníctvom vysporiadania vlastníckych 

vzťahov, zlepšenia, resp. zabezpečenia hygienických štandardov 

a pod.  

Podpora integrácie MRK  

Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Kľúčový  

Kľúčoví partneri a ich 

úloha 
Mesto Žarnovica, MRK.  

Čas implementácie 

nástroja 
 3Q/2021 - 4Q/2027 

Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 

Druh zdroja 
Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 

 Finančné 100 000,00 € 

EU fondy, 

dotácie, 

rozpočet mesta 

Soc. pomoc a 

soc. služby 

Bývanie 

Podmienenosť efektívnosti  

využitia daného nástroja 

Inštitucionálna 
Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 

 -  -  - - 

Špecifický cieľ Nástroje na dosiahnutie špecifického cieľa 

3.1.1. Vytváranie 

lepších podmienok 

na separáciu odpadu 

Identifikácia nástroja Charakteristika 

Navýšiť počet zberných nádob a zberných miest, skvalitniť podmienky 

zberu odpadu. 
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Zvyšovanie zberných a triediacich kapacít 

Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Kľúčový, napojenie na obehovú ekonomiku 

Kľúčoví partneri a ich 

úloha 
Mesto Žarnovica, verejnosť, podniky 

Čas implementácie 

nástroja 
 3Q/2021 - 4Q/2027 

Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 

Druh zdroja 
Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 

Finančné, 

materiálne 
500 000,00 € 

rozpočet mesta, 

EÚ fondy, 

dotácie,  

Odpad. 

Hospodárstvo 

Podmienenosť efektívnosti  

využitia daného nástroja 

Inštitucionálna 
Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 

Väčšia 

previazanosť 

partnerov  

- -  - 

Špecifický cieľ Nástroje na dosiahnutie špecifického cieľa 

3.1.1. Vytváranie 

lepších podmienok 

na separáciu odpadu 

Identifikácia nástroja Charakteristika 
Technická a technologická inovácia systému separovania a 

zhodnocovania odpadov 

Modernizovať technické vybavenie pre 

separovanie a zhodnocovanie odpadov 

Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Kľúčový, napojenie na obehovú ekonomiku 

Kľúčoví partneri a ich 

úloha 
Mesto Žarnovica, verejnosť, podniky 

Čas implementácie 

nástroja 
 3Q/2021 - 4Q/2027 

Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 

Druh zdroja 
Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 

Finančné, 

materiálne 
500 000,00 € 

rozpočet mesta, 

EÚ fondy, 

dotácie,  

Odpad. 

Hospodárstvo 

Podmienenosť efektívnosti  

využitia daného nástroja 
Inštitucionálna 

Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 



KÓPIA

Číslo spisu Por.č.záznamu Číslo záznamu Typ záznamu Forma originálu
0005375/2021 Externý doručený záznam hodnoverná elektronická

  Šablóna PHRSR 2020, verzia 1.0.1 

Strana 59 z 90 

 

Väčšia 

previazanosť 

partnerov  

- -  - 

Špecifický cieľ Nástroje na dosiahnutie špecifického cieľa 

3.1.1. Vytváranie 

lepších podmienok 

na separáciu odpadu 

Identifikácia nástroja Charakteristika  Informačné kampane a iné popularizačné aktivity. 

Zvyšovanie povedomia o separovaní odpadu 

Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Kľúčový, napojenie na obehovú ekonomiku 

Kľúčoví partneri a ich 

úloha 
Mesto Žarnovica, verejnosť, podniky 

Čas implementácie 

nástroja 
 3Q/2021 - 4Q/2027 

Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 

Druh zdroja 
Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 

Finančné, 

materiálne, 

administratívne 

30 000,00 € 

rozpočet mesta, 

EÚ fondy, 

dotácie 

Odpadové 

hospodárstvo 

Podmienenosť efektívnosti  

využitia daného nástroja 

Inštitucionálna 
Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 

Väčšia 

previazanosť 

partnerov  

- -  - 

Špecifický cieľ Nástroje na dosiahnutie špecifického cieľa 

3.2.1. Dobudovanie 

a prevádzkovanie 

vodovodnej siete 

Identifikácia nástroja Charakteristika 
Dobudovanie kapacity verejného vodovodu. Prepojenie Pohronského 

skupinového vodovodu so Žarnovickým skupinovým vodovodom. 

Dobudovanie resp. zvýšenie kapacity vodovodu 

Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Kľúčový  

Kľúčoví partneri a ich 

úloha 
Mesto Žarnovica,, podniky 

Čas implementácie 

nástroja 
 3Q/2021 - 4Q/2027 

Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 
Druh zdroja 

Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 
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Finančné, 

materiálne 

7 000 000,00 

€ 

EU fondy, 

dotácie, 

StVaPS, 

rozpočet mesta 

Infraštruktúra 

Podmienenosť efektívnosti  

využitia daného nástroja 

Inštitucionálna 
Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 

- - -  - 

Špecifický cieľ Nástroje na dosiahnutie špecifického cieľa 

3.2.1. Dobudovanie 

a prevádzkovanie 

vodovodnej siete 

Identifikácia nástroja Charakteristika 

 V nadväznosti na nástroj dobudovanie kapacity verejného vodu je 

potrebné zabezpečiť rekonštrukciu prívodného potrubia Žarnovického 

skupinového vodovodu. 

Rekonštrukcia prívodného potrubia 

Žarnovického skupinového vodovodu 

Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Kľúčový  

Kľúčoví partneri a ich 

úloha 
Mesto Žarnovica, podniky 

Čas implementácie 

nástroja 
 3Q/2021 - 4Q/2027 

Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 

Druh zdroja 
Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 

Finančný, 

materiálny 
500 000,00 € 

EU fondy, 

dotácie, 

StVaPS, 

rozpočet mesta, 

združenie obcí 

Infraštruktúra 

Podmienenosť efektívnosti  

využitia daného nástroja 

Inštitucionálna 
Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 

- - -  - 

Špecifický cieľ Nástroje na dosiahnutie špecifického cieľa 

3.2.1. Dobudovanie 

a prevádzkovanie 

vodovodnej siete 

Identifikácia nástroja Charakteristika 
Vybudovanie nových zdrojov vody ako alternatívne riešenie 

nedostatku pitnej vody v meste 

Vybudovanie nových zdrojov vody a napojenie 

na vodovod 

Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Kľúčový  
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Kľúčoví partneri a ich 

úloha 
Mesto Žarnovica, Intechenergo, správca sietí 

Čas implementácie 

nástroja 
2023 

Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 

Druh zdroja 
Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 

Finančný, 

materiálny 

1 000 000,00 

€  

Súkromné 

zdroje, 

rozpočet mesta, 

OP Slovensko 

Súkromné 

zdroje, rozpočet 

mesta, OP 

Slovensko 

Podmienenosť efektívnosti  

využitia daného nástroja 

Inštitucionálna 
Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 

- - - - 

Špecifický cieľ Nástroje na dosiahnutie špecifického cieľa 

3.2.2. Odvádzanie a 

čistenie odpadových 

vôd 

Identifikácia nástroja Charakteristika 
Rekonštrukcia ČOV vrátane kanalizačnej siete a tým zvýšenie 

napojenosti občanov a firiem na kanalizáciu. 

Dobudovanie kanalizácie a ČOV - pre 

aglomeráciu Žarnovica 

Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Kľúčový 

Kľúčoví partneri a ich 

úloha 
Mesto Žarnovica, podniky 

Čas implementácie 

nástroja 
 3Q/2021 - 4Q/2027 

Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 

Druh zdroja 
Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 

Finančné, 

materiálne 

7 000 000,00 

€ 

EU fondy, 

dotácie, 

StVaPS, 

rozpočet mesta 

Infraštruktúra 

Podmienenosť efektívnosti  

využitia daného nástroja 

Inštitucionálna 
Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 

- - -  - 

Špecifický cieľ Nástroje na dosiahnutie špecifického cieľa 
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3.2.3. Budovanie 

protipovodňových 

opatrení 

Identifikácia nástroja Charakteristika 
 Výstavba protipovodňových opatrení so zámerom ochrany 

zastavaného územia mesta 

Realizácia preventívnych opatrení na ochranu 

pred povodňami 

Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Kľúčový  

Kľúčoví partneri a ich 

úloha 
Mesto Žarnovica, podniky 

Čas implementácie 

nástroja 
 3Q/2021 - 4Q/2027 

Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 

Druh zdroja 
Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 

Finančné, 

materiálne 
100 000,00 € 

EU fondy, 

dotácie, 

rozpočet mesta, 

správca 

povodia 

Životné 

prostredie 

Podmienenosť efektívnosti  

využitia daného nástroja 

Inštitucionálna 
Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 

- - -  - 

Špecifický cieľ Nástroje na dosiahnutie špecifického cieľa 

3.2.4. Budovanie a 

revitalizácia 

zelených plôch, 

oddychových 

priestranstiev 

Identifikácia nástroja Charakteristika Zvyšovanie prírodných prvkov v meste 

Revitalizácia priestranstiev vrátane starostlivosti 

o verejnú zeleň 

Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Kľúčový  

Kľúčoví partneri a ich 

úloha 
Mesto Žarnovica, podniky 

Čas implementácie 

nástroja 
 3Q/2021 - 4Q/2027 

Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 

Druh zdroja 
Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 

Finančné, 

materiálne 
500 000,00 € 

EU fondy, 

dotácie, 

rozpočet mesta 

Životné 

prostredie 
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Podmienenosť efektívnosti  

využitia daného nástroja 

Inštitucionálna 
Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 

- - -  - 

Špecifický cieľ Nástroje na dosiahnutie špecifického cieľa 

3.3.1. Znižovanie 

energetickej záťaže  

Identifikácia nástroja Charakteristika Znižovanie energetickej náročnosti budov mesta 

Znižovanie energetickej náročnosti budov vo 

vlastníctve mesta Žarnovica 

Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Kľúčový  

Kľúčoví partneri a ich 

úloha 
Mesto Žarnovica, podniky 

Čas implementácie 

nástroja 
 3Q/2021 - 4Q/2027 

Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 

Druh zdroja 
Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 

Finančné, 

materiálne 

1 500 000,00 

€ 

rozpočet mesta, 

EU fondy, 

dotácie 

Životné 

prostredie 

Podmienenosť efektívnosti  

využitia daného nástroja 

Inštitucionálna 
Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 

- - -  - 

Špecifický cieľ Nástroje na dosiahnutie špecifického cieľa 

3.4.1. Vytváranie 

podmienok pre 

alternatívne bez 

emisné a nízko 

emisné formy 

dopravy  

Identifikácia nástroja Charakteristika 
Budovanie technickej infraštruktúry potrebnej pre udržateľnejšie 

spôsoby dopravy. 

Dobudovanie cyklotrasy a chodníkov ZC. 

Výstavba alternatívnych prvkov dopravnej 

infraštruktúry. 

Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Kľúčový  

Kľúčoví partneri a ich 

úloha 
Mesto Žarnovica, podniky 

Čas implementácie 

nástroja 
 3Q/2021 - 4Q/2027 

Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 
Druh zdroja 

Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 
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Finančné, 

materiálne 
150 000,00 € 

rozpočet mesta, 

EU fondy, 

dotácie 

Infraštruktúra 

Podmienenosť efektívnosti  

využitia daného nástroja 

Inštitucionálna 
Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 

- - -  - 

Špecifický cieľ Nástroje na dosiahnutie špecifického cieľa 

3.4.2. Dobudovanie 

nových cestných 

komunikácií 

a protihlukových 

stien 

Identifikácia nástroja Charakteristika 
Budovanie technickej infraštruktúry potrebnej pre udržateľnejšie 

a efektívnejšie spôsoby dopravy 

Nové napojenie sídliska a plánovaného 

rozšírenia obytného územia  

Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Kľúčový  

Kľúčoví partneri a ich 

úloha 
Mesto Žarnovica, podniky 

Čas implementácie 

nástroja 
 3Q/2021 - 4Q/2027 

Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 

Druh zdroja 
Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 

Finančné, 

materiálne 
500 000,00 € 

rozpočet mesta, 

,EU fondy, 

dotácie, 

bankové úvery 

Infraštruktúra 

Podmienenosť efektívnosti  

využitia daného nástroja 

Inštitucionálna 
Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 

- - -  - 

Špecifický cieľ Nástroje na dosiahnutie špecifického cieľa 

3.4.2. Dobudovanie 

nových cestných 

komunikácií 

a protihlukových 

stien 

Identifikácia nástroja Charakteristika 
Budovanie technickej infraštruktúry potrebnej pre udržateľnejšie 

a efektívnejšie spôsoby dopravy 

Nové spojenie mesta s časťou Žarnovická Huta 

Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Kľúčový  

Kľúčoví partneri a ich 

úloha 
Mesto Žarnovica, podniky 

Čas implementácie 

nástroja 
 3Q/2021 - 4Q/2027 
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Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 

Druh zdroja 
Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 

Finančné, 

materiálne 
500 000,00 € 

rozpočet mesta, 

EU fondy, 

dotácie, 

bankové úvery 

Infraštruktúra 

Inštitucionálna 
Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 

Podmienenosť efektívnosti  

využitia daného nástroja 
- - -  - 

Špecifický cieľ Nástroje na dosiahnutie špecifického cieľa 

3.4.2. Dobudovanie 

nových cestných 

komunikácií 

a protihlukových 

stien 

Identifikácia nástroja Charakteristika 
Budovanie technickej infraštruktúry potrebnej pre udržateľnejšie 

a efektívnejšie spôsoby dopravy 

Dobudovanie nových miestnych komunikácií pre 

projekty IBV a KBV 

Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Kľúčový  

Kľúčoví partneri a ich 

úloha 
Samospráva, podniky 

Čas implementácie 

nástroja 
 3Q/2021 - 4Q/2027 

Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 

Druh zdroja 
Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 

Finančné, 

materiálne 
500 000,00 € 

rozpočet mesta, 

EU fondy, 

dotácie, 

bankové úvery 

Infraštruktúra 

Podmienenosť efektívnosti  

využitia daného nástroja 

Inštitucionálna 
Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 

- - -  - 

Špecifický cieľ Nástroje na dosiahnutie špecifického cieľa 

3.4.2. Dobudovanie 

nových cestných 
Identifikácia nástroja Charakteristika 

Budovanie technickej infraštruktúry potrebnej pre udržateľnejšie 

a efektívnejšie spôsoby dopravy 
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komunikácií 

a protihlukových 

stien 

Zamedzenie nadmernému hluku z dopravy 

budovaním protihlukových stien 

Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Kľúčový  

Kľúčoví partneri a ich 

úloha 
Mesto Žarnovica, podniky 

Čas implementácie 

nástroja 
 3Q/2021 - 4Q/2027 

Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 

Druh zdroja 
Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 

Finančné, 

materiálne 

5 000 000,00 

€ 
NDS - 

Podmienenosť efektívnosti  

využitia daného nástroja 

Inštitucionálna 
Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 

- - -  - 

Špecifický cieľ Nástroje na dosiahnutie špecifického cieľa 

4.1. 1. Využiť 

potenciál obyvateľov 

pre účelný 

a efektívny rozvoj 

mesta 

Identifikácia nástroja Charakteristika 

Vytvorenie systému pre podporu spolupráce, participácie, 

angažovanosti, zdieľania informácií a  zapojenia obyvateľov, 

podnikateľských subjektov, neziskových organizácií do rozhodovacích 

procesov s využitím elektronického 

hlasovania/pripomienkovania/podávania podnetov a návrhov.  

Vytvorenie fyzického priestoru pre rozvoj spolupráce a participácie 

medzi subjektmi. 

Fyzická a digitálna (online/offline) platforma pre 

participáciu komunity 

Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Súvisiaci, zabezpečujúci synergiu s inými cieľmi 

Kľúčoví partneri a ich 

úloha 

Obyvatelia, neziskové organizácie, miestne komunity, MU, stredné 

školy (4.ročníky- noví voliči) - aktivizácia participácie obyvateľov, 

vzdelávanie ohľadne významu participácie 

Čas implementácie 

nástroja 
 3Q/2021 - 4Q/2027 

Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 

Druh zdroja 
Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 

Finančné 10 000,00 €  

Rozpočet 

mesta, dotácie, 

EU fondy 

Vzťahy s 

verejnosťou 
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Podmienenosť efektívnosti  

využitia daného nástroja 

Inštitucionálna 
Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 

 - 

Zriadenie 

pracovnej 

pozície alebo 

poverenie 

pracovníka, 

ktorý sa bude 

venovať www 

stránke mesta 

a správe 

platforiem a 

zabezpečí 

optimálny 

presun 

informácií 

medzi MU a 

obyvateľmi v 

oboch 

smeroch 

 - 
Webová stránka 

mesta. 

Špecifický cieľ Nástroje na dosiahnutie špecifického cieľa 

4.1.1. Využiť 

potenciál obyvateľov 

pre účelný 

a efektívny rozvoj 

mesta 

Identifikácia nástroja Charakteristika 
Vytvorenie priestoru občanom priamo sa zapojiť do rozhodovania o 

prerozdelení časti verejných zdrojov.  

Participatívny rozpočet 

Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Doplnkový 

Kľúčoví partneri a ich 

úloha 
Obyvatelia a poverení zamestnanci MU 

Čas implementácie 

nástroja 
3Q/2021 - 4Q/2027 

Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 

Druh zdroja 
Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 

Finančné 100 000,00 € rozpočet mesta 
Participatívny 

rozpočet 

Podmienenosť efektívnosti  

využitia daného nástroja 
Inštitucionálna 

Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 
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VZN a príslušné 

usmernenia 

Poverení 

zamestnanci 

MU 

 - - 

Špecifický cieľ Nástroje (opatrenia/aktivity/investície/programy/projekty) na dosiahnutie špecifického cieľa 

5.1.1.Optimalizovať 

procesy v 

samospráve z 

hľadiska efektívnosti 

a účelnosti 

Identifikácia nástroja Charakteristika 

Vytvorenie 

- novej,  

- modernej,  

- responzívnej,  

- s ostatnými platfomami prepojenej,  

- jednoducho spravovateľnej webovej stránky mesta.  

Webová stránka mesta 

Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Kľúčový, zabezpečujúci synergiu s inými cieľmi  

Kľúčoví partneri a ich 

úloha 
Mestský úrad 

Čas implementácie 

nástroja 
 3Q/2021 - 4Q/2027 

Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 

Druh zdroja 
Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 

Finančné 5 000,00 € rozpočet mesta 
Vzťahy s 

verejnosťou 

Podmienenosť efektívnosti  

využitia daného nástroja 

Inštitucionálna 
Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 

- -  - 

Fyzická 

a digitálna 

(online/offline) 

komunita pre 

participáciu 

komunity 

Špecifický cieľ Nástroje na dosiahnutie špecifického cieľa 

5.1.1.Optimalizovať 

procesy v 

samospráve z 

hľadiska efektívnosti 

a účelnosti 

Identifikácia nástroja Charakteristika 

Sprístupnenie údajov o meste, mestských organizáciách a ďalších 

subjektoch, za účelom spravovania vecí verejných cez zvyšovanie 

transparentnosti, efektivity a zodpovednosti. 

zlepšovanie vládnutia a spravovania vecí verejných.  

Sprístupnenie dokumentov, materiálov, agendy, úloha, kalendára 

zamestnancov MsÚ a poslancov MsZ. 
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Optimalizácia riadenia, zabezpečenie integrovaného a inteligentného 

plánovania. 

Zjednodušenie dostupnosti služieb pre občanov. 

Zvýšenie transparentnosti, otvorená dátová 

platforma. 

Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Kľúčový,  zabezpečujúci synergiu s inými cieľmi 

Kľúčoví partneri a ich 

úloha 
Mestský úrad, BBSK, ŠÚ 

Čas implementácie 

nástroja 
 3Q/2021 - 4Q/2027 

Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 

Druh zdroja 
Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 

 Finančné 15 000,00 € Rozpočet mesta Správa úradu 

Podmienenosť efektívnosti  

využitia daného nástroja 

Inštitucionálna 
Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 

 VZN a smernice. 
 Softvérové 

vybavenie. 

 Datasety 

údajov  

Fyzická 

a digitálna 

(online/offline) 

komunita pre 

participáciu 

komunity. 

Webová stránka. 

Špecifický cieľ Nástroje na dosiahnutie špecifického cieľa 

5.1.1. Optimalizovať 

procesy v 

samospráve z 

hľadiska efektívnosti 

a účelnosti 

Identifikácia nástroja Charakteristika 
Zvýšenie osobnej bezpečnosti.                                                                                                                 

Zvýšenie digitálnej bezpečnosti 

Zvýšenie bezpečnosti v meste Žarnovica 

Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Kľúčový 

Kľúčoví partneri a ich 

úloha 
MU, oddelenie IKT 

Čas implementácie 

nástroja 
 3Q/2021 - 4Q/2027 

Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 
Druh zdroja 

Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 
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Finančné 10 000,00 € Rozpočet mesta  
Bezpečnosť a 

ver. poriadok 

Podmienenosť efektívnosti  

využitia daného nástroja 

Inštitucionálna 
Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 

 -  -  - - 

Špecifický cieľ Nástroje na dosiahnutie špecifického cieľa 

5.1.1. Optimalizovať 

procesy v 

samospráve z 

hľadiska efektívnosti 

a účelnosti 

Identifikácia nástroja Charakteristika 

Dlhodobá aktivita na zviditeľnenie pozitív mesta v širokej a 

podnikateľskej verejnosti, ako moderného mesta, kde sa dobre 

podniká a žije. 

Budovanie imidžu značky mesta 

Význam nástroja pre 

naplnenie cieľa 
Doplnkový, zabezpečujúci synergiu s inými cieľmi 

Kľúčoví partneri a ich 

úloha 

Mesto Žarnovica, podnikateľské subjekty v meste a obyvatelia mesta, 

školy 

Čas implementácie 

nástroja 
 3Q/2021 - 4Q/2027 

Potreba zdrojov pre 

implementáciu nástroja 

Druh zdroja 
Potrebný 

objem  

Možnosti 

pokrytia 

potreby 

Väzba na 

programový 

rozpočet 

Finančné 10 000,00 € rozpočet mesta 
Vzťahy s 

verejnosťou 

Podmienenosť efektívnosti  

využitia daného nástroja 

Inštitucionálna 
Organizačná

/procesná 
Informačná  

Implementácia 

iného nástroja 

 -  -  - - 

 

4.2. Postup pri implementácii PHRSR (rozdelenie úloh, činností a zodpovedností, časový harmonogram, implementačná štruktúra vrátane princípov, procesov a 

systému riadenia implementácie a riadenia rizík) 

  Plánovací rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Strategický cieľ  1.1. 

Konkurencieschopná 

miestna ekonomika s 

minimálnymi 

Špecifický cieľ 

1.1.1  

Podporovať 

lokalizáciu 

Pre lokalizáciu nových 

výrobných aktivít prioritne 

revitalizovať nefunkčné 

plochy a objekty 
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negatívnymi vplyvmi 

na kvalitu života v 

meste 

podnikov, ktoré 

využívajú 

ekologické 

technológie  

Obmedziť vznik a rozvoj 

podnikateľských aktivít s 

negatívnymi vplyvmi na 

kvalitu života obyvateľov 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Špecifický cieľ 

1.1.2 Podporovať 

nahrádzanie 

existujúcich 

výrobných 

technológií 

novými 

ekologickejšími 

postupmi 

Podporovať transfer 

nových ekologicky 

orientovaných technológií 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Dobudovať chýbajúcu 

technickú infraštruktúru v 

priemyselných zónach 

       

Špecifický cieľ 

1.1.3. Zlepšiť a 

skvalitniť 

infraštruktúru 

slúžiacu na 

podnikateľské 

aktivity 

Po rekonštrukcii kaštieľa 

poskytnúť priestor aj 

vybraným podnikateľským 

aktivitám 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Míľniky 

M1. Počet podnikov nahrádzajúcich 

zastaralé technológie  
Zodpovedný partner: Podnikateľské subjekty 

M2. Počet nových objektov infraštruktúry 

pre podporu podnikateľských aktivít 
Zodpovedný partner: Mesto Žarnovica 

Strategický cieľ 1.2. 

Životaschopné mikro 

a malé podniky 

poskytujúce široké 

spektrum služieb pre 

obyvateľstvo 

Špecifický cieľ 

1.2.1. Vytvárať 

podmienky pre 

vznik a rozvoj 

prevádzok 

poskytujúcich 

nedostatkové a 

nové druhy 

služieb a 

maloobchodných 

predajní 

Vypracovať komunikačnú 

stratégiu s podnikateľskými 

subjektami 
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Špecifický cieľ 

1.2.2. Rozvíjať a 

vytvoriť 

podmienky pre 

služby 

zamerané/spojené 

s rekreačno-

relaxačnými 

aktivitami 

Rozšírenie služieb 

súvisiacich s vodnou 

turistikou, cykloturistikou, 

agroturistikou a 

chalupárčením 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Rozšíriť existujúce 

ubytovaciu kapacitu o 

zariadenia hotelového typu 

       

Rekonštrukcia hradu 

Revište a kaštieľa 
       

Míľniky 
M3. Počet nových druhov rekreačno-

relaxačný služieb/zariadení  
Zodpovedný partner: Mesto Žarnovica, podnikateľské subjekty 

Strategický cieľ 2. 1. 

Skvalitniť 

zdravotnícke a 

sociálne služby v 

meste 

Špecifický cieľ 

2.1.1. Skvalitniť, 

udržať a/alebo 

rozšíriť ponuku 

zdravotníckych 

služieb 

Udržať súčasné ambulancie 

lekárov v rámci Centra 

integrovanej zdravotnej 

starostlivosti 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Rozšíriť ponuku odborných 

ambulancií 
       

Špecifický cieľ 

2.1.2. Skvalitniť a 

rozšíriť ponuku 

sociálnych 

služieb 

Poskytovanie terénnych 

sociálnych služieb a práce s 

komunitami 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Vybudovanie zariadenia 

sociálnych služieb 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Míľniky 

M4. Počet ambulancií  Zodpovedný partner: Mesto Žarnovica 

M5.Novootvorené kapacity sociálnych 

služieb 
Zodpovedný partner: Mesto Žarnovica 

Strategický cieľ 2. 2. 

Modernizovať služby 

občanov v oblasti 

vzdelávania, športu a 

kultúry 

Špecifický cieľ 

2.2.1. Zabezpečiť 

moderné 

vybavenie IKT 

v úrade a vo 

vzdelávacích a 

kultúrnych 

inštitúciách 

Dobudovanie kvalitnej 

informačno-technologickej 

infraštruktúry a techniky na 

mestskom úrade, v 

materskej škole, základných 

školách, v ZUŠ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Skvalitnenie vybavenia ZUŠ 

(šatne, skladové priestory, 

modelovňa, zvuková 

izolácia stien) 
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Dobudovanie kvalitnej 

informačno-technologickej 

infraštruktúry a ozvučenia v 

kultúrnom dome 

       

Skvalitnenie  technického 

vybavenia mestskej knižnice 
       

Špecifický cieľ 

2.2.2. Vytvárať a 

rekonštruovať 

priestory pre 

oblasť športu 

Vybudovanie verejných 

multifunkčných priestorov 

pre šport a voľný čas 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Údržba a revitalizácia 

a sprístupňovanie detských 

ihrísk a športovísk 

       

Špecifický cieľ 

2.2.3. Rozvíjať 

obsahové 

zameranie 

vzdelávania a 

služieb kultúry 

Zabezpečenie širšej ponuky 

kultúrnych podujatí 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Rozšírenie ponuky knižného 

fondu v mestskej knižnici 
       

Kariérne dni realizované v 

spolupráci so SŠ a VŠ pre 

absolventov 

       

Míľniky 

M6. Nárast počtu žiakov vo vzdelávacích 

inštitúciách v meste 
Zodpovedný partner: Mesto Žarnovica 

M7. Počet kultúrnych podujatí Zodpovedný partner: Mesto Žarnovica 

M8. Počet športových podujatí Zodpovedný partner: Mesto Žarnovica 

Strategický cieľ 2.3 

Rozvíjať bytovú 

politiku mesta s 

ohľadom na rôzne 

cieľové skupiny 

obyvateľov 

Špecifický cieľ 

2.3.1. Podporiť 

individuálnu 

bytovú výstavbu a 

výstavbu bytov 

Výstavba bytov pre 

nezávislé bývanie seniorov 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Výstavba bytov nižšieho 

štandardu 
       

Budovanie príslušnej 

technickej infraštruktúry 

pre IBV a KBV 

       

Realizácia projektov IBV a 

KBV 
       

Dobudovanie technickej 

infraštruktúry v mestských 

častiach 
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Špecifický cieľ 

2.3.2. Zvýšiť 

integráciu MRK v 

rámci 

skvalitnenia 

podmienok 

bývania 

Podpora integrácie MRK  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Míľniky 
M9. Počet nových bytov  Zodpovedný partner: Mesto Žarnovica, súkromní investori 

M10. Počet projektov IBV a KBV Zodpovedný partner: Mesto Žarnovica, súkromní investori 

Strategický cieľ 3.1. 

Zvýšenie miery 

separovania a 

zhodnocovania 

odpadov 

Špecifický cieľ 

3.1.1. Vytváranie 

lepších 

podmienok na 

separáciu odpadu 

Zvyšovanie zberných 

a triediacich kapacít 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Modernizovať technické 

vybavenie pre separovanie 

a zhodnocovanie odpadov 

       

Zvyšovanie povedomia o 

separovaní odpadu 
       

Míľniky 

M11. Zníženie objemu odpadu 

zneškodneného skládkovaním  
Zodpovedný partner: Mesto Žarnovica 

M12. Zvýšenie podielu separovaného 

odpadu na celkovom odpade 
Zodpovedný partner: Mesto Žarnovica 

Strategický cieľ 3.2. 

