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8 PRÍLOHY 

8.1 ZOZNAM ČLENOV PRACOVNÝCH SKUPÍN 

Nižšie je uvedený zoznam členov pracovnej skupiny pre spracovanie PHSR zo strany mesta. 

 
Meno  Oblasť 

1. Boris Tušer  Regionálny rozvoj, územné plánovanie 

2. Roman Šuplata Doprava 

3. Dana Mikulášová Životné prostredie 

4. Lenka Nižňanská  Životné prostredie 

5. Anton Kubliniak Školstvo  

6. Štefan Pap Informačné a komunikačné technológie 

7. Vierka Guldanová  Evidencia obyvateľstva 

8. Gabika Locziová  Sociálne služby 

9. Kolozsvariova Vierka Odpady 

10. Peter Szabo Kultúra 

11. Podolský Róbert Turizmus 

12. Répassyová Jarmila Vedenie mesta 
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Prehľad informácií využitých pri spracovaní PHSR z Plánovacieho portálu IPP 

Jednotlivé mapové služby webových mapových aplikácií obsahujú informácie a údaje viažuce sa na konkrétne 
územie/lokalitu (mesto Senec a Bratislavský kraj). Informácie a údaje sú zoskupené do príslušných vrstiev.  

Aplikácia Informačný systém PHSR mesta Senec obsahuje 1 mapovú službu WMS pozostávajúcu z 5 skupín 
vrstiev, a to: 

- Občianska vybavenosť (zdravotnícke zariadenia, vzdelávacie zariadenia, zariadenia komerčnej 
vybavenosti a pod.) 

- Doprava (zastávky a linky PAD a MAD, pentlogramy znázorňujúce intenzitu spojov) 
- Cestovný ruch (stravovacie a ubytovacie zariadenia, turistické zaujímavosti, cykloturistické trasy) 
- Projektové zámery 
- Administratívne hranice (vrátane vymedzenia urbanistických obvodov mesta) 

Projektové zámery prezentujú lokalizáciu projektov (tie projekty, ktoré bolo možné lokalizovať do územia) 
vyplývajúcich zo základných rozvojových dokumentov vzťahujúcich sa na územie mesta (ÚPN mesta a interné 
podklady mesta- výsledky dotazníkového prieskumu na jednotlivých oddeleniach MsÚ). 

 

Aplikácia GIS – Bratislavský kraj pozostáva z dvoch mapových služieb WMS. Prvá mapová služba obsahuje 6 až 
10 hlavných vrstiev, a to: 

- Doprava 
- Turistické ciele 
- Občianska vybavenosť 
- Dostupnosti k vybraným dopravným zariadeniam a k zariadeniam občianskej vybavenosti 
- Projektové zámery v oblasti udržateľnej mobility 
- Administratívne hranice 
- 4 skupiny vrstiev predstavujú možnosť vypínania a zapínania vrstiev totožných s prvými 6 skupinami 

vrstiev konkrétne za Bratislavu a 3 okresy 
Druhá mapová služba predstavuje 

- Širšie vzťahy (doprava, technická infraštruktúra, územia Natura 2000 a pod.) 
  



Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Senec na roky 2019-2028 

Strana 172 z 185 

8.3 ZOZNAM TABULIEK, GRAFOV, OBRÁZKOV A SCHÉM 

Zoznam tabuliek 

Tabuľka 1 Prehľad strategických priorít, investičných priorít, špecifických cieľov a aktivít RIÚS .......................... 16 

Tabuľka 2 Priemerný počet zamestnancov v okrese Senec podľa ekonomických činností k 31.12. príslušného 
roka. ...................................................................................................................................................................... 26 

Tabuľka 3 Vývoj počtu ekonomických subjektov v meste Senec .......................................................................... 27 

Tabuľka 4 Druhy pozemkov a ich výmera na území mesta Senec (v m2) .............................................................. 28 

Tabuľka 5 Prehľad najväčších firiem primárneho sektora podľa počtu zamestnancov ........................................ 28 

Tabuľka 6 Vývoj počtu zamestnancov v primárnom sektore ................................................................................ 28 

Tabuľka 7 Vývoj počtu zamestnancov v sekundárnom sektore ............................................................................ 29 

Tabuľka 8 Prehľad najväčších firiem za odvetvie Priemyselná výroba podľa počtu zamestnancov ..................... 29 

Tabuľka 9 Prehľad najväčších firiem za odvetvie Stavebníctvo podľa počtu zamestnancov ................................ 30 

Tabuľka 10 Vývoj počtu zamestnancov v terciárnom sektore .............................................................................. 30 

Tabuľka 11 Prehľad najväčších firiem za odvetvie Veľkoobchod a maloobchod podľa počtu zamestnancov ...... 30 

Tabuľka 12 Prehľad ubytovacích kapacít v dotknutom území .............................................................................. 32 

Tabuľka 13 Prehľad počtu návštevníkov v dotknutom území ............................................................................... 32 

Tabuľka 14 Prehľad počtu prenocovaní návštevníkov v dotknutom území .......................................................... 33 

Tabuľka 15 Prehľad priemernej dĺžky pobytu v dotknutom území ....................................................................... 33 

Tabuľka 16 Prehľad najväčších firiem za odvetvie Ubytovacie a stravovacie služby podľa počtu zamestnancov so 
sídlom na území mesta ......................................................................................................................................... 33 

Tabuľka 17 Prehľad vybraných ukazovateľov finančného zdravia verejných financií v meste Senec ................... 49 

