Vyhodnotenie plnenia
Strategickej časti

Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja
mesta Banská Bystrica
na roky 2015-2023

1

Časť B Strategická časť
Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja mesta pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík a určuje hlavné ciele a priority rozvoja mesta
pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia.
Pracovné skupiny a riadiaci tím odsúhlasili víziu pre mesto Banská Bystrica, ktorá charakterizuje želaný stav, ktorý chceme v našom
meste dlhodobo dosiahnuť. Následne na to definovali strategický cieľ do roku 2023. Zoznam členov pracovných skupín pre tvorbu PSHR je
v prílohe 6.
Vízia mesta Banská Bystrica

Banská Bystrica bude mestom, kde sa oplatí žiť, prísť a zostať.
Strategický cieľ pre mesto Banská Bystrica do roku 2023:

Zvýšiť atraktivitu mesta pre občanov, investorov, podnikateľov a návštevníkov.
Merateľnými ukazovateľmi pre strategický cieľ budú:
➢ počet obyvateľov mesta,
➢ počet nových investorov,
➢ počet podnikov a podnikateľov,
➢ počet prenocovaní.
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Vízia mesta
Banská Bystrica

Strategický cieľ
pre mesto
Banská Bystrica
do roku 2023

Banská
Bystrica bude
mestom, kde
sa oplatí žiť,
prísť a zostať.

ROK
2014

2019

2024

Zvýšiť atraktivitu mesta pre občanov, investorov, podnikateľov a návštevníkov

Počet
obyvateľov
mesta
Počet nových
Merateľný
ukazovateľ pre investorov
strategický cieľ
Počet
podnikov
a podnikateľov
Počet
prenocovaní

77 345

76 241

92 049
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Riadiaci tím sa zhodol na tom, že strategický rozvoj mesta Banská Bystrica sa bude realizovať v troch prioritných oblastiach:
I.

prioritná oblasť - Prosperujúce mesto,

II.

prioritná oblasť - Občianske mesto,

III. prioritná oblasť - Zdravé mesto.
Do každej prioritnej oblasti patria príslušné programy z programovej štruktúry mesta.
Prioritná oblasť rozvoja mesta
I. Prosperujúce mesto
II. Občianske mesto
III. Zdravé mesto

Programy z programovej štruktúry mesta
Ekonomický rozvoj
Vzdelávanie
Doprava a technická infraštruktúra
Moderná samospráva
Kultúra, šport, voľný čas a mládež
Sociálny rozvoj, bývanie a zdravie
Životné prostredie

V každej prioritnej oblasti rozvoja mesta sa v programovej štruktúre nachádzajú čiastkové zámery programu, priority a ich špecifické a
tematické ciele. K nim sú stanovené merateľné ukazovatele.
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Prioritná oblasť - Prosperujúce mesto
Globálny cieľ I.: Dosiahnuť vyšší ekonomický rast mobilizáciou vnútorného potenciálu.
Merateľný ukazovateľ pre Globálny cieľ I.:
➢

výška podielových daní pre samosprávu.

Prioritná
oblasť
rozvoja
mesta

Programy z
programovej
štruktúry mesta

ROK

I.
Prosperujúce
mesto

Ekonomický rozvoj
Vzdelávanie
Doprava a technická
infraštruktúra

Globálny cieľ
I.:

Dosiahnuť vyšší ekonomický rast mobilizáciou vnútorného potenciálu.

2014

2019

2024

Výška podielových
Merateľný
daní pre
ukazovateľ
pre Globálny samosprávu
cieľ I.
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Rok

Program

EKONOMICKÝ
ROZVOJ

Priorita 1.1

Rozvoj cestovného
ruchu

Zámer

Ambíciou mesta Banská Bystrica je byť vyhľadávanou turistickou destináciou s optimálnym využitím kultúrnohistorického, ľudského a prírodného potenciálu.

Špecifický
cieľ

1.1 Zvýšiť počet návštevníkov a ich výdavky v Banskej Bystrici.

Merateľné
ukazovatele

1.1a Počet
prenocovaní v meste
(štatistický údaj).

92 049

1.1b Počet
návštevníkov
v meste (zdroj:
odhad).

165 000

2014

2019

2024

Tematické
ciele

T.1 Zvýšiť využitie kultúrno-historického dedičstva, služieb a odbornosti v meste na tvorbu produktov a infraštruktúry
CR.
T.2 Vytvoriť trvalú spoluprácu subjektov v regióne pri tvorbe produktov CR.
T.3 Aktívne propagovať produkty CR na vybraných trhoch.

Merateľné
ukazovatele

T.1 Počet
realizovaných
projektov novej
infraštruktúry CR
(zdroj: Mesto,OOCR
SS).
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T.2 Dokument
o trvalej spolupráci
subjektov v regióne
pri tvorbe produktov

1

6

CR

T.3 Počet nových
produktov CR (zdroj:
Mesto, OOCR SS).
Priorita 1.2

Podpora podnikania
a prílevu investícií
do územia
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2014

2019

Zámer

Banská Bystrica bude:
•
prosperujúce a kreatívne mesto,
•
jedinečné miesto na podnikanie,
•
mesto, v ktorom existuje dopyt,
•
mesto, ktoré exportuje a inovuje.