Efektívne 

hospodárenie s 

vodou v krajine a 

budovanie 

infraštruktúry pre 

odvádzanie 

odpadových vôd s 

eliminovaním resp. 

znižovaním 

negatívnych 

dopadov na životné 

prostredie 

Špecifický cieľ 

3.2.1. 

Dobudovanie a 

prevádzkovanie 

vodovodnej siete 

Dobudovanie resp. zvýšenie 

kapacity vodovodu 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Rekonštrukcia prívodného 

potrubia Žarnovického 

skupinového vodovodu 

       

Vybudovanie nových 

zdrojov vody a napojenie 

na vodovod 

       

Špecifický cieľ 

3.2.2. 

Odvádzanie a 

čistenie 

odpadových vôd 

Dobudovanie kanalizácie a 

ČOV - pre aglomeráciu 

Žarnovica 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Špecifický cieľ 

3.2.3. Budovanie 

protipovodňových 

opatrení 

Realizácia preventívnych 

opatrení na ochranu pred 

povodňami 
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Špecifický cieľ 

3.2.4. Budovanie 

a revitalizácia 

zelených plôch, 

oddychových 

priestranstiev 

Revitalizácia priestranstiev 

vrátane starostlivosti o 

verejnú zeleň 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Míľniky 

M13. Dĺžka 

novovybudovanej/revitalizovanej 

kanalizácie/vodovodu  

Zodpovedný partner: Mesto Žarnovica, StVaK, SVP 

M14. Kapacita revitalizovanej ČOV Zodpovedný partner: Mesto Žarnovica, StVaK, SVP 

M15. Nárast plochy zelených plôch, 

oddychových priestranstiev 
Zodpovedný partner: Mesto Žarnovica 

Míľniky 
M16. Počet rekonštruovaných verejných 

budov  
Zodpovedný partner: Mesto Žarnovica 

Strategický cieľ 3.3. 

Znižovanie 

energetickej záťaže 

3.3.1. Znižovanie 

energetickej 

záťaže  

Znižovanie energetickej 

záťaže náročnosti budov vo 

vlastníctve mesta Žarnovica 

       

Míľniky 
M16. Počet rekonštruovaných verejných 

budov  
Zodpovedný partner: Mesto Žarnovica 

Strategický cieľ 3.4. 

Udržateľná doprava 

Špecifický cieľ 

3.4.1. Vytváranie 

podmienok pre 

alternatívne bez 

emisné a nízko 

emisné formy 

dopravy 

Dobudovanie cyklotrasy a 

chodníkov ZC. Výstavba 

alternatívnych prvkov 

dopravnej infraštruktúry. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Špecifický cieľ 

3.4.2. 

Dobudovanie 

dopravnej 

infraštruktúry 

vrátane 

protihlukových 

opatrení 

Nové napojenie sídliska a 

plánovaného rozšírenia 

obytného územia  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Nové spojenie mesta s 

časťou Žarnovická Huta 
       

Dobudovanie nových 

miestnych komunikácií pre 

projekty IBV a KBV 

       

Zamedzenie nadmernému 

hluku z dopravy budovaním 

protihlukových stien 
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Míľniky 

M17. Počet prvkov infraštruktúry pre 

alternatívne dopravy  
Zodpovedný partner: Mesto Žarnovica 

M18: Dĺžka novovybudovaných  

protihlukových stien 
Zodpovedný partner: Národná diaľničná spoločnosť 

Strategický cieľ 4.1. 

Zapojenie verejnosti 

do rozvoja mesta 

Špecifický cieľ 

4.1.1. 

 Využiť potenciál 

obyvateľov pre 

účelný a efektívny 

rozvoj mesta 

Fyzická a digitálna 

(online/offline) pre 

participáciu komunity 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Participatívny rozpočet        

Míľniky 

M19. Spustenie participatívnej platformy Zodpovedný partner: tu uviesť zodpovedného partnera 

M20. Počet projektov prihlásených do 

participatívneho rozpočtu 
Zodpovedný partner: tu uviesť zodpovedného partnera 

Strategický cieľ 5.1. 

Zvýšenie kvality a 

transparentnosti 

procesov v 

samospráve 

Špecifický cieľ 

5.1.1. 

Optimalizovať 

procesy v 

samospráve z 

hľadiska 

efektívnosti a 

účelnosti 

Webová stránka mesta                    

Zvýšenie transparentnosti, 

otvorená dátová platforma 
       

Zvýšenie bezpečnosti 

v meste Žarnovica 
       

Budovanie imidžu značky 

mesta 
       

Míľniky 
M21. Spustenie novej webovej stránky  Zodpovedný partner: Mesto Žarnovica 

M22. Počet publikovaných datasetov Zodpovedný partner: Mesto Žarnovica 
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4.3. Systém monitorovania a hodnotenia napĺňania PHRSR 

Cieľom monitorovania  a hodnotenia napĺňania PHRSR je zabezpečiť plynulé napĺňanie stanovených cieľov 

v jednotlivých prioritách. Zodpovednosť za monitorovanie hodnôt, vyhodnocovanie indikátorov, míľnikov, ako aj 

za spracovanie správ o výsledkoch monitoringu nesie projektový manažér, ktorý ich bude spracovávať na základe 

spolupráce s poverenými zamestnancami Mestského úradu Žarnovica, volenými predstaviteľmi a v súčinnosti so 

socio-ekonomickými partnermi, ktorí sú zapojení do procesu implementácie PHRSR. Vstupnými údajmi pre 

monitorovacie správy budú najmä evidencie vedené Mestským úradom, programový rozpočet a ukazovatele 

sledované v jednotlivých implementovaných projektoch, pokiaľ si to ich realizácia vyžaduje. Monitorovanie sa bude 

realizovať raz ročne a bude mať podobu taxatívneho vymedzenia realizovaných aktivít v kombinácii 

s vyhodnotením stanovených indikátorov a míľnikov. Monitorovacie správy budú predkladané mestskému 

zastupiteľstvu a komisiám MsZ podľa príslušnosti jednotlivých napĺňaných priorít v rámci PHRSR, ktoré sú 

kompetentnými orgánmi správy oponovať, hodnotiť a prijímať na základe nich ďalšie rozhodnutia.  

Prehľad monitorovania indikátorov, míľnikov prezentuje nasledovná tabuľka: 

Názov indikátora/ 

míľnika/ 

ukazovateľa 

efektívnosti 

Spôsob monitorovania Časové body 

monitorovania 

Územná 

podrobnosť 

monitorovania 

Zodpovednosť 

za monitoring 

Finančný objem 

investovaný 

podnikmi do nových 

technológií 

Dáta podnikateľských subjektov 1x ročne Mesto Podnikateľské 

subjekty 

v spolupráci s 

mestom 

 Počet nových alebo 

rozšírených 

podnikov  

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Finančný objem 

investovaný 

podnikmi do obnovy 

technológií 

Dáta podnikateľských subjektov 1x ročne Mesto Podnikateľské 

subjekty 

v spolupráci s 

mestom 

Počet podnikov 

nahrádzajúcich 

zastaralé 

technológie (aj M1) 

Dáta podnikateľských subjektov 1x ročne Mesto Podnikateľské 

subjekty 

v spolupráci s 

mestom 

Počet nových 

objektov 

infraštruktúry na 

podporu 

podnikateľských 

aktivít (aj M2) 

Evidencia MsÚ, ITMS 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Finančný objem 

investovaný do 

infraštruktúry 

Evidencia MsÚ, ITMS 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Počet nových 

druhov služieb a 

maloobchodných 

predajní 

Evidencia MsÚ, ORSR 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Počet nových 

druhov  rekreačno-

relaxačných 

služieb/zariadení 

(aj M3) 

Evidencia MsÚ, ORSR 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Počet návštevníkov 

rekreačno-

relaxačných aktivít 

Evidencia MsÚ, OOCR 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

v spolupráci s 

OOCR 

Počet nových zdrav. 

služieb  

Evidencia podnikov 1x ročne Mesto Podnikateľské 

subjekty 

v spolupráci s 

mestom 

Počet ambulancií 

(aj M4) 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 
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Počet klientov 

sociálnych služieb 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Počet rôznych typov 

sociálnych služieb 

poskytovaných 

v lokalite mesta 

poskytovaných 

v súlade s KRSS 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Novootvorené 

kapacity sociálnych 

služieb (aj M5) 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Objem fin. 

prostriedkov 

investovaný do 

obnovy IKT 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Objem fin. 

prostriedkov 

vynaložený na 

údržbu šport. 

infraštruktúry 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Objem fin. 

prostriedkov 

investovaný do 

obnovy šport. 

infraštruktúry 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Objem fin. 

prostriedkov 

vynaložených na 

šport. podujatia 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Počet 

zorganizovaných 

podujatí (M8) 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Počet 

nových/zrekonštruo

vaných priestorov 

pre realizáciu 

športových aktivít 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Nárast počtu žiakov 

vo vzdelávacích 

inštitúciách v meste 

(aj M6) 

Ročné správy vzdelávacích 

zariadení. 

1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Počet 

realizovaných 

inovácií vo 

vzdelávaní 

Ročné správy vzdelávacích 

zariadení. 

1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Nárast knižného 

fondu v mestskej 

knižnici 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Nárast návštevnosti 

knižnice 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Počet kultúrnych 

podujatí v meste (aj 

M7) 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Počet spoločných 

podujatí 

podnikateľov a 

vzdelávacích 

inštitúcií 

Ročné správy jednotlivých 

vzdelávacích zariadení. 

1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

v spolupráci so 

SOŠ, VŠ 

a podnikateľský

mi subjektmi. 
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Počet bytov pre 

nezávislé bývanie 

seniorov 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Počet bytov 

nižšieho štandardu 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Počet nových 

bytov(aj M9) 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Počet nových 

lokalít pre IBV 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Počet 

zrealizovaných 

projektov novej 

technickej 

infraštruktúry pre 

IBV a KBV  

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Počet projektov IBV 

a KBV (aj M10) 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Počet projektov na 

integráciu členov 

MRK 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Zníženie objemu 

odpadu 

zneškodneného 

skládkovaním (aj 

M11) 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Zvýšenie 

separovaného 

odpadu na 

celkovom odpade 

(aj M12) 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Dĺžka 

novovybudovanej/re

vitalizovanej 

kanalizácie/vodovo

du (aj M13) 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Objem finančných 

prostriedkov na 

novú a revitalizáciu 

existujúcej vod. 

infraštruktúry 

Evidencia MsÚ, Vodohospodársky 

podnik 

1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Kapacita 

revitalizovanej 

ČOV (aj M14) 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Objem fin. 

prostriedkov 

vynaložených na 

protipovodňové 

opatrenia 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Nárast plochy 

zelených plôch, 

oddychových 

priestranstiev (aj 

M15) 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Rozloha nových / 

revitalizovaných 

plôch 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Objem fin. 

prostriedkov 

vynaložených na 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 
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budovanie zelených 

plôch 

Objem fin. 

prostriedkov 

vynaložených na 

údržbu verejnej 

zelene 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Podlahová plocha 

rekonštruovaných 

/rozšírených 

verejných budov 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Počet  

rekonštruovaných 

/rozšírených 

verejných budov (aj 

M16) 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Zníženie ročnej 

spotreby energie vo 

ver. budovách 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Počet prvkov 

infraštruktúry pre 

alternatívne formy 

dopravy (aj M17) 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Dĺžka 

novovybudovaných 

cyklotrás 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Dĺžka 

novovybudovaných 

cestných 

komunikácií 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Dĺžka 

novovybudovaných 

protihlukových 

stien (aj M18) 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Digitálna 

participatívna 

platforma  

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Počet obyvateľov 

zapojených do 

rozhodovacích 

procesov v rámci 

platforiem 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Počet projektov 

prihlásených do 

participatívneho 

rozpočtu (aj M20) 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Počet hlasujúcich 

zapojených do 

participatívneho 

rozpočtu 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

M19. Spustenie 

participatívnej 

platformy 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Počet 

aktualizovaných 

interných 

dokumentov MsÚ 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Počet vyhlásených 

prijímacích a 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 
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výberových konaní 

na zamestnancov 

Počet novoprijatých 

zamestnancov  

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Finančný objem 

zazmluvnený cez 

výnimky zo zákona 

o VO 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Finančný objem 

podľa zákona o VO 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Počet vyhlásených 

verejných 

obstarávaní 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Administratívne 

náklady na napr. 

papier, tonery 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Počet návštevníkov 

webovej stránky 

mesta 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Počet hotovostných 

transakcií klientami 

MsÚ 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Počet obyvateľov 

mesta 

komunikujúcich cez 

UPVS 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Počet 

realizovaných 

nástrojov na 

podporu 

elektronickej 

komunikácie s 

obyvateľmi 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

Počet 

realizovaných 

elektronických 

služieb 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

M21. Spustenie 

novej webovej 

stránky 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

M22. Počet 

publikovaných 

datasetov 

Evidencia MsÚ 1x ročne Mesto Mesto 

Žarnovica 

 

5. Plán využitia/aktivizácie zdrojov vrátane finančného plánu 

Nasledujúca tabuľka prezentuje  plán využitia finančných zdrojov v podobe finančného plánu implementácie 

stratégie pre obdobie 2021-2023 a výhľad obsahujúci rozdelenie všetkých zdrojov na programovacie obdobie a 

jednotlivé implementačné nástroje. 

Strategický cieľ Špecifický 

cieľ 

Názov nástroja Rok Spolu 

2021-

2027 

Program

/podpro

gram 

rozpočtu 

2021 2022 2023 

Strategický cieľ  

1.1. 

Konkurencieschopn

á miestna 

ekonomika s 

minimálnymi 

negatívnymi 

Špecifický cieľ 

1.1.1 

Podporovať 

lokalizáciu 

podnikov, 

ktoré 

využívajú 

Pre lokalizáciu 

nových výrobných 

aktivít prioritne 

revitalizovať 

nefunkčné plochy 

a objekty 

200 00

0,00 € 

800 00

0,00 € 

800 00

0,00 € 

5 000 0

00,00 € 

Súkromn

é zdroje 
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vplyvmi na kvalitu 

života v meste 

ekologické 

technológie  

Špecifický cieľ 

1.1.2 

Podporovať 

nahrádzanie 

existujúcich 

technológií 

novými 

ekologickejším

i postupmi 

Podporovať 

transfer nových 

ekologicky 

orientovaných 

technológií 

200 00

0,00 € 

800 00

0,00 € 

800 00

0,00 € 

5 000 0

00,00 € 

Súkromn

é zdroje 

Dobudovať 

chýbajúcu 

technickú 

infraštruktúru v 

priemyselných 

zónach 

4 000,0

0 € 

16 000,

00 € 

16 000,

00 € 

100 00

0,00 € 

Infraštru

ktúra 

Špecifický cieľ 

1.1.3. Zlepšiť 

a skvalitniť 

infraštruktúru 

slúžiacu na 

podnikateľské 

aktivity 

Po rekonštrukcii 

kaštieľa poskytnúť 

priestor aj 

vybraným 

podnikateľským 

aktivitám 

4 000,0

0 € 

16 000,

00 € 

16 000,

00 € 

100 00

0,00 € 

Kultúra 

Strategický cieľ 1.2. 

Životaschopné 

mikro a malé 

podniky 

poskytujúce široké 

spektrum služieb 

pre obyvateľstvo 

Špecifický cieľ 

1.2.1. 

Vytvárať 

podmienky pre 

vznik a rozvoj 

prevádzok 

poskytujúcich 

nedostatkové a 

nové druhy 

služieb  a 

maloobchodný

ch predajní 

Vypracovať 

komunikačnú 

stratégiu s 

podnikateľskými 

subjektami 

200,00 

€ 

800,00

€ 

800,00

€ 

5 000,0

0 € 

Vzťahy s 

verejnosť

ou 

Špecifický cieľ 

1.2.2. Rozvíjať 

a vytvoriť 

podmienky pre 

služby 

zamerané/spoj

ené s 

rekreačno-

relaxačnými 

aktivitami 

Rozšírenie služieb 

súvisiacich s 

vodnou turistikou, 

cykloturistikou, 

agroturistikou a 

chalupárčením 

20 000,

00 € 

80 000,

00 € 

80 000,

00 €€ 

500 00

0,00 € 

Šport 

a voľný 

čas 

Rozšíriť 

existujúce 

ubytovaciu 

kapacitu o 

zariadenia 

hotelového typu 

80 000,

00 € 

320 00

0,00 € 

320 00

0,00 € 

2 000 0

00 € 

Súkromn

é zdroje 

Rekonštrukcia 

hradu Revište a 

kaštieľa 

80 000,

00 € 

320 00

0,00 € 

320 00

0,00 € 

2 000 0

00 € 

Kultúra 

Strategický cieľ 2. 

1. Skvalitniť 

zdravotnícke a 

sociálne služby v 

meste 

Špecifický cieľ 

2.1.1. 

Skvalitniť, 

udržať a/alebo 

rozšíriť 

ponuku 

zdravotníckyc

h služieb 

Udržať súčasné 

ambulancie 

lekárov v rámci 

Centra 

integrovanej 

starostlivosti 

4 000,0

0 € 

16 000,

00 € 

16 000,

00 € 

100 00

0,00 € 

CIZS 

Rozšíriť ponuku 

odborných 

ambulancií 

4 000,0

0 € 

16 000,

00 € 

16 000,

00 € 

100 00

0,00 € 

CIZS 

Špecifický cieľ 

2.1.2. 

Skvalitniť a 

rozšíriť 

Poskytovanie 

terénnych 

sociálnych služieb 

20 000,

00 € 

80 000,

00 € 

80 000,

00 €€ 

500 00

0,00 € 

Sociálna 

pomoc 

a sociáln

e služby 
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ponuku 

sociálnych 

služieb 

a práce s 

komunitami 

Vybudovanie 

zariadenia 

sociálnych služieb 

20 000,

00 € 

80 000,

00 € 

80 000,

00 €€ 

500 00

0,00 € 

Sociálna 

pomoc 

a sociáln

e služby 

Strategický cieľ 2. 

2. Modernizovať 

služby občanov v 

oblasti vzdelávania, 

športu a kultúry 

Špecifický cieľ 

2.2.1. 

Zabezpečiť 

moderné 

vybavenie IKT 

v úrade a vo 

vzdelávacích a 

kultúrnych 

inštitúciách 

Dobudovanie 

kvalitnej 

informačno-

technologickej 

infraštruktúry a 

techniky v 

materskej škole, 

základných 

školách, v ZUŠ 

20 000,

00 € 

80 000,

00 € 

80 000,

00 €€ 

500 00

0,00 € 

Školstvo 

a mládež 

Správa 

mesta 

Skvalitnenie 

vybavenia ZUŠ 

(šatne, skladové 

priestory, 

modelovňa, 

zvuková izolácia 

stien) 

5 600,0

0 € 

22 400,

00 € 

22 400,

00 € 

140 00

0,00 € 

Kultúra 

Dobudovanie 

kvalitnej 

informačno-

technologickej 

infraštruktúry a 

ozvučenia v 

kultúrnom dome 

5 600,0

0 € 

22 400,

00 € 

22 400,

00 € 

140 00

0,00 € 

Kultúra  

Skvalitnenie  

technického 

vybavenia 

mestskej knižnice 

8 000,0

0 € 

32 000,

00 € 

32 000,

00 € 

200 00

0,00 € 

Kultúra  

Špecifický cieľ 

2.2.2. 

Vytvárať a 

rekonštruovať 

priestory pre 

oblasť športu 

Vybudovanie 

verejných 

multifunkčných 

priestorov pre 

šport a voľný čas  

120 00

0,00 € 

480 00

0,00 € 

480 00

0,00 € 

3 000 0

00,00 € 

Šport 

a voľný 

čas 

Údržba a 

revitalizácia 

a sprístupňovanie 

detských ihrísk a 

športovísk 

14 000,

00 € 

56 000,

00 € 

56 000,

00 € 

350 00

0,00 € 

Šport 

a voľný 

čas; 

Školstvo 

a mládež 

Špecifický cieľ 

2.2.3. Rozvíjať 

obsahové 

zameranie 

vzdelávania a 

služieb kultúry 

Zabezpečenie 

širšej ponuky 

kultúrnych 

podujatí 

12 000,

00 € 

48 000,

00 € 

48 000,

00 € 

300 00

0,00 € 

Kultúra 

Rozšírenie ponuky 

knižného fondu v 

mestskej knižnici 

800,00 

€ 

3 200,0

0 € 

3 200,0

0€ 

20 000,

00 € 

Kultúra 

Špecifický cieľ 

2.2.4. Budovať 

spoluprácu 

medzi 

vzdelávacími 

inštitúciami v 

meste 

Žarnovica s 

dôrazom na 

duálne 

Kariérne dni 

realizované v 

spolupráci so SŠ a 

VŠ pre 

absolventov 

400,00 

€ 

1 600,0

0 € 

1 600,0

0 € 

10 000,

00 € 

Školstvo 

a mládež 
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vzdelávanie a 

potreby trhu 

práce 

Strategický cieľ 2.3 

Rozvíjať bytovú 

politiku mesta s 

ohľadom na rôzne 

cieľové skupiny 

obyvateľov 

Špecifický cieľ 

2.3.1. 

Podporiť 

individuálnu 

bytovú 

výstavbu a 

výstavbu bytov 

Výstavba bytov 

pre nezávislé 

bývanie seniorov 

120 00

0,00 € 

480 00

0,00 € 

480 00

0,00 € 

3 000 0

00,00 € 

Bývanie 

Výstavba bytov 

nižšieho 

štandardu 

80 000,

00 € 

320 00

0,00 € 

320 00

0,00 € 

2 000 0

00,00 € 

Bývanie 

Budovanie 

príslušnej 

technickej 

infraštruktúry pre 

IBV a KBV 

80 000,

00 € 

320 00

0,00 € 

320 00

0,00 € 

2 000 0

00,00 € 

Infraštru

ktúra 

Realizácia 

projektov IBV a 

KBV 

80 000,

00 € 

320 00

0,00 € 

320 00

0,00 € 

2 000 0

00,00 € 

Bývanie 

Dobudovanie 

potrebnej 

technickej 

infraštruktúry 

v mestských 

častiach 

40 000,

00 € 

160 00

0,00 € 

160 00

0,00 € 

1 000 0

00,00 € 

Infraštru

ktúra 

Špecifický cieľ 

2.3.2. Zvýšiť 

integráciu 

MRK v rámci 

skvalitnenia 

podmienok 

bývania 

Podpora 

integrácie MRK 

40 000,

00 € 

160 00

0,00 € 

160 00

0,00 € 

1 000 0

00,00 € 

Sociálna 

pomoc 

a sociáln

e služby; 

Bývanie 

Strategický cieľ 3.1. 

Zvýšenie miery 

separovania a 

zhodnocovania 

odpadov 

Špecifický cieľ 

3.1.1. 

Vytváranie 

lepších 

podmienok na 

separáciu 

odpadu 

Zvyšovanie 

zberných 

a triediacich 

kapacít 

20 000,

00 € 

80 000,

00 € 

80 000,

00 €€ 

500 00

0,00€ 

Odpadov

é 

hospodár

stvo 

Modernizovať 

technické 

vybavenie pre 

separovanie a 

zhodnocovanie 

odpadov 

20 000,

00 € 

80 000,

00 € 

80 000,

00 €€ 

500 00

0,00€ 

Odpadov

é 

hospodár

stvo 

Zvyšovanie 

povedomia o 

separovaní 

odpadu 

1 200,0

0 € 

4 800,0

0 € 

4 800,0

0 € 

30 000,

00 € 

Odpadov

é 

hospodár

stvo 

Strategický cieľ 3.2. 

Efektívne 

hospodárenie s 

vodou v krajine a 

budovanie 

infraštruktúry pre 

odvádzanie 

odpadových vôd s 

eliminovaním resp. 

znižovaním 

negatívnych 

dopadov na životné 

prostredie 

Špecifický cieľ 

3.2.1. 

Dobudovanie 

a 

prevádzkovani

e vodovodnej 

siete 

Dobudovanie 

resp. zvýšenie 

kapacity 

vodovodu 

5 

000,00 

€ 

1 200 0

00,00 € 

1 200 0

00,00 € 

7 000 0

00,00 € 

Infraštru

ktúra 

Rekonštrukcia 

prívodného 

potrubia 

Žarnovického 

skupinového 

vodovodu 

20 000,

00 € 

80 000,

00 € 

80 000,

00 €€ 

500 00

0,00 € 

Infraštru

ktúra 

Vybudovanie 

nových zdrojov 

vody a napojenie 

na vodovod 

0,00 € 0,00 € 1 000 0

00,00 €  

1 000 0

00,00 € 

Infraštru

ktúra 
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Špecifický cieľ 

3.2.2. 

Odvádzanie a 

čistenie 

odpadových 

vôd 

Dobudovanie 

kanalizácie a 

ČOV - pre 

aglomeráciu 

Žarnovica 

5 

000,00 

€ 

1 200 0

00,00 € 

1 200 0

00,00 € 

7 000 0

00,00 € 

Infraštru

ktúra o 

Špecifický cieľ 

3.2.3. 

Budovanie 

protipovodňov

ých opatrení 

Realizácia 

preventívnych 

opatrení na 

ochranu pred 

povodňami 

4 000,0

0 € 

16 000,

00 € 

16 000,

00 € 

100 00

0,00 € 

Životné 

prostredi

e 

Špecifický cieľ 

3.2.4. 

Budovanie  

a revitalizácia 

zelených 

plôch, 

oddychových 

priestranstiev 

Revitalizácia 

priestranstiev 

vrátane 

starostlivosti o 

verejnú zeleň 

20 000,

00 € 

80 000,

00 € 

80 000,

00 €€ 

500 00

0,00 € 

Životné 

prostredi

e 

Strategický cieľ 3.3. 

Znižovanie 

energetickej záťaže 

Špecifický cieľ 

3.3.1. 

Znižovanie 

energetickej 

náročnosti 

budov mesta 

Znižovanie 

energetickej 

náročnosti budov 

vo vlastníctve 

mesta 

60 000,

00 € 

240 00

0,00 € 

240 00

0,00 € 

1 500 0

00,00 € 

Životné 

prostredi

e 

Strategický cieľ 3.4. 

Udržateľná 

doprava 

Špecifický cieľ 

3.4.1. 

Vytváranie 

podmienok pre 

alternatívne 

bez emisné 

a nízko emisné 

formy dopravy  

Dobudovanie 

cyklotrasy a 

chodníkov ZC. 

Výstavba 

alternatívnych 

prvkov dopravnej 

infraštruktúry. 

6 000,0

0 € 

24 000,

00 € 

24 000,

00 € 

150 00

0,00 € 

Infraštru

ktúra 

Špecifický cieľ 

3.4.2. 

Dobudovanie 

dopravnej 

infraštruktúry 

vrátane 

protihlukových 

opatrení 

Nové napojenie 

sídliska a 

plánovaného 

rozšírenia 

obytného územia  

20 000,

00 € 

80 000,

00 € 

80 000,

00 €€ 

500 00

0,00 € 

Infraštru

ktúra 

Nové spojenie 

mesta s časťou 

Žarnovická Huta 

20 000,

00 € 

80 000,

00 € 

80 000,

00 €€ 

500 00

0,00€ 

Infraštru

ktúra 

Dobudovanie 

nových miestnych 

komunikácií pre 

projekty IBV a 

KBV 

20 000,

00 € 

80 000,

00 € 

80 000,

00 €€ 

500 00

0,00€ 

Infraštru

ktúra 

Zamedzenie 

nadmernému 

hluku z dopravy 

budovaním 

protihlukových 

stien 

0,00 € 200 00

0,00 € 

400 00

0,00€ 

5 000 0

00,00 € 

NDS 

Strategický cieľ 4.1. 

Zapojenie 

verejnosti do 

rozvoja mesta 

Špecifický cieľ 

4.1.1. 

Využiť 

potenciál 

obyvateľov pre 

účelný a 

Fyzická 

a digitálna 

(online/offline) 

komunita pre 

participáciu 

komunity 

400,00

€ 

1 600,0

0 € 

1 600,0

0 € 

10 000,

00 € 

Vzťahy 

s verejno

sťou  
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efektívny 

rozvoj mesta 
Participatívny 

rozpočet 

0,00  € 16 000,

00 € 

16 000,

00 € 

100 00

0,00 € 

Participa

tívny 

rozpočet 

Strategický cieľ 5.1. 

Zvýšenie kvality a 

transparentnosti 

procesov v 

samospráve 

Špecifický cieľ 

5.1.1. 