Tabuľka 18 Prehľad Programového rozpočtu mesta Senec na roky 2018, 2019 a 2020 ....................................... 51 

Tabuľka 19 Prehľad navrhovaných výdavkov programového rozpočtu mesta Senec na roky 2018 – 2020, za 
jednotlivé rozpočtové oddiely podľa klasifikácie COFOG...................................................................................... 52 

Tabuľka 20 Vývoj počtu obyvateľov v meste a v okrese Senec v r. 1970-2011 na základe výsledkov posledných 
sčítaní obyvateľov, domov a bytov ....................................................................................................................... 53 

Tabuľka 21 Prírastky/úbytky počtu obyvateľov a index rastu v meste a v okrese Senec v r. 1970-2011 ............. 54 

Tabuľka 22 Rastové typy populácie – mesto a okres Senec v r. 1970-2011.......................................................... 54 

Tabuľka 23 Retrospektívny vývoj počtu obyvateľov mesta Senec v r. 1869-2017 ................................................ 55 

Tabuľka 24 Vývoj počtu obyvateľov mesta Senec v r. 2000-2017 (stav k 31.12.) podľa podkladov MsÚ Senec .. 56 

Tabuľka 25 Bilancia pohybu obyvateľstva okresu a mesta Senec v r. 2001-2017 ................................................. 58 



Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Senec na roky 2019-2028 

Strana 173 z 185 

Tabuľka 26 Veková štruktúra obyvateľstva vybraného územia v r. 2001 a 2011 (SODB, metodika EÚ) ............... 59 

Tabuľka 27Index vitality v r. 2001 a 2011 (SODB) – SR, Bratislavský kraj, okres a mesto Senec ........................... 61 

Tabuľka 28 Priemerný vek obyvateľstva SR, Bratislavského kraja, okresu a mesta Senec v r. 2001 a 2011 (SODB)
 .............................................................................................................................................................................. 62 

Tabuľka 29 Prognóza vývoja obyvateľstva SR do r. 2060 ...................................................................................... 66 

Tabuľka 30 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo v SR, v Bratislavskom kraji, v okrese a v meste Senec podľa 
sektorov NH v r. 2011 (SODB 2011) ...................................................................................................................... 71 

Tabuľka 31 Retrospektívny vývoj počtu obyvateľov, bytov, domov a obložnosti v meste Senec v r. 1869-2011 . 76 

Tabuľka 32 Obývané byty v rodinných domoch v meste Senec v r. 2011 – základný prehľad .............................. 81 

Tabuľka 33 Obývané byty v bytových domoch v meste Senec v r. 2011 – základný prehľad ............................... 81 

Tabuľka 34 Sociálne zariadenia v meste Senec (2018) .......................................................................................... 84 

Tabuľka 35 Trestné činy spolu ............................................................................................................................... 94 

Tabuľka 36 Trestné činy spolu na 1000 obyvateľov .............................................................................................. 94 

Tabuľka 37 Násilná kriminalita .............................................................................................................................. 95 

Tabuľka 38 Mravnostná kriminalita ...................................................................................................................... 95 

Tabuľka 39 Majetková kriminalita ......................................................................................................................... 95 

Tabuľka 40 Ekonomická kriminalita ...................................................................................................................... 95 

Tabuľka 41 Priemerné mesačné teploty (°C) zo stanice Kráľová pri Senci (124 m n. m.) ..................................... 99 

Tabuľka 42 Úhrn zrážok (mm) zo stanice Kráľová pri Senci (124 m n. m.) ............................................................ 99 

Tabuľka 43 Produkcia emisií základných znečisťujúcich látok zo stredných a veľkých stacionárnych zdrojov 
znečistenia ovzdušia v tonách na rôznych úrovniach územno-správneho členenia Slovenskej republiky od roku 
2000 do roku 2016 .............................................................................................................................................. 106 

Tabuľka 44 Produkcia komunálneho odpadu a nakladanie s komunálnym odpadom v okrese Senec za vybrané  
časové obdobie ................................................................................................................................................... 109 

Tabuľka 45 Prepojenie cieľov a priorít ................................................................................................................ 140 

Tabuľka 46 Systém monitorovania a hodnotenia na úrovni globálneho cieľa .................................................... 159 

Tabuľka 47 Systém monitorovania a hodnotenia na úrovni špecifických cieľov (priority) ................................. 159 

Tabuľka 48 Systém monitorovania a hodnotenia na úrovni operačných cieľov (opatrenia) .............................. 160 

Tabuľka 49 Indikatívny finančný rámec realizácie PHSR na roky 2019-2028 ...................................................... 165 

 

  



Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Senec na roky 2019-2028 

Strana 174 z 185 

Zoznam grafov 

Graf 1 Dĺžka diaľnice a ciest 1., 2. a 3.triedy na území mesta Senec ..................................................................... 40 

Graf 2 Podiel mestského a vidieckeho obyvateľstva v okrese Senec v r. 2001-2017 (stav k 31.12.) .................... 55 

Graf 3 Retrospektívny vývoj počtu obyvateľov mesta Senec v r. 2000-2017 (stav k 31.12.) ................................ 56 

Graf 4 Bilancia pohybu obyvateľstva okresu a mesta Senec v r. 2001-2017......................................................... 59 

Graf 5 Vývoj indexu starnutia v meste Senec v r. 2001-2017 (stav k 31.12.) ........................................................ 60 