Špecifický
cieľ

1.2.1 Zvýšiť počet podnikov v meste a zlepšiť ich ekonomické výsledky.
1.2.2 Znížiť mieru nezamestnanosti.

Merateľné
ukazovatele

1.2.1a Počet
podnikov v meste
(zdroj: Štatistický
úrad).

2024

1.2.1b Počet
podnikateľov
v meste (zdroj:
Štatistický úrad).
1.2.1c Tržby TOP 100
podnikateľov
v meste (zdroj:
Štatistický úrad).
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1.2.2 Miera
nezamestnanosti
(zdroj: Štatistický
úrad).
Tematický
cieľ

T.4 Vytvoriť a aplikovať v samospráve stimuly na rozvoj podnikania v meste.

Merateľný
ukazovateľ:

T. 4 Počet
aplikovaných
lokálnych stimulov
na rozvoj podnikania
v meste (zdroj:
záznamy Mesto, BB
SOPK, BIC, SARIO,
príp. Iné inštitúcie)

Priorita 1.3

Veda, výskum
a inovácie

Zámer

V Banskej Bystrici bude veda a výskum prepojené s praxou a ich výsledky budú akceptované odbornou verejnosťou
v SR a v zahraničí

Špecifický
cieľ

1.3. Vytvoriť vhodné podmienky na rozvoj vedy a výskumu s prepojením na prax.

Merateľný
ukazovateľ:

1.3 Počet
aplikovaných
lokálnych nástrojov
na zlepšenie
podmienok na rozvoj
vedy a výskumu
s prepojením na prax
v meste (zdroj:
záznamy Mesto,
vysoké školy,

2014

2019

2024
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výskumné ústavy).
Tematický
cieľ

T.5 Skvalitniť výsledky vedy a výskumu na vysokých školách s aplikáciou v praxi.

Merateľný
ukazovateľ:

T.5 Hodnotenie
akreditačnej komisie
SR v oblasti
výsledkov vedy
a výskumu na
vysokých školách
v meste.

Priorita 1.4

Kreatívny priemysel

2014

2019

2024

Zámer

Banská Bystrica bude mestom s funkčným priestorom na rozvíjanie kreatívneho talentu a kandidát na titul Creative
City UNESCO.

Špecifický
cieľ

1.4 Podporiť udržateľnú zamestnanosť a tvorbu pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom sektore a stimulovať
rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií.

Merateľné
ukazovatele

1.4a Počet
novovytvorených
pracovných miest
v kultúrnom
a kreatívnom
sektore (zdroj:
Štatistický úrad).

0

0

1.4b Počet
pracovných miest
v kultúrnom
a kreatívnom
sektore celkom
(zdroj: Štatistický
úrad).

0

0
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1.4c Podiel
zamestnanosti
v podnikoch
kreatívneho
priemyslu na
celkovom počte
zamestnanosti
podnikov v meste
(zdroj: Štatistický
úrad).
1.4d Počet lokálnych
stimulov na rozvoj
kreatívneho talentu
a netechnologických
inovácií (zdroj:
záznamy Mesto
a ďalšie inštitúcie).

0

0

0

0

Tematický
cieľ

T.6 Zvýšiť podiel kreatívneho priemyslu v meste.

Merateľný
ukazovateľ:

T.6 Podiel podnikov
kreatívneho
priemyslu na
celkovom počte
podnikov v meste
(zdroj: Štatistický
úrad).

Program

VZDELÁVANIE

Priorita 2.1

Kvalitné vzdelávanie
pre všetkých

0

0

Rok
2014

2019

2024
10

Zámer

V Banskej Bystrici bude poskytované vzdelávanie podľa potrieb detí, mládeže a dospelých v atmosfére vzájomnej
dôvery a spolupráce na všetkých inštitucionálnych úrovniach a zapojením všetkých subjektov.
Banská Bystrica bude mestom, v ktorom majú občania dobré možnosti rozširovať si súčasnú kvalifikáciu, získavať novú
kvalifikáciu, ako aj svoje vzdelávacie potreby v sieti poskytovateľov ďalšieho vzdelávania.

Špecifické
ciele

2.1.1 Skvalitniť fungujúci systém na podporu rozvoja ľudských zdrojov v oblasti školstva v meste.
2.1.2 Zvýšiť úroveň vzdelávacieho procesu.
2.1.3 Posilniť spoluprácu inštitúcií v školstve.

Merateľné
ukazovatele

2.1.1 Kvalita
systému na podporu
rozvoja ľudských
zdrojov v oblasti
školstva v meste
(zdroj: prieskum
medzi školami
a školskými
zariadeniami na
začiatku a na konci
obdobia, hodnotenie
1-5).

Prieskum
medzi
školami
a školskými
zariadeniami
vykonala autorizovaná osoba,
ktorá ho zároveň spracovala
a vyhodnotila.

2.1.2 Úroveň
vzdelávacieho
procesu (zdroj:
prieskum medzi
pedagogickými
pracovníkmi, žiakmi
a rodičmi na
začiatku a na konci
obdobia, hodnotenie
1-5).

Prieskum
medzi
školami
a školskými
zariadeniami
vykonala autorizovaná osoba,
ktorá ho zároveň spracovala
a vyhodnotila.
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2.1.3 Počet
realizovaných
lokálnych projektov
spolupráce inštitúcií
v školstve (zdroj:
záznamy Mesto,
príp. iné inštitúcie).