Optimalizovať 

procesy v 

samospráve z 

hľadiska 

efektívnosti a 

účelnosti 

Webová stránka 

mesta 

1 000,0

0 € 

1 000,0

0 € 

1 000,0

0 € 

5 000,0

0 € 

Vzťahy s 

verejnosť

ou 

Zvýšenie 

transparentnosti, 

otvorená dátová 

platforma 

0,00 € 4 000,0

0 € 

4 000,0

0 € 

15 000,

00 € 

Správa 

úradu 

Zvýšenie 

bezpečnosti 

v meste Žarnovica 

0,00 € 1 700,0

0 € 

1 700,0

0 € 

10 000,

00€ 

Bezpečno

sť a 

verejný 

poriadok 

v meste 

Budovanie imidžu 

značky mesta 

400,00

€ 

2 

000,00 

€ 

2 

000,00 

€ 

10 000,

00 € 

Vzťahy s 

verejnosť

ou 

 

6. Riziká implementácie a ich prevencia 

Nasledujúca tabuľka prezentuje plán manažmentu rizík a prehľad opatrení na ich minimalizáciu, resp. 

minimalizáciu ich dopadov. 

Popis rizika Väzba rizika na 

cieľ resp. nástroj 

implementácie 

PHRSR  

Zhodnoteni

e 

významnost

i rizika 

Opatrenie na 

zníženie rizika 

Spôsob 

monitorovania 

rizika 

Zodpovednosť 

za 

monitorovanie 

a realizáciu 

opatrenia 

 

Riziko 

nezískania 

grantov 

z fondov EÚ 

Všetky ciele a 

nástroje 

Významné Sledovanie 

zverejňovania 

výziev. 

Spolupráca 

s poradenskými 

a konzultačnými 

firmami 

zameranými na 

projektovú 

prípravu 

Počet 

predložených 

projektov 

v rámci 

zverejnených 

výziev. 

Projektový 

manažér MsÚ 

Riziko 

nedostatku 

vlastných 

finančných 

zdrojov mesta 

na 

spolufinancovan

ie projektov 

a realizáciu 

plánovaných 

aktivít. 

Všetky ciele a 

nástroje 

Významné Každoročné 

stanovenie priorít 

financovania. 

Hospodárnosť 

fungovania 

samosprávy. 

Dôsledné 

a zodpovedné 

rozpočtovanie. 

Priebežná 

kontrola 

plnenia 

rozpočtu 

v kontexte 

efektívnosti 

a účelnosti. 

Ekonomické 

oddelenie MsÚ. 

Kontrolór 

mesta. 

Primátor 

mesta. 

Riziko neochoty 

spolupracovať 

kľúčových 

socio-

ekonomických 

partnerov. 

Všetky ciele a 

nástroje 

Významné Včasné 

implementovanie 

nástrojov v rámci 

špecifického cieľa 

4.1.1. a v rámci 

špecifického cieľa 

1.2.1. 

Počet 

zapojených 

aktérov do 

realizácie 

rozvojových 

aktivít. Počet 

realizovaných 

rozvojových 

projektov zo 

súkromných 

zdrojov. 

Vedenie mesta. 
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Riziko nezáujmu 

obyvateľov 

o pripravované 

aktivity 

a poskytované 

služby 

Všetky ciele a 

nástroje 

Stredné Včasné 

implementovanie 

nástrojov v rámci 

špecifického cieľa 

4.1.1. 

Periodicky sa 

opakujúce 

ankety 

a prieskumy 

medzi 

obyvateľmi 

mesta. 

Vytvorenie 

plánu 

participácie 

obyvateľov na 

rozvojových 

aktivitách. 

Mestský úrad 

Riziko nezáujmu 

o rozvoj 

podnikateľských 

aktivít v oblasti 

cestovného 

ruchu 

Špecifický cieľ 

1.2.2. 

Stredné Včasné 

implementovanie 

nástrojov v rámci 

špecifického cieľa 

4.1.1. a v rámci 

špecifického cieľa 

1.2.1.  

Počet nových 

podnikateľskýc

h aktív 

v oblasti 

cestovného 

ruchu 

Mestský úrad 

Riziko 

nedobudovania 

nového 

vodovodného 

napojenia 

v spolupráci s 

StVaK 

Všetky ciele a 

nástroje 

Vysoké Aktívna 

komunikácia so 

StVaK, 

Vodohospodársky

m podnikom. 

Aktívna 

komunikácia 

s rezortnými 

ministerstvami. 

Realizácia 

projektu 

Vedenie mesta 

Riziko 

nerekonštruova

nia verejnej 

kanalizácia 

a nevybudovani

a ČOV 

Všetky ciele a 

nástroje 

Vysoké Aktívna 

komunikácia so 

StVaK, 

Vodohospodársky

m podnikom. 

Aktívna 

komunikácia 

s rezortnými 

ministerstvami. 

Realizácia 

projektu 

Vedenie mesta 

Riziko nezáujmu 

NDS vybudovať 

protihlukovú 

stenu pri R1 

Špecifický cieľ 

3.4.3. 

Stredné Aktívna 

komunikácia 

s NDS 

a s rezortným 

ministerstvom. 

Realizácia 

projektu 

Vedenie mesta 

Riziko 

nedostatočného 

reflektovania 

potrieb územia 

v rámci výziev 

OP Slovensko 

2021-2027 

Všetky ciele 

a nástroje 

Stredné Aktívne 

vyhľadávanie 

informácií 

o príprave 

a realizácii OP 

Slovensko. 

Sledovanie 

zverejňovaných 

výziev. 

Projektový 

manažér. 

 

7. Riadenie implementácie 

Pravidlá, procesy a štruktúry riadenia implementácie PHRSR prezentuje nasledujúca tabuľka. 

Monitorovanie sa bude realizovať raz ročne a bude mať podobu taxatívneho vymedzenia realizovaných aktivít 

v kombinácii s vyhodnotením stanovených indikátorov a míľnikov. Monitorovacie správy budú predkladané 

mestskému zastupiteľstvu a komisiám MsZ podľa príslušnosti jednotlivých napĺňaných priorít v rámci PHRSR, 

ktoré sú kompetentnými orgánmi správy oponovať, hodnotiť a prijímať na základe nich ďalšie rozhodnutia.  

 

 



KÓPIA

Číslo spisu Por.č.záznamu Číslo záznamu Typ záznamu Forma originálu
0005375/2021 Externý doručený záznam hodnoverná elektronická

  Šablóna PHRSR 2020, verzia 1.0.1 

Strana 88 z 90 

 

Názov  

štruktúry 

kontroly 

implementácie 

PHRSR 

Úlohy a kompetencie v rámci implementácie PHRSR 

Zastupiteľstvo Schvaľovací orgán PHRSR. Na základe predkladaných monitorovacích správ hodnotí plnenie 

plánovaných aktivít v rámci jednotlivých priorít PHRSR. Rozhoduje o aktualizácii PHRSR. 

Komisie MsZ Hodnotia plnenie plánovaných aktivít v rámci jednotlivých priorít PHRS. Navrhujú doplnenia 

PHRSR v procese jeho aktualizácie podľa príslušných oblastí, ktorým sú venované. 

Hlavný 

kontrolór 

Kontroluje plnenie cieľov. Kontroluje súlad implementácie PHRSR s rozpočtom. 

Názov  

štruktúry 

riadenia 

implementácie 

PHRSR 

Členovia a ich 

funkcie 

Popis kompetencií štruktúry 

implementácie pri 

implementácii PHRSR 

Popis princípov práce štruktúry 

implementácie, organizácie 

práce a rozhodovacích procesov 

Riadiaci výbor Primátor, 

viceprimátor, 

projektový 

manažér, prednosta 

MsÚ 

Rozhodovací orgán - zadáva 

úlohy, kontroluje ich plnenie. 

Vyjednáva s vyššími úrovňami 

vlády pri realizácii projektov 

nadobecného charakteru.  

Riadiaci výbor sa stretáva 1x za 

štvrťrok a vyhodnocuje priebežné 

napĺňanie cieľov PHRSR, 

stanovuje priority realizácie 

a zadáva úlohy výkonným 

zamestnancom. 

Gestor Prednosta MsÚ  Koordinuje realizované aktivity 

a kontroluje ich naplnenie.  

Je na čele riadiaceho výboru. 

Zvoláva a vedie jeho rokovanie.  

Názov 

výkonnej 

štruktúry v 

procese 

implementácie 

PHRSR 

Členovia a ich 

funkcie 

Popis kompetencií štruktúry 

implementácie pri 

implementácii PHRSR 

Popis princípov práce štruktúry 

implementácie, organizácie 

práce a rozhodovacích procesov 

Koordinátor 

tvorby stratégie 

Projektový manažér 

 

 

 

 

Externý dodávateľ 

Koordinuje činnosti spojené 

s tvorbou PHRSR, zber dát, 

participatívny proces tvorby 

PHRSR. 

 

Metodicky usmerňuje tvorbu 

PHRSR, spracováva finálny 

dokument. 

Je kľúčovým aktérom mesta pri 

tvorbe PHRSR. Zodpovedá za 

kvalitu poskytovaných údajov 

a zabezpečenie participatívnej 

tvorby PHRSR 

Je poradným orgánom v procese 

PHRSR. Zodpovedá za metodickú 

správnosť vypracovaného 

dokumentu. 

Tím pre 

koordináciu 

implementácie 

Primátor,  
projektový 

manažér, prednosta 

MsÚ 

Koordinuje realizované aktivity. 

Tvorí a realizuje komunikačnú 

stratégiu implementácie PHRSR. 

Rieši kľúčové logistické 

a realizačné otázky implementácie 

PHRSR. 

Tím logistickej 

podpory  

Zamestnanci MsÚ Podieľajú sa na realizácii 

nástrojov a opatrení v PHRSR, na 

zbere dát potrebných pre 

monitoring plnenia PHRSR. 

Poskytujú technickú 

a administratívnu podporu. 

Podporná štruktúra pri tvorbe 

a realizácii PHRSR. Zodpovedá 

za zber dát potrebných pre 

monitorovanie a vyhodnotenie 

plnenia PHRSR. 

8. Odporúčania a požiadavky vyplývajúce zo spracovania PHRSR 

8.1. Odporúčania a požiadavky vyplývajúce zo spracovania PHRSR pre nadradené a nižšie úrovne 

strategického riadenia 

Mesto Žarnovica rieši v rámci svojho PHRSR viacero problémových oblastí, ktorých riešenie si vyžaduje 

kooperáciu s vyššími úrovňami vlády ako aj okolitými obcami, a zodpovednými inštitúciami (Národná diaľničná 

spoločnosť, Vodohospodársky podnik, Stredoslovenské vodárne a kanalizácie). Riešenie uvedených oblastí si 

vyžaduje intervencie ako z regionálnej úrovne – BBSK, tak aj národnej úrovne – príslušné rezortné ministerstvá. 

Ide najmä o: 

- prepojenie Pohronského skupinového vodovodu so Žarnovickým skupinovým vodovom a rekonštrukcia 

prívodného potrubia Žarnovického skupinového vodovodu, čo prispeje k zvýšeniu kapacity verejného 

vodovodu; 
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- dobudovanie kanalizácie a ČOV pre aglomeráciu Žarnovica; 

- budovanie protihlukových stien pri R1. 

Mesto Žarnovica má záujem riešiť viaceré oblasti života, ktoré sú v súlade s prioritami nadradených vlád (napr. 

budovanie nájomných bytov, zariadení sociálnej starostlivosti, podpora inovatívnych technológií), preto je 

žiadúce, aby vyššie úrovne vlád reflektovali požiadavky mesta v strategickom plánovaní i riadení rozvoja. 

 

8.2. Odporúčania a požiadavky pre partnerské a spolupracujúce subjekty 

- Mestský úrad Žarnovica – zamestnanci úradu sa podieľajú sa realizácií nástrojov a opatrení v PHRSR, na 

zbere dát potrebných pre monitoring a hodnotenie plnenia PHRSR. Poskytujú technickú a administratívnu 

podporu. 

- mestom zriadené a založené organizácie – poskytujú súčinnosť pri realizácii vybraných nástrojov PHRSR 

podľa oblasti pôsobnosti; poskytujú podklady a podnety pre aktualizáciu PHRSR, poskytujú potrebné dáta pri 

monitoringu a hodnotení plnenia PHRSR. 

- miestni podnikatelia a investori – realizujú samostatne aktivity v rámci vybraných nástrojov PHRSR podľa 

oblasti pôsobnosti; poskytujú súčinnosť a spolupodieľajú sa na realizácii vybraných nástrojov PHRSR podľa 

oblasti pôsobnosti. Poskytujú podnety pre aktualizáciu PHRSR, poskytujú potrebné dáta pri monitoringu 

a hodnotení plnenia PHRSR. 

- Stredná odborná škola Žarnovica - spolupráca pri realizácii vybraných nástrojov podľa oblasti pôsobnosti. 

Poskytuje podnety pre aktualizáciu PHRSR, poskytuje potrebné dáta pri monitoringu a hodnotení plnenia 

PHRSR. 

- neziskové organizácie pôsobiace v meste – spolupracujú a spolupodieľajú sa na realizácii vybraných nástrojov 

PHRSR podľa oblasti pôsobnosti. Poskytujú podnety pre aktualizácii PHRSR a potrebné dáta pri monitoringu 

a hodnotení plnenia PHRSR. 

- spolky, kluby - spolupracujú a spolupodieľajú sa na realizácii vybraných nástrojov PHRSR podľa oblasti 

pôsobnosti. Poskytujú podnety pre aktualizáciu PHRSR a potrebné dáta pri monitoringu a hodnotení plnenia 

PHRSR. 

- orgány verejnej správy – spolupráca a konzultácie pri implementácii vybraných nástrojov; 

- občania mesta Žarnovica – spolupracujú a poskytujú konzultácie pri implementácii vybraných nástrojov; 

kontrolný orgán; poskytujú podnety pre aktualizáciu PHRSR. Kontrolujú napĺňanie cieľov PHRSR. 

- susedné obce a mestá Žarnovice – spolupracujú a spolupodieľajú sa na realizácii vybraných nástrojov PHRSR 

podľa oblasti pôsobnosti s presahom územia. 

 

8.3. Záverečná správa 

Potreba spracovania nového PHRSR pre mesto Žarnovica bola identifikovaná v júli 2020, kedy bolo prijaté 

rozhodnutie spracovania daného dokumentu. Gestorom tvorby PHRSR bola Mgr. Monika Rybárová, prednostka 

MsÚ v Žarnovici. Koordinátorom tvorby PHRSR bol Pavel Hudec, projektový manažér mesta Žarnovica. Pre 

spracovanie dokumentu bola zvolená spolupráca s externým dodávateľom – Univerzitou Mateja Bela v Banskej 

Bystrici, Ekonomickou fakultou, konkrétne kolektívom Katedry verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja 

s vedúcou riešiteľského kolektívu Doc. Ing. Katarínou Vitálišovou, PhD. Členmi riešiteľského tímu ďalej boli Doc. 

Ing. Anna Vaňová, PhD., Doc., Ing. Soňa Čapková, PhD., Ing. Kamila Borseková, PhD., Ing. Katarína Sýkorová, 

PhD., Doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD., Ing. Darina Rojíková. 

Je potrebné zdôrazniť, že tvorba PHRSR sa realizovala počas krízovej situácie v krajine spôsobnej druhou vlnou 

pandémie Covid-19, čo do značnej miery eliminovalo možnosti osobných stretnutí, preto boli vo veľkej miere 

uprednostnené virtuálne stretnutia a diskusie realizované počas celej doby tvorby PHRSR. 

Prípravné práce na tvorbe PHRSR začali v októbri 2020 a to zberom údajov relevantných pre vyhodnotenie 

predchádzajúceho PHRSR mesta Žarnovica na roky 2014-2020. Zistenia boli následne konzultované na online 

stretnutí s vedením mesta a projektovým manažérom v decembri 2020, na základe čoho boli identifikované 

naplnené, naplnené čiastkovo a nenaplnené ciele PHRSR. Tie boli konfrontované s prioritami vedenia a potrebami 

rozvoja územia, a takto prehodnotené boli jedným zo vstupných materiálov tvorby PHRSR pre nové obdobie.  

Od januára 2021 prebiehal aktívny zber sekundárnych dát charakterizujúci súčasný stav v meste v skúmaných 4 

oblastiach PHRSR – Ekonomika mesta, Život v meste, Životné prostredie, Moderná samospráva. Súbežne 

prebiehali opakovane stretnutia jednotlivých pracovných skupín s cieľom získať kvalitatívne informácie 

o súčasnom stave v sledovaných oblastiach, zmapovať problémové oblasti, priority ich rozvoja do ďalšieho 

obdobia. S rovnakým zámerom boli realizované online verejné diskusie otvorené pre zapojenie občanov, 

podnikateľských subjektov, neziskových organizácií a aktívne komunity. Súčasťou analýzy bol realizovaný 

dotazníkový prieskum od polovice marca do polovice apríla 2021 elektronickou formou, ako aj  písomným 

vyplnením dotazníka, ktorý bol zbieraný na vybraných miestach v mesta. Do prieskumu sa zapojilo spolu 266 

respondentov. Zloženie výberovej vzorky je reprezentatívne z hľadiska pohlavia a miesta bydliska. Výsledkom tejto 

etapy spracovania PHRSR boli spracované samostatné analýzy jednotlivých oblastí mesta a vyhodnotenie v podobe 

čiastkových a celkovej analýzy SWOT a syntézy TOWS. Analýza SWOT zohľadňuje hodnotenie vedenie mesta, 
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jednotlivých pracovných skupín, vrátane zapojenia verejnosti, poslancov mesta, riešiteľského tímu UMB a výsledky 

dotazníkového prieskumu. Všetky výsledky analytickej fázy spracovania PHRSR a návrh strategického prístupu 

k rozvoju mesta boli v máji a júni 2021 verejne prerokované s vedením mesta, odbornými zamestnancami mesta, 

poslancami mesta a v rámci 2 online stretnutí a  3 fyzických  verejných prezentácií (vzhľadom na zlepšujúcu sa 

situáciu v kontexte pandémie Covid19) s občanmi, zainteresovanými podnikateľskými subjektmi a neziskovými 

organizáciami a poslancami. 

Po vyhodnotení analytickej fázy tvorby PHRSR bola pripravená vstupná správa, ktorá bola mestským 

zastupiteľstvom schválená v júni 2021. 

V mesiacoch jún a júl 2021 bol rozpracovaný návrh vlastnej stratégie, návrh implementácie, financovania, 

monitorovania a vyhodnocovania PHRSR a to na základe konzultácií s projektovým manažérom, relevantných 

zamestnancov MsÚ a vedenia mesta. Finálna podoba dokumentu bola odovzdaná 31.7.2021.  
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1. Analýza oblasti Ekonomika 

Tematická oblasť Ekonomika sa v rámci analytickej časti Programu hospodárskeho 

rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica v úvodných častiach zaoberá  ekonomickou 

aktivitou obyvateľov mesta; zložením podnikateľských subjektov v meste a priemyselnými 

parkami na území mesta. Vzhľadom na to, že najnižšou administratívnou jednotkou za ktorú sa 

sledujú základné údaje charakterizujúce ekonomiku územia (nezamestnanosť, odvetvová 

štruktúra podnikov,  vývoj priemernej mesačnej mzdy)  je okres, ďalšie časti  obsahujú údaje 

za okres Žarnovica, pričom  osobitnú pozornosť venujeme cestovnému ruchu. 

1.1.  Ekonomická aktivita  obyvateľstva mesta 

Z hľadiska ekonomickej aktivity je podiel obyvateľstva v produktívnom veku o niečo 

vyšší ako podiel v celej SR (67,03% v roku 2020).  Počas uplynulých desiatich rokoch tento 

podiel klesol o viac ako 6%. Nepriaznivejší je vývoj podielu obyvateľstva v poproduktívnom 

veku, ktorý stúpol o 7.6% a mierne prevyšuje slovenský priemer (17%).  V rámci celkového 

trendu starnutia obyvateľstva sa dá predpokladať, že tento vývoj bude pokračovať. Nižší ako 

slovenský priemer (15,9O%)  je aj podiel obyvateľstva v predproduktívnom veku, ktorý 

v uvedenom období klesal, aj keď nie takým tempom (1,5%).  Podrobnejšie je vývoj 

zaznamenaný v tabuľke č. 1 

 

Tabuľka  č. 1 Štruktúra obyvateľstva mesta  
Kategória Rok (údaje v %) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Podiel os. v predprod.  

veku  

14,7 15,0 14,5 14,3 14,0 13,3 13,5 13,5 13,3 13,2 13,2 

Podiel osôb v prod. 

veku  

74,7 74,3 74,1 73,5 73,2 72,9 72,1 71,4 70,3 69,3 68,6 

Podiel osôb v poprod. 

veku  

10,6 10,7 11,4 12,1 12,8 13,7 14,4 15,2 16,4 17,4 18,2 

Zdroj: ŠÚ SR 

 

1.2. Počet podnikateľských subjektov so sídlom v meste Žarnovica 

Na základe údajov uvedených v tabuľke č. 2 je zrejmé, že od roku 2010 do roku 2020 

došlo k poklesu fyzických osôb podnikateľov pôsobiacich na území mesta. Na druhej strane od 

roku 2010 došlo k výraznému nárastu ziskových právnických osôb sídliacich na území mesta 

Žarnovica. 

 

Tabuľka č. 2 Počet fyzických a právnických osôb - podnikateľov v meste Žarnovica 
  Rok (údaje v osobách/počet jednotiek) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

FO spolu 529 523 506 513 484 481 480 454 447 455 441 

Z toho 

FO 

živnostníci 

  

509 

  

504 

  

486 

  

492 

  

460 

  

461 

  

458 

  

427 

  

423 

  

428 

  

413 

PO 

ziskové 
100 103 102 112 129 144 166 169 188 200 197 

Zdroj: ŠÚ SR http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN/og3011rr/v_og3011rr_00_00_00_sk 

http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN/og3008rr/v_og3008rr_00_00_00_sk 

Vysvetlivky: FO fyzické osoby podnikatelia; PO ziskové – právnické osoby založené za účelom dosahovať zisk  

http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN/og3011rr/v_og3011rr_00_00_00_sk


KÓPIA

Číslo spisu Por.č.záznamu Číslo záznamu Typ záznamu Forma originálu
0005375/2021 Externý doručený záznam hodnoverná elektronická

4 
 

1.3. Priemyselné parky a priemyselné plochy na území mesta 

V katastrálnom území mesta Žarnovica sa nachádzajú tri priemyselné parky: 

− priemyselný park Žarnovica 

− priemyselný park Žarnovica – Pod hrbom 

− priemyselný park Žarnovica – Pod lipou 

Priemyselný park Žarnovica – brown field s celkovou rozlohou 15,42 ha, k dispozícii je 

vodovod, kanalizácia a rozvody elektriny. Areál susedí so železničnou stanicou a je vzdialený 

cca 1,5 km od rýchlostnej komunikácie R1. Vlastníkom pozemkov je Energy Edge ZC s. r. o. 

Bratislava. V areáli priemyselného parku sú aktuálne etablované nasledovné podniky: Neuman 

s. r. o. (strojárska výroba), Beny s. r. o. (drevárska výroba), Energy Edge, ZC, s. r. o. (tepelná 

elektráreň na biomasu v budúcnosti plánovaná drevárska výroba) 

Priemyselný park Žarnovica Pod Hrbom – green field s celkovou rozlohou cca 30ha bez 

vybudovaných inžinierskych sietí. Mesto Žarnovica počíta v súlade s územným plánom 

s redukciou plochy priemyselného areálu, ktorá bude v budúcnosti slúžiť na priemyselné 

aktivity, na cca 16,02 ha.  Areálom prechádzajú dve vzdušné linky 22 kV elektrického vedenia. 

Vlastníkom pozemkov je najmä spoločnosť FF Systems, s. r. o. Priemyselný park sa nachádza 

cca 2 km o železničnej stanice, z južnej strany sa nachádza rýchlostná komunikácia R2. 

Priemyselný park Žarnovica – Pod Lipou – green field s rozlohou 19,8 ha. Vlastníkom 

pozemkov je Slovenský pozemkový fond, Bratislava. V priemyselnom parku nie je vybudovaná 

technická infraštruktúra a siete. Železničná stanica je vzdialená cca 2 km a rýchlostná 

komunikácia R1 cca 600 m. Mesto Žarnovica v budúcnosti nepočíta s rozvíjaním 

priemyselných aktív v tejto oblasti (zdroj: MH invest a územný plán mesta Žarnovica 

https://www.priemyselneparkyslovenska.sk/sk/100/zarnovica-) 

Na území mesta sa ďalej nachádzajú roztrúsené výrobné areály na Partizánskej 

a Bystrickej ulici, v lokalitách Za mostom a Pod luhom. 

Mesto Žarnovica preferuje sústrediť sa najmä na ďalšie využívanie priemyselného parku 

Žarnovica, v ktorom sú už etablované podnikateľské subjekty. Ďalej plánuje v redukovanej 

výmere využívať na priemyselné aktivity priemyselný park Pod hrbom. Nie je záujem 

o extenzívne rozširovanie všetkých plôch pre podnikateľské subjekty, ktoré sú nesystémovo 

rozmiestnené v katastri mesta. Dôraz bude kladený najmä na aktivity bez negatívnych vplyvov 

na životné prostredie. 

 

1.4.  Podniky a zamestnanci v okrese Žarnovica  

Podnikateľská aktivita obyvateľov   je výrazne vyššia ako je priemer BBSK – na 1 000 

obyvateľov okresu pripadá 82 FO– podnikateľov, z toho 78 živnostníkov (2019). Počet 

podnikov v okrese Žarnovica za posledných 10 rokov vzrástol o 118 %, z 294 v roku 2009, na 

642 v roku 2019. Tento nárast prevýšil krajský aj celoslovenský trend. Žarnovica je 

administratívnym centrom rovnomenného okresu, ktorého ekonomike (aj napriek tomu, že 

najviac podnikov pôsobí vo veľkoobchode a maloobchode)  dominuje priemysel. Svedčí o tom, 

aj skutočnosť, že počet závodov v odvetviach priemyslu za posledných 10 rokov stúpol o viac 

ako 50%. Podrobnejšie je vývoj počtu priemyselných závodov v okrese Žarnovica uvedený 

v tabuľke č. 3. Podniky pôsobiace v priemysle dosahujú aj najvyššie tržby, ktoré 

niekoľkonásobne prekračujú tržby v iných odvetviach.  

Tabuľka  č. 3 Vývoj počtu priemyselných závodov v okres Žarnovica  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet priemysel. závodov 

s viac ako 20 zamestnancami 
13 13 13 13 14 16 18 17 18 20 

Zdroj: ŠÚ SR 
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Túto situáciu odráža aj  štruktúra zamestnancov v jednotlivých odvetviach hospodárstva 

– z celkového evidenčného počtu zamestnancov viac ako polovica pracuje v priemysle. 

Podrobnejšie tabuľka č. 4 

 

Tabuľka č. 4 Počet zamestnancov v ekonomike okresu Žarnovica a v priemysle  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Priemerný evidenčný počet 

zamestnancov 
2 882 3 547 3 804 3 273 3 641 3 822 5 530 3 966 4 946 4 244 

Priemerný evidenčný počet 

zamestnancov v priemysle 
1 476 2 347 2 643 1 974 2 340 2 328 4 352 2 214 2 351 2 316 

Pozn. zamestnanci podnikov a organizácií s 20 a viac zamestnancami 

Zdroj: ŠÚ SR 

 

Z deviatich najväčších zamestnávateľov v okrese (podniky nad 100 zamestnancov)  6 je 

lokalizovaných na území mesta Žarnovica. Tri z nich  TUBEX Slovakia, COOP JEDNOTA 

a Neuman Aluminium zaraďujeme do kategórie veľké podniky (viac ako 250 zamestnancov).  

 

1.5. Priemerná mesačná mzda 

Vývoj ekonomiky okresu sa odzrkadľuje aj v raste priemernej mesačnej mzdy 

zamestnancov podnikov a organizácií okresu. Priemerná   mzda zamestnancov  je najvyššia v 

BB kraji. Priemerná mesačná mzda v okrese rástla v posledných rokoch vyšším tempom ako 

priemerná mesačná mzda v SR a priblížila sa k jej výške.  
 

Tabuľka č. 5 Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca (Eur) 

 
Zdroj: ŠÚ SR 

 

V rámci jednotlivých odvetví najvyššiu priemernú mesačnú mzdu majú zamestnanci 

v podnikoch priemyslu (podrobnejšie tabuľka č. 6). 

 

Tabuľka č. 6 Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v priemysle (v €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Okres Žarnovica 907 948 963 897 1 100 1 342 1 441 

Zdroj: ŠÚ SR 

1.6. Nezamestnanosť  

Od roku 2010 do roku 2019 dochádzalo k postupnému poklesu miery evidovanej 

nezamestnanosti v okrese ZC. V roku 2020 došlo k nárastu evidovanej nezamestnanosti 

v okrese Žarnovica na 9,11 % oproti roku 2019, kedy bola nezamestnanosť  6,45 %. Do roku 

2019 kopíroval vývoj miery nezamestnanosti klesajúci trend typický pre celé územie SR, avšak 

okres ZC dosahoval vyššie (nepriaznivejšie) hodnoty ako bol priemer evidovanej 

nezamestnanosti za územie SR. V porovnaní s vývojom za územie BBSK dosahovala miera 

evidovanej nezamestnanosti mierne lepšie hodnoty ako bol priemer za  BBSK. V najbližšom 

období predpokladáme nárast miery nezamestnanosti vzhľadom na aktuálnu pandemickú 

situáciu. Z dlhodobého hľadiska nevieme predikovať vývoj nezamestnanosti. 