Graf 6 Veková štruktúra obyvateľstva SR, Bratislavského kraja, okresu a mesta Senec v r. 2001 a 2011 (SODB) 60 

Graf 7 Veková štruktúra obyvateľstva SR, Bratislavského kraja, okresu a mesta Senec v r. 2001 (SODB), 2011 
(SODB) a 2017 ....................................................................................................................................................... 62 

Graf 8 Vzdelanostná štruktúra trvalo bývajúceho obyvateľstva v meste a v okrese Senec, v Bratislavskom kraji 
a v SR v r. 2011 (SODB) .......................................................................................................................................... 63 

Graf 9 Štruktúra trvalo bývajúceho obyvateľstva podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania v meste Senec 
v r. 2001 a 2011 (SODB) ........................................................................................................................................ 63 

Graf 10 Národnostná štruktúra trvalo bývajúceho obyvateľstva mesta a okresu Senec v r. 2011 (SODB) ........... 64 

Graf 11 Religiózna štruktúra trvalo bývajúceho obyvateľstva mesta a okresu Senec v r. 2011 (SODB) ............... 65 

Graf 12 Prognóza vývoja počtu obyvateľov SR do roku 2060 ............................................................................... 66 

Graf 13 Vývoj počtu obyvateľov okresu Senec v r. 2013-2017 a prognóza vývoja do r. 2035 .............................. 67 

Graf 14 Obyvateľstvo mesta Senec podľa ekonomickej aktivity v r. 2011 (SODB 2011) ....................................... 70 

Graf 15 Vývoj miery evidovanej nezamestnanosti v okrese Senec, v Bratislavskom kraji a v SR v r. 2001-2017 . 74 

Graf 16 Vývoj nezamestnanosti v okrese a v meste Senec v r. 2007-2017 (stav k 31.12.) ................................... 74 

Graf 17 Štruktúra uchádzačov o zamestnanie v meste Senec podľa veku, najvyššieho dosiahnutého vzdelania 
a dĺžky evidencie (%) k 28.02. 2018 ...................................................................................................................... 75 

Graf 18 Retrospektívny vývoj počtu trvale obývaných bytov, domov a obložnosti v meste Senec v r. 1970-2011
 .............................................................................................................................................................................. 77 

Graf 19 Vývoj obložnosti v meste a v okrese Senec, v Bratislavskom kraji a v SR v r. 1970-2011 ........................ 77 

Graf 20 Intenzita bytovej výstavby v SR, v Bratislavskom kraji, v okrese a v meste Senec v r. 2011-2017 ........... 82 

Graf 21 Podiel druhov pozemkov z celkovej výmery mesta Senec v rokoch 2001, 2011 a 2017 ........................ 102 

 

  



Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Senec na roky 2019-2028 

Strana 175 z 185 

Zoznam obrázkov 

Obrázok 1 Ukážky jednotlivých webových mapových aplikácií (WMA) na Plánovacom portáli IPP ..................... 11 

Obrázok 2 Projektové zámery na území mesta ..................................................................................................... 19 

Obrázok 3 Celkový počet projektov ...................................................................................................................... 20 

Obrázok 4 Počet zrealizovaných projektov alebo projektov v štádiu riešenia ...................................................... 21 

Obrázok 5 Počet nezrealizovaných projektov po jednotlivých opatreniach ......................................................... 21 

Obrázok 6 Celkové vyhodnotenie realizácie PHSR (počet projektov) ................................................................... 21 

Obrázok 7. Širšie vzťahy Bratislavského kraja vrátane ťažísk osídlenia................................................................. 22 

Obrázok 8 Poloha a vzdialenosti k najbližším krajským mestám .......................................................................... 23 

Obrázok 9. Verejná doprava v Bratislavskom kraji ................................................................................................ 24 

Obrázok 10 Cestná dostupnosť obcí k mestu Senec v minútach .......................................................................... 25 

Obrázok 11 Vybrané turistické ciele a národné kultúrne pamiatky v meste Senec .............................................. 34 

Obrázok 12 Cykloturistické trasy existujúce a navrhované ................................................................................... 35 

Obrázok 13 Dostupnosť obcí BSK k najbližšej pamiatke UNESCO v minútach ...................................................... 36 

Obrázok 14 Cestná sieť (SSC) v obci Senec ............................................................................................................ 39 

Obrázok 15 Zaťaženie ciest podľa Sčítania 2015 a extrapolácia na roky 2025 a 2035 .......................................... 39 

Obrázok 16 Cestná dostupnosť obcí k mestu Senec v minútach .......................................................................... 40 

Obrázok 17 Železničná doprava ............................................................................................................................ 41 

Obrázok 18 Dostupnosť k najbližšej železničnej stanici s osobnou prepravou typu EC/IC v minútach ................ 42 

Obrázok 19 Integrovaný dopravný systém Bratislavského kraja (IDS BK) v roku 2018 ......................................... 42 

Obrázok 20 Intenzita spojov PAD a MHD v meste Senec (pentlogram, stav:  apríl 2018) .................................... 44 

Obrázok 21 Prímestská a mestská hromadná doprava v Senci (marec 2018) ...................................................... 45 

Obrázok 22 Situácia spádovej oblasti k ČOV Senec ............................................................................................... 47 

Obrázok 23 Index rastu počtu obyvateľov trvalo bývajúcich v ZSJ mesta Senec v medzicenzovom období 2001–
2011 ...................................................................................................................................................................... 69 