Počet realizovaných projektov Počet
realizovaných
v rámci spolupráce inštitúcií – projektov
v rámci
101 projektov
spolupráce inštitúcií – 152
projektov

Tematické
ciele

T.7 Vytvoriť a aplikovať spôsoby stabilizácie a zvýšenia odbornosti zamestnancov v školstve.
T.8 Vytvoriť fungujúci systém špecializovaného poradenstva v školstve pre rôzne cieľové skupiny - rodičia, deti,
pedagógovia, riaditelia.
T.9 Vytvoriť podmienky na rozvoj materiálno-technického zabezpečenia v školstve.
T.10 Zvýšiť počet mediálnych výstupov.
T.11 Zefektívniť komunikáciu a spoluprácu medzi zainteresovanými subjektmi v školstve (zamestnanci, rodičia, deti,
externé subjekty).

Merateľné
ukazovatele

T.7 Počet lokálnych
nástrojov na
stabilizáciu
a zvýšenie
odbornosti
zamestnancov
v školstve (zdroj:
záznamy Mesto).

3 – celoživotné vzdelávanie
prostredníctvom formálneho,
neformálneho vzdelávania
a sebavzdelávania,
- účasť na projektoch MRKI,
MRKII a PRINED
- zapojenie sa do
medzinárodných projektov
ERASMUS +

2 – celoživotné vzdelávanie
prostredníctvom
formálneho,
neformálneho
vzdelávania
a sebavzdelávania,
- zapojenie sa do
medzinárodných
projektov
ERASMUS +
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T.8 Sieťový diagram
špecializovaného
poradenstva
v školstve pre cieľové
skupiny – rodičia,
deti, pedagógovia,
riaditelia (zdroj:
Mesto – Školský
úrad, príp. iné
relevantné
inštitúcie).
T.9 Počet
realizovaných
projektov na rozvoj
materiálnotechnického
zabezpečenia
v školstve (zdroj:
záznamy Mesto,
resp. iné inštitúcie).

3 projekty

5 projektov

T.9 Výška financií na
rozvoj materiálnotechnického
zabezpečenia
v školstve (zdroj:
záznamy Mesto,
resp. iné inštitúcie).

226 836,- €

393 272,- €

Mediálne
výstupy
T.10 Počet
nové
témy
2
mediálnych výstupov
o školstve (zdroj:
Mesto).

- Mediálne výstupy nové témy – 2,
pravidelne sa opakujúce - 6
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T.11 Počet
realizovaných
lokálnych nástrojov
na komunikáciu
a spoluprácu medzi
zainteresovanými
subjektmi v školstve
(zdroj: záznamy
Mesto).

3 – pracovné stretnutia
- médiá
- účasť na projektoch

3 – pracovné stretnutia
- médiá
- účasť na projektoch

Program

DOPRAVA A
TECHNICKÁ
INFRAŠTRUKTÚRA

Rok

Priorita 3.1

Dopravná
infraštruktúra

Zámer

Mesto Banská Bystrica bude napojené na nadradenú komunikačnú sieť vo všetkých smeroch.
Dobudujeme komunikačnú sieť vrátane záchytných parkovísk, chodníkov pre cyklistov a chodcov.
V Banskej Bystrici budeme preferovať ekologickú verejnú hromadnú dopravu a nemotorovú dopravu.

Špecifický
cieľ

3.1 Vytvoriť optimálnu ponuku dopravnej obslužnosti územia dobudovaním komunikačnej siete a integráciou všetkých
druhov dopráv.

Merateľné
ukazovatele

3.1a Dobudovanie
komunikačnej siete
podľa plánu v %
(zdroj: záznamy
Mesto).

2014

2019

2024

3.1b Integrácia
všetkých druhov
dopráv (zdroj:
záznamy Mesto).
Tematický

T.12 Dobudovanie napojenia mesta na celoštátnu komunikačnú sieť
14

cieľ

T.13 Revitalizácia námestí, dobudovanie siete miestnych komunikácií, vytváranie podmienok pre rovnomerný rozvoj
všetkých druhov dopráv s preferenciou ekologickej dopravy.
T.14 Vytvoriť podmienky na realizáciu procesov trvalo-udržateľnej mobility v meste.
T.15 Zvýšenie podielu nemotorovej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce.
T.16 Zvýšenie podielu osôb prepravených verejnou dopravou na celkovej deľbe prepravnej práce.

Merateľné
ukazovatele

T.12 Napojenie
mesta na celoštátnu
komunikačnú sieť.
T.13a Počet
revitalizovaných
námestí.
T.13b Dobudovaná
sieť miestnych
komunikácií podľa
plánu v %.
T.14 Počet lokálnych
nástrojov na
realizáciu procesov
trvaloudržateľnej
mobility v meste.
T.15 Podiel
ekologickej dopravy
na všetkých druhoch
dopráv.
T.16 Podiel osôb
prepravených
verejnou dopravou
na celkovej deľbe
prepravnej práce.

Priorita 3.2

Informačná

2014

2019

2024
15

infraštruktúra
Zámer

Mesto Banská Bystrica bude nositeľom, správcom, koordinátorom a redistribútorom všetkých relevantných informácií
potrebných pre rozvoj a garantom ich dostupnosti pre všetkých.