 

 

spolu ženy spolu ženy spolu ženy spolu ženy spolu ženy spolu ženy spolu ženy 

Okres Žarnovica 823 689 873 728 880 739 870 731 967 785 1 230 1 000 1 236 1 049

Banskobystrický kraj 779 700 837 749 861 774 897 812 940 854 1 023 933 1 113 1 035

SR 891 770 957 824 993 855 1 034 891 1 095 951 1 171 1 020 1 266 1 119

20142013 20192018201720162015
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Tabuľka č. 7 Vývoj miery nezamestnanosti za obdobie 2010-2020 

 

Rok (údaje v %) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Priemer SR 12,46 13,59 14,44 13,50 12,29 10,63 8,76 5,94 5,04 4,92 7,57 

BBSK 18,86 19,83 20,81 18,26 17,22 14,94 12,80 8,67 7,03 6,69 9,83 

Okres Žarnovica 20,23 20,86 21,57 18,12 16,46 14,46 12,22 7,98 6,83 6,45 9,11 

Zdroj: Štatistický úrad SR http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN/pr3108rr/v_pr3108rr_00_00_00_sk 

 

Od roku 2010 do 2018 dochádza k  poklesu počtu uchádzačov o zamestnanie v meste 

Žarnovica, čo odráža pozitívny trend v poklese miery nezamestnanosti na celom území SR. 

V roku 2019 došlo k miernemu nárastu počtu evidovaných uchádzačov o zamestnanie a v roku 

V roku 2020 sa počet evidovaných UoZ opäť zvýšil na hodnotu 323. Očakávame, že v roku 

2021 dôjde k nárastu počtu evidovaných uchádzačov o zamestnanie v dôsledku pandemickej 

situácie. Vývoj v ďalšom období zatiaľ nie je možné predpovedať, očakávame, že buď dôjde 

k nárastu počtu evidovaných uchádzačov o zamestnanie alebo ich počet bude oscilovať okolo 

hodnôt z roku 2020. Podrobnejšie údaje o vývoji počtu evidovaných uchádzačov o zamestnanie 

sú uvedené v tabuľke č. 8. 

 

Tabuľka č. 8 Vývoj počtu evidovaných uchádzačov o zamestnanie za obdobie 2010-2020 

 

Rok (údaje v osobách) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mesto Žarnovica 695 690 692 614 562 501 390 233 241 250 323 

Zdroj: UPSVaR a Štatistický úrad SR http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN/pr5001rr/v_pr5001rr_00_00_00_sk 

1.7. Cestovný ruch v okrese Žarnovica 

Od roku 2010 do roku 2019 došlo k zvýšeniu ubytovacích zariadení v okrese Žarnovica 

zo 17 na 35, rovnako došlo aj k zvýšeniu počtu lôžok v ubytovacích zariadeniach z 512 v roku 

2010 na 1 134 v roku 2019. Pozitívy trend sa prejavil aj v počte prenocovaní v ubytovacích 

zariadeniach, ktorý stúpol z 11 227 v roku 2010 na 62 744 v roku 2019. Podrobnejšie údaje sú 

uvedené v tabuľke č. 9.  

 

Tabuľka č. 9 Kapacita a návštevnosť ubytovacích zariadení v okrese Žarnovica 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Počet ubytovacích zariadení 17 15 26 23 24 32 25 23 28 35 

Počet lôžok v ubyt. zariadeniach  512 457 630 579 588 1 030 767 647 766 1 134 

Počet návštevníkov v ubyt. zariadeniach  3 734 2 659 3 877 4 628 3 392 11 543 14 023 18 523 22 699 28 020 

Počet prenocovaní návšt.  v ubyt. zar. 11 227 8 260 13 012 12 952 9 497 25 544 31 922 42 235 47 673 62 744 

Zdroj: ŠÚ SR 

 

V samotnom meste  sa rekreačné aktivity sústreďujú hlavne do miestnej časti Revištské 

Podzámčie, kde sa rekreačné aktivity orientujú hlavne na poznávací cestovný ruch (kultúrna 

pamiatka – hrad), aktivity vodáckeho športu (vodácka základňa na brehu Hrona), či na turistiku 

a pobytové aktivity v prírode. V tejto lokalite sa nachádza aj Revištský rybník, využívaný pre 

športový rybolov. V blízkosti bol   zriadený Zveropark. V meste sú len zariadenia penziónového 

typu s kapacitou do 30 lôžok – Penzión pod kaštieľom, Penzión Elektrik. Vo vidieckych 

miestnych častiach je rozšírená chalupárska rekreácia, využívajúca časť uvoľneného bytového 

fondu v tradičných objektoch. Pre špecifické formy rekreácie miestnych obyvateľov, spojenej 

s poľnohospodárskymi produkčnými činnosťami, slúži záhradkárska osada. 
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2. Identifikované potenciály, výzvy, limity a problémy vyplývajúce z vývoja 

vo vonkajšom prostredí  

Sociálne prostredie 

- starnutie populácie a negatívny demografický vývoj v Slovenskej republike,  

- nízky prirodzený prírastok obyvateľstva, 

Technologické prostredie 

- progresívny nárast využívania IT a virtuálnej komunikácie, 

- rozvoj inovatívnych technológií ohľaduplných voči životnému prostrediu, 

Ekonomické prostredie 

- dopady pandémie Covid-19 na financovanie miestnych samospráv, 

- Plán obnovy Slovenskej republiky, 

- zavedenie výdavkových stropov a zohľadňovanie identifikovaných úspor z revízií 

výdavkov v rezortných limitoch, 

- grantové schémy v fondov EÚ, 

- Európske programy pre podporu spolupráce medzi podnikateľskými subjektmi, rozvoj 

partnerstva súkromného a verejného sektora; 

Politické a legislatívne prostredie 

- stratégie a priority Banskobystrického samosprávneho kraja,  

- nový spôsob uplatňovania regionálnej politiky a čerpanie prostriedkov Európskej únie, 

- Programové vyhlásenie vlády, 

Kultúrne prostredie 

- zmeny v životnom štýle (rast záujmu o šport, aktívne trávenie voľného času) 

 

3. Analýza SWOT ekonomika 

Silné stránky 26,14 Slabé stránky 27,32 

Tradícia priemyselnej výroby 3,46 
Vyššia miera nezamestnanosti v porovnaní 

s priemerom SR 3,12 

Hospodárska základňa mesta je 

dostatočne diverzifikovaná (strojársky, 

drevospracujúci, stavebný priemysel)  3,57 

Nevhodne lokalizované priemyselné areály na 

území mesta a značný podiel zastavaných plôch v 

meste pripadá na areály priemyselnej výroby 3,50 

Dostatočná kapacita rozvojových plôch  3,43 

Časť areálu bývalej Preglejky je  bez využitia a má 

podobu devastovaných plôch v relatívnej blízkosti 

centra mesta 3,64 

Dobré napojenie na nadregionálnu 

dopravnú infraštruktúru  4,43 

Negatívny vplyv výrobných podnikov na obytné 

územie  mesta (zvýšená hlučnosť a znečistenie 

ovzdušia) 3,86 

Relatívne vysoká priemerná mzda a 

kúpna sila  3,29 

 Nedostatočne vybudované zložky technickej 

infraštruktúry (absentujúce chodníky pri cestných 

komunikáciách, nedostatočne vybudovaný 

vodovod, kanalizácia,  nedostatok vody 

v niektorých lokalitách mesta atď.) 3,93 

Príroda a okolie mesta sú vhodné pre 

širokú škálu voľnočasových aktivít 3,71 

Absentujúca infraštruktúra pre rozvoj  cestovného 

ruchu – ubytovacie kapacity hotelového typu, 

samostatné cyklotrasy, multifunkčné rekreačné 

trasy, atď. 3,43 
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Existujúci štadión s plochou dráhou ako 

jediný na Slovensku 

  

4,25 

  

Existujúce kultúrne pamiatky (hrad Revište, 

neogotický kaštieľ) sú v nevyhovujúcom stave 2,87 

Nedostatočné spektrum služieb pre obyvateľov 2,98 

Príležitosti 20,43 Ohrozenia 18,11 

Trendy aktívne tráviť voľný čas 

predpoklady pre pešiu turistiku 

a cykloturistiku 3,64 

Zvýšené nároky na spotrebu vody v niektorých 

priemyselných odvetviach 
3,71 

Podpora domáceho cestovného ruchu  napr. 

rekreačné poukazy  2,86 

Rast požiadaviek na minimalizáciu negatívnych 

dopadov podnikateľských aktivít na ŽP 3,29 

Podpora  duálneho vzdelávania – prepojenie  

miestnych podnikov a SOŠ 3,86 

Konkurencia + pokles dopytu po produktoch 

hutníckeho priemyslu 3,14 

 Využitie finančných prostriedkov 

z podporných schém EÚ a iných zdrojov:  

Inovatívne MSP, obnovu a rekonštrukcia 

kultúrnych pamiatok (hrad Revište, kaštieľ), 

obyvateľstvo - dotácie na ekologické stavby 

a iné 3,93 

Dopad pandémie COVID-19 na MSP a príjmy 

rozpočtu mesta 

3,86 

Rastúce využívanie stavebných 

komponentov na výstavbu budov na báze 

prírodných a ekologických materiálov 3,14 
Nedostatočné investície do infraštruktúry  

regionálneho významu zo strany jej správcu 

(kanalizácia a vodovod) 

  4,11 

  

Stúpajúci záujem o ekologické vykurovacie 

systémy a ekologické stavby budov (tepelné 

čerpadlá atď.) 3,00 

 

 

4. Strom výziev a problémov v oblasti Ekonomika 

Nevyužívané alebo schátrané bývalé výrobné a skladové areály vo výhodnej polohe vo vzťahu 

k centru mesta  pripraviť na postupnú reštrukturalizácia pre podnikateľské aktivity výrobného 

a nevýrobného charakteru, občianske vybavenie a bývanie. 

 

Vo výrobných areáloch, ktoré sú v kontakte s obytným územím počítať len s prevádzkami bez 

negatívnych a rušivých vplyvov na životné   
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Redukovať existujúcu priemyselnú výrobu s negatívnymi vplyvmi na životné prostredie 

 

Podporovať MSP a zelené podnikanie 

 

Pre lokalizáciu nových výrobných aktivít revitalizovať nefunkčné plochy a objekty   

 

Podporovať orientáciu  podnikateľských aktivít na výrobu ekologických komponentov do 

stavebníctva, výroba tepelných čerpadiel atď.  

 

Prírodné zaujímavosti vytvárajú predpoklady pre pešiu turistiku, cykloturistiku a rekreačné 

aktivity súvisiace s vodnou turistikou  v Revištskom Podzámčí, na brehu Hrona.  

 

Vhodné podmienky pre rozvoj špecifických foriem rekreácie v rozptýlenom osídlení, a to najmä 

pre agroturistiku a chalupárčenie.  

 

Možnosť využitia termálneho prameňa. 

 

 

5. Literatúra:  

Štatistický úrad SR databáza datacube 

Úrad práce sociálnych vecí a rodina – štatistiky o nezamestnanosti 

https://www.priemyselneparkyslovenska.sk/sk/100/zarnovica-/priemyselna-

zona/163/priemyselny-park-zarnovica-hnedy-park 

https://www.priemyselneparkyslovenska.sk/sk/100/zarnovica-/priemyselna-

zona/79/priemyselny-park-zarnovica-pod-hrbom 

https://www.priemyselneparkyslovenska.sk/sk/100/zarnovica-/priemyselna-

zona/164/priemyselny-park- 
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1. Analýza oblasti Život v meste  

Tematická oblasť Život v meste sa v rámci analytickej časti Programu hospodárskeho 

rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica zaoberá predovšetkým vybavenosťou 

občianskou infraštruktúrou, konkrétne služby zdravotníctva, školstva, kultúry, bývania, 

sociálne služby a obchod a služby 

 

1.1. Zdravotníctvo  

V súčasnosti pôsobí na území mesta Žarnovica niekoľko zdravotníckych ambulancií. 

Mesto nemá vlastnú polikliniku či nemocnicu. Najrozsiahlejšiu ponuku zdravotníckych služieb 

zabezpečuje  Zdravotné stredisko (Poliklinika Žarnovica), kde pôsobí 11 odborných ambulancií 

(praktický všeobecný lekár – 2, detský lekár – 1, gynekologická ambulancia, stomatologická 

ambulancia – 3, internista, chirurg, rehabilitácia, diabetológia) a ambulantná pohotovosť pre 

dospelých, čo je pokles oproti roku 2014 o 2 ambulancie. Avšak, v rokoch 2020/2021 

zdravotnícke stredisko prebieha rekonštrukciou v rámci projektu Centra integrovanej 

zdravotníckej starostlivosti. Budova je vo vlastníctve Mestského podniku služieb. V rámci 

projektu je v stredisku plánovaná prevádzka 15 ambulancií. Terajšie pokrytie zdravotníckych 

služieb je rozšírené o 1 ambulanciu rádiológie a presťahovanú ambulancie urológie.  

V objekte Lekárne Althea pôsobí 9 ambulantných pracovísk – praktický všeobecný lekár 

(2),  kožná ambulancia, gynekologická ambulancia, očná ambulancia, psychiatrická ambulancia 

(2),  logopéd. Na území mesta existuje jedna súkromná neurologická ambulancia, 3 lekárne 

a svoju stanicu tu má Záchranná a dopravná zdravotná služba. 

Väčšina ambulancií však v meste nefunguje celotýždenne, ale len stanovený počet dní 

v týždni. 

Najbližšia dostupná nemocnica sa nachádza v Žiari nad Hronom. Vybrané odborné 

ambulancie využívajú obyvatelia v Žarnovice aj v Novej Bani. 

 

1.2. Školstvo 

Mesto je zriaďovateľom jednej materskej a jednej základnej školy. Materská škola je 8-

triedna s celkovou schválenou kapacitou 168 detí. Poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu 

starostlivosť deťom vo veku 2 – 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Materskú 

školu na Ul. A. Sládkoviča tvorí účelová budova pavilónového typu v majetku mesta, kde sa 

nachádza 6 heterogénnych tried. V priestoroch na ul. P. Jilemnického sa nachádzajú 2 

heterogénne triedy. Kapacita materskej školy tu bola navýšená v dôsledku realizácie projektu 

“Rekonštrukcie materskej školy v rokoch 2018-2019, priestory školy sú modernizované 

a reflektujú potreby jej užívateľov. V súčasnosti nie sú do materskej školy prijímané deti 

mladšie ako 3 roky veku. 

Tabuľka 1 Kapacita naplnenia Materskej školy v Žarnovici 

Ul. A. Sládkoviča 1130  

 

Trieda 

Max. počet na 

triedu 

podľa veľkosti 

priestoru 

Počet detí k 15. 9. 2020 % naplnenia 

A 20 detí 18 detí 90 % 

B 23 detí 21 detí 91 % 
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C 23 detí 21 detí 91 % 

D 23 detí 22 detí 96 % 

E 18 detí 21 detí 101,17 % 

F 21 detí 22 detí 104,8 % 

Spolu 128 detí 125 detí 97,66 % 

Elokované triedy Ul. P. Jilemnického 660/2 

G 20 detí 18 detí 90 % 

H 20 detí 21 detí 105 % 

Spolu 40 detí 39 detí 97,5 % 

    

Zdroj: https://mszarnovica.webnode.sk, cit. 2. 2. 2021. 

Čistá miera zaškolenosti alebo tiež čistá miera účasti (participácie) detí v materských 

školách vyjadruje percentuálny podiel počtu detí určitého veku v materských školách na 

celkovom počte obyvateľov toho istého veku. V roku 2016 bola priemerná slovenská miera 

zaškolenosti 2- ročných detí 14,83 %, miera zaškolenosti 3- ročných detí 67,35 % a miera 

zaškolenosti 4-ročných detí 77,92 %, miera zaškolenosti 5-ročných detí 77,05% a 6-ročných 

detí 36.22%. V okrese Žarnovica bola miera zaškolenosti 2- ročných detí 21,70 %, miera 

zaškolenosti 3- ročných detí 72,96 %, miera zaškolenosti 4-ročných detí 77,33 %, miera 

zaškolenosti 5-ročných detí 81,97 % a 6-ročných detí 31,37%. Vo väčšine ukazovateľov sú 

údaje nad priemerom SR avšak nižšie ako je žiadúce, priemer EÚ u detí od 3 rokov dosahuje 

95%.  

Základná škola, Fraňa Kráľa, Žarnovica je plne-organizovanou školou zriadenou mestom 

Žarnovica. Vyučovanie prebieha v troch budovách. Žiaci 1. až 4. ročníka sa učia v „Novej 

budove“, ktorá pozostáva z pavilónov A,B,C. V pavilóne A prebieha činnosť žiakov v školskom 

klube detí. Žiaci 5. až 9. ročníka sa vyučujú v zrekonštruovaných priestoroch hlavnej budovy 

školy a v prístavbe. Rekonštrukcia hlavnej budovy školy a prístavby prebiehala v rokoch 2009-

2010.  

V rámci 1. stupňa základnej školy má škola k dispozícii momentálne 10 tried 

s maximálnou kapacitou pre 241 žiakov. Naplnenie kapacity je v súčasnosti na 81,33 %, počet 

žiakov k 15. 9. 2020 na prvom stupni je 196. 

V rámci 2. stupňa základnej školy má  škola k dispozícii 17 tried s maximálnou kapacitou 

pre 493 žiakov. Naplnenie kapacity je v súčasnosti na 50,05 %, počet žiakov k 15. 9. 2020 je 

249 detí. 

Ponuku primárneho vzdelávania dopĺňa cirkevná Základná škola A. Kmeťa. Škola bola 

zriadená 1.6.1992 Banskobystrickým diecéznym biskupom. Je zameraná na vyučovanie 

cudzích jazykov. Ponúka žiakom alternatívny spôsob vyučovania, školu tvorí 9 kmeňových 

tried s počtom žiakom 113 k 15. 9. 2020 a maximálnou kapacitou 130 žiakov (priemerný počet 

žiakov v triede je 12). (Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

katolíckej školy a školských zariadení v Banskobystrickej diecéze v školskom roku 2019/2020, 

Základná škola Andreja Kmeťa). 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje výsledky externého testovania žiakov ZŠ v meste 

Žarnovica.  

 

 

 

https://mszarnovica.webnode.sk/
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Tabuľka 2 Testovanie žiakov ZŠ v meste Žarnovica v roku 2019 

ZÁKLADNÁ 

ŠKOLA 

Externé 

testovanie 

MATEMATIKA 

SLOVENSKÝ JAZYK A 

LITERATÚRA 

Priemer SR 

Priemerná 

úspešnosť 

školy Priemer SR 

Priemerná 

úspešnosť 

školy 

Ul. Fraňa Kráľa Test. 5-2019 63,4 68,54 64,8 67,02 

A.Kmeťa Test. 5-2019 63,4 52,6 64,8 57,4 

Ul. Fraňa Kráľa Test. 9 -2019 63,1 55,4 62,3 57,6 

A.Kmeťa Test. 9 -2019 63,1 72,9 62,3 67,6 

Zdroj: www.nucem.sk, cit. 2. 2. 2021. 

Poznámka: Testovania 5-2019 sa v okrese Žarnovica zúčastnilo 11 škôl, priemerná úspešnosť 

v matematike bola 66,1% (pri účasti 211 žiakov) a v slovenskom jazyku a literatúre 66,3% (pri 

účasti 209 žiakov).    

 

Obe základné školy majú kvalitné materiálne vybavenie. Obohacujú výučbový proces 

o aktuálne, celospoločenské a výchovné témy v spolupráci s expertmi z externého prostredia. 

Avšak, obe školy majú problém s kvalitnými internetovým pripojením prostredníctvom Edunet, 

a boli nútená riešiť tento problém lokálnym poskytovateľom internetových služieb. 

 

Centrum voľného času (CVČ) je zriadenou rozpočtovou organizáciou mesta, ktoré 

zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, klubovú a rekreačnú činnosť detí, mládeže a 

dospelých vo veku predškolskom až do 30 rokov veku. CVČ poskytuje svoje aktivity v rôznych 

voľnočasových oblastiach. V školskom roku 2020/2021 išlo o ľudové tance a spev 

„Prvosienka“ (10 žiakov); - herňa Klub;  moderný tanec –HIP HOP (10 žiakov); kolky (15 

žiakov); spolok extrémnych športov (12 žiakov); futbal – predprípravka, prípravka, mladší 

žiaci, starší žiaci, dorast (60 žiakov); karate – začiatočníci, pokročilí (12 žiakov); zumba, step 

aerobic, fit klub, mažoretky (10 žiakov); pohybové hry MŠ (12 žiakov) a detská atletika ZŠ (10 

žiakov). Celkový počet žiakov k 15. 9. 2020 bol 151 (predpokladaný záujem bol 278 členov  - 

54,31 %). Centrum voľného času dostatočne pokrýva ponuku voľnočasových aktivít v mesta 

Žarnovica a má potenciál ďalej napredovať. 

 

ZUŠ Žarnovica svojím hudobným, výtvarným, literárno-dramatickým a tanečným 

odborom poskytuje umelecké vzdelávanie žiakom so zvýšeným záujmom a predpokladmi o 

umeleckú tvorbu. ZUŠ sídli v kultúrnom dome, ktorý prešiel rozsiahlou rekonštrukciou 

v rokoch  2012-2013. Škole pribudli nové priestory, ako tanečná sála, výtvarný ateliér 

a niekoľko nových tried. K 15. 9. 2020 školu navštevovalo 232 žiakov (pokles oproti roku 2019 

o 63 žiakov) (niektorí žiaci navštevujú viac predmetov preto oficiálne ide o 248 žiakov). 

Maximálna kapacita ZUŠ je 430 žiakov, súčasná miera naplnenia kapacity je 53,95 %. 

Záujemcom je k dispozícii 12 tried v rámci hudobného odboru (134 žiakov/kapacita 170 

žiakov), 2 triedy výtvarného odboru (83 žiakov/kapacita 160 žiakov), 1 trieda tanečného odboru 

(31 žiakov/kapacita 70 žiakov). (Správa_ZUŠ  Žarnovica o_výchovno-vzdelávacej_činnosti 

2019-2020). Od septembra 2020 nie je otvorený literárno-dramatický odbor z dôvodu zlej 

finančnej situácie a z dôvodu nízkeho úväzku učiteľa.  

 

Vybavenie školy hudobnými nástrojmi a učebnými pomôckami je na dobrej úrovni 

a priebežne sa dovybavuje podľa finančných možností. Škola disponuje štandardným 

pripojením na internet a riadiacim a informačným systémom iZUŠ. Pre skvalitnenie výučby 

https://zuszarnovica.sk/?attachment_id=404
https://zuszarnovica.sk/?attachment_id=404
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v rámci ZÚŠ je žiadúce dobudovať šatne pre tanečný odbor, skladové priestory a modelovňu, 

dovybaviť triedy počítačovou technikou, zabezpečiť zvukovú izoláciu stien. 

 

V rámci stredoškolského vzdelávania v meste pôsobí Stredná odborná škola, Bystrická 4 

v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. SOŠ poskytuje moderné vyučovanie v študijných 

programoch – grafik digitálnych médií; pracovník marketingu; mechanik číslovo-riadených 

strojov. Vyučovanie prebieha formou duálneho systému, je nadviazaná spolupráca s 

potenciálnymi zamestnávateľmi ako je Neuman Fliesspresswerk, Neuman Services, Neuman 

PWG, Tubex, Cortizo, KnaufInsulation, Tomac, s cestovnými kanceláriami a inými firmami , 

ktoré žiakom poskytujú priestor pre vykonávanie odborného výcviku. Počet žiakov SOŠ k 15. 

9. 2020 bol 137. Maximálna kapacita SOŠ je 350 žiakov (naplnenie 39 % kapacity). Pre žiakov 

je vybudovaný športový areál, ktorý zahŕňa tenisové, asfaltové a futbalové ihrisko s bežeckou 

dráhou, pieskové doskočisko a sektor na vrh guľou a hod diskom. K výbave školy patrí aj 

telocvičňa, posilňovňa a bazén s príslušenstvo. 

 

V meste má svoje zastúpenie Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy 

v Bratislave prostredníctvom Informačno-konzultačného strediska. V školskom roku 

2020/2021 študuje externou formou na pobočke na bakalárskom stupni štúdia 85 študentov a na 

magisterskom stupni štúdia 35 študentov. 

 

Aktivity vzdelávacích inštitúcií a organizácií poskytujúcich voľnočasové aktivity sú 

v súlade s Akčnými plánmi Mesta Žarnovica vo vzťahu k deťom a mládeži tvoreného spravidla 

tvorenými na 2 roky. (posledný zverejnený na obdobie 2018 – 2019). 

 

1.3. Sociálne služby 

Mesto realizuje opatrenia v sociálnej politike v súlade s Komunitným plánom sociálnych 

služieb mesta Žarnovica na roky 2018 – 2023 s výhľadom do roku 2025 ako aj s Akčnými 

plánmi Mesta Žarnovica vo vzťahu k deťom a mládeži tvoreného spravidla na 2 roky. 

 

Mesto zabezpečuje starostlivosť starším a odkázaným občanom poskytovaním sociálnych 

služieb v plnom rozsahu kompetencií určených zákonom.  

 

Mesto zabezpečuje opatrovateľskú službu externe s podporou národného projektu 

„Podpora opatrovateľskej služby“ cez Operačný program Ľudské zdroje. Mesto dostatočne 

pokrýva požiadavky na túto službu. Mesto v súčasnosti nemá vlastné opatrovateľky.  

 

Stravovanie pre dôchodcov sa zabezpečuje zmluvne v spolupráci so školskou jedálňou 

pri ŠOŠ, Bystrická 4, Žarnovica a na jej základe funguje predaj stravných lístkov 

prostredníctvom KC, ktorý sa realizuje dva krát mesačne v priestoroch MsÚ Žarnovica 

zamestnancom úradu. Stravovanie pre dôchodcov sa zabezpečuje aj prostredníctvom školskej 

jedálni pri ZŠ a poskytuje sa príspevok odkázaným klientom zariadenia sociálnych služieb 

Samaritánka n. o.  

 

Mesto je schopné dostatočne zabezpečiť uspokojovanie požiadaviek na zapožičanie 

kompenzačných pomôcok. V prípade pomôcky, ktorú by mesto nemalo, je zabezpečené 

v spolupráci so zariadením Samaritánka n. o.  naplnenie požiadavky na zapožičanie 

kompenzačnej pomôcky a zariadenie bude mať požadovanú kompenzačnú pomôcku k 

dispozícii, zapožičia ju žiadateľovi bezplatne.  
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Mesto je zriaďovateľom Denného centra seniorov Žarnov. Centrum je bez právnej 

subjektivity a je  organizačnou jednotkou mesta ako súčasť Mestského úradu, ktorý ho riadi 

prostredníctvom svojho klientskeho centra, úseku sociálnych vecí. Centrum sa orientuje na 

služby sociálneho poradenstva a záujmovú činnosť seniorov. 

  

Mesto poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi občanovi v hmotnej núdzi 

a mimoriadne sociálne dávky pre občanov mesta. 

 

Demografický vývoj obyvateľov mesta naznačuje, že v nasledujúcich rokoch vzrastie 

potreba zariadenia sociálnych služieb so zameraním na občanov s najťažším stupňom 

odkázanosti. V tejto oblasti má mesto záujem realizovať v spoluprácu s obcou Hodruša-Hámre 

s priaznivejšími podmienkami pre realizáciu investície. 

 

Mesto poskytuje poradenstvo priebežne podľa požiadaviek klientov, najčastejšie sa 

občania zaujímajú o poradenstvo v oblasti sociálnych služieb a starostlivosti o seniorov, 

zdravotnej starostlivosti, poskytovaní kompenzačných dávok o poskytovanie pomoci v hmotnej 

núdzi (poskytovanie jednorazovej dávky a mimoriadnej sociálnej dávky), o možnostiach na 

zamestnanie. 

 

Mimo mesta, je významným poskytovateľom sociálnych služieb Samaritánka, n. o. 

Poskytuje služby zariadenia opatrovateľskej služby, zariadenia pre seniorov, denného 

stacionára a špecializovaného zariadenia s kapacitou 31 lôžok pre celoročný pobyt a 5 miest 

pre denný pobyt. 

 

1.4. Bývanie 

Od roku 2017 Žarnovica aktívne rozvíja bytovú politiku mesta. Bolo vybudovaných 10 

bytových jednotiek projektom  „Prístavba a prestavba budovy súpisné číslo 8 na nájomný 

bytový dom, Žarnovická Huta. Ďalších 27 bytových jednotiek bolo vybudovaných v rámci 

projektu Novostavba nájomných bytov – Žarnovica. Všetky nájomné byty boli pridelené tým 

občanom, ktorí spĺňali podmienky na pridelenie bytu. 

 

Mesto eviduje potrebu ďalších projektov v tejto oblasti. Aktívne pracuje na príprave 

projektu „Pozana“, ktorý bude realizovaný so súkromným investorom. Pre projekt je vydané 

platné územné rozhodnutie a zmena územného plánu. Mesto plánuje participovať buď formou 

odkupu hotových bytových domov, ktoré by spĺňali štandard, ktorý je stanovený ŠFRB alebo 

by takéto bývanie mohol poskytovať priamo súkromný investor. Predpokladaná kapacita 

v priebehu dvoch rokov je cca 90 nájomných bytov.   