Obrázok 24 Zmena počtu obyvateľstva trvalo bývajúceho v ZSJ mesta Senec v medzicenzovom období 2001–
2011 ...................................................................................................................................................................... 69 

Obrázok 25 Zmena počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov v ZSJ mesta Senec v r. 2001–2011 ........................ 73 

Obrázok 26 Domový a bytový fond podľa ZSJ mesta Senec v r. 2001 (stav k SODB 2001) ................................... 83 

Obrázok 27 Domový a bytový fond podľa ZSJ mesta Senec v r. 2011 (stav k SODB 2011) ................................... 83 



Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Senec na roky 2019-2028 

Strana 176 z 185 

Obrázok 28 Dostupnosť obce BSK a priľahlých okresov TTSK k najbližšej nemocnici v minútach ........................ 85 

Obrázok 29 Rozmiestnenie lekární v meste Senec (z WMA PHSR Senec) ............................................................. 86 

Obrázok 30 Školy a školské zariadenia v meste Senec (z WMA PHSR Senec) ....................................................... 87 

Obrázok 31 Ubytovacie zariadenia v meste Senec (z WMA PHSR Senec) ............................................................. 90 

Obrázok 32 Športové zariadenia v meste Senec (z WMA PHSR Senec) ................................................................ 91 

Obrázok 33 Iná občianska vybavenosť - financie, úrady, veterinár, auto-moto  maloobchod (z WMA PHSR 
Senec) .................................................................................................................................................................... 92 

Obrázok 34 Reštauračné a gastronomické zariadenia v meste Senec (z WMA PHSR Senec) ............................... 93 

Obrázok 35 Geomorfologické členenie mesta Senec ............................................................................................ 96 

Obrázok 36 Geologická stavba mesta Senec ......................................................................................................... 97 

Obrázok 37 Prepojenie cieľov PHSR .................................................................................................................... 133 

 

  



Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Senec na roky 2019-2028 

Strana 177 z 185 

8.4 ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB 

# VPS OBLASŤ 
1 rozšírenie diaľnice D1 DOPRAVA A DOPRAVNÉ 

ZARIADENIA 
2 rekonštrukciu, zmenu trasy I/61 a rozšírenie na 4-pruhovú 

komunikáciu v úseku Bratislava-Senec pripojením na cestu I/62 v 
mieste za železničnou traťou, 

DOPRAVA A DOPRAVNÉ 
ZARIADENIA 

3 severný a východný obchvat Senca, DOPRAVA A DOPRAVNÉ 
ZARIADENIA 

4 rozšírenie cesty II/503 na 4-pruhovú komunikáciu, DOPRAVA A DOPRAVNÉ 
ZARIADENIA 

5 mimoúrovňové prejazdy železničných tratí, DOPRAVA A DOPRAVNÉ 
ZARIADENIA 

6 navrhovaný hlavný uličný systém v riešenom území, vrátane 
vybudovania chodníkov pre peších, 

DOPRAVA A DOPRAVNÉ 
ZARIADENIA 

7 vybudovania hlavných cyklistických trás, DOPRAVA A DOPRAVNÉ 
ZARIADENIA 

8 modernizácia trate č. 130 Kúty-Bratislava-Galanta-Štúrovo-hranica 
MR/SR na zvýšenú rýchlosť 140 – 160 km/hod, čo bude vyžadovať 
odstránenie všetkých úrovňových priečnych pohybov cez železničnú 
trať. 

DOPRAVA A DOPRAVNÉ 
ZARIADENIA 

9 Rozšírenie splaškovej kanalizácie podľa navrhovanej výstavby. VODNÉ HOSPODÁRSTVO 
10 Rekonštrukcia jestvujúcej splaškovej kanalizácie. VODNÉ HOSPODÁRSTVO 
11 Rekonštrukcia ČOV – intenzifikácia a modernizácia. VODNÉ HOSPODÁRSTVO 
12 Rozšírenie dažďovej kanalizácie, ako aj retenčné a vsakovacie 

nádrže. 
VODNÉ HOSPODÁRSTVO 

13 Rozšírenie vodovodnej siete. VODNÉ HOSPODÁRSTVO 
14 Rekonštrukcia existujúcej vodovodnej siete. VODNÉ HOSPODÁRSTVO 
15 Rekonštrukcia prívodného potrubia DN 500 od Bernolákova po VDJ 

Senec. 
VODNÉ HOSPODÁRSTVO 

16 Výstavba a rekonštrukcia distribučnej siete VN a VVN. ENERGETICKÉ 
ZARIADENIA A 
TELEKOMUNIKÁCIE 

17 Výstavba a rekonštrukcia elektrických a transformačných staníc. ENERGETICKÉ 
ZARIADENIA A 
TELEKOMUNIKÁCIE 

18 Distribučné rozvody NN. ENERGETICKÉ 
ZARIADENIA A 
TELEKOMUNIKÁCIE 

19 Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia. ENERGETICKÉ 
ZARIADENIA A 
TELEKOMUNIKÁCIE 

20 Výstavba a rekonštrukcia stredotlakovej siete a regulačných staníc. ENERGETICKÉ 
ZARIADENIA A 
TELEKOMUNIKÁCIE 

21 Výstavba novej regulačnej stanice RS VTL/STL s kapacitou 3000 
m3/h. 

ENERGETICKÉ 
ZARIADENIA A 
TELEKOMUNIKÁCIE 
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22 Zvýšiť kapacitu regulačnej stanice RS7 o 550 m3/h. ENERGETICKÉ 
ZARIADENIA A 
TELEKOMUNIKÁCIE 

23 Výstavba a rekonštrukcia telekomunikačných káblových rozvodov. ENERGETICKÉ 
ZARIADENIA A 
TELEKOMUNIKÁCIE 

24 Materské školy (v parteri bytových domov v nových lokalitách pre 
bytovú výstavbu, v polyfunkčných domoch, alebo ako samostatné 
areály). 