Špecifický
cieľ

3.2 Zlepšiť podmienky na informovanosť v meste.

Merateľné
ukazovatele

3.2a Počet lokálnych
projektov na
zlepšenie
informovanosti
v meste (zdroj:
záznamy Mesto).
3.2b Hodnotenie
informovanosti
v meste občanmi
(zdroj: zopakované
relevantné otázky v
prieskume Žijeme
v jednom meste na
konci sledovaného
obdobia).

Tematický
cieľ

T.17 Zavedenie e-governmentu.

Merateľný
ukazovateľ:

T.17 Zavedený egovernment podľa
plánu na 100%.

Priorita 3.3

Technická
infraštruktúra

Zámer

Mesto Banská Bystrica bude mať kvalitnú, bezpečnú a funkčnú technickú infraštruktúru, zaručujúcu úsporu nákladov,
šetrenie energie a rozvoj mesta.

2014

2019

2024
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Špecifický
cieľ

3.3 Budovať kvalitnú technickú infraštruktúru s rozvojovým potenciálom pre mesto

Merateľný
ukazovateľ:

3.3 Vybudovaná
technická
infraštruktúra pre
nové investície.

Tematické
ciele

T.18 Dobudovať a rekonštruovať vodovodnú a kanalizačnú sieť vzhľadom na potreby občanov
T.19 Racionalizovať a modernizovať energetickú sústavu v meste podľa potrieb

Merateľné
ukazovatele

T.18 Dobudovaná
a rekonštruovaná
vodovodná
a kanalizačná sieť
podľa plánu na
100%.
T.19
Racionalizovaná
a modernizovaná
energetická sústava
v meste podľa plánu
na 100%.
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Prioritná oblasť – Občianske mesto
Globálny cieľ II.: Vytvoriť podmienky pre aktívne zapájanie sa občanov do života mesta.
Merateľné ukazovatele pre Globálny cieľ II. budú:
➢ počet realizovaných lokálnych nástrojov na aktívne zapájanie sa občanov do života mesta, konkrétne v oblastiach:
- participácia na verejnom rozhodovaní a komunitnom rozvoji všeobecne,
- participácia na verejnom rozhodovaní a komunitnom rozvoji – cieľová skupina mládež,
- voľný čas všeobecne,
- voľný čas – cieľová skupina mládež.
Prioritná
oblasť
rozvoja
mesta

Programy z
programovej
štruktúry mesta

Moderná
samospráva
II. Občianske
Kultúra, šport, voľný
mesto
čas a mládež
Globálny cieľ
II.

ROK

2014

2019

2024

Dosiahnuť vyšší ekonomický rast mobilizáciou vnútorného potenciálu.
Počet realizovaných lokálnych nástrojov na aktívne zapájanie sa občanov do života mesta, konkrétne v oblastiach:

Merateľný
ukazovateľ
pre Globálny
cieľ II.

II.a - participácia na
verejnom
rozhodovaní
a komunitnom
rozvoji všeobecne
II.b - participácia na
verejnom
rozhodovaní
18

a komunitnom II.a
II.c - rozvoji –
cieľová skupina
mládež
II.d - voľný čas
všeobecne
II.e - voľný čas –
cieľová skupina
mládež
ROK

Program

MODERNÁ
SAMOSPRÁVA

Priorita 4.1

Moderná
samospráva

Zámer

V Banskej Bystrici bude samospráva, ktorá bude pomáhať obyvateľom tu žiť a pracovať.

Špecifický
cieľ

4.1 Zvýšiť spokojnosť občanov so samosprávou do roku 2023 o 20 %.

Merateľný
ukazovateľ:

4.1 Spokojnosť
občanov so
samosprávou (zdroj:
mesto, štatistika
sťažností).

Tematické
ciele

T.20 Zabezpečiť väčšiu účasť verejnosti na riadení a správe.
T.21 Zvýšenie kvality ľudských zdrojov v samospráve mesta Banská Bystrica.

Merateľné
ukazovatele:

T.20 Počet občanov,
ktorí sa zúčastnili
nástrojov
participácie na
riadení a správe

2014

2019

2024

19

mesta/rok (zdroj:
Mesto).
T.21 Spokojnosť
občanov s prácou
zamestnancov
mesta (zdroj: mesto,
štatistika sťažností).

ROK

Program

KULTÚRA, ŠPORT,
VOĽNÝ ČAS A
MLÁDEŽ

Priorita 5.1

Kultúra

Zámer

V Banskej Bystrici bude zachované, prezentované, rozvíjané a podporované kultúrne bohatstvo mesta a jeho ľudí a
obyvatelia budú mať na výber rozmanité kultúrne aktivity.

Špecifický
cieľ

5.1 Zvýšiť spokojnosť občanov s ponukou kultúry v meste

Merateľný
ukazovateľ:

5.1 Spokojnosť
občanov s ponukou
kultúry v meste
(zdroj: mesto,
štatistika účastí na
podujatiach).

Tematické
ciele

T.22 Podporiť zlepšenie technického a prevádzkového stavu objektov využívaných na organizovanie kultúrnych
podujatí.
T.23 Podporiť starostlivosť o kultúrne dedičstvo v meste - obnovu, rekonštrukciu a dlhodobo udržateľný rozvoj
pamiatkových objektov vo vlastníctve mesta a hľadania možných spôsobov podpory aj ostatných kultúrnych
pamiatok vo vlastníctve súkromných osôb, vrátane zachovávania nehmotného kultúrneho dedičstva
T.24 Vytvorenie podmienok na zlepšenie ponuky kultúrnych podujatí v meste