 

Súčasťou budovania novovznikajúcej obytnej štvrte „Pozana“ bude aj priestor pre 

nezávislé bývanie seniorov s podporou ŠFRB a financií mesta. Predpokladá sa výstavba 30 

malometrážnych bytových jednotiek s kapacitou 60 klientov.  

 

V rámci výstavby bytov nižšieho štandardu má mesto spracovanú štúdiu realizácie. Mesto 

predpokladá výstavbu 16 nových bytových jednotiek.  

 

 Kľúčovým problém v napredovaní výstavby je nedostatok pitnej vody, čo ovplyvňuje 

nielen bytovú výstavbu, ale aj priemyselné aktivity. Územia vhodné pre bytovú výstavbu 

a individuálnu výstavbu rodinných domov (napr. Na Lieskovci, Žarnovická Huta) definuje 

územný plán mesta schválený v roku 2021. 
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1.5. Kultúra a kreatívny priemysel 

Ku kultúrnemu dedičstvu mesta Žarnovica patrí gotický kaštieľ, ktorý postavili v 15. 

storočí Dóczyovci. Neskorogotický hradný palác stál v samostatnom opevnení, v 16. a 17. 

storočí so zosilnenou protitureckou obranou. Začiatkom 20. storočia opevnenie zbúrali a jadro 

hradu prestavali na kancelárie. Kaštieľ je mohutná hranolová stavba s modernistickou fasádou 

z čias okolo prvej svetovej vojny, členenou kordónovými rímsami. Pred stavbou sú terasové 

múry s opornými piliermi. Ku kultúrnemu dedičstvu patrí ešte Socha Sv. Jána Nepomuckého z 

19. storočia a historický pomník z čias II. svetovej vojny. Mesto má vypracovanú dokumentáciu 

obnovy kaštieľa od roku 2017. Cieľom projektu je obnova tejto kultúrnej pamiatky a jej 

využívanie ako viacúčelovej verejnej budovy, ponúkajúcej služby mestskej knižnice, priestory 

na prezentáciu histórie samotného kaštieľa, ako aj mesta Žarnovica a reprezentačné priestory 

na konanie občianskych obradov. Mesto obnovu realizuje kontinuálne zo svojich prostriedkov 

prostredníctvom čiastkových projektov. 

 

Druhou významnou pamiatkou je hrad Revištské Podzámčie. Mesto v posledných rokoch 

realizuje kroky k vysporiadanie majetkovo-právnych  vzťahov. Pozemky pod stavbami sú už 

vo vlastníctve mesta Žarnovica, stavby by mali prejsť do vlastníctva v roku 2021.  Správu hradu 

a jednotlivé aktivity na hrade zabezpečuje “Združenie na záchranu hradu Revište“.  

 

Využitie a rozvoj gotického kaštieľa a hradu spracované ako súčasť cestovného ruchu, 

v časti ekonomika mesta. 

 

Mesto má zriadenú mestskú knižnicu s knižničným fondom 10 228 knižničných jednotiek 

k 31.12.2018. Snahou knižnice je v najbližších rokoch obohatiť knižný fond, organizovať 

pravidelné kultúrne podujatia pre všetky vekové kategórie, zabezpečiť technické vybavenie 

pracoviska (kvalitná tlačiareň, príp. ploter) a tiež presťahovať sa do rekonštruovaných 

priestorov gotického kaštieľa. Pre realizáciu kultúrnych podujatí je k dispozícii kultúrny dom 

s kapacitou 220 miest, ktorý sa prenajíma a jeho súčasťou je aj Základná umelecká škola. 

Kultúrny dom nedisponuje dostatočným technickým vybavením a ozvučením. Pre kultúrne akcie 

väčšieho rozsahu sa využíva športový štadión.  

 

V meste pôsobia rôzne kultúrne organizácie a spolky (napr. spevácky zbor Žarnov, 

Miestny odbor Matice Slovenskej, Mestský mládežnícky parlament, ochotnícke Divadlo Pri 

pekárni). Počas celého roka sa na území mesta Žarnovica koná množstvo kultúrnych podujatí 

rôznorodého spektra. Tradične prvým býva Novoročný koncert dychovej hudby Hodrušanka, 

nasleduje fašiangový sprievod, posledný marcový týždeň sa koná Týždeň slovenských knižníc 

(Mestská knižnica), posledný apríl je tradične spojený so stavaním mája. Tradičný Žarnovický 

jarmok býva od roku 2008 na konci mesiaca jún. Za najväčšie podujatie kultúrno-

spoločenského charakteru možno považovať podujatie „DNI MESTA“, ktoré sa pravidelne 

v septembri organizuje od roku 2014. Od roku 2010 sa v meste na mestskom trhovisku 

pravidelne konajú Vianočné trhy a spoločne s Farským úradom sa v Kostole Sv. Petra a Pavla 

konajú vianočné koncerty.  

Mesto pre podporu aktívnych združení v oblastí kultúry a športu so zameraním na 

verejnoprospešný účel poskytuje dotácie na základe VZN  č. 7/2020 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu mesta Žarnovica. 

Na území okresu Žarnovica sa nachádza podľa Štatistického úradu SR iba jedno múzeum, 

a to Pohronské múzeum v Novej Bani, ktorého zriaďovateľom je Banskobystrický 

samosprávny kraj. V meste Žarnovica, ako aj v celom okrese sa nenachádza žiadne múzeum, 

https://www.zarnovica.sk/download_file_f.php?id=1444401
https://www.zarnovica.sk/download_file_f.php?id=1444401
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kino, divadlo ani galéria. Z hľadiska počtu kultúrnych inštitúcií sa okres Žarnovica nachádza 

na chvoste v porovnaní s inými okresmi kraja. 

1.6. Šport 

Dominantnou súčasťou športovej infraštruktúry mesta je Mestský športový areál spájaný 

so známou súčasťou plochou dráhou. S ňou sa spája tradícia usporadúvania rôznych 

plochodrážnych podujatí zastrešených domácim klubom Speedway Club Žarnovica. Mesto má 

už 6 rokov pripravený projekt revitalizácie celého mestského športového areálu. Hlavným 

zámerom revitalizácie je zatraktívniť priestory areálu ako aj rozšíriť a skvalitniť služby pre 

športové a voľno časové aktivity. Hlavnou funkciou areálu bude poskytnutie viacúčelovej sály 

s kapacitou 300 miest na sedenie, doplnkové služby, kaviareň, ubytovanie a administratíva. 

Tiež je plánovaná úprava budovy depa /sociálne zariadenie/ a tribúny pri tenisových kurtoch, 

úprava multifunkčnej športovej plochy, skladov náradia a techniky, prístrešku pre služobné 

vozidlá, vrátnice, komunikácie a spevnených plôch, sadové úpravy, oplotenie a osvetlenie 

areálu, inžinierske siete - prípojky. Projekt je realizovaný postupne prevažne z vlastných 

zdrojov mesta. 

V oblasti športu a práce s mládežou v meste pôsobí viacero aktívnych športových klubov 

a organizácií (napr. Speedway Club Žarnovica, Mestský telovýchovný klub TATRAN, 

Mestský futbalový klub, Športovo-strelecký klub  a pod.). 

V meste sa nachádzajú 4 verejné detské ihriská, väčšie na sídlisku na ulici Fraňa Kráľa 

a  na sídlisku na ulici Kľakova, a 2 menšie ihriská (napr. workoutové ihrisko v Lukavici, Chill 

Out zóna). 

V areáli ZŠ na Ulici Fraňa Kráľa sa nachádza verejné viacúčelové ihrisko slúžiace 

mládeži (vrátane bike zóny na terénnu cyklistiku) a občanom s možnosťou rezervácie a dozoru. 

Avšak, chýba koncepčnejšie využitie tejto časti infraštruktúry vzhľadom na relatívne vysoký 

dopyt obyvateľov. 

1.7. Obchod a služby 

V meste majú svoje predajne reťazce Tesco, Coop, Fresh, 101 Drogerie. Ponuka reťazcov 

je dopĺňaná lokálnymi predajňami poskytujúcimi široké spektrum produktov, vrátane pekárne. 

Svoje služby poskytujú viaceré stravovacie zariadenia. Nachádzajú sa tu pobočky Slovenskej 

pošty, Poštovej banky, Slovenskej sporiteľne, Všeobecnej úverovej banky, Tatrabanky, 

Primabanky. 

Svoje pracoviská majú v meste viaceré inštitúcie štátnej správy. Tiež je tu kontaktné 

centrum SPP. V meste je dopyt po rozšírení ponuky obchodov o ďalšie obchodné reťazce (napr. 

Lidl, Billa), služby mobilných operátorov a tiež o drobné služby (napr. čistiareň oblečenia, 

obuvníctvo a pod.). V strategickej časti budú návrhy na riešenie tejto oblasti v časti ekonomika 

mesta. 

2. Identifikované potenciály, výzvy, limity a problémy vyplývajúce z vývoja 

vo vonkajšom prostredí  

Sociálne prostredie 

- starnutie populácie a negatívny demografický vývoj v Slovenskej republike,  

- nízky prirodzený prírastok obyvateľstva, 

 

https://www.zarnovica.sk/sportove-organizacie-a-zdruzenia.phtml?id_menu=26897&limited_level=1&stop_menu=26897&hyb=26897
https://www.zarnovica.sk/sportovo-strelecky-klub.phtml?id3=26898
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Technologické prostredie 

- progresívny nárast využívania IT a virtuálnej komunikácie, 

- proces implementácie elektronických služieb miestnych samospráv v SR 

Ekonomické prostredie 

- dopady pandémie Covid 19 na financovanie miestnych samospráv, 

- nestabilné a nedostatočné financovanie sociálnych služieb zo strany štátu, 

- Plán obnovy Slovenskej republiky, 

- zavedenie výdavkových stropov a zohľadňovanie identifikovaných úspor z revízií 

výdavkov v rezortných limitoch, 

- Európske programy pre podporu kultúry 

Ekologické prostredie 

- narastajúce environmentálne požiadavky na rekonštrukcie budov, 

Politické a legislatívne prostredie 

- stratégie a priority Banskobystrického samosprávneho kraja,  

- nový spôsob uplatňovania regionálnej politiky a čerpanie prostriedkov Európskej únie, 

- Programové vyhlásenie vlády, 

- národné a medzinárodné dokumenty v oblasti sociálnej politiky a politiky vzdelávania 

(Národný program aktívneho starnutia, Národný program rozvoja životných podmienok 

osôb so zdravotným postihnutím, Strategický rámec starostlivosti o zdravie, Národný 

akčný plán na elimináciu a prevenciu násilia na ženách, Stratégia Slovenskej republiky 

pre integráciu Rómov, Stratégia SR pre mládež, Stratégia celoživotného vzdelávania 

a pod.)  

Kultúrne prostredie 

- zmeny v životnom štýle (rast záujmu o šport, aktívne trávenie voľného času) 

 

3. Analýza SWOT „Život v meste“  

Silné stránky 131,96 Slabé stránky 94,68 

rekonštrukcia zdravotníckeho centra do 

podoby Centra integrovanej zdravotníckej 

starostlivosti, 5,00 

chýbajúci praktický lekár a lekár pre deti 

a dorast,  
3,73 

zrekonštruovaná materská škola s kvalitným 

vybavením, 3,96 

chýbajúce širšie zastúpenie odborných 

ambulancií rôzneho zamerania vrátane RTG 4,04 

nadpriemerné ukazovatele zaškolenosti detí 

od 3 rokov v rámci SR, 3,96 
chýbajúca detská pohotovosť, 

4,00 

zrekonštruovaná základná škola s kvalitným 

vybavením v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta, 4,19 

nedostatočné pokrytie rýchlym internetom vo 

všetkých vzdelávacích inštitúciách v rámci 

Edunet, 3,62 

cirkevná základná škola s alternatívnym 

spôsobom vyučovania, 4,04 

chýbajúce vybavenie škôl, vrátane ZUŠ, na 

zabezpečenie plynulého dištančného 

vzdelávania, 3,15 

výsledky externého testovania žiakov 5. 

ročníka a 9. ročníka za rok 2019 na 

cirkevnej ZŠ dosahovali vyššiu mieru 

úspešnosti ako priemer SR, 4,12 

výsledky externého testovania žiakov 5. 

ročníkov a 9. ročníkov za rok 2019 

dosahovali nižšiu mieru úspešnosti ako 

priemer SR na ZŠ na Ulici Fraňa Kráľa, 3,73 
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dostatočná prevencia na školách ohľadne 

rôznych sociálno-patologických javoch 

a násilí, 3,46 

zhoršujúca sa finančná situácia ZUŠ viedla 

k zrušeniu triedy v rámci literárno-

dramatického odboru, 2,88 

ZUŠ poskytujúca výučbu v rámci 12 tried 

hudobného odboru, 2 triedy výtvarného 

odboru a 1 trieda tanečného odboru, 3,77 

v rámci ZUŠ chýbajúce šatne, skladové 

priestory, modelovňa, zvuková izolácia stien, 
2,96 

aktívne CVČ s rozsiahlou ponukou 

voľnočasových aktivít, 3,50 

nedostatok financií a s tým spojený 

nedostatok kvalifikovaných externých 

zamestnancov pre vedenie záujmovej činnosti 

o ktorú deti prejavujú záujem v rámci CVČ, 3,19 

spolupráca ZŠ a SOŠ, 3,12 

absencia kvalitných vzdelávacích programov 

pre deti a mládež v rámci CVČ, 3,42 

pobočka VŠEaMVS, 3,04 starnutie populácie mesta Žarnovica, 3,46 

dostatočné pokrytie aktuálnych sociálnych 

potrieb ponukou sociálnych služieb 

zabezpečených externým poskytovateľom, 3,69 

absencia siete terénnych sociálnych služieb 

a práce s komunitami, 
3,04 

zámer budovania spoločného zariadenie 

sociálnych služieb s obcou Hodruša Hámre, 2,85 

rozvoj výstavby je limitovaný nedostatkom 

pitnej vody, 4,46 

aktívna spolupráca mesta so zariadením 

Samaritánka, n. o., 3,58 

nedokončená plynofikácia niektorých častí 

mesta, 3,69 

aktívne Denné centrum seniorov Žarnov, 3,77 

nedostatočné pokrytie rýchlym internetom 

okrajových častí mesta, 3,50 

koncepčný prístup k rozvoju sociálnych 

služieb a práce s mládežou, 3,50 

 znížená kvalita bývania v oblasti Podzámčie 

z dôvodu vybudovania a vysokej návštevnosti 

Zveroparku 3,50 

aktívny prístup k bytovej politike zo strany 

mesta, 4,31 

finančná náročnosť rekonštrukcie gotického 

kaštieľa a hradu Revištské Podzámčie, 

financovanie z vlastných zdrojov mesta, 3,50 

platný územný plán podporujúci rozvoj 

výstavby bytov i individuálne výstavby 

rodinných domov (napr. Na Lieskovci, 

Žarnovická Huta) 4,42 

nedostatočná ponuka knižného fondu 

a nedostatočné technické vybavenie mestskej 

knižnice, 
3,04 

realizácia projektu Pozana s cieľom 

vybudovať novú obytnú štvrť s kompletnou 

občianskou vybavenosťou, 4,58 

slabá ponuka väčších a populárnych 

kultúrnych podujatí, 
3,46 

záujem mesta a dopyt po bytoch nižšieho 

štandardu dostupnejšie pre nízko príjmové 

skupiny obyvateľov (16 j) a nezávislé 

bývanie pre dôchodcov (30 j), 3,75 

nedostatočná ponuka kultúrnych služieb, 

v meste sa nenachádza žiadne múzeum, 

galéria, divadlo ani kino,  
3,14 

spracovaná dokumentácia na rekonštrukciu 

gotického kaštieľa a jej postupná realizácia, 3,86 

finančná náročnosť rekonštrukcie mestského 

športového areálu, financovanie najmä 

z vlastných zdrojov mesta, 3,82 

postupná rekonštrukcia hradu Revišstské 

Podzámčie a jeho vlastníctvo mestom 

Žarnovica potenciálom posilniť ponuku 

kultúrnych služieb atraktívnych pre 

obyvateľov aj turistov, 4,07 

slabá dostupnosť športových areálov pre 

obyvateľov mesta, 

3,61 

existencia mestskej knižnice, 3,54 

nedostatok voľne dostupných priestoroch pre 

individuálne voľnočasové a športové aktivity 

detí a mládeže (napr. workoutové ihriská), 4,00 

zrekonštruovaný kultúrny dom pre 

organizáciu podujatí s kapacitou do 220 

miest, 4,36 

zastúpenie menšieho počtu maloobchodných 

reťazcov v meste, 
3,69 
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športový štadión využívaný pre väčšie 

kultúrne podujatia, 4,25 

chýbajúce drobné služby (napr. čistiareň, 

oprava obuvi a pod.). 3,73 

rozmanité aktívne kultúrne organizácie 

a spolky, 3,82 
chýbajúca kvalitná čerpacia stanica. 

2,65 

dotačná politika mesta podporujúca kultúrne 

aktivity, 3,43 
chýbajúce pobočky mobilných operátorov 

3,65 

postupná rekonštrukcia mestského 

športového areálu, 3,79 
  

  

jedinečná plochá dráha, 4,21     

početné aktívne športové kluby, 3,62     

4 verejné detské ihriská, 3,50     

športový areál pri ZŠ na Ulici Fraňa Kráľa, 3,92     

bohatá ponuka drobných lokálnych 

predajcov, 2,77     

stravovacie zariadenia, 3,15     

služby bánk 3,08     

Príležitosti 17,82 Ohrozenia 25,29 

progresívny nárast využívania IT a virtuálnej 

komunikácie, 3,54 

starnutie populácie a negatívny demografický 

vývoj v Slovenskej republike,  3,61 

možnosti získania finančným prostriedkov 

v rámci nového programového obdobia EÚ 

a ostatných špecifických programov EÚ, 4,21 

nízky prirodzený prírastok obyvateľstva 

3,68 

podpora priorít Plánu obnovy 

a Programového vyhlásenia vlády, 3,79 

dopady pandémie Covid-19 na financovanie 

služieb mesta, 3,75 

priority BBSK v daných oblastiach 

reflektujúce potreby mesta Žarnovica, 3,50 
sociálne dopady pandémie Covid-19 

4,07 

pripravovaná reforma vzdelávania v SR 
2,79 

nestabilné a nedostatočné financovanie 

sociálnych služieb zo strany štátu, 3,54 

    

nedostatočné partnerstvo aktérov a 

koordinovaný postup rozvoja CR,  3,21 

    

často meniaca sa legislatíva v daných 

oblastiach. 3,43 

  zdravotníctvo 

  školstvo 

  sociálne služby 

  bývanie 

  kultúra 

  šport 

  obchod a služby 
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4. Strom výziev a problémov v oblasti Život v meste: 

Medzi kľúčové faktory/potenciály rozvoja v danej oblasti patrí: 

1. rozsiahly projekt postupnej rekonštrukcie gotického kaštieľa,  

2. rozsiahly projekt rekonštrukcie mestského športového areálu,  

3. rozvojová bytová politika mesta so zameraním na rôzne cieľové skupiny obyvateľov 

(platný nový územný plán, záujem vybaviť lokality vhodnou technickou 

infraštruktúrou), avšak ovplyvnená nedostatkom pitnej vody v niektorých častiach 

mesta  

4. rekonštruované priestory budov pre poskytovanie zdravotníckej služieb, služieb 

vzdelávania a kultúry (Centrum integrovanej starostlivosti, ZŠ, MŠ,  ZUŠ, dom 

kultúry)  

5. možnosti spolufinancovania rozvojových aktivít zo zdrojov EÚ, 

6. možnosti rozvoja spolupráce s okolitými obcami/mestami pri zabezpečení vybraných 

služieb obyvateľom (sociálne, zdravotnícke, kultúrne, CR) 

 

Medzi kľúčové problémy/limity v oblasti Život v meste patria: 

 

1. nedostatočné pokrytie základnými zdravotníckymi službami, 

2. predpokladaný rast dopytu po sociálnych službách v nasledujúcich rokoch spôsobený 

starnutím populácie, 

3. nedostatočná informačno-technická infraštruktúra vo vzdelávacích  a kultúrnych 

inštitúciách v meste (slabé pokrytie rýchlym internetoch, technické vybavenie), 

4. nedostatočná ponuka kultúrneho vyžitia v meste, 

5. nedostatočne pokrytý dopyt  po voľne dostupných priestoroch pre individuálne 

voľnočasové a športové aktivity detí a mládeže, 

6. nedostatočné prepojenie turisticky atraktívneho Zveroparku s mestom Žarnovica, 

7. nedostatočné využívanie prírodného potenciálu mesta,  

8. záujem obyvateľov o rozšírenie služieb a obchodov v meste o nové obchodné reťazce. 
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1. Životné prostredie  

Tematická oblasť Životné prostredie sa v rámci analytickej časti Programu 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica zaoberá predovšetkým ochranou 

vôd, pôd, ovzdušia v záujme zvyšovania ochrany zdravia obyvateľov a tiež sa zaoberá 

energetickou efektívnosťou budov a budovaním (investovaním do) resp. zvyšovaním 

zastúpenia environmentálne „priateľskejších“ technológií; v rámci mobility sú to oblasti 

súvisiace s cyklodopravou. 

 
1.1. Odpadové hospodárstvo  

Mesto Žarnovica vyprodukovalo v roku 2020 viac ako 1600 ton odpadu. Medziročne sa 

štruktúra a množstvo odpadov vyvíjajú rôznorodo, vzhľadom na spotrebiteľské preferencie 

a dobu využívania rôznych produktov v danom čase. Samotná produkcia odpadov nemusí 

predstavovať nevyhnutne enormnú záťaž na životné prostredie, pokiaľ sa odpad recykluje 

a výrobné ako aj recyklačné technológie pracujú s minimálnym dopadom naň, t.j. odpad ako 

vstup do výroby v rámci daného odvetvia alebo iných odvetví (jedna z ideí kruhovej 

ekonomiky). 

 

Náklady na odpadové hospodárstvo v meste Žarnovica predstavovali v roku 2020 

necelých 195 000 euro. Výnos miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady používa mesto výlučne na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie 

komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. 

 

Tabuľka 1: Náklady na odpadové hospodárstvo v meste Žarnovica v roku 2020 

Položka  Náklady v € za rok 2020 

  

Zber a zneškodnenie zmesového KO  172 996,71 

Zber a zneškodnenie DSO 2426,74 

Zber a zneškodnenie / zhodnotenie NO 1143,51 

Zber a zneškodnenie OO ( jarné 

a jesenné upratovanie )  

18 193,61 

Náklady spolu  194 760,57 

Zdroj: Oddelenie výstavby, investícií a životného prostredia mesta Žarnovica. 

 

 SR sa zaviazala plniť  ciele EÚ, s tým,  že do roku 2025 je potrebné zabezpečiť prípravu 

na opätovné použitie a recykláciu komunálnych odpadov najmenej na 55 %. V súčasnosti je 

miera skládkovania v SR  viac ako 60 %, energetické zhodnotenie pohybuje okolo 20 % a miera 

recyklácie okolo 20 – 23 %. Mesto Žarnovica má v súčasnosti nižšiu mieru vytriedenia 

komunálnych odpadov na úrovni cca 20%, aj keď je z tabuľky zrejmý zvyšujúci sa trend 

v triedení odpadov.  

 

Tabuľka 2: Miera vytriedenia komunálnych odpadov v meste Žarnovica v rokoch 2014-2020 
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Celkové 

množstvo 

 KO  v t 1935,042 1958,283 1976,273 1930,037 2006,336 1821,106 1932,9415 
Vytriedené 

odpady v t 202,584 158,219 176,51 217,002 336,686 368,651 391,2315 
% vytriedenia*  10,47 8,08 8,93 11,24 16,78 20,24 20,24 

*Vo výpočte nie sú zahrnuté  kovové odpady, ktoré boli vykúpené v miestnych zberniach  
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(Zberné suroviny, a.s. a ŽP EKO QELET). V prípade, že do miery vytriedenia zahrnieme aj 

tieto množstvá, tak percento vytriedenia tak mestu vzrastie na cca 45 – 46 %.  

Zdroj: Oddelenie výstavby, investícií a životného prostredia mesta Žarnovica. 

 

 Znižovanie celkového množstva vzniku komunálnych odpadov sa očakáva v menšej 

miere v súvislosti s avizovanými zálohovaním PET a kovových obalov od roku 2022. Očakáva 

sa zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu zneškodňovaného skládkovaním   

pretože sa kladie väčší dôraz na triedenie odpadov a ich zhodnocovanie a bude zavedený zber 

a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, kde sa predpokladá zníženie 

množstva  odpadu ukladaného na skládku o cca 100 t za rok, a to aj v súvislosti so schváleným 

projektom vybudovania kompostárne v meste. 

 

Mesto Žarnovica má vlastný mestský podnik, ktorý zabezpečuje zvoz a spracovanie 

odpadu z vlastného územia aj z okolitých obcí. Mesto má realizované a prebiehajúce rôzne 

projekty zamerané na oblasť odpadového hospodárstva, napr. projekt zameraný na domáce 

kompostovanie, projekt zameraný na zber kuchynského odpadu, projekt zameraný na viac 

stojísk kontajnerov s pravidelnejším zberom a logistikou zberu individuálnej časti bývania, 

projekt zameraný na zhodnocovanie BRO (nákup techniky a technológie), projekty zamerané 

na energetické zhodnotenie odpadu z údržby záhradnej zelene (výroba štiepky). Realizáciou 

projektov sa výrazne znížilo množstvo zmesového odpadu a zvýšil sa podiel vyseparovaného 

odpadu.  

Kapacity zariadení a zberného dvora: 

• Zariadenie na zhodnocovanie bioodpadu – štiepkovač – 150 t/rok (predpoklad 10 až 40 m3 

štiepky/hodina). 

• Zariadenie na zhodnocovanie odpadu – lisy – 520 t/rok. 

• Kapacita na zber a zberný dvor je spolu  550t  (z toho 50 t je na nebezpečný odpad). 

• Mobilná kompostáreň – projekt v realizácií – 300t/rok 

 

Vzhľadom na rastúce požiadavky na množstvo zhodnocovaného odpadu, bude musieť 

mesto aktivity a kapacity mestského podniku zamerať len na vlastnú činnosť na území mesta. 

Cieľom je čo najkvalitnejší spôsob separovania a zhodnocovania odpadu takými spôsobmi, aby 

sa dosiahli čo najnižšie množstvá skládkovaného odpadu - minimalizácia objemu 

skládkovaného odpadu, zavedenie množstvového zberu odpadu, zvyšovanie poplatkov – 

v nevyhnutnej miere. Mesto Žarnovica chce  v roku 2025 dosiahnuť zvýšenie podielu 

triedeného zberu komunálneho odpadu  najmenej na úrovni 50% a zníženie množstva odpadu 

ukladaného na skládku o cca 100 t /rok.  

 

1.2. Vodné hospodárstvo 

Mesto má vybudovanú jednotnú kanalizačnú sieť, ktorá je sčasti ukončená v jestvujúcej 

ČOV a čiastočne je vyústená do Kľakovského potoka, resp. do Hrona bez čistenia. V súčasnej 

dobe je v meste Žarnovica odkanalizovaných 5 486 obyvateľov mesta, z ktorých je do ČOV 

odkanalizovaných cca  3250 obyvateľov, čo predstavuje  len cca  54 %. Jestvujúca ČOV bola 

pôvodne navrhnutá pre 29 000 EO a čistila aj odpadové vody  z priemyselného areálu Preglejky 

Žarnovica.  Vybudovaná  bola v 80.rokoch  20. storočia. V súčasnej dobe ČOV čistí komunálne 

vody z mesta, ktoré dotekajú do ČOV samostatným zberačom a splaškové odpadové vody 

vrátane malého  množstva priemyselných odpadových vôd  z časti priemyselného areálu 

bývalej Preglejky, ktoré majú tiež samostatnú kanalizačnú vetvu.  ČOV  vyžaduje 

rekonštrukciu. Vlastníkom ČOV je StVS, a.s. Banská Bystrica.  
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V roku 2021 bolo vydané stavebné povolenie na stavbu „Aglomerácia  Žarnovica – 

Kanalizácia a ČOV“ .  Jej cieľom je  dobudovanie splaškovej kanalizácie v rámci celého mesta 

s napojením tejto kanalizácie na jestvujúcu kmeňovú stoku „A“, resp. na ďalšie stoky 

jestvujúcej kanalizácie a rekonštrukcia ČOV.  Riešená je aj kanalizácia v tých častiach 

jestvujúcej stokovej siete, ktoré majú nevyhovujúci profil, resp. sklon potrubia. V tých 

lokalitách mesta, ktoré sú v súčasnosti odkanalizované na jestvujúcu kanalizáciu, bude potrebné  

u jednotlivých producentov odpadových vôd zabezpečiť oddelenie zrážkových vôd 

z povrchového odtoku, aby na novovybudovanú splaškovú kanalizáciu boli zaústené len 

odpadové vody splaškové a zároveň bude potrebné prepojiť jestvujúcu kanalizačnú prípojku na 

novú stoku. V lokalitách mesta, ktoré sú v súčasnosti neodkanalizované, budú na 

novovybudované splaškové kanalizácie cez odbočkové pripojenia vybudované prípojky po 

hranicu nehnuteľnosti, ukončené revíznou šachtou. Do šachty budú napojení producenti 

odpadových splaškových vôd.   