OBČIANSKA VYBAVENOSŤ 

25 Vybudovanie základnej školy  OBČIANSKA VYBAVENOSŤ 

26 Vybudovanie pošty na novonavrhovanej ploche v polyfunkcii v 
oboch variantoch. 

OBČIANSKA VYBAVENOSŤ 

27 Vybudovanie krytej plavárne  OBČIANSKA VYBAVENOSŤ 

28 Výstavba novej nemocnice menšieho typu s kapacitou 100 – 120 
lôžok 

OBČIANSKA VYBAVENOSŤ 

29 Rozšírenie cintorína  OBČIANSKA VYBAVENOSŤ 

30 Umiestnenie objektov občianskej vybavenosti bude schválené ako 
verejnoprospešné stavby v územných plánoch zón. 

OBČIANSKA VYBAVENOSŤ 

31 Všetky ozelenenia a obnovy prírodných a verejných priestranstiev v 
zastavanom území sídla v súlade s návrhom ÚSES (izolačná, 
ochranná, parková, estetická, líniová vegetácia, cintoríny, - podľa 
kapitoly ÚSES a sídelná vegetácia. 

VEGETÁCIA 

32 Zastávky verejnej autobusovej dopravy* DOPRAVA A DOPRAVNÉ 
ZARIADENIA 

Zdroj: Územný plán mesta Senec, Koncept riešenia, 2014, *doplnené do zoznamu 
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8.5 ZOZNAM PRIORÍT A OPATRENÍ 

Priorita Opatrenie Skupiny aktivít 

1 Kvalitnejšie, zelenšie a 
zdravšie prostredie pre 

život a bývanie 

Opatrenie 1.1 Kvalitná a moderná 
technická infraštruktúra na území mesta 

 Technická infraštruktúra; 
 Bezpečné verejné priestranstvá; 
 Vhodné nakladanie s 

odpadovými vodami a 
 Kvalitná, bezpečná a moderná 

cestná infraštruktúra. 
Opatrenie 1.2 Kvalitné nástroje pre 
efektívnu správu mesta 

• Nástroje na správu mesta. 

Opatrenie 1.3 Podpora vhodného 
obhospodarovania pôdy a ochrana pôdy 

• Vhodné postupy hospodárenia na 
poľnohospodárskej pôde a 
• Ochrana poľnohospodárskej 
pôdy. 

Opatrenie 1.4 Ochrana vodných plôch a 
šetrné postupy voči prírode 

• Šetrné postupy voči prírode a 
• Ochrana vodných plôch 
využívaných na rekreáciu. 

Opatrenie 1.5 Rozumné využívanie a 
tvorba krajiny 

• Rozumná tvorba krajiny a 
• Výsadba drevín. 

Opatrenie 1.6 Ochrana existujúcich 
prírodných hodnôt územia 

• Ochrana prírodných hodnôt 
krajiny a 
• Ochrana ekologickej stability 
krajiny. 

Opatrenie 1.7 Moderná infraštruktúra 
odpadového hospodárstva 

• Moderná infraštruktúra 
odpadového hospodárstva a 
• Vízia odpadového hospodárstva. 

2 Rozmanitá sieť 
moderných zariadení 
verejnej vybavenosti, 
inovatívne, kvalitné a 
dostupné služby pre 

obyvateľov 

Opatrenie 2.1 Kvalitné služby 
samosprávy pre obyvateľov 

• Kvalitná infraštruktúra pre správu 
mesta. 

Opatrenie 2.2 Bonusový program pre 
obyvateľov 

• Podpora lokálneho patriotizmu. 

Opatrenie 2.3 Kvalitná a moderná 
vzdelávacia infraštruktúra 

• Dostatočné kapacity zariadení 
vzdelávacej infraštruktúry s nízkou 
energetickou náročnosťou a 
• Moderné a kvalitné vybavenie 
zariadení vzdelávacej 
infraštruktúry. 

Opatrenie 2.4 Široká ponuka kvalitných 
služieb v oblasti sociálnej starostlivosti 

• Byty nižšieho štandardu pre 
margilizované skupiny 
obyvateľstva, malometrážne a 
nájomné byty; 
• Kvalitná a dostupná sociálna 
infraštruktúra, modernizácia a 
rekonštrukcia zariadení a 
• Vysoká kvalita poskytovaných 
služieb v zariadeniach sociálnej 
infraštruktúry. 

Opatrenie 2.5 Adekvátna zdravotnícka 
infraštruktúra 

• Rekonštrukcia existujúceho 
zdravotníckeho zariadenia, 
vytváranie nových zariadení a 
• Vysoká kvalita poskytovaných 
služieb v zariadeniach zdravotníckej 
infraštruktúry. 

Opatrenie 2.6 Široká ponuka kvalitných 
služieb pre kultúrne, voľnočasové a 
športové aktivity pre rôzne vekové 

• Efektívne využité kultúrne a 
historické dedičstvo a 
• Pestrá ponuka služieb a podujatí 
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kategórie obyvateľstva zameraných na kultúrne, 
voľnočasové a športové aktivity. 