2014

2019

2024

20

T.25 Zvýšiť spokojnosť občanov s informovanosťou o kultúrnych podujatiach a záujmovo-umeleckej činnosti.
Merateľné
ukazovatele:

T.22a Počet
realizovaných
projektov na
zlepšenie
technického a
prevádzkového stavu
objektov
využívaných na
organizovanie
kultúrnych podujatí.
(zdroj: záznamy
Mesto, príp. iné
relevantné
inštitúcie).
T.22b Výška financií
na zlepšenie
technického a
prevádzkového stavu
objektov
využívaných na
organizovanie
kultúrnych podujatí
(zdroj: záznamy
Mesto, príp. iné
relevantné
inštitúcie).
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T.23 Počet
realizovaných
projektov v oblasti
starostlivosti
o kultúrne dedičstvo
v meste (zdroj:
záznamy Mesto,
príp. iné relevantné
inštitúcie).

1

4

T.24 Počet
realizovaných
lokálnych nástrojov
na zlepšenie ponuky
kultúrnych podujatí
v meste (zdroj:
záznamy Mesto).
T.25a Spokojnosť
občanov s
informovanosťou o
kultúrnych
podujatiach
(zopakovanie
relevantnej otázky
v prieskume Žijeme
v jednom meste na
konci sledovaného
obdobia).
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T.25b Spokojnosť
občanov s
informovanosťou o
záujmovo-umeleckej
činnosti (prieskum
medzi občanmi).
Priorita 5.2

Šport

2014

Zámer

Banská Bystrica bude členom asociácie európskych miest športu a prostredníctvom športu vytvorí priestor pre
sociálnu súdržnosť a zlepšenie zdravia a kvality života občanov.

Špecifický.
cieľ

5.2 Zvýšiť spokojnosť obyvateľov s ponukou športových aktivít v meste.

Merateľný
ukazovateľ:

5.2 Spokojnosť
obyvateľov
s ponukou
športových aktivít
v meste (zdroj:
prieskum Žijeme
v jednom meste,
zopakovanie
relevantných otázok
na konci
sledovaného
obdobia).

Tematický
cieľ

T.26 Zlepšiť dostupnosť športových objektov a športových podujatí

splnený

2019

2024

Plníme, EYOF
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Merateľné
ukazovatele:

T.26a Počet
športových podujatí
organizovaných
mestom bez
vyberania
vstupného

5

6

T.26b Počet
športových podujatí
za cieľovú skupinu –
deti (zdroj: štatistika
pre vybranú cieľovú
skupinu)
T.26c Počet
športových podujatí
za cieľovú skupinu –
mládež (zdroj:
štatistika pre
vybranú cieľovú
skupinu)
T.26d Počet
športových podujatí
za cieľovú skupinu –
dospelí (zdroj:
štatistika pre
vybranú cieľovú
skupinu)
Priorita 5.3

Voľný čas

2014

2019

Zámer

Všetci občania v Banskej Bystrici budú tráviť svoj voľný čas podľa svojho záujmu.

Špecifický
cieľ

5.3 Zvýšiť spokojnosť obyvateľov rôzneho veku s možnosťami trávenia voľného času.

2024

24

Merateľný
ukazovateľ:

5.3 Spokojnosť
obyvateľov
s ponukou voľného
času v meste (zdroj:
prieskum).

Tematické
ciele

T.27 Rozšíriť podmienky na aktívne využívanie organizovaného a neorganizovaného voľného času v meste pre
špecifické cieľové skupiny - mládež a seniori.
T.28 Zlepšiť informovanosť o možnostiach trávenia organizovaného voľného času v meste.

Merateľné
ukazovatele:

T.27a Realizované
nové podmienky na
aktívne využívanie
organizovaného a
neorganizovaného
voľného času v
meste pre cieľovú
skupinu mládež.
T.27b Realizované
nové podmienky na
aktívne využívanie
organizovaného a
neorganizovaného
voľného času v
meste pre cieľovú
skupinu seniori.
T.28 Spokojnosť
obyvateľov s
informovanosťou o
možnostiach
trávenia
organizovaného
voľného času
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v meste (zdroj:
prieskum na
začiatku a na konci
hodnoteného
obdobia).
Priorita 5.4

Mládež

2014

2019

2024

Zámer

Banskobystrická mládež bude rozhľadená vďaka jej vzdelanosti a informovanosti. Bude flexibilná vďaka jej kreativite,
samostatnosti a iniciatíve. Bude proeurópska a aktívne sa bude zapájať do riadenia a života spoločnosti. Na základe
svojej vnútornej disciplíny bude zodpovedná, uznávajúca skutočné autority a zároveň bude uznávaná celou
spoločnosťou

Špecifický
cieľ

5.4 Znížiť odchod mladých ľudí z mesta

Merateľný
ukazovateľ:

5.4 Počet
odhlásených
mladých ľudí do 30
rokov z trvalého
pobytu v meste.

Tematický
cieľ

T. 29 Zvýšiť spokojnosť mladých ľudí so životom v meste.

Merateľný
ukazovateľ:

T. 29 Spokojnosť
mladých ľudí so
životom v meste na
škále 1-5 (zdroj:
prieskum na
začiatku a na konci
hodnoteného
obdobia).
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Prioritná oblasť – Zdravé mesto
Globálny cieľ III.: Zvýšiť kvalitu života pre všetkých občanov.
Kvalita života je široký pojem a meria sa vybranými ukazovateľmi. Merateľnými ukazovateľmi pre Globálny cieľ III. budú:
•