  

 Kanalizácia v meste sa bude budovať v cestách II. triedy, miestnych komunikáciách, 

spevnených plochách, zelených pásoch. Križovania s cestami II. triedy, so železnicou sú riešené 

pretláčaním PE chráničkou.  Križovanie s potokmi sú riešené pretlakmi PE chráničkou, alebo 

prekopaním a uložením potrubia do betónového bloku.   

 

Kanalizácia – 1. časť - celková dĺžka kanalizačného potrubia je 5.672,24 m, z toho 

gravitačná časť 5.191,10 m a tlaková kanalizácia v dĺžke 481,14 m. Na zberačoch sú navrhnuté 

lomové, spojovacie a kontrolné šachty. Celkový počet šácht na zberačoch – 161 ks, celkový 

počet šácht na prípojkách – 228 ks, celkový počet prípojok – 228 ks, dĺžka prípojok spolu 

1.331,00 m.  

Kanalizácia – 2. časť - celková dĺžka kanalizačného potrubia je 10.176,13 m, z toho 

gravitačná časť 9.537,68 m a tlaková kanalizácia v dĺžke 638,45 m. Na zberačoch sú navrhnuté 

lomové, spojovacie a kontrolné šachty. Celkový počet šácht na zberačoch – 574 ks, celkový 

počet šácht na prípojkách – 399 ks, celkový počet prípojok – 399 ks, dĺžka prípojok spolu 

1.868,50 m. 

 

Kanalizácia sa bude budovať takmer v celom meste, okrem sídliskovej časti a to  na 

uliciach: Na Ležiskách, A. Kmeťa, Hviezdoslavova, Tehelná, Kpt. Nálepku, Nad mlynom, 

Tatranská, Pivovarská, Obrancov mieru, Partizánska, Nám. SNP, Hronská, Februárová, 

Železničná, Nová,   Na Gremenici, P. Jilemnického, Ľ. Štúra, Fr. Hečku, Bystrická,   Májová, 

M. Kukučína, Slobody, časť ul.  A. Sládkoviča, Fraňa Kráľa, Mierová, Dolná, Potočná, 

Sandrická,  Bystrická.  

 

Mestské časti  Žarnovická Huta, Lukavica a Revištské Podzámčie v súčasnosti nie sú 

odkanalizované, okrem časti Rev. Podzámčia, kde je kanalizácia napojená na samostatnú malú 

čistiareň odpadových vôd vo vlastníctve StVS, a.s. Mestské časti  nie sú zahrnuté do tohto 

projektu a teda stavba   „Aglomerácie Žarnovica -  kanalizácia a ČOV“,  nerieši odvádzanie 

a čistenie odpadových vôd  z týchto častí mesta. Projekt nerieši ani odvádzania a čistenie 

odpadových vôd z nehnuteľností, ktoré sú  za Hronom  (Za mostom). Je nutné/vhodné 

zabezpečiť odvádzanie a čistenie OV aj z mestských častí a časti Za mostom. 

 

Dostupnosť a distribúcia pitnej vody  

 

V meste Žarnovica je vybudovaný verejný vodovod na zásobovanie obyvateľstva pitnou 

vodou. Žarnovický skupinový vodovod využíva vodné zdroje Veľké Pole (Pod Válovom, Pod 

Majerom, Pod cestou, Mlyn, Pod Horou, Zákruta) Píla (Píla, HŽB-1), Hrabičov (Pod horárňou, 



KÓPIA

Číslo spisu Por.č.záznamu Číslo záznamu Typ záznamu Forma originálu
0005375/2021 Externý doručený záznam hodnoverná elektronická

 

Vyše skladu, Sklad Kollárová, Pod Bucovkou, Pri ceste, Za potokom) a Revištské Podzámčie 

(HRP-1). Akumulácia pitnej vody je zabezpečovaná vo vodojemoch:  

• VDJ Žarnovica s objemom 2x150m3, s hladinami 288,50 m n.m. / 292,50 m n.m. 

• VDJ Prašivá s objemom 2x650m3, s hladinami 287,50 m n.m. / 292,50 m n.m. 

• VDJ Tehelňa s objemom 1x50m3, s hladinami 252,00 m n.m. / 255,00 m n.m.  

 

Voda je privádzaná do mesta Žarnovica cez prívodné potrubie do VDJ Žarnovica, z neho 

potrubím do VDJ Prašivá. Pod VDJ Žarnovica je v rozdeľovacej šachte vybudované prívodné 

potrubie do VDJ Tehelňa, z ktorého je zásobovaná pitnou vodou časť obce Hodruša–Hámre. 

Voda z vodného zdroja Revištské Podzámčie je privádzaná do mesta Žarnovica priamo do 

vodovodnej siete pri areáli SOŠ.  

 

Rozvodnú sieť v meste Žarnovica tvorí jedno tlakové pásmo s maximálnou hladinou 

vodojemov Prašivá. Samostatné tlakové pásmo tvorí miestna časť Žarnovická Huta a časť ulice 

Sandrická (na ľavom brehu Hrona). V súčasnosti je v meste vybudovaná vodovodná sieť v 

dĺžke 52,8 km, z toho 2,9 km výtlačného potrubia. Vlastníkom vodovodnej siete v meste   je 

Stredoslovenská vodárenská  spoločnosť, a.s. , okrem časti  vodovodnej siete na Námestí SNP , 

v časti Parkan a v časti Žarnovickej Hute, ktorá je vo  vlastníctve mesta. Prevádzkovateľom 

verejného vodovodu je Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 

 

Mestské časti  Revištské Podzámčie a Lukavica nie sú napojené na verejný vodovod. 

V Lukavici je vybudovaný skupinový vodovod, ktorý nie je v správe Mesta Žarnovica, spravujú 

ho miestni obyvatelia. Zdrojom je prameň Močarina, z ktorého je voda  gravitačne privádzaná 

do vodojemu o objeme 13 m3. Mestská časť Žarnovická Huta je sčasti napojená na vodovodnú 

sieť, a to v lokalite,  kde je umiestnený nový bytový dom 10 B.J. a pohostinstvo U Raka  a ďalej 

v časti pod cestou II/512 .     

 

Návrh zásobovania pitnou vodou 

Pre zabezpečenie bezpečného zásobovania pitnou vodou sa navrhuje vybudovať 

prepojenie Západoslovenskej vodárenskej sústavy so Stredoslovenskou vodárenskou 

sústavou cez oblastné a skupinové vodovody Gabčíkovo a Žiar nad Hronom - Žarnovica - 

Hronský Beňadik. Pôjde o prepojenie Turčekovského skupinového vodovodu so 

Žarnovickým skupinovým vodovodom, s vybudovaním vetvy Žiar nad Hronom - Žarnovica 

- Hronský Beňadik. Jedným z cieľov je zabezpečenia náhradného zdroja vody pre obce v 

ochrannom pásme JE Mochovce. V zmysle ÚPN VÚC Banskobystrického kraja, v znení 

zmien a doplnkov sa prepojovacie potrubie vodárenských sústav navrhuje prevažne pozdĺž 

cesty č. III/2530 (od Voznice), železnice, ďalej cez Revištské Podzámčie s pokračovaním na 

Bzenicu. Prepojovacie potrubie bude budované z rúr DN 400. Potrebné je tiež 

rekonštruovať prívodné potrubie Žarnovického skupinového vodovodu z vodných zdrojov 

Veľké Pole - Píla. 

 

Ďalej sa v zmysle nadradenej ÚPD navrhuje rozšírenie akumulačných kapacít 

vybudovaním nového distribučného vodojemu na severnom okraji mesta, v lokalite 

Gremenica. Vodojem sa navrhuje s objemom 2x650 m3, s hladinami na kótach 286,80 m 

n.m. / 292,50 m n.m. (prípadne na vyššej kóte). K navrhovanému vodojemu bude 

vybudované prívodné potrubie D400 i odberné potrubie D200, s prepojom na potrubie 

D160. Ide o súčasť stavby Žarnovica DVZ Revištské Podzámčie 3. stavba. Súčasne sa 

vybuduje prepojovacie potrubie vodojemov Gremenica a Žarnovica - prepojenie 

existujúceho a navrhovaného potrubia D160. Realizácia uvedených stavieb je 
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nevyhnutným podmieňujúcim predpokladom rozširovania zástavby v navrhovaných 

rozvojových plochách. 

 

Nový vodojem s prívodným potrubím sa navrhuje aj nad Žarnovickou Hutou, v lokalite 

Muchov vŕšok. Vodojem s objemom 2x150 m3, s hladinami na kótach 301,50 m n.m. / 

305,50 m n.m. bude slúžiť pre navrhované plochy bývania, lokalizované medzi Žarnovicou 

a Žarnovickou Hutou. 

 

V súvislosti s pripravovanými rozvojovými plochami na území mesta Žarnovica sa počíta 

s rozšírením vodovodnej siete aj v týchto lokalitách (Pod Kalváriou, Parkan, Prašivá, ul. 

Slobody – oblasť medzi Žarnovicou a Žarnovickou Hutou, časť ulice Tatranská, areál bývalej 

Pozany) ako aj s rozšírením na časti ulíc : Ľ. Štúra, Obrancov mieru, Sandrická, Bystrická, do 

mestskej časti Lukavica, Žarnovická Huta, Revištské Podzámčie.   

Odporúčaná je ďalej rekonštrukcia starších rozvodov vody z oceľových potrubí, ktoré sú 

v nevyhovujúcom stave.  

Nové potrubie sa navrhuje z polyetylénových rúr DN 100 mm. Uloží sa v nespevnených 

zelených plochách pozdĺž komunikácie alebo v krajnici komunikácie.  

V izolovaných hospodárskych usadlostiach rozptýleného osídlenia, ktoré nie je možné 

napojiť na verejný vodovod, sa naďalej počíta so zásobovaním pitnou vodou z lokálnych 

studní. 

 

Realizácia preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami v meste Žarnovica  

V rámci odolnosti mesta pred klimatickými zmenami je potrebné mať vypracovanú aj túto 

oblasť. Pri prívalových dažďoch sú ohrozované najmä ulice – Martina Kukučína, Májová, 

Potočná, Partizánska, Hronská, SNP, Tehelná a mestské časti Žarnovická Huta a Lukavica. 

Mesto má vypracovaný podrobný protipovodňový plán aktualizovaný 25.8.2020 

 

1.3. Ochrana prírody a krajiny 

Monitorovanie kvality ovzdušia: v meste Žarnovica, v areáli Materskej školy P. 

Jilemnického je umiestnená mobilná monitorovacia stanica kvality ovzdušia. Stanica 

monitoruje kvalitu ovzdušia v ukazovateľoch: prachové častice (PM10, PM2,5), oxid siričitý, 

oxid dusičitý a oxid uhoľnatý. Údaje z meraní sa zaznamenávajú v hodinových intervaloch a 

sú k dispozícii na webovej stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), v 

sekcii „Spravodajstvo kvality ovzdušia“, s označením Žarnovica Mobilná AMS. Link: 

http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_imis. Žarnovica  a blízke  okolie  je  oblasť  

vyznačujúca  sa komplexným terénom, následkom čoho sú priemerné ročné rýchlosti vetra 

veľmi nízke. Pre takúto oblasť je typický častý výskyt teplotných inverzií a nepriaznivé 

rozptylové podmienky. Z hľadiska  emisií  znečisťujúcich  látok  sú  významnejším  zdrojom  

individuálne  lokálne kúreniská. V roku 2021 bude v meste Žarnovica, na Nám. SNP ( v centre 

mesta) inštalovaná stacionárna monitorovacia stanica kvality ovzdušia. Začiatkom roku 2021 

nedochádzalo k výrazným prekročeniam prahových hodnôt pravdepodobne kvôli zníženiu 

objemu priemyselnej výroby a dopravy v dôsledku protipandemických opatrení.  

 

1.4. Energetická efektívnosť  

 Rekonštrukcia budovy MsÚ Žarnovica – zvýšenie energetickej efektívnosti – Mesto 

plánuje rekonštruovať budovu v nasledujúcich rokoch (v prípade, ak bude možné získať 

externé zdroje).  

 

 

http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_imis
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1.5. Mobilita 

 

Z hľadiska dopravnej dostupnosti má mesto Žarnovica veľmi výhodnú polohu. Leží na 

hlavných dopravných ťahoch, ktoré vytvárajú multimodálny dopravný koridor cestnej i 

železničnej dopravy. V bezprostrednej blízkosti mesta je vedená rýchlostná cesta R1 Trnava - 

Nitra – Zvolen (v kategórii R 22,5/100), ktorá je súčasťou medzinárodného cestného koridoru 

E571 a E58, štátna cesta I. triedy I/65 a železničná trať nadregionálneho významu č. 121 

(Palárikovo) – Nové Zámky – Zvolen. Rýchlostná cesta R1 je v danom úseku vedená po pravom 

brehu Hrona a v dotyku so zastavaným územím južnej mesta. Napojenie riešeného územia na 

rýchlostnú cestu je prostredníctvom ciest II/428 a I/65. 

 

Zastavaným územím mesta v severojužnom smere prechádza cesta II/428 v dĺžke 4,4 

km. Ide o bývalú trasu cesty I. triedy I/65. V strede zastavaného územia mesta sa na ňu napája 

ďalšia cesta II. triedy II/512 Žarnovica – Partizánske. Na južnom okraji mesta sa odpája cesta 

III/2530 Žarnovica – Banská Štiavnica a z nej následne ďalšia cesta III. triedy III/2511 

Žarnovica – Rudno n/Hronom – Tekovská Breznica. Ďalej územím prechádza cesta III/2519, 

zabezpečujúca dopravné napojenie miestnych častí Revištské Podzámčie a Malé Podzámčie 

. 

V rámci návrhu miestnych komunikácií by sa malo vybudovať nové napojenie sídliska 

a plánovaného rozšírenia obytného územia v časti územia pod názvom  „Pod Kalváriou“.  Ďalej 

sa navrhuje nové spojenie mesta s časťou Žarnovická Huta – predĺžením ul. Slobody a s 

premostením potoka Kľak (v tejto časti mesta na konci ul. Slobody sa plánuje vybudovanie 

individuálnej bytovej výstavby).  

 

V zmysle pripravovaného nového územného plánu mesta sú navrhované viaceré úseky 

miestnych komunikácií, a to v lokalite medzi Sandrickou ul. a železnicou, s dobudovaním 

okruhu popri železnici až po Potočnú ulicu. Novými miestnymi komunikáciami sa rozčlení a 

sprístupní aj časť areálu bývalej Preglejky medzi Bystrickou ul. a Železničnou ul. Uvedené 

miestne komunikácie budú zabezpečovať dopravnú obsluhu obytného, resp. zmiešaného 

územia.  

 

Ďalej sa navrhuje  zokruhovanie Tatranskej ul.  v meste Žarnovica.  Ďalšia miestna 

komunikácia sa navrhuje viesť do navrhovaného rekreačného územia Muchov vŕšok. Pre 

zlepšenie lokálneho prepojenia Žarnovice s Malým Podzámčím sa navrhuje miestna 

komunikácia s uvažovaným využitím aj pre cyklotrasu. 

 

Celková dĺžka navrhovaných miestnych komunikácií je  cca 11 258 m.  

 

2. Identifikované potenciály, výzvy, limity a problémy vyplývajúce z vývoja 

vo vonkajšom prostredí  

Technologické prostredie 

- progresívny nárast využívania IT a virtuálnej komunikácie, 

- proces implementácie inovatívnych technológií ohľaduplných voči životnému 

prostrediu 

Ekonomické prostredie 

- dopady pandémie Covid 19 na financovanie miestnych samospráv, 

- Plán obnovy Slovenskej republiky, 
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- zavedenie výdavkových stropov a zohľadňovanie identifikovaných úspor z revízií 

výdavkov v rezortných limitoch, 

- grantové schémy na podporu „zelených“ tém 

Ekologické prostredie 

- narastajúce environmentálne požiadavky na rekonštrukcie budov, 

- zhoršujúca sa kvalita životného prostredia, 

- globálne problémy spojené so zmenou klímy vrátane nedostatku pitnej vody. 

Politické a legislatívne prostredie 

- stratégie a priority Banskobystrického samosprávneho kraja,  

- nový spôsob uplatňovania regionálnej politiky a čerpanie prostriedkov Európskej únie, 

- Programové vyhlásenie vlády, 

 

Inšpirácie príležitosti - spracovaný program odpadového hospodárstva na úrovni štátu - 

štúdia odpadového hospodárstva na úrovni BBSK - podpora budovania obnoviteľných zdrojov 

energie zo strany EÚ a štátu - možnosti podpory financovania projektov zo štrukturálnych 

fondov EÚ - možnosti podpory projektov z Environmentálneho fondu - - rekonštrukcia ČOV a 

kanalizácie zo strany StVak - príprava vybudovania spaľovne odpadov pri Žarnovici - podpora 

agroturistiky ako podpora dotvárania krajiny - podpora budovania bezbariérových prístupov. 

 

Inšpirácie ohrozenia - globalizačné tendencie ohrozujúce ekologickú stabilitu - povodne 

a prírodné udalosti - riziko premnoženia škodcov v lesoch - ekologické zaťaženie pôdy a ŽP 

hnojivami a pesticídmi z minulosti - zvyšujúca sa intenzita cestnej dopravy  - vysoká cena 

vstupov pre budovanie zariadení obnoviteľných zdrojov energií  - zdroje znečisťovania 

ovzdušia - nedostatočná protipovodňová ochrana mimo tokov.  

3. Analýza SWOT  Životné prostredie 

Silné stránky 31,72 Slabé stránky 21,07 

Spracovaná koncepcia odpadového 

hospodárstva 4,00 
Napojenosť občanov na kanalizáciu  

3,92 

Zavedený systém triedeného zberu odpadu 
4,08 

Nízka energetická efektívnosť niektorých 

budov 3,31 

Zberný dvor a zberné miesto pre bioodpad 
3,50 

Klesanie úrovne podzemných vôd 

a hroziaci nedostatok pitnej vody 4,15 

Časť územia tvorí chránená krajinná oblasť 

ŠV 3,35 
Možnosti (a miera) kompostovania  

3,54 

Chránený areál so 4. stupňom územnej 

ochrany 3,42 
Stav a rozsah protipovodňových opatrení 

3,15 

Napojenosť občanov na vodovod s pitnou 

vodou 3,00 
Existencia čiernych skládok 

3,00 

Spracovaný protipovodňový plán 3,69 

  

  

  

  

Územie mesta bez veľkých 

environmentálnych záťaží 3,33 

Zvyšovanie podielu OZE pri výrobe tepla a 

energie 3,35 

Príležitosti 10,88 Ohrozenia 14,54 

Uchádzanie sa o nenávratne finančné 

prostriedky na projekty v oblasti životného 

prostredia 4,08 

Znečistenie ovzdušia 

3,77 



KÓPIA

Číslo spisu Por.č.záznamu Číslo záznamu Typ záznamu Forma originálu
0005375/2021 Externý doručený záznam hodnoverná elektronická

 

Spolupráca pri riešení enviroproblémov 

s relevantným orgánmi 3,42 
Znečistenie vôd  

3,46 

Podpora budovania OZE zo strany štátu 

a EÚ 

  
3,38 

  

Výkyvy klímy a ohrozenie zdrojov pitnej 

vody 3,85 

Hrozba povodní 3,46 

 

 

4. Strom výziev a problémov  

Problém s nedostatkom pitnej vody 

Nezabezpečený prístup k pitnej vode pre všetkých obyvateľov (pitná  voda min. pre 90% 

obyvateľov)  

Zastaralá a nedobudovaná kanalizácia a chýbajúce napojenie na ČOV (je potrebné pokryť min. 

90  % územia) 

Podiel územia ochránený pred povodňami je 50 %  

Nízka miera separácie odpadu (optimálne zvýšenie na 60 %)  

Záujem obyvateľov o budovanie zelených oddychových plôch, rozširovanie verejnej zelene 

Potenciál územia vzhľadom na jeho danosti na rozvoj cykloturistiky a posilnenie pešej turistiky 

Možnosti rozvoja udržateľnej mobility cez vybudovanie nabíjacích staníc pre e-bicykle, 

vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily 

Všetky mestské budovy spĺňajú kritéria energetickej triedy A 

5. Literatúra: 

http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_imis. 

https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20180328STO00751/odpadove-

hospodarstvo-v-eu-fakty-a-cisla 

Protipovodňový plán mesta Žarnovica aktualizovaný 25.8.2020. 
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Údaje Oddelenia výstavby, investícií a životného prostredia mesta Žarnovica. 

ÚPN VÚC Banskobystrického kraja. 

Záverečné stanovisko k posúdeniu strategického dokumentu – Územný plán mesta Žarnovica 

zo 4.6.2019. 
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1. Moderná samospráva 

V tejto časti analýzy sa venujeme problematike demografických a sociálnych východísk, 

ktoré sú významné pre rozvoj mesta, popisujeme imidž mesta, štruktúru a procesy v rámci 

rozhodujúcich subjektov manažmentu (MU), ktoré ovplyvňujú rozvoj mesta. 

Mesto Žarnovica je od r. 1996 okresným mestom. Leží na území Banskobystrického 

kraja, v historickom regióne Tekova, v nadmorskej výške 230 m. 

1.1.Ľudské zdroje  

V tejto časti popisujeme štruktúru ľudských zdrojov podľa rôznych ukazovateľov. 

Z hľadiska počtu obyvateľov patrí mesto Žarnovica medzi malé mestá, vo veľkostnej skupine 

od 5000 do 9999 obyvateľov. 

1.1.1. Demografické procesy 

Vývoj počtu obyvateľov mesta Žarnovica odzrkadľuje demografické a sociálno-

ekonomické procesy prebiehajúce na celospoločenskej úrovni a čiastočne zobrazuje aj význam 

a charakter regiónu. Od roku 2011 počet obyvateľov kontinuálne klesá. K 31.12.2011 malo 

mesto Žarnovica 6215 obyvateľov, ku koncu roku 2020 bol počet obyvateľov nižší o 397 

obyvateľov, t. j. 5819, z toho bolo 2 987 žien a 2832 mužov. V každom roku sledovaného 

obdobia 2011 – 2020 bol celkový prírastok obyvateľstva záporný.  

 

  
 

Graf 1: Vývoj počtu obyvateľov v meste Žarnovica v období 2011 - 2020 

Zdroj: Štatistický úrad, SR. 

Znižovanie počtu obyvateľov mesta Žarnovica bolo v tomto období sprevádzané najmä 

negatívnymi hodnotami migračného salda, s výnimkou roku 2014, kedy sa na TP v meste 

Žarnovica prihlásilo o 8 osôb viac, ako sa z TP odhlásilo. Negatívne migračné saldo 

nedokázali vykompenzovať ani pozitívne hodnoty prirodzeného prírastku obyvateľstva 

v rokoch 2013, 2016, 2018 a 2019.  

 

V grafe 2 sú údaje o demografickom vývoji z hľadiska prirodzeného prírastku 

a migračného salda, výsledkom je celkový prírastok obyvateľov. 
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Graf 2: Vývoj vybraných demografických procesov v meste Žarnovica v období 2011-2020 

Zdroj: Štatistický úrad, SR. 

Graf 3 znázorňuje prognózu vývoja obyvateľov do roku 2030. Z hľadiska 

demografického vývoja bude obdobie do roku 2030 charakteristické pokračovaním znižovania 

počtu obyvateľov mesta Žarnovica. Predpokladá sa, že pri súčasnom trende, bude mať mesto 

Žarnovica v roku 2030 o 447 obyvateľov menej ako v roku 2020, t. j. 5372 obyvateľov.  

 

 
Graf 3: Prognóza vývoja počtu obyvateľov do roku 2030 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov Štatistického úradu, SR. 

V tabuľke 1 uvádzame podiel osôb jednotlivých fázach životného cyklu z hľadiska 

produktivity osôb a indexy zaťaženia a závislosti. Z tabuľky vyplýva nasledovné: 

- rastie ekonomická závislosť mladých a starých obyvateľov, 

- vzrástol index ekonomického zaťaženia osôb  - v priemere ročne od roku 2016 cca o  2%, 

- priemerný vek obyvateľov rastie. V roku 2019 bol 42 rokov, 
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- klesá podiel obyvateľov predproduktívnom veku – 13%, 

- klesá podiel obyvateľov produktívnom veku – 69 %, pričom obyvatelia v produktívnom 

veku predstavujú najväčšiu skupinu obyvateľov, 

- rastie podiel obyvateľov poproduktívnom veku – 17%, a v nasledujúcich rokoch bude rásť. 

Z hľadiska demografického vývoja mesta Žarnovica je obdobie od roku 2011 do roku 

2019 charakteristické populačným starnutím obyvateľstva, čo naznačuje najmä Index starnutia, 

ale aj ďalšie sociálno-ekonomické ukazovatele. 

Tabuľka 1: Vybrané demografické ukazovatele 

  
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

SR 

2019 

Index 

ekonomického 

zaťaženia osôb 

(%) 

34,64 34,96 36,02 36,55 37,1 38,62 40,14 42,17 44,26 47,95 

Index 

ekonomickej 

závislosti 

mladých ľudí (%) 

20,19 19,58 19,5 19,11 18,26 18,72 18,91 18,89 19,1 23,41 

Index 

ekonomickej 

závislosti starých 

ľudí (%) 

14,45 15,38 16,52 17,43 18,84 19,9 21,23 23,28 25,16 24,54 

Index starnutia 

(%) 
71,58 78,53 84,71 91,22 103,18 106,29 112,26 123,26 131,7 104,8 

Mediánový vek 

(Rok) 
37,4 38 38,4 38,8 39,4 39,9 40,5 41,4 42,1 41 

Priemerný vek 

obyvateľa (Rok) 
38,62 39,01 39,39 39,73 40,2 40,57 40,94 41,63 42,19 41,06 

Podiel osôb v 

predproduktívnom 

veku (%) 

14,99 14,51 14,34 14 13,32 13,51 13,49 13,28 13,24 15,83 

Podiel osôb v 

produktívnom 

veku (%) 

74,27 74,1 73,52 73,23 72,94 72,14 71,36 70,34 69,32 67,59 

Podiel osôb v 

poproduktívnom 

veku (%) 

10,73 11,39 12,14 12,77 13,74 14,36 15,15 16,38 17,44 16,58 

Zdroj: Zdroj: Štatistický úrad, SR. 

Graf 4 zobrazuje strom života – prehľad vekovej štruktúry obyvateľov podľa pohlavia. 

V počte obyvateľov mierne prevažujú ženy v poproduktívnom cykle života. Z tabuliek 2,3 

a grafu 4 možno vidieť, že v meste Žarnovica prevláda obyvateľstvo poproduktívnom veku nad 

obyvateľstvom v predproduktívnom veku a index populačnej dynamiky hovorí o regresívnom 

type populácie. Zastúpenie mužov a žien je v pomere 49% a 51%. 
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Graf 4 Strom života 

 

 
Graf 4: Strom života 

Zdroj: Štatistický úrad, SR. 

Tabuľka 2: Štruktúra obyvateľov podľa pohlavia a veku 2019 

Kategória Muži Ženy Spolu Rozdiel (M-Ž) 

0 – 4 142 133 275 9 

5 - 9  131 130 261 1 

10 – 14 134 147 281 -13 

15 – 19 173 130 303 43 

20 – 24 209 148 357 61 

25 – 29 184 226 410 -42 

30 – 34 257 247 504 10 

35 – 39 249 215 464 34 

40 – 44 259 252 511 7 

45 – 49 242 222 464 20 

50 – 54 180 200 380 -20 

55 – 59 196 239 435 -43 

60 – 64 215 234 449 -19 

65 – 69 218 217 435 1 

70 – 74 112 173 285 -61 

75 – 79 71 105 176 -34 

80 – 84 30 64 94 -34 

85 – 89 11 39 50 -28 

90 - 94 3 25 28 -22 

95 - 99 5 3 8 2 

100 a viac 0 0 0 0 

spolu 3021 3149 6170 -128 

Zdroj: Štatistický úrad, SR. 
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Tabuľka 3: Štruktúra obyvateľov podľa pohlavia 

Rok Muži Podiel mužov (%) Ženy Podiel žien (%) 

2011 3161 0,4881 3315 0,5119 

2012 3163 0,4903 3288 0,5097 

2013 3156 0,4907 3275 0,5093 

2014 3158 0,4911 3272 0,5089 

2015 3137 0,4922 3237 0,5078 

2016 3125 0,4914 3235 0,5086 

2017 3091 0,4919 3193 0,5081 

2018 3027 0,4898 3153 0,5102 

2019 3021 0,4896 3149 0,5104 

Zdroj: Štatistický úrad, SR. 

Rozloha mesta Žarnovica je 30,4 km2. Hustota osídlenia v meste je 203 obyvateľov na 

km2  a v porovnaní so priemerom SR výrazne vyššia. 