3 Vytvorenie 
príjemnejšieho 

prostredia v centrálnej 
časti mesta pre peších 

aj cyklistov 

Opatrenie 3.1 Udržateľná cestná 
infraštruktúra 

• Odľahčenie dopravy z centrálnych 
častí mesta; 
• Podpora e-mobility a 
• Bezpečná infraštruktúra pre 
peších a cyklistov. 

Opatrenie 3.2 Integrovaný dopravný 
systém mesta 

• Lepšia integrácia mesta do 
systému integrovanej dopravy; 
• Moderná železničná 
infraštruktúra a 
• Vybudovaný funkčný systém P+R. 

Opatrenie 3.3 Revitalizácia a 
humanizácia verejných priestranstiev 

• Revitalizácia verejných 
priestranstiev. 

4 Rozvoj cestovného 
ruchu a voľnočasových 

aktivít vo východnej 
časti územia mesta 

Opatrenie 4.1 Kvalitná infraštruktúra 
cestovného ruchu 

• Kvalitná infraštruktúra pre 
cyklistov; 
• Dobudovanie areálu Hlbokého 
jazera a 
• Dobudovanie rekreačnej zóny 
Slnečné jazerá. 

Opatrenie 4.2 Koordinácia rozvoja 
cestovného ruchu 

• Koordinácia subjektov v oblasti 
rozvoja cestovného ruchu. 

5 Ponuka pracovných 
príležitostí v odvetviach 

s vyššou pridanou 
hodnotou a rozvoj 

podnikateľských aktivít 
v západnej časti územia 

mesta 

Opatrenie 5.1 Podpora malého a 
stredného podnikania vrátane 
mikropodnikania 

• Vytvorenie priemyselno-
technologických a vedecko-
technologických parkov; 
• Rozvoj podnikateľských aktivít v 
založených areáloch a 
• Rozvoj intelektuálneho a 
kreatívneho potenciálu obyvateľov 
mesta. 
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8.6 AKČNÝ PLÁN PHSR 

Dokument tvorí samostatnú prílohu. 



8.7 PREPOJENIE CIEĽOV NA SÚVISIACE EXISTUJÚCE STRATÉGIE, KONCEPCIE A POLITIKY 

  Regionálna úroveň Národná úroveň Európska úroveň 

Špecifický cieľ Operačný cieľ PHSR BSK 2014-2020 RIUS BK (2014-2020) Agenda 2030 (národné priority) Politika súdržnosti EÚ po roku 2020 (ciele) 

1. Zvýšiť kvalitu 
technickej 
infraštruktúry, 
zabezpečiť efektívnu 
správu mesta, 
rozumné využitie 
krajiny a ochrana 
existujúcich 
prírodných hodnôt 
územia 

1.1 Zvýšiť kvalitu technickej 
infraštruktúry a zmodernizovať 
technickú infraštruktúru na 
území mesta s ohľadom na 
vznik novej IBV 

6. Ochrana ŽP a 
presadzovanie 
udržateľného využívania 
zdrojov 

4. Environmentálnu 
infraštruktúru (budovanie 
verejných kanalizácií a čistiarní 
odpadových vôd pre 
aglomerácie nad 2 000 EO a 
podpora realizácie 
infraštruktúry v oblasti 
odkanalizovania a čistenia 
odpadových vôd). 

Udržateľné sídla, regióny a krajina v 
kontexte zmeny klímy, 

2. ekologickejšia bezuhlíková Európa, čo sa 
dosiahne implementáciou Parížskej dohody a 
investíciami do transformácie energetiky, 
obnoviteľných zdrojov energie a boja proti zmene 
klímy; 

1.2 Vytvoriť kvalitné nástroje 
pre efektívnu správu mesta 

11. Zvyšovanie 
inštitucionálnych kapacít 
a zabezpečovanie 
efektivity verejnej správy 

  
Právny štát, demokracia a 
bezpečnosť, 

5. Európa, ktorá má bližšie k občanom tým, že 
podporuje stratégie rastu riadené na miestnej 
úrovni a udržateľný rozvoj miest v celej EÚ. 

1.3 Vytvoriť vhodné opatrenia 
na obhospodarovanie pôdy a 
podporu ochrany 
poľnohospodárskej pôdy 

6. Ochrana ŽP a 
presadzovanie 
udržateľného využívania 
zdrojov 

  

Smerovanie k znalostnej a 
environmentálne udržateľnej 
ekonomike pri demografických 
zmenách a meniacom sa globálnom 
prostredí, 

2. ekologickejšia bezuhlíková Európa, čo sa 
dosiahne implementáciou Parížskej dohody a 
investíciami do transformácie energetiky, 
obnoviteľných zdrojov energie a boja proti zmene 
klímy; 

1.4 Zabezpečiť ochranu vodných 
plôch a preferenciu šetrných 
stavebných postupov voči 
prírode 

5. Podpora 
prispôsobenia sa 
zmenám klímy a 
predchádzania rizikám a 
ich riadenia 

  
Udržateľné sídla, regióny a krajina v 
kontexte zmeny klímy, 

2. ekologickejšia bezuhlíková Európa, čo sa 
dosiahne implementáciou Parížskej dohody a 
investíciami do transformácie energetiky, 
obnoviteľných zdrojov energie a boja proti zmene 
klímy; 