•

•

hodnotenie občanov nasledujúcich služieb (východiskové pozície z dotazníkového prieskumu Žijeme v jednom meste z r. 2013):
• zdravotníctvo - dostupnosť zdravotníckych služieb, komplexnosť poskytovania zdravotníckych služieb, počet zdravotníckych
zariadení, zlepšiť priemernú známku 2,82 na 2,5
• údržba verejnej zelene - m²údržby, , frekvencia údržby, , m² zelene, zlepšiť priemernú známku 2,92 na 2,5,
• sociálne služby - komplexnosť jednotl. typov služieb, dostupnosť, počet nových zariadení poskytujúcich sociálne služby pre jednotl.
cieľové skupiny, zlepšiť priemernú známku 3,02 na 2,5,
charakteristiky životného prostredia, ktoré sa merajú:
• stupeň environmentálnej kvality (environmentálna regionalizácia 2010, II. stupeň),
• kvalita ovzdušia - Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava,
• kvalita povrchových vôd - Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava,
• kvalita pôdy - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava,
• monitoring zdravotného stavu lesov - Lesnícky výskumný ústav, Zvolen,
• monitorovanie geologických faktorov - Geologická služba SR, Bratislava,
• monitorovací systém - odpady - Slovenská agentúra životného prostredia, B. Bystrica,
• cudzorodé látky v požívatinách a krmivách - Výskumný ústav potravinársky Bratislava,
rozloha a kvalita zelene v meste.
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Prioritná
oblasť
rozvoja
mesta
III. Zdravé
mesto

Programy z
programovej
štruktúry mesta
Sociálny rozvoj,
bývanie a zdravie

ROK

2014

2019

2024

Životné prostredie

Globálny
cieľ III.

Zvýšiť kvalitu života pre všetkých občanov.

Merateľný
ukazovateľ
pre
Globálny
cieľ III.

III.A Hodnotenie občanov nasledujúcich služieb (východiskové pozície z dotazníkového prieskumu Žijeme v jednom
meste z r. 2013):
III.Aa zdravotníctvo dostupnosť
zdravotníckych
služieb, komplexnosť
poskytovania
zdravotníckych
služieb, počet
zdravotníckych
zariadení, zlepšiť
priemernú známku
2,82 na 2,5
III.Ab údržba verejnej
zelene - m² údržby,
frekvencia údržby, m²
zelene, zlepšiť
priemernú známku
2,92 na 2,5
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III.Ac sociálne služby komplexnosť
jednotlivých typov
služieb, dostupnosť,
počet nových
zariadení
poskytujúcich sociálne
služby pre jednotl.
cieľové skupiny,
zlepšiť priemernú
známku 3,02 na 2,5
III.B Charakteristiky životného prostredia:

Merateľný
ukazovateľ
pre
Globálny
cieľ III.

III.Ba stupeň
environmentálnej
kvality
(environmentálna
regionalizácia 2010, II.
stupeň),
III.Bb kvalita ovzdušia
- Slovenský
hydrometeorologický
ústav, Bratislava
III.Bc kvalita
povrchových vôd Slovenský
hydrometeorologický
ústav, Bratislava
III.Bd kvalita pôdy Výskumný ústav
pôdoznalectva a
ochrany pôdy,
Bratislava,
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Merateľný
ukazovateľ
pre
Globálny
cieľ III.

Program

III.Be monitoring
zdravotného stavu
lesov - Lesnícky
výskumný ústav,
Zvolen,
III.Bf monitorovanie
geologických faktorov
- Geologická služba
SR, Bratislava
III.Bg monitorovací
systém - odpady Slovenská agentúra
životného prostredia,
B. Bystrica,
III.Bh cudzorodé látky
v požívatinách a
krmivách - Výskumný
ústav potravinársky
Bratislava
III.C Rozloha a kvalita zelene v meste
III.Ca rozloha zelene v
meste
III.Cb kvalita zelene v
meste

SOCIÁLNY ROZVOJ,
BÝVANIE A ZDRAVIE

Priorita 6.1 Sociálne služby
2014
Zámer
Sociálne služby v Banskej Bystrici budú:
• dostupné v prirodzenom prostredí občana,

ROK
2019

2024

30

• dostupné v miestnej komunite podľa jej potrieb.
6.1 Zlepšiť prístup k rôznym typom sociálnych služieb pre rôzne skupiny občanov