Tabuľka 4: Hustota osídlenia (počte obyvateľov na km2) 

Rok Žarnovica SR 

2011 213,4 110,09 

2012 212,62 110,28 

2013 211,88 110,4 

2014 211,54 110,51 

2015 210,6 110,61 

2016 209,45 110,75 

2017 207,97 110,93 

2018 205,01 111,08 

2019 203,13 111,23 

Zdroj: Štatistický úrad, SR. 

V tabuľke 5 uvádzame počty obyvateľov v jednotlivých mestských častiach.  

Tabuľka 5: Priestorové rozloženie obyvateľstva k 19.4.2021 

Časť mesta/ulica Počet obyvateľov 

A. Kmeťa  21 

A. Sládkoviča  43 

Bystrická 113 

Dolná  23 

F. Hečku  67 

F. Kráľa 1423 

Februárová  46 

Hronská  35 

Hviezdoslavova 58 

Kľakovská  851 

Kpt. Nálepku  55 

L. Osvalda 35 
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Ľ. Štúra 78 

M. Kukučína 81 

Májová 111 

Mierová  439 

Na Gremenici 101 

Na Ležiskách  52 

Nad Mlynom  96 

Nám. SNP 43 

Nová  101 

Obrancov Mieru 72 

P. Jilemnického  26 

Partizánska  212 

Pivovarská  40 

Potočná  24 

Sandrická 140 

Slobody 406 

Tatranská  48 

Tehelná  227 

Železničná 10 

Žarnovická Huta 217 

Lukavica 151 

Revištské Podzámčie 91 

Bezdomovci 249 

Spolu 5785 

Zdroj: Matrika mesta Žarnovica, 2021. 

Ako vyplýva z tabuliek 6 a 7, národnostná štruktúra obyvateľstva v meste  je podľa 

údajov Štatistického úradu SR tvorená z viac ako 80% slovenskou národnosťou, z ostatných 

národností má najväčší podiel rómska. 

Tabuľka 6: Národnostná štruktúra obyvateľov mesta 

Národnosť  Počet Podiel (%) Podiel SR (%) 

Slovenská  5724 88,20 80,65 

Maďarská 8 0,12 8,49 

Rómska  52 0,80 1,96 

Rusínska  0 0,00 0,62 

Ukrajinská  1 0,02 0,14 

Česká  25 0,39 0,56 

Nemecká  2 0,03 0,09 

Poľská  29 0,45 0,06 

Chorvátska 0 0,00 0,02 

Srbská  0 0,00 0,01 

Ruská  0 0,00 0,04 

Židovská  0 0,00 0,01 

Moravská  4 0,06 0,06 
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Bulharská  0 0,00 0,02 

Ostatné  5 0,08 0,18 

Nezistené 640 9,86 7,09 

Zdroj: SODB 2011.  

Tabuľka 7: Obyvateľstvo podľa materinského jazyka 

Jazyk Počet Podiel (%) Podiel SR (%) 

Slovenský 5698 87.8 78,57 

Maďarský 10 0.15 9,43 

Rómsky 54 0.83 2,27 

Rusínsky 2 0.03 1,03 

Ukrajinský 1 0.02 0,11 

Český 36 0.55 0,65 

Nemecký 3 0.05 0,10 

Poľský 26 0.4 0,06 

Chorvátsky 0 0 0,02 

Jidiš 1 0.02 0,01 

Bulharský 0 0 0,00 

Ostatný 8 0.12 0,25 

Nezistený 651 10.3 7,51 

Zdroj: SODB 2011.  

Tabuľka 8 podáva prehľad o vzdelanostnej štruktúre obyvateľov mesta Žarnovica. 

Takmer 30% predstavujú obyvatelia s úplným stredným odborným vzdelaním (s maturitou),  

stredoškolské vzdelanie bez maturity má spolu  39% obyvateľov. Takmer 15% obyvateľov má 

len základné vzdelanie a viac ako 13% má učňovské vzdelanie. Vysokoškolské vzdelanie 1,2, 

alebo 3 stupňa má spolu len približne 14% obyvateľov. Bez školského vzdelanie je takmer 14% 

obyvateľov a takmer 3% obyvateľov vzdelanie neuviedli. 

Tabuľka 8: Vzdelanostná štruktúra obyvateľov mesta Žarnovica 

Vzdelanie  Počet Podiel (%) Podiel SR (%) 

Základné 955 14.71 14,98 

Učňovské (bez maturity) 870 13.41 13,38 

Stredné odborné (bez maturity) 575 8.86 9,67 

Úplné stredné učňovské (s maturitou) 363 5.59 3,54 

Úplné stredné odborné (s maturitou) 1579 24.33 20,19 

Úplné stredné všeobecné 266 4.1 4,35 

Vyššie odborné vzdelanie 78 1.2 1,49 

Vysokoškolské bakalárske 124 1.91 2,27 

Vysokoškolské magisterské, inžinierske, 

doktorské 
512 7.89 10,83 

Vysokoškolské doktorandské 20 0.31 0,75 

Bez školského vzdelania 968 14.92 13,86 

Nezistené 180 2.77 2,85 

Zdroj: SODB 2011.  

V rámci vierovyznania väčšina obyvateľstva je rímskokatolíckej cirkvi, obyvateľstvo s 

vierovyznaním evanjelickej cirkvi tvorí podiel cca 1% a bez vyznania je cca 15% obyvateľov. 
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Tabuľka 9: Náboženská štruktúra obyvateľov mesta Žarnovica 

Vierovyznanie Počet  Podiel (%) Podiel SR (%) 

Rímskokatolícka cirkev 4437 68.37 62,02 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania 80 1.23 3,83 

Gréckokatolícka cirkev 8 0.12 0,91 

Reformovaná kresťanská cirkev 2 0.03 5,86 

Pravoslávna cirkev 14 0.22 1,83 

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 6 0.09 0,19 

Evanjelická cirkev metodistická 11 0.17 0,11 

Kresťanské zbory 12 0.18 0,03 

Apoštolská cirkev 1 0.02 0,06 

Bratská jednota baptistov 0 0 0,03 

Cirkev adventistov siedmeho dňa 3 0.05 0,05 

Cirkev bratská 0 0 0,06 

Ústredný zväz židovských náboženských obcí 3 0.05 0,14 

Starokatolícka cirkev 1 0.02 0,04 

Cirkev československá husitská 0 0 0,32 

Novoapoštolská cirkev 0 0 0,00 

Bahájske spoločenstvo 1 0.02 0,02 

Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní 2 0.03 0,02 

Iné 19 0.29 13,44 

Bez vyznania 912 14.5 0,43 

Nezistené 978 15.7 10,59 

Zdroj: SODB 2011.  

Zhrnutie   

Z analýzy vývoja počtu obyvateľov je potrebné pri nezmenených aktivitách počítať so 

starnutím a úbytkom obyvateľov. V prípade cieľa - pritiahnuť nových obyvateľov – bude 

potrebné zatraktívniť mesto vizuálne,  zamerať sa na zamestnanosť/bývanie/voľný 

čas/školstvo/zdravotníctvo a budovanie pozitívneho imidžu mesta. 

 

Problémom je nižšia  vzdelanostná úroveň väčšiny obyvateľov v meste, prevažuje 

stredoškolské vzdelanie, zastúpenie obyvateľov s VŠ je na úrovni 14%. 

1.1.1. Marginalizované rómske komunity  

Marginalizované rómske komunity sa vyznačujú vysokou mierou sociálnej exklúzie 

a deprivácie, pričom za najhoršiu sa označuje situácia tej skupiny rómskej menšiny, ktorá žije 

v separovaných rómskych komunitách resp. segregovaných osadách. V meste Žarnovica sa 

nachádza jedna segregovaná rómska osada (Tehelná ulica, ulica Obrancov mieru). Rómska 

komunita v meste si si vyžaduje zvýšenú pozornosť najmä z pohľadu otázky bývania, nakoľko 

veľká časť Rómov, žije v meste v nezlegalizovaných domoch a na nevysporiadaných 

pozemkoch. Mesto nemá vypracovaný plán práce s rómskou mládežou/komunitou. V rámci 

rómskej komunity sú založené dve občianske združenia, zaoberajúce sa poradenstvom, 

vzdelávaním, prácou s deťmi (príprava na vyučovanie, záujmová činnosť), ktoré však navzájom 

nespolupracujú. K rómskej národnosti sa v meste Žarnovica pri SODB 2011 hlásilo len 52 

obyvateľov (0,8%), podľa Atlasu rómskych komunít z roku 2019 je však odhadovaná početnosť 

Rómov v meste do 588, čo predstavuje až 10 % obyvateľstva.  
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1.2.Aktivity občianskej spoločnosti 

V meste Žarnovica pôsobí 82 občianskych združení a 3 neziskové organizácie, ktoré 

vyvíjajú činnosť v rôznych oblastiach. Mesto Žarnovica každoročne podporuje formou dotácií 

z mestského rozpočtu aktivity organizácií a občanov v sociálnej oblasti a v oblasti kultúry, 

športu. V roku 2020 túto možnosť využilo 14 OZ a 1 NO. Žiadosti o dotácie podávajú žiadatelia 

výlučne papierovou formou. Aktivity jednotlivých organizácií nie sú mimo dotačnej schémy  

koordinované mestom ani ďalšou organizáciou. Niektoré organizácie pôsobiace v meste boli 

prizvané k vypracovaniu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Žarnovica na obdobie 

rokov 2014 – 2020 a Koncepcie práce s deťmi a mládežou na obdobie 2014 – 2020, kedy bola 

inštitucionalizovaná komisia kultúry pri MsZ, zložená  aj zo zástupcov aktívnych občianskych 

združení pôsobiacich v meste. Iným spôsobom nie sú organizácie zastúpené/zaangažované do 

riadenia mesta.  

1.2.1. Komunitný život 

V rómskej komunite sú založené dve občianske združenia, ktoré však navzájom 

nespolupracujú. Seniori sú spoločensky najaktívnejšou komunitou v meste, sú rozdrobení do 

viacerých organizácií, ktoré samostatne fungujú v Žarnovici, v Žarnovickej Hute, v Lukavici. 

Seniori majú k dispozícii priestory Denného centra pre seniorov Žarnov, ktorého činnosť je 

zameraná na kultúru, spoločné stretnutia, výlety, hry. Seniori využívajú aj priestory v základnej 

škole, v kultúrnom dome, v bývalej materskej škole v Žarnovickej Hute a v bývalom kultúrnom 

dome v Lukavici. Rodičia na materskej dovolenke sa aktivizujú od roku 2012 v rámci 

Rodinného centra Tekvička, ktoré poskytuje priestor pre stretávanie sa žien a mužov na 

materskej dovolenke (ako aj ich rodinných príslušníkov) a vzdelávanie k rodičovstvu. Mesto 

im na stretávanie poskytuje poschodie budovy, v ktorej sa nachádza aj Denné centrum pre 

seniorov Žarnov. Osoby so zdravotným postihnutím sa združujú vo viacerých organizáciách: 

Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Únia nevidiacich a slabozrakých, Športový klub (pre 

zdravotne postihnutých športovcov). 

1.3.       Samospráva mesta 

 

1.3.1. Participácia zainteresovaných subjektov 

Z hľadiska zainteresovanosti subjektov nie sú identifikované špeciálne formy participácie 

zainteresovaných subjektov. Väčšie investičné zámery mesta bývajú prerokované so 

zainteresovanými subjektami na verejných zhromaždeniach (v kaštieli, v kultúrnom dome). 

Účasť zainteresovaných subjektov na verejných zhromaždeniach je však veľmi nízka. Na 

prijímanie sťažností, pripomienok a dotazov zainteresovaných subjektov je v meste zriadená 

horúca linka. Zasadnutia MsÚ sú dostupné online v archíve na webovom sídle mesta, ako aj na 

webovej stránke lokálnej TV Panorámy. Verejná kontrola prebieha výlučne prostredníctvom 

Registra zmlúv, objednávok a faktúr, ktoré sú dostupné elektronicky v súlade s platnou 

legislatívou.  

V rámci mesta nie sú identifikované priestory využívané na tvorbu sietí, stretávanie 

a pod.  

1.3.2. Komunikácia mesta 

Komunikácia mesta sa realizuje na 4 úrovniach a to:  

- komunikácia s obyvateľmi mesta,  

- komunikácia v rámci MsÚ, 

- komunikácia s mestskými inštitúciami, 

- komunikácia s poslancami. 
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Komunikácia s obyvateľmi  

Mesto Žarnovica poskytuje informácie obyvateľom mesta prostredníctvom osobného 

kontaktu s vedením mesta a zamestnancami MsÚ pri jeho návšteve, prostredníctvom verejného 

prerokovávania projektov a aktivít mesta a verejných zasadnutí MsZ. Vedenie mesta na 

stretnutie a komunikáciu s občanmi využíva aj rôzne spoločenské podujatia. Na jednosmernú 

komunikáciu využíva mesto úradné tabule, plagáty podujatí, webovú stránku mesta, 

mestský rozhlas, SMS info – aplikáciu na zasielanie správ vyhlasovaných oznamov 

v mestskom rozhlase a aplikáciu Virtuálne. Aplikácie SMS info a Virtuálne sú využívané 

občanmi mesta vo veľmi malej miere (aplikácia SMS info má k 30.3.2021 v oblasti kultúry - 

273 odberateľov, mimoriadnych udalostí - 289 odberateľov, samosprávy - 274 odberateľov, 

športu - 247 odberateľov). Do konca roku 2020 mesto vydávalo Žarnovický mesačník. 

V súčasnej dobe vedenie mesta uvažuje o informovaní občanov prostredníctvom občasníka. 

Dôležité oznamy zasiela občanom zástupkyňa primátora mesta, prostredníctvom e – mailu. 

Informovanie občanov je tiež realizované prostredníctvom regionálnej/miestnej televízie 

Panoráma, ktorá vysiela pravidelnú reláciu Monitor poskytujúcu informácie o pripravovaných, 

ako aj realizovaných podujatiach a vysiela online rokovania MsZ. Na komunikáciu 

s obyvateľmi mesta využíva mesto neoficiálnu verejnú skupinu (Žarnovica) na sociálnej sieti 

Facebook s počtom členov 7,6 tis., profil oddelenia kultúry MsÚ a profil primátora mesta na 

platforme Facebook. Obyvatelia mesta majú možnosť zasielať svoje pripomienky 

prostredníctvom „Horúcej linky“, ktorá je dostupná na webovej stránke mesta. Webová 

stránka mesta nezodpovedá potrebám súčasnej doby (je neprehľadná, nie je responzívna a nie 

je prepojená na ďalšie aplikácie, ktoré mesto využíva). Elektronická komunikácia mesta 

prebieha aj prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk), kde 

mesto za rok 2020 vybavilo 556 správ. Mesto poskytuje svoje vyjadrenia k aktuálnym témam, 

pripravovaným projektom a investíciám pre miestne, regionálne, ako aj národné médiá.  

Zvoleným formám komunikácie, ktoré vhodne kombinujú tradičné aj moderné formy 

zodpovedajú aj počítačové zručnosti obyvateľov. 

Tabuľka 10: PC zručnosti obyvateľov 

Aktivita 
Áno Nie Nezistené 

Počet Podiel (%) Počet Podiel (%) Počet Podiel (%) 

Internet 3439 52,99 1876 28,91 1175 18,10 

Pošta 2920 44,99 2224 34,27 1346 20,74 

Tabuľky 2417 37,24 2574 39,66 1499 23,10 

Texty 3194 49,21 2033 31,33 1263 0,00 

Zdroj: SODB 2011.  

Obyvatelia môžu svoje záležitosti vybavovať v rámci Klientskeho centra.  

Komunikácia v rámci MsÚ 

Komunikácia v rámci MsÚ prebieha osobne prostredníctvom pravidelných stretnutí 

zamestnancov MsÚ s vedením mesta a pracovných stretnutí vedúcich oddelení s prednostkou 

MsÚ. Zamestnanci využívajú najmä telefonickú komunikáciu a mailovú komunikáciu.  

Komunikácia s mestskými inštitúciami 

S mestskými inštitúciami komunikuje vedenie mesta a zamestnanci MsÚ telefonicky a 

prostredníctvom e – mailu. Na komunikáciu s mestskými inštitúciami tiež mesto využíva 

pracovné stretnutia.  

Komunikácia s poslancami 

Komunikácia prebieha osobne, e-mailom, telefonicky. 

 

 

http://www.slovensko.sk/
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1.3.3. Mestský úrad 

Zamestnanci sú vybavení klasickými stolovými PC s programom Microsoft Office 365. 

Zamestnanci, ktorých povaha práce to vyžaduje, disponujú mobilným smart telefónom.  

Hardverové a softvérové vybavenie MsÚ spravuje externý IT špecialista, ktorého úlohou je 

podpora užívateľov – správa e-mailových účtov, správa zariadení pripojených na sieť, správa 

serverov, záloha údajov a konfigurácia VPN. Správa aplikácií a databáz je zabezpečovaná 

ďalšími externými firmami. MsÚ má zriadené 2 databázové systémy pre 2 rôzne aplikácie 

(Corvin, Memphis). Webovú stránku spravuje externá firma,  ktorá je tiež poskytovateľom 

služieb lokálnej TV.  

 

Zamestnanci majú vytvorené interné úložisko vo forme zdieľaného disku. Poslanci MsZ 

majú k dispozícií cloudové úložisko pre úschovu a zdieľanie dokumentov. Napriek tomu sa 

pomerne veľká časť dokumentov tlačí. Za rok 2020 bola na MsÚ spotreba kancelárskeho 

papiera formátu A4 – 491 bal. (t. j. 245 500 ks), formátu A3 – 45 bal. (t. j. 22 500 ks). Celkové 

výdavky MsÚ na nákup kancelárskeho papiera boli v roku 2020 vo výške 1 906,74 eur. 

 

Pripojenie MsÚ na internet (optický) zabezpečuje lokálny poskytovateľ. Na hlavnej 

mestskej zóne (pred MsÚ) je dostupná verejná (bezplatná) wifi sieť zabezpečovaná mestom.  

 

Výkon zamestnancov sledujú a hodnotia vedúci jednotlivých oddelení a prednosta MsÚ, 

na základe čoho je  zamestnancom pridelená finančná odmena na konci roka príp. mimoriadna 

finančná odmena za vykonanie špeciálnej úlohy. MsÚ kontroluje dochádzku zamestnancov 

MsÚ elektronickým dochádzkovým systémom. Odborné vzdelávanie zamestnancov MsÚ je 

zabezpečované pravidelne (napr. účtovníčky) a operatívne, na základe potrieb, ktoré 

vychádzajú z povahy a náplne práce zamestnancov. Zamestnanci MsÚ sú v menšej miere 

školení aj v oblasti zlepšovania a zhodnocovania mäkkých zručností.  

 

Mesto poskytuje elektronicky verejné služby v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. 

o eGovernmente, prostredníctvom projektu miniDCOM+, v rámci ktorého je možné 

elektronicky vybaviť podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti; ohlasovanie 

vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady; prenájom hrobového miesta; oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej 

povinnosti k dani za psa; oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani 

za ubytovanie; oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za 

predajné automaty; povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste. 

 

1.4. Kapacita pre územné partnerstvá  

 

1.5.Cezhraničná spolupráca 

Nie je identifikovaná žiadna cezhraničná spolupráca mesta.  

 

1.6. Združenia a organizácie  

Mesto je členom nasledovných združení: 

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)  

Regionálne združenie miest a obcí (RZMO)  

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR (APUMS) 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Hron   

Združenie hlavných kontrolórov  
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OZ Útulok pre psov u Starej Dorky 

 

1.7. Realizované a pripravované plány, opatrenia, stratégie mesta 

Mesto Žarnovica má PHRSR v procese spracovania podľa novej metodiky MIRRI SR. 

(2021), nový Územný plán, ktorý dostatočne rieši celé katastrálne územie mesta a zodpovedá 

meniacim sa podmienkam v spoločnosti. Z obligatórnych dokumentov je vypracovaný 

Komunitný plán sociálnych služieb platný do roku 2023.  

V roku 2020 skončila platnosť Programu odpadového hospodárstva. Mesto Žarnovica 

neuvažuje s vypracovaním nového dokumentu, nakoľko s účinnosťou od 27.12.2019, na 

základe zákona č. 460/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, obce 

nemajú povinnosť mať vypracovaný Program odpadového hospodárstva.  

Z fakultatívnych strategických dokumentov, má mesto Žarnovica vypracovanú aj 

Koncepciu práce s deťmi a mládežou, ktorej platnosť bola do roku 2020. Koncepcia rozvoja 

kultúry na obdobie 2019 – 2023 je spracovaná, neschválilo ju  však MsZ v roku 2019.  

 

1.8. Realizované a pripravované plány, opatrenia, stratégie  VUC  

Mesto Žarnovica je súčasťou Strategicko-plánovacieho regiónu (SPR) okresov Žiar nad 

Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica, pre ktorý je v rámci PHRSR Banskobystrického kraja 

vypracovávaná samostatná integrované územná stratégia (IÚS). IÚS SPR okresov Žiar nad 

Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica je základom pre prípravu IÚS Banskobystrického kraja 

a je jeho integrálnou súčasťou. 

 

1.9. Imidž a značka mesta 

Identitu územia mesta je možné charakterizovať prostredníctvom 3 základných 

elementov:  

- priemyselná zóna/ tradícia priemyslu, rozvoj – nevyužité pri komunikácii, 

- rieka – ako dynamizujúci, zatiaľ nevyužívaný prírodný prvok územia, 

- príroda 

 

2. Identifikované potenciály, výzvy, limity a problémy vyplývajúce z vývoja 

vo vonkajšom prostredí  

Sociálne prostredie 

- demografické - starnutie populácie a negatívny demografický vývoj v Slovenskej 

republike, nízky prirodzený prírastok obyvateľstva, odchod obyvateľov 

v produktívnom veku do zahraničia, zvyšovanie priemerného veku obyvateľov. 

- životný štýl – zhoršujúci sa zdravotný (fyzický, psychický) stav populácie, vplyv 

rýchleho životného tempa a stresu 

Technologické prostredie 

- progresívny nárast využívania IT a virtuálnej komunikácie,  

- nástup priemyselnej revolúcie 4.0,  

- rýchle tempo inovácií v technológiách,  

- proces implementácie elektronických služieb miestnych samospráv v SR,  

Ekonomické prostredie 

- dopady pandémie Covid 19 na financovanie miestnych samospráv, 
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- nestabilné a nedostatočné financovanie sociálnych služieb zo strany štátu, 

- Plán obnovy Slovenskej republiky, 

- zavedenie výdavkových stropov a zohľadňovanie identifikovaných úspor z revízií 

výdavkov v rezortných limitoch, 

- Európske programy pre podporu kultúry 

Ekologické prostredie 

- narastajúce environmentálne požiadavky na rekonštrukcie budov, 

- zmena klímy a životného prostredia,  

Politické a legislatívne prostredie 

- stratégie a priority Banskobystrického samosprávneho kraja,  

- nový spôsob uplatňovania regionálnej politiky a čerpanie prostriedkov Európskej únie, 

- Programové vyhlásenie vlády, 

- Vízia a stratégia rozvoja SR do roku 2030,  

- Príprava na nové programové obdobie európskych štrukturálnych a investičných 

fondov,  

- národné a medzinárodné dokumenty v oblasti sociálnej politiky a politiky vzdelávania 

(Národný program aktívneho starnutia, Národný program rozvoja životných podmienok 

osôb so zdravotným postihnutím, Strategický rámec starostlivosti o zdravie, Strategický 

rámec starostlivosti o zdravie, Národný akčný plán na elimináciu a prevenciu násilia na 

ženách, Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov, Stratégia SR pre mládež, 

Stratégia celoživotného vzdelávania a pod.)  

Kultúrne prostredie 

- zmeny v životnom štýle (rast záujmu o šport, aktívne trávenie voľného času, zážitkové 

trávenie voľného času) 

- KP ako transformačná sila pri obnove a posilnenie komunít 

- tvorba produktov trvalo udržiavateľného rozvoja 

3. Analýza SWOT modernej samosprávy 

Silné stránky 78,09 Slabé stránky 105,68 

čiastočná integrácia Rómov do života v 

mesta  3,65 

dlhodobý pokles počtu obyvateľov 

(sprevádzaný najmä negatívnym 

migračným saldom),  3,62 

aktivita občianskych združení,  3,07 

rast ekonomickej závislosti mladých 

a starých obyvateľov, 3,04 

podpora organizácií (NO, OZ) formou 

dotácií z rozpočtu mesta,  3,54 

pokles podielu obyvateľov v 

predproduktívnom veku,  2,85 

komunita dôchodcov a rodičov,  3,43 

pokles podielu obyvateľov v 

produktívnom veku,  3,00 

aktívne denné centrum pre seniorov Žarnov, 

rodinné centrum Tekvička 3,71 

rast podielu obyvateľov poproduktívnom 

veku,  3,08 

poslanci MsZ 2,92 nízka vzdelanostná úroveň obyvateľov,  2,73 

vedenie mesta 3,50 

pasivita občanov (nízka účasť občanov na 

správe mesta),  3,64 

zamestnanci MÚ 3,67 

nedostatok príležitostí na participáciu 

občanov, 3,27 
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vypracovaný plán modernizácie 

hardvérového vybavenia zamestnancov 

MsÚ,  3,35 

nezaangažovanosť organizácií (NO, OZ) 

do riadenia mesta,  
3,36 

rekonštrukcia a modernizácia MsÚ,  3,00 

mesto nevyužíva nástroje inteligentnej 

správy mesta,  3,36 

využívanie služieb lokálnej TV pre 

informovanie obyvateľov mesta,  4,27 

chýbajúce prepojenie a koordinácia 

subjektov a aktivít občianskej spoločnosti,  3,18 

možnosť využívania horúcej linky pre 

prijímanie podnetov,  3,42 

nie sú priestory na stretávanie sa, 

sieťovanie, coworking a pod.,  3,18 

dostupné interné a cloudové úložisko pre 

zamestnancov a poslancov MsZ pre 

ukladanie a zdieľanie dokumentov, 3,58 

zapájanie podnikateľských subjektov do 

aktivít občianskej spoločnosti,  
2,86 

zriadené aplikácie pre komunikáciu 

s cieľovými skupinami,  2,92 
komunikácia primátora s verejnosťou,  

3,25 

dostupná verejná wifi sieť na námestí pred 

MsÚ,  3,38 

komunikácia poslancov MsZ 

s verejnosťou, 3,42 

využívanie verejných zhromaždení pre 

odkonzultovanie väčších investičných 

zámerov,  3,04 
zlá kvalita mestského rozhlasu, 

2,77 

záujem mesta spravovať webovú stránku vo 

vlastnej réžií s využitím vlastných 

personálnych kapacít,  2,88 
vysoké náklady na tlač dokumentov, 

2,79 

záujem mesta zriadiť mestský profil na 

sociálnej sieti Facebook,  3,31 
MsÚ je odolný voči zmenám,  

3,50 

pravidelné odborné vzdelávanie 

zamestnancov 4,04 
personálne poddimenzovanie MsÚ, 

3,29 

poskytovanie elektronických služieb v rámci 

MiniDCOM+ 2,77 

chýbajú školenia zamestnancov MsÚ 

v oblasti mäkkých zručností a IT, 3,19 

mesto je súčasťou viacerých združení 

a organizácií s regionálnou a národnou 

pôsobnosťou, 2,83 

 pracovné prostredie zamestnancov MsÚ 

(MsÚ pred rekonštrukciou), 
2,96 

 vypracovaný nový územný plán 3,77 

neprehľadná, zastaraná, neresponzívna 

webová stránka mesta,  3,77 

Mesto Žarnovica - súčasť Strategicko-

plánovacieho regiónu (SPR) okresov Žiar 

nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica,  4,04 

webová stránka mesta, hardvérové 

a softvérové vybavenie v správe 

externých spoločností,  3,15 

  

  

  

  

  

  

chýbajúce databázy pre otvorené údaje,  3,31 

nedostatočne využívané aplikácie na 

komunikáciu s cieľovými skupinami 

(obyvateľmi, podnikateľmi, 

návštevníkmi),  3,00 

nevyužitý potenciál sociálnych médií na 

komunikáciu s cieľovými skupinami 

(obyvateľmi, podnikateľmi, 

návštevníkmi) – mesto nemá zriadený 

oficiálny profil na žiadnej platforme 

sociálneho média,  3,15 

    

jednotlivé komunikačné kanály nie sú 

prepojené,  3,35 
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zamestnanci nie sú vybavení „smart“ 

mobilnými telefónmi a notebookmi, ktoré 

by umožnili/uľahčili prácu zamestnancov 

z domu, 2,85 

    

 „nedostatok možností“ občanov pre 

verejnú kontrolu,  2,88 

    

 absentujú pravidelné prieskumy verejnej 

mienky, 2,85 

    

chýba kvalitné internetové pripojenie 

v meste 3,17 

    absentuje cezhraničná spolupráca, 1,96 

    

absencia ďalších strategických 

dokumentov zameraných na šport 

a kultúru, deti a mládež, odpadové 

hospodárstvo, dopravu, bývanie, 

komunikáciu a pod.  3,00 

    

 priemyselná zóna/ tradícia priemyslu, 

rieka, zrúcanina hradu Revište, ZOO 

park, príroda – nevyužívané pri 

komunikácií, budovaní značky a imidžu 

mesta 2,92 

Príležitosti 14,57 Ohrozenia 25,39 

progresívny nárast využívania IT 

a virtuálnej komunikácie, 
3,64 

starnutie populácie a negatívny 

demografický vývoj v Slovenskej 

republike,  3,43 

možnosti získania finančným 

prostriedkov v rámci nového 

programového obdobia EÚ a ostatných 

špecifických programov EÚ, 4,25 

nízky prirodzený prírastok obyvateľstva,  

3,32 

 podpora priorít Plánu obnovy 

a Programového vyhlásenia vlády, 3,36 
rast ekonomického zaťaženia osôb, 

3,07 

 priority BBSK v daných oblastiach 

reflektujúce potreby mesta Žarnovica, 3,32 
rast priemerného veku obyvateľov,  

3,07 

    

dopady pandémie Covid-19 na 

financovanie mesta, 3,68 

    

 rýchle tempo inovácií v technológiách 

(potreba pravidelného financovania),  3,21 

     chýba výmena skúseností medzi mestami, 2,57 

    

 kybernetické hrozby, útoky na osobné 

údaje a informácie. 3,04 

Legenda:  
  Ľudské zdroje 

  Aktivity občianskej spoločnosti 

  Mestský úrad a samospráva 

  Kapacita pre územné partnerstvá 

  Realizované a pripravované plány, opatrenia, stratégie mesta, VÚC 

  Imidž a značka mesta 
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4. Strom výziev a problémov v oblasti Moderná samospráva 

Medzi kľúčové faktory/potenciály rozvoja v oblasti Moderná samospráva patrí: 

1. projekt postupnej rekonštrukcie a modernizácie mestského úradu,  

2. plán modernizácie hardvérového vybavenia zamestnancov MsÚ,  

3. záujem o modernizáciu webovej stránky a jej správu v réžií mesta s využitím súčasných 

personálnych kapacít, 

4. možnosti spolufinancovania aktivít zameraných na občiansku spoločnosť a elektronické 

poskytovanie verejných služieb zo zdrojov EÚ (OP EVS), 

5. možnosti spolufinancovania aktivít zameraných na digitalizáciu a efektívnu verejnú 

správu zo zdrojov EÚ (Plán obnovy a odolnosti), 

 

Medzi kľúčové problémy/limity rozvoja v oblasti Moderná samospráva: 

 

1. poddimenzované pracovné kapacity MsÚ,  

2. MsÚ odolný voči zmenám,  

3. nízky záujem vedenia mesta o vyššiu mieru participácie občanov na správe mesta, 

4. nedostatočná technická infraštruktúra pre zefektívnenie procesov v rámci MsÚ, 

5. nedostatočné prepojenie zamestnancov MsÚ, poslancov MsZ, zamestnancov 

mestských organizácií a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  

5. Literatúra: 

Štatistický úrad SR databáza DATAcube 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 

Atlas rómskych komunít 2019 

Matrika mesta Žarnovica 

Webová stránka mesta Žarnovica 
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Výsledky dotazníkového prieskumu medzi obyvateľmi mesta Žarnovica 
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Dôležitou súčasťou analýz použitých dát pri vypracovaní Programu hospodárskeho 

rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica bol aj dotazníkový prieskum realizovaný medzi 

obyvateľmi mesta. Prieskum sa realizoval od polovice marca do polovice apríla 2021 

elektronickou formou, ako aj  písomným vyplnením dotazníka, ktorý bol zbieraný na vybraných 

miestach v mesta. Do prieskumu sa zapojilo spolu 266 respondentov, z toho 138 bolo mužov, 

121 žien a 7 respondenti neuviedli svoje pohlavie. Údaje sú znázornené na nasledujúcom grafe 

1.  Zloženie výberovej vzorky je reprezentatívne z hľadiska uvedeného znaku. 

 

 
Graf 1 Štruktúra respondentov podľa pohlavia 

Zdroj: spracované podľa výsledkov prieskumu medzi občanmi mesta Žarnovica. 