1.5 Podporiť opatrenia na 
rozumné využívanie a tvorbu 
krajiny 

5. Podpora 
prispôsobenia sa 
zmenám klímy a 
predchádzania rizikám a 
ich riadenia 

  
Udržateľné sídla, regióny a krajina v 
kontexte zmeny klímy, 

2. ekologickejšia bezuhlíková Európa, čo sa 
dosiahne implementáciou Parížskej dohody a 
investíciami do transformácie energetiky, 
obnoviteľných zdrojov energie a boja proti zmene 
klímy; 

1.6 Zvýšiť ochranu existujúcich 
prírodných hodnôt územia a 
rešpektovať prvky územného 
systému ekologickej stability 

6. Ochrana ŽP a 
presadzovanie 
udržateľného využívania 
zdrojov 

  
Udržateľné sídla, regióny a krajina v 
kontexte zmeny klímy, 

2. ekologickejšia bezuhlíková Európa, čo sa 
dosiahne implementáciou Parížskej dohody a 
investíciami do transformácie energetiky, 
obnoviteľných zdrojov energie a boja proti zmene 
klímy; 
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1.7 Skvalitnenie infraštruktúry 
odpadového hospodárstva 

6. Ochrana ŽP a 
presadzovanie 
udržateľného využívania 
zdrojov 

  Udržateľné sídla, regióny a krajina v 
kontexte zmeny klímy, 

2. ekologickejšia bezuhlíková Európa, čo sa 
dosiahne implementáciou Parížskej dohody a 
investíciami do transformácie energetiky, 
obnoviteľných zdrojov energie a boja proti zmene 
klímy; 

2. Zvýšiť ponuku 
(počet) a dostupnosť 
zariadení verejnej 
vybavenosti 
poskytujúcich 
kvalitné služby 

2.1 Vytvoriť adekvátne 
priestorové podmienky pre 
výkon samosprávy a zlepšiť 
kvalitu a dostupnosť 
poskytovaných služieb občanom 

11. Zvyšovanie 
inštitucionálnych kapacít 
a zabezpečovanie 
efektivity verejnej správy 

  
Právny štát, demokracia a 
bezpečnosť, 

5. Európa, ktorá má bližšie k občanom tým, že 
podporuje stratégie rastu riadené na miestnej 
úrovni a udržateľný rozvoj miest v celej EÚ. 

2.2 Budovať zdravý 
lokálpatriotizmus, hrdosť ale i 
zodpovednosť za svoje mesto a 
jeho rozvoj a motivovať ešte 
neprihlásených obyvateľov k 
zaevidovaniu trvalého pobytu 

11. Zvyšovanie 
inštitucionálnych kapacít 
a zabezpečovanie 
efektivity verejnej správy 

  
Právny štát, demokracia a 
bezpečnosť, 

5. Európa, ktorá má bližšie k občanom tým, že 
podporuje stratégie rastu riadené na miestnej 
úrovni a udržateľný rozvoj miest v celej EÚ. 

2.3 Zabezpečiť dostatočné 
kapacity škôl, predškolských 
a školských zariadení, 
modernizácia objektov a 
materiálno-technického 
vybavenia a vybudovanie 
jestvujúcich školských areálov 

10. Investovanie do 
vzdelávania, zručností a 
celoživotného 
vzdelávania 

2. Kvalitnejšie verejné služby 
(deinštitucionalizácia 
sociálnych služieb, 
rekonštrukcia a budovanie 
objektov materských škôl, 
podpora vybavenia základných 
škôl, modernizácia stredných 
odborných škôl),  

Vzdelanie pre dôstojný život, 

4. sociálnejšia Európa, ktorá bude napĺňať Európsky 
pilier sociálnych práv a podporovať kvalitné 
pracovné miesta, vzdelávanie, zručnosti, sociálne 
začlenenie a rovnaký prístup k zdravotnej 
starostlivosti; 

2.4 Zvýšiť ponuku a kvalitu 
služieb v oblasti sociálnej 
starostlivosti 

9.   Podpora sociálneho 
začleňovania a boj proti 
chudobe 

2. Kvalitnejšie verejné služby 
(deinštitucionalizácia 
sociálnych služieb, 
rekonštrukcia a budovanie 
objektov materských škôl, 
podpora vybavenia základných 
škôl, modernizácia stredných 
odborných škôl),  

Znižovanie chudoby a sociálna 
inklúzia, 

4. sociálnejšia Európa, ktorá bude napĺňať Európsky 
pilier sociálnych práv a podporovať kvalitné 
pracovné miesta, vzdelávanie, zručnosti, sociálne 
začlenenie a rovnaký prístup k zdravotnej 
starostlivosti; 

2.5 Revitalizovať a dobudovať 
vybavenie existujúceho 
zdravotníckeho zariadenia 
(poliklinika), koncentrovať 
jednotlivé druhy ambulancií do 
menších komplexov 

9. Podpora sociálneho 
začleňovania a boj proti 
chudobe 

  Dobré zdravie. 