Špecifický
cieľ
Merateľný 6.1 Matica prístupu
ukazovateľ: rôznych skupín občanov
k sociálnym službám
v kvantite/kapacite a vo
fyzickej dostupnosti
v metroch (zdroj:
výpočet).
Tematické T.30 Každoročne rozšíriť ponuku sociálnych služieb - terénnych a ambulantných, podľa aktuálnej potreby, najmenej o
ciele
jednu službu ročne.
T.31 Zníženie podielu osôb (detí so zdravotným postihnutím, občanov so zdravotným postihnutím, občanov v nepriaznivej
sociálnej situácii, príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity, seniorov), ktorým je poskytovaná sociálna služba v
inštitucionálnych zariadeniach na celkovom počte osôb, ktorým sa poskytujú sociálne služby do roku 2023 o 4%.
T.32 Posilnenie systému na ochranu a podporu rodiny s deťmi.
T.33 Zvýšiť zamestnanosť znevýhodnených skupín občanov do roku 2023 (zdravotne znevýhodnení, nezamestnaní
absolventi škôl, rodičia po rodičovskej dovolenke a osoby nad 45 rokov).
T.34 Zlepšiť informovanosť občanov a inštitúcií o sociálnych službách.
T.35 Zlepšiť spoluprácu inštitúcií v oblasti sociálnych služieb.
Merateľné T.30 Počet nových
ukazovatele: sociálnych služieb/rok
T.31 Podiel osôb (detí so
zdravotným
postihnutím, občanov so
zdravotným
postihnutím, občanov v
nepriaznivej sociálnej
situácii, príslušníkov
marginalizovanej
rómskej komunity,
seniorov), ktorým je
31

poskytovaná sociálna
služba v
inštitucionálnych
zariadeniach na
celkovom počte osôb,
ktorým sa poskytujú
sociálne služby v %.
T.32a Počet
realizovaných
programov na ochranu
a podporu rodiny
s deťmi.
T.32b Počet rodín
v programoch na
ochranu a podporu
rodiny s deťmi.
T.33 Zamestnanosť
znevýhodnených skupín
občanov (zdravotne
znevýhodnení,
nezamestnaní
absolventi škôl, rodičia
po rodičovskej
dovolenke a osoby nad
45 rokov).
T.34a Počet nástrojov
na zlepšenie
informovanosti občanov
a inštitúcií o sociálnych
službách.
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T.34b Spokojnosť
občanov a inštitúcií
s informovanosťou o
sociálnych službách
(zdroj: prieskum na
začiatku a na konci
obdobia).
T.35a Počet
realizovaných
programov na zlepšenie
spolupráce inštitúcií
v oblasti sociálnych
služieb.
T.35b Dohody
o spolupráci inštitúcií
v oblasti sociálnych
služieb.
T.35c Počet spoločných
projektov inštitúcií v
oblasti sociálnych
služieb.
Priorita 6.2
Zámer

Bývanie
2014
2019
2024
Občania Banskej Bystrice budú žiť, pracovať a bývať v dôstojnom, slušnom, bezpečnom a zdraviu prospešnom prostredí
nášho mesta.
6.2 Dosiahnuť vyššiu spokojnosť občanov s bývaním a službami občianskej vybavenosti.

Špecifický
cieľ
Merateľné 6.2a Spokojnosť
ukazovatele: občanov s bývaním
v meste (zdroj:
prieskum).
6.2b Spokojnosť
občanov so službami
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občianskej vybavenosti
v meste (zdroj:
prieskum).
Tematické T.36 Vytvoriť ponuku finančne dostupných nájomných bytov pre cieľové skupiny (mladí ľudia, príslušníci marginalizovanej
ciele
rómskej komunity a sociálne ohrozeného obyvateľstva, seniori sťahujúci sa do menších bytov, resp. komplexov so
službami).
T.37 Odstrániť bariéry obmedzujúce pohyb a medziľudskú komunikáciu.
Merateľné T.36a Vytvorená ponuka
ukazovatele: finančne dostupných
nájomných bytov pre
cieľové skupiny (mladí
ľudia).
T.36b Vytvorená ponuka
finančne dostupných
nájomných bytov pre
cieľové skupiny
(príslušníci
marginalizovanej
rómskej komunity a
sociálne ohrozeného
obyvateľstva).
T.36c Vytvorená ponuka
finančne dostupných
nájomných bytov pre
cieľové skupiny (seniori
sťahujúci sa do menších
bytov, resp. komplexov
so službami).
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T.37a Počet
bezbariérových
prístupov na verejných
priestranstvách a vo
verejných budovách
v meste (zdroj: záznamy
Mesto a iné inštitúcie).
T.37b Počet
realizovaných
programov na
odstraňovanie bariér
obmedzujúcich
medziľudskú
komunikáciu (zdroj:
záznamy Mesto a iné
inštitúcie).
T.37c Počet účastníkov
v programoch na
odstraňovanie bariér
obmedzujúcich
medziľudskú
komunikáciu (zdroj:
záznamy Mesto a iné
inštitúcie).
Priorita 6.3
Zámer

Podpora zdravia
2014
2019
2024
Obyvatelia Banskej Bystrice budú mať o 20 rokov lepší zdravotný stav vo všetkých vekových kategóriách.

Špecifický 6.3 Dosiahnuť zlepšenie zdravia obyvateľstva
cieľ
Merateľné 6.3 Zdravotný stav
ukazovatele: obyvateľstva (zdroj:
Národné centrum
zdravotníckych
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informácií).
T.38 Zabezpečiť dostatočnú zdravotnú prevenciu

Tematický
cieľ
Merateľné T.38a Počet
ukazovatele: realizovaných
zdravotných
preventívnych
programov v meste
(zdroj: záznamy Mesto,
RÚVZ, resp. iné
inštitúcie).
T.38b Počet
zúčastnených v
zdravotných
preventívnych
programoch v meste
(zdroj: záznamy Mesto,
RÚVZ, resp. iné
inštitúcie).
Program