 

Z hľadiska dosiahnutého vzdelania najviac respondentov ukončilo úplné stredoškolské 

vzdelanie s maturitou (34 % respondentov) a vysokoškolské vzdelanie (34 % respondentov). 

Stredoškolské vzdelanie bez maturity ukončilo 25 % respondentov. 7 % respondentov ukončilo 

základné vzdelanie. Jeden respondent bol bez základného vzdelania a jeden respondent 

neuviedol dosiahnuté vzdelanie. Štruktúra respondentov podľa dosiahnutého vzdelania je 

uvedená v grafe 2. 

Graf 2 Štruktúra respondentov podľa ukončeného vzdelania 

Zdroj: spracované podľa výsledkov prieskumu medzi občanmi mesta Žarnovica. 

 

Z hľadiska bydliska sa do prieskumu zapojili najmä obyvatelia ulice F. Kráľa (30,45 % 

respondentov), Kľakovskej ulice (16,54 % respondentov), Mierovej ulice (10,15 % 

respondentov), Žarnovickej huty (6,39 % respondentov) a Ulice slobody (4,14 % 

121; 45%

138; 52%

7; 3%

Muž Žena Neuvedené

1; 0%

19; 7%

67; 25%

89; 34%

89; 34%

1; 0% Bez základného vzdelania

Základné

Stredoškolské vzdelanie

Úplné stredoškolské vzdelanie

Vysokoškolské

Neuvedené
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respondentov).  Z ostatných ulíc sa zapojilo 32,33 % respondentov (86 respondentov). 

Podrobné informácie o štruktúre respondentov podľa bydliska sú uvedené v tabuľke č. 1. 

Výberové vzorka je reprezentatívna z hľadiska uvedeného znaku. 

Tabuľka č. 1 Štruktúra respondentov podľa bydliska 

Mestská časť/ulica Počet respondentov Podiel (v%) 

F. Kráľa 81 30,45% 

Kľakovská 44 16,54% 

Mierová 27 10,15% 

Žarnovnická Huta 17 6,39% 

Slobody 11 4,14% 

Revištské Podzámčie 9 3,38% 

Sandrická 9 3,38% 

Bystrická 7 2,63% 

Tehelná 7 2,63% 

Májová 6 2,26% 

Nad mlynom 5 1,88% 

Partizánska 5 1,88% 

P. Jilemnického 4 1,50% 

A. Sládkoviča 3 1,13% 

Februárová 3 1,13% 

Hviezdoslavova 3 1,13% 

M. Kukučína 3 1,13% 

Na Gremenici 3 1,13% 

Neuvedené 3 1,13% 

F. Hečku 2 0,75% 

Hronská 2 0,75% 

Nová 2 0,75% 

Obrancov mieru 2 0,75% 

Pivovarská 2 0,75% 

Lukavica 1 0,38% 

A. Kmeťa 1 0,38% 

Ľ. Štúra 1 0,38% 

Železničná 1 0,38% 

Lukavica, Kľakovská a Mierová 1 0,38% 

Tatranská 1 0,38% 

Spolu: 266 100,0% 

Zdroj: spracované podľa výsledkov prieskumu medzi občanmi mesta Žarnovica. 

 

Spokojnosť obyvateľov s vybranými oblasťami života v meste Žarnovica 

Občania mali v dotazníkovom prieskume možnosť ohodnotiť spokojnosť s vybranými 

oblasťami života v meste Žarnovica. Svoju odpoveď mohli vyjadriť na stupnici od 1 do 5, 

pričom 1 znamená spokojný a 5 nespokojný. Najväčšiu spokojnosť vyjadrili občania  

so základným školstvom v meste (známka 2,08), možnosťami bývania (známka 2,09) 

a dostupnosťou Žarnovice vlakom. Najmenšiu spokojnosť vyjadrili občania s kvalitou 

chodníkov (známka 3,26), informovaním zo strany poslancov mestského zastupiteľstva 

(známka 3,26), možnosťou kultúrneho vyžitia (známka 3,17) a kvalitou životného prostredia 
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(známka 3,14). Podrobné informácie o spokojnosti obyvateľov s hodnotenými oblasťami života 

v mesta prezentuje nasledujúci graf 3. 
 

 
Graf 3 Spokojnosť obyvateľov s vybranými oblasťami života v meste 

Zdroj: spracované podľa výsledkov prieskumu medzi občanmi mesta Žarnovica. 

 

Vnímanie ceny a výšky poplatkov v meste  

 

V tejto otázke hodnotili obyvatelia mesta výšku vybraných poplatkov a cenu práce. 

Vo svojej odpovedi si mohli pre každú položku zvoliť jednu zo štyroch možností a to 1- vysoká, 

2-primeraná, 3-nízka a 0-neviem sa vyjadriť. Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že za 

primeranú považujú respondenti cenu práce (hodnota 1,96). Za skôr vysokú považujú cenu 

potravín (hodnota 1,47), cenu cestovného a občerstvenia (hodnota 1,54) rovnako aj výšku dane 
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Umiestnením úradnej tabule mesta
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Základné školstvo v meste

 1 - spokojný     5 - nespokojný
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z nehnuteľností (1,63) a poplatok za komunálny odpad (hodnota 1,69). Za vysokú považujú 

obyvatelia daň za psa a cenu nájomného v meste (obidve s hodnotou 1) a cenu nehnuteľností 

na bývanie (hodnota 1,11). Podrobné vyhodnotenie tejto oblasti je uvedené nasledujúcej 

tabuľke č 2.  

 

Tabuľka č. 2 Vnímanie ceny a poplatkov v meste 

Položka Dosiahnutá hodnota 

Cena práce 1,96 

Poplatok za komunálny odpad 1,69 

Daň z nehnuteľností 1,63 

Cena cestovného  1,54 

Cena občerstvenia 1,54 

Cena potravín 1,47 

Ceny nehnuteľností na bývanie 1,11 

Daň za psa 1,00 

Ceny nájmov za bývanie 1,00 

Zdroj: spracované podľa výsledkov prieskumu medzi občanmi mesta Žarnovica. 

 

Informácie o dianí v meste 

Obyvatelia sa v dotazníkovom prieskume mohli vyjadriť aj ku spôsobu získavaniu 

informácií o dianí v meste. Respondenti si v odpovedi mohli zvoliť ľubovoľný počet odpovedí 

z ponúkaných 7 možností. Respondenti získavajú informácie o dianí v Žarnovici najčastejšie 

z webovej stránky mesta (26,83 % respondentov) a z profilu mesta na sociálnej sieti Facebook 

(17,49 % respondentov). Ďalšími dôležitými zdrojmi informácií sú pre obyvateľov miestny 

rozhlas (17,32 % respondentov) a mestské noviny (14,43 % respondentov). V nasledujúcej 

tabuľke č. 3 je uvedený podrobný prehľad odpovedí respondentov, z akých zdrojov získavajú 

informácie o dianí v meste.  

 

Tabuľka č. 3 Zdroj informácií o dianí v meste Žarnovica 

Zdroj informácií o dianí v meste 
Počet  

odpovedí 
Podiel  

Webová stránka mesta 158 26,83 % 

Profil mesta na sociálnej sieti Facebook 103 17,49 % 

Mestský rozhlas 102 17,32 % 

Mestské noviny 85 14,43 % 

Úradná tabuľa mesta 62 10,53 % 

Osobný kontakt s relevantnými zamestnancami mesta 44 7,47 % 

Iné  35 5,94 % 

Spolu 589 100,00 % 

Zdroj: spracované podľa výsledkov prieskumu medzi občanmi mesta Žarnovica. 

 

Silné a slabé stránky mesta Žarnovica 

Pri skúmaní silných a slabých stránok mesta mali obyvatelia zodpovedať otvorené 

otázky, čo považujú za silnú stránku mesta a čo považujú za najväčší problém mesta. 

Z výsledkov vyhodnotenia týchto dvoch otázok vyplynuli nasledovné zistenia.  

Za silné stránky mesta Žarnovica považujú respondenti predovšetkým geografickú 

polohu (20,32 % respondentov), dopravnú dostupnosť (9,96 % respondentov), plochú dráhu 

(9,16 % respondentov), vedenie mesta reprezentované viceprimátorkou (7,17 % respondentov)  

prírodu (6,77 % respondentov) a pracovné možnosti (6,37 % respondentov).  
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Veľká skupina respondentov (takmer 20 %) považuje za silné stránky mesta, napríklad 

bezpečné prostredie, čistotu mesta súdržnosť obyvateľov, vidiecky charakter osídlenia, históriu 

mesta a iné. Išlo o veľmi širokú škálu individuálnych odpovedí, ktoré sme zhrnuli do skupiny 

odpovedí s názvom ostatné. Podrobné informácie o silných stránkach mesta z pohľadu 

respondentov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 4. V kategórii ostatné sme zlúčili odpovede 

respondentov s nízkym počtom rôznych odpovedí. 

 

Tabuľka č. 4 Silné stránky mesta Žarnovica 

Silné stránky 
Počet 

odpovedí 
Podiel  

Geografická poloha 51 20,32 % 

Dostupnosť (diaľnica, železnica, dostupnosť okolitých miest, 

dopravný uzol) 
25 9,96 % 

Plochá dráha  23 9,16 % 

Vedenie mesta, práca viceprimátorky 18 7,17 % 

Príroda 17 6,77 % 

Pracovné možnosti 16 6,37 % 

Pokoj 11 4,38 % 

Lokalita, prostredie 10 3,98 % 

Obnova kaštieľa 7 2,79 % 

Priemysel 6 2,39 % 

Zaujímavé okolie 6 2,39 % 

Šikovní a ústretoví pracovníci na mestskom úrade 6 2,39 % 

Výstavba bytov 5 1,99 % 

Ostatné (rôzne názory s veľmi malým počtom odpovedí) 50 19,92 % 

Spolu 251 100,00 % 

Zdroj: spracované podľa výsledkov prieskumu medzi občanmi mesta Žarnovica. 

 

Obyvatelia považujú za slabé stránky mesta predovšetkým chýbajúce obchodné centrá, 

obchody a obchodné reťazce (10,54 % respondentov), zhoršenú kvalitu životného prostredia 

kvôli teplárni, elektrárni, spaľovni (8,95 % respondentov), nedostatočné vybavenie 

kanalizáciou a vodovodom (5,75 % respondentov),  zdravotnú starostlivosť (5,43 % 

respondentov) ako aj vedenie mesta, primátora a nezáujem o občana  (5,11 % respondentov), 

vysoké ceny bývania a nedostatok bytov (4,79 % respondentov), zlý stav a nedostatok 

chodníkov (4,79 % respondentov), chýbajúca značková čerpacia stanica (4,79 % 

respondentov).  

Veľká skupina respondentov (takmer 20 %) považuje za slabé stránky mesta napríklad 

veľké množstvo bilbordov, znečistenie psíčkarmi, problém so správaním Rómov, neochotu 

meniť veci, nedostatočnú deratizáciu atď. Išlo o veľmi širokú škálu individuálnych odpovedí, 

ktoré sme zhrnuli do skupiny odpovedí s názvom ostatné.  Podrobné informácie o slabých 

stránkach mesta sú uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 5.  

V kategórii ostatné sme zlúčili odpovede respondentov s nízkym počtom rôznych 

odpovedí. 
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Tabuľka č. 5 Slabé stránky mesta Žarnovica 

Slabé stránky  
Počet 

odpovedí 
Podiel  

Chýbajúce obchodné centrá, obchody,  reťazce (napr. chýbajúca 

prevádzka mobilných operátorov) 
33 10,54 % 

Zhoršená kvalita ŽP kvôli teplárni, elektrárni, spaľovni, preglejky 

divokým skládkam, napr. Okruta - ovzdušie, voda 
28 8,95 % 

Nedostatočné vybavenie kanalizáciou a vodovodmi, nedostatok 

zdrojov vody 
18 5,75 % 

Zdravotná starostlivosť 17 5,43 % 

Vedenie mesta, primátor, nezáujem o občana, nerovnocenný prístup 

vedenia, nedostatok komunikácie vedenia 
16 5,11 % 

Chýbajúca značková čerpacia stanica 15 4,79 % 

Zlý stav a nedostatok chodníkov 15 4,79 % 

Nedostatok bytov, vysoké ceny bývania 15 4,79 % 

Športové možnosti (zariadenia, ihriská, súťaže) 12 3,83 % 

Nedostatok pozemkov pre IBV 12 3,83 % 

Problémy s parkovaním, chýbajúce garáže 11 3,51 % 

Nedostatočné pracovné príležitosti 10 3,19 % 

Neporiadok okolo kontajnerov a ich nedostatočná frekvencia 

vyvážania 
8 2,56 % 

Možnosti kultúrneho vyžitia 8 2,56 % 

Mestská polícia 7 2,24 % 

Nezáujem o veci verejné, nesúdržnosť občanov 7 2,24 % 

Chátrajúce budovy v centre mesta, areál Preglejky 7 2,24 % 

Nezáujem poslancov 6 1,92 % 

Nedostatok sociálnych služieb, chýbajúce zariadenie SS, sociálny 

taxík 
6 1,92 % 

Ostatné  62 19,81 % 

Spolu 313 100,00 % 

Zdroj: spracované podľa výsledkov prieskumu medzi občanmi mesta Žarnovica. 

 

Oblasti, v ktorých došlo k zlepšeniu 

Podľa obyvateľov mesta došlo v posledných rokoch k zlepšeniu vo viacerých oblastiach 

života v meste. Obyvatelia pozitívne vnímajú zlepšenie v oblasti rekonštrukciu mestských 

budov, kaštieľa, hradu (15,22 % respondentov) a v oblasti bytovej výstavby (14,13 % res-

pondentov). Na treťom mieste je zlepšenie v oblasti opravy ciest a chodníkov (10,87 % 

respondentov) a rekonštrukcia zdravotného strediska a zvýšenie kvality zdravotníckych služieb 

(7,25 % respondentov). Obyvatelia ďalej vnímajú zlepšenie v oblasti rekonštrukcie námestia 

(6,88 %respondentov) a údržby verejnej zelene a parkov (5,88 % respondentov).  

Veľká skupina obyvateľov mesta (21,01 % respondentov) vidí zlepšenie v rôznych 

oblastiach ako je napríklad čistota mesta, pracovné príležitosti, kultúrne možnosti, revitalizácia 

areálu bývalej Preglejky, zlepšenie celkového vzhľadu mesta, zlepšenie bezpečnosti, ihrisko pri 

ZŠ, parkovanie a iné. Opäť išlo o veľmi širokú škálu prevažne individuálnych odpovedí, ktoré 

sme zhrnuli do skupiny odpovedí s názvom ostatné.  Podrobné informácie o tom, v ktorých 

oblastiach došlo podľa obyvateľov mesta Žarnovica za posledné roky k zlepšeniu, sú uvedené 

v nasledujúcej tabuľke č. 6.  
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Tabuľka č. 6 Oblasti, kde došlo v posledných rokoch k zlepšeniu 

Oblasť zlepšenia 
Počet  

odpovedí 
Podiel  

Rekonštrukcia mestských budov, kaštieľa, hradu 42 15,22 %  

Bytová výstavba (vrátane nájomných bytov) 39 14,13 % 

Oprava ciest a chodníkov 30 10,87 % 

Rekonštrukcia zdravotného strediska, zdravotnícke 

služby 
20 7,25 % 

Rekonštrukcia námestia 19 6,88 % 

Parky, verejná zeleň, oddychové zóny 16 5,80 % 

Nič 11 3,99 % 

Nové obchody 11 3,99 % 

Detské ihriská 10 3,62 % 

Školstvo (aj rekonštrukcia všetkých typov škôl) 10 3,62 % 

Športové podujatia, zariadenia, štadión 10 3,62 % 

Ostatné  58 21,01 % 

Spolu: 276 100,00 % 

Zdroj: spracované podľa výsledkov prieskumu medzi občanmi mesta Žarnovica. 

 

Budúce rozvojové oblasti mesta Žarnovica 

Ďalej bolo dôležité poznať názor obyvateľov mesta na budúce rozvojové oblasti. 

Respondenti si z ponúkaných 12 možností v tejto otázke prieskumu mohli zvoliť maximálne tri 

oblasti, na ktoré by sa mal zamerať rozvoj mesta Žarnovica. Podľa obyvateľov by sa mesto 

Žarnovica malo v budúcnosti sústrediť na rekonštrukciu ciest a chodníkov (16,45 % 

respondentov) a rozvoj zdravotníckych služieb (15, 79 % respondentov). Medzi ďalšie priority 

podľa obyvateľov patrí podpora zamestnanosti (10 % respondentov) a bytová výstavba 

a ochrana životného prostredia (obidve s podielom 9,74% respondentov). Podrobnú štruktúru 

odpovedí zachytáva tabuľka č. 7. 

 

Tabuľka č. 7 Budúce rozvojové oblasti mesta Žarnovica 

Oblasti rozvoja mesta 
Počet 

odpovedí 
Podiel  

Rekonštrukcia ciest a chodníkov 125 16,45% 

Rozvoj zdravotných služieb 120 15,79% 

Podpora zamestnanosti 76 10,00% 

Bytová výstavba 74 9,74% 

Ochrana životného prostredia 74 9,74% 

Rekonštrukcia vodovodných a kanalizačných systémov 66 8,68% 

Budovanie cyklotrás 62 8,16% 

Spoločenský a kultúrny život 56 7,37% 

Rozvoj sociálnych služieb 55 7,24% 

Rozvoj služieb v oblasti vzdelávania a výchovy 24 3,16% 

Budovanie detských ihrísk 19 2,50% 

Iné 9 1,18% 

Spolu: 760 100,00% 

Zdroj: spracované podľa výsledkov prieskumu medzi občanmi mesta Žarnovica. 
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V kontexte plánovania udržateľného a vyváženého rozvoja dostali obyvatelia 

v  prieskume možnosť v ďalšej otvorenej otázke uviesť konkrétne nápady pre rozvoj mesta. 

Odpovede občanov mesta sme roztriedili do hlavných oblastí a výsledok je znázornený v 

nasledujúcej tabuľke č. 8.  

Podľa obyvateľov by sa rozvojové aktivity mali na prvom mieste sústrediť na rozšírenie 

ponuky služieb v meste napr. o čistiareň, opravu obuvi, pobočka mobilného operátora, čerpacia 

stanica a iné (19,34 % respondentov). Ďalej je podľa obyvateľov dôležité dobudovať športové 

ihriská a zariadenia, turistické chodníky (16, 87 % respondentov). Na treťom mieste navrhujú 

obyvatelia sústrediť rozvojové aktivity na budovanie oddychových plôch, verejnej zelene (15, 

23 % respondentov). Na štvrtom mieste z hľadiska dôležitosti je podľa obyvateľov 

rekonštrukcia chodníkov a parkovacia politika v meste (7 % respondentov). V kategórii ostatné 

sme zlúčili odpovede respondentov s nízkym počtom rôznych odpovedí. 

 

Tabuľka č. 8 Konkrétne rozvojové aktivity 

Návrh konkrétnych aktivít 
Počet  

odpovedí 
Podiel 

Ponuka služieb v meste 47 19,34 % 

Športové a rekreačné vyžitie 41 16,87 % 

Verejné priestranstvá a oddychové zóny 37 15,23 % 

Rekonštrukcia chodníkov, parkovacia politika 17 7,00 % 

Možnosti bývania v meste 16 6,58 % 

Sociálne a zdravotnícke služby 15 6,17 % 

Odpadové hospodárstvo 14 5,76 % 

Ostatné 56 23,05 % 

Spolu: 243 100,00 % 

Zdroj: spracované podľa výsledkov dotazníkového prieskumu medzi obyvateľmi mesta. 
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Dotazník pre občanov mesta Žarnovica 

Vážení občania, 

dovoľujeme si Vás poprosiť o vyplnenie nasledujúceho dotazníka, ktorý je súčasťou 

pripravovaného Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na 

roky 2021 – 2027. Vašimi názormi a návrhmi nám pomôžete identifikovať silné a slabé stránky 

rozvoja mesta, ako aj potenciálne rozvojové aktivity pre zvýšenie kvality Vášho života v ňom.  

Za vyplnenie vopred ďakujeme. Dotazník je potrebné vyplniť do 31. 3. 2021. 

Pracovný tím PHSR mesta Žarnovica a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Ako ste spokojný s ...? (Vašu odpoveď označte X) 
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Ak ste uviedli, že ste 

nespokojný, napíšte 

prečo? 

Možnosťami bývania       

Pracovnými 

príležitosťami      

 

Možnosťami nákupu       

Možnosťami kultúrneho 

vyžitia      

 

Možnosťami verejného 

stravovania      

 

Možnosťami trávenia 

voľného času           

 

Ponukou sociálnych 

služieb      

 

Kvalitou sociálnych 

služieb      

 

Ponukou zdravotníckych 

služieb      

 

Kvalitou zdravotníckych 

služieb      

 

Kvalitou detských ihrísk       

Dostupnosťou detských 

ihrísk      

 

Materskou školou       

Službami základného 

školstva v meste      
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Frekvenciou odvozu 

komunálneho odpadu           

 

Kvalitou verejných 

priestranstiev      

 

Čistotou verejných 

priestranstiev      

 

Stavom verejnej zelene       

Možnosťami separácie 

odpadu           

 

Údržbou cintorína       

Kvalitou mestského 

rozhlasu      

 

Umiestnením úradnej 

tabule mesta      

 

Kvalitou informácií na 

úradnej tabuli mesta      

 

Kvalitou informácií 

poskytovaných 

prostredníctvom 

internetovej stránky 

mesta      

 

Kvalitou informácií 

poskytovaných 

prostredníctvom 

sociálnych sietí      

 

Prácou poslancov pre 

mesto           

 

Prácou primátora            

Informovaním 

poslancami      

 

Bezpečnosťou v meste            

Kvalitou cestnej 

infraštruktúry      

 

Kvalitou chodníkov       

Kvalitou internetového 

pokrytia      

 

Dostupnosťou Žarnovice 

autobusom      

 

Dostupnosťou Žarnovice 

vlakom      
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Dostupnosťou v rámci 

Žarnovice prímestskými 

linkami           

 

Kvalitou autobusových 

zástaviek       

 

Možnosťami 

internetového pokrytia      

 

Kvalitou životného 

prostredia      

 

Možnosťami športovania        

 

 

Ako vnímate ceny a poplatky v meste? (Vašu odpoveď označte X) 

  vysoká primeraná nízka 
neviem/ nezaujíma 

ma to 

Daň z nehnuteľností         

Daň za psa         

Poplatok za komunálny odpad         

Cena práce     

Ceny nehnuteľností na bývanie     

Ceny nájmov za bývanie     

Cena potravín     

Cena občerstvenia     

Cena cestovného      

 

 

Z kade čerpáte informácie o dianí v meste? (Ľubovoľný počet odpovedí označte X) 

webová stránka mesta 
 

  

profil mesta na Facebooku 
 

  

úradná tabuľa mesta   

mestské noviny 
 

  

mestský rozhlas   

osobný kontakt s relevantnými zamestnancami mesta   

 iné (uveďte aké)...................................................................   
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Na ktoré oblasti by sa mal sústrediť rozvoj mesta Žarnovica ? 

(Označte X maximálne 3 najdôležitejšie) 

Rekonštrukcia ciest a chodníkov 
 

  

Rekonštrukcia vodovodných a kanalizačných systémov   

Bytová výstavba 
 

  

Rozvoj zdravotných služieb   

Rozvoj služieb v oblasti vzdelávania a výchovy   

Rozvoj sociálnych služieb   

Spoločenský a kultúrny život 
 

  

Budovanie detských ihrísk 
 

  

Ochrana životného prostredia 
 

  

Podpora zamestnanosti 
 

  

Budovanie cyklotrás   

Iné .......................................................................................... 
  

 

Čo považujete za silnú stránku mesta Žarnovica? 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

Čo považujete za najväčší problém v meste Žarnovica? 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

V ktorých oblastiach rozvoja mesta vnímate zlepšenie v posledných rokoch? 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

Ak máte konkrétny nápad, ktorý by prispel k rozvoju mesta Žarnovica, prosím, uveďte: 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

Pohlavie: 

Žena   
 

Muž   

 

 

Vek: 
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-19   
 

20 - 29   
 

30 - 39   
 

40 - 49   
 

50 - 59   
 

60 +   

 

Rodinný stav: 

Slobodný/ á   

Ženatý/ vydatá   

Rozvedený/ á   

Vdovec/vdova  

 

Dosiahnuté vzdelanie: 

Bez základného vzdelania   

Základné   

Stredoškolské vzdelanie   

Úplné stredoškolské vzdelanie   

Vysokoškolské  

Bývam v mestskej časti/ na ulici:    

☐ Lukavica 

☐ Revištské Podzámčie 

☐ Žarovnická Huta 

☐ A. Kmeťa 

☐ A. Sládkoviča 

☐ Bystrická 

☐ Dolná 

☐ F. Hečku 

☐ F. Kráľa 

☐ Februárová 

☐ Hronská 

☐ Hviezdoslavova 

☐ Kľakovská 

☐ Kpt. Nálepku 

☐ L. Osvalda 

☐ Ľ. Štúra 

☐ M. Kukučína 

☐ Májová 

☐ Mierová 

☐ Na Gremenici 

☐ Na Ležiskách 

☐ Nad mlynom 

☐ Nám. SNP 

☐ Nová 

☐ Obrancov mieru 

☐ P. Jilemnického 

☐ Partizánska 

☐ Pivovarská 

☐ Potočná 

☐ Sandrická 

☐ Slobody 

☐ Tehelná 

☐ Železničná

 

 