4. sociálnejšia Európa, ktorá bude napĺňať Európsky 
pilier sociálnych práv a podporovať kvalitné 
pracovné miesta, vzdelávanie, zručnosti, sociálne 
začlenenie a rovnaký prístup k zdravotnej 
starostlivosti; 
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2.6 Zmodernizovať existujúce 
objekty kultúrneho a 
historického dedičstva, 
dobudovať nové objekty, 
podporovať organizáciu 
podujatí a fungovanie subjektov 
zameraných na kultúrne, 
voľnočasové a športové aktivity 
pre rôzne vekové kategórie 
obyvateľstva 

9. Podpora sociálneho 
začleňovania a boj proti 
chudobe 

3. Mobilizáciu kreatívneho 
potenciálu (podpora 
udržateľnej zamestnanosti a 
tvorby pracovných miest 
v kultúrnom priemysle), 

Dobré zdravie. 

4. sociálnejšia Európa, ktorá bude napĺňať Európsky 
pilier sociálnych práv a podporovať kvalitné 
pracovné miesta, vzdelávanie, zručnosti, sociálne 
začlenenie a rovnaký prístup k zdravotnej 
starostlivosti; 

3. Zvýšiť podiel 
udržateľnej formy 
dopravy v centrálnej 
časti mesta a 
humanizácia 
verejných 
priestranstiev 

3.1 Znížiť podiel automobilovej 
dopravy v centrálnej časti mesta 

7. Podpora udržateľnej 
dopravy a odstraňovanie 
prekážok v kľúčových 
sieťových 
infraštruktúrach 

1. Bezpečnú a ekologickú 
dopravu (posilnenie regionálnej 
mobility, verejnú osobnú 
dopravu, cyklistickú dopravu),  

Udržateľné sídla, regióny a krajina v 
kontexte zmeny klímy, 

2. ekologickejšia bezuhlíková Európa, čo sa 
dosiahne implementáciou Parížskej dohody a 
investíciami do transformácie energetiky, 
obnoviteľných zdrojov energie a boja proti zmene 
klímy; 

3.2 Posilniť rozvoj 
integrovaného systému dopravy 

7. Podpora udržateľnej 
dopravy a odstraňovanie 
prekážok v kľúčových 
sieťových 
infraštruktúrach 

1. Bezpečnú a ekologickú 
dopravu (posilnenie regionálnej 
mobility, verejnú osobnú 
dopravu, cyklistickú dopravu),  

Udržateľné sídla, regióny a krajina v 
kontexte zmeny klímy, 

3. prepojenejšia Európa so strategickými 
dopravnými a digitálnymi sieťami; 

3.3 Pokračovať v revitalizácii 
a humanizácii verejných 
priestranstiev 

5. Podpora 
prispôsobenia sa 
zmenám klímy a 
predchádzania rizikám a 
ich riadenia 

  Udržateľné sídla, regióny a krajina v 
kontexte zmeny klímy, 

2. ekologickejšia bezuhlíková Európa, čo sa 
dosiahne implementáciou Parížskej dohody a 
investíciami do transformácie energetiky, 
obnoviteľných zdrojov energie a boja proti zmene 
klímy; 

4. Zvýšiť počet 
návštevníkov mesta 

4.1 Zvýšiť kvalitu infraštruktúry 
cestovného ruchu 
modernizáciou existujúcej a 
budovaním novej infraštruktúry 

8. Podpora 
zamestnanosti a 
podporovanie mobility 
pracovnej sily 

  
Udržateľné sídla, regióny a krajina v 
kontexte zmeny klímy, 

4. sociálnejšia Európa, ktorá bude napĺňať Európsky 
pilier sociálnych práv a podporovať kvalitné 
pracovné miesta, vzdelávanie, zručnosti, sociálne 
začlenenie a rovnaký prístup k zdravotnej 
starostlivosti; 

4.2 Podporiť koordináciu 
rozvoja cestovného ruchu na 
území mesta s cieľom vytvoriť 
väčšiu ponuku produktov a 
služieb cestovného ruchu 

8. Podpora 
zamestnanosti a 
podporovanie mobility 
pracovnej sily 

  
Udržateľné sídla, regióny a krajina v 
kontexte zmeny klímy, 

4. sociálnejšia Európa, ktorá bude napĺňať Európsky 
pilier sociálnych práv a podporovať kvalitné 
pracovné miesta, vzdelávanie, zručnosti, sociálne 
začlenenie a rovnaký prístup k zdravotnej 
starostlivosti; 
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5. Zvýšiť ponuku 
pracovných 
príležitostí v 
odvetviach s vyššou 
pridanou hodnotou 

5.1 Podporiť rozvoj MSP 
vrátane mikropodnikania na 
území mesta najmä v 
odvetviach s vyššou pridanou 
hodnotou 

1. Posilnenie výskumu, 
technologického rozvoja 
a inovácií 

3. Mobilizáciu kreatívneho 
potenciálu (podpora 
udržateľnej zamestnanosti a 
tvorby pracovných miest 
v kultúrnom priemysle), 

Smerovanie k znalostnej a 
environmentálne udržateľnej 
ekonomike pri demografických 
zmenách a meniacom sa globálnom 
prostredí, 

1. inteligentnejšia Európa vďaka inovácii, 
digitalizácii, hospodárskej transformácii a podpore 
malých a stredných podnikov; 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Pozn.: Pre niektoré ciele je možné priradiť aj viacero prepojení, pre lepšiu prehľadnosť a zjednodušenie sú uvedené len tie prepojenia, kde sa predpokladajú najsilnejšie väzby. 

Regionálna úroveň zahŕňa časové obdobie do konca roku 2020 + ďalšie 3 roky implementácie (v súlade s pravidlom n+3). Národná a európska úroveň predstavujú výhľad pre 
obdobie po roku 2020. 