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ROK

Priorita 7.1 Zeleň a verejné
2014
2019
2024
priestranstvá
Zámer
Z Banskej Bystrice bude čisté, zdravé, zelené a štýlové mesto, v ktorom sú uplatňované princípy trvalo udržateľného
rozvoja.
Obyvatelia sa budú správať environmentálne a ekonomicky, budú sa starať o prírodu a krajinu a radšej aktívne
oddychovať v prírode ako v nákupných centrách a pri počítačoch. Banská Bystrica bude lídrom v regióne v oblasti
minimalizácie vzniku environmentálnych záťaží.
Špecifický 7.1 Zabezpečiť rozvoj zelenej infraštruktúry a adaptáciu mesta na klimatické zmeny.
cieľ
36

Merateľné 7.1a Rozsah zelenej
ukazovatele: infraštruktúry v ha,
resp. v m.
7.1b Počet
realizovaných
programov na
adaptáciu mesta na
klimatické zmeny.
7.1c Rozdiel teplôt
v letných mesiacoch
v častiach mesta (zdroj:
SHMÚ).
Tematické T.40 Revitalizovať parky, parkové plochy a sídliskovú zeleň v rozlohe minimálne 80 ha do roku 2017.
ciele
T.41 Vybudovať nové architektonické prvky vrátane fontán na verejných priestoroch a odstrániť staré, nefunkčné a
neestetické.
T.42 Vybudovať zelené oázy minimálne v rozlohe 1 ha a zelené línie minimálne v dĺžke 2000 m do roku 2017.
T.43 Znižovanie prašnosti a produkcie CO2 a alergénov v ovzduší.
T.44 Zníženie negatívneho vplyvu environmentálnych záťaží na životné prostredie v meste.
T.45 Zvýšiť kvalitu lesov a chránených častí prírody.
Merateľné T.40 Rozsah
ukazovatele: revitalizovaných
parkov, parkových
plôch a sídliskovej
zelene v ha.
T.41a Počet nových
architektonických
prvkov vrátane fontán
na verejných
priestoroch.
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T.41b Počet
odstránených
nefunkčných a
neestetických prvkov na
verejných priestoroch.
T.42 Rozsah
vybudovaných zelených
oáz v ha a zelených línií
v m.
T.43a Rozsah prašnosti
a produkcie CO2.
T.43b Rozsah alergénov
v ovzduší.
T.44a Počet programov
na zníženie negatívneho
vplyvu
environmentálnych
záťaží na životné
prostredie v meste.
T.44b Rozsah
environmentálnych
záťaží v meste
(zoznam).
T.45a Kvalita lesov
(zdroj: merania,
Lesnícky výskumný
ústav Zvolen).

V roku 2019 bol realizovaný
štátny dozor so zameraním
na
zistenie
úrovne
odborného hospodárenia
v lesoch a dodržiavania
zákonných
predpisov
vyplývajúcich zo zákona
č.326/2005 Z.z. o lesoch
Okresným úradom Banská
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Bystrica
,
odborom
opravných prostriedkov ,
ako orgánu štátnej správy
lesného hospodárstva za
obdobie platnosti PSoL
2009 – 2018 realizovanom
v dňoch 17.9. – 27.9.2019
bolo v záverečnej správe
v časti
„Celkové
zhodnotenie“ uvedené:
„V priebehu štátneho dozoru
v lesoch nebolo zistené
porušenie
zákonných
ustanovení platných na
úseku
lesného
hospodárstva.
Po
zhodnotení
výsledku
kancelárskej aj vonkajšej
časti
štátneho
dozoru
skonštatoval OÚ BB, OOP
pretrvávajúcu
vysokú
úroveň hospodárenia na
lesných pozemkoch vo
vlastníctve mesta Banská
Bystrica
a v obhospodarovaní
spoločnosti Mestské lesy
Banská Bystrica s.r.o..“
Ing.Marian Čiampor
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T.45b Kvalita
chránených častí prírody
(zdroj: merania, Štátna
ochrana prírody).

Priorita 7.2 Vodné toky
Zámer

V roku 2019 bola zakázaná
hospodárska
činnosť
v identifikovaných
Pralesových zvyškoch na
výmere 327 ha o ktorú sa
zvýšila výmera chránených
území.. Všetky ostatné
chránené územia zostali
v rovnakej výmere a kvalite
ako
v predchádzajúcom
období.
2014

2019

2024

Z Banskej Bystrice bude mesto s čistými vodnými tokmi a bezpečnou ochranou pred povodňami.

Špecifické
ciele

7.2.1 Zvýšiť čistotu vodných tokov.
7.2.2 Udržať ekologické funkcie vodných tokov a minerálnych prameňov.
7.2.3 Zvýšiť využiteľnosť vodných tokov pre ľudí.
Merateľné 7.2.1 Čistota vodných
ukazovatele: tokov (zdroj: merania,
Slovenský
vodohospodársky
podnik, Slovenský
hydrometeorologický
ústav).
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7.2.2a Počet opatrení
na udržanie
ekologických funkcií
vodných tokov
a minerálnych
prameňov (zdroj:
záznamy Mesto,
Slovenský
vodohospodársky
podnik, resp. iné
inštitúcie).
7.2.2b Ekologické
funkcie vodných tokov
a minerálnych
prameňov (zdroj:
Slovenský
vodohospodársky
podnik, resp. ďalšie
inštitúcie).
T.46 Revitalizovať vodné toky a zabezpečiť protipovodňovú ochranu

Tematické
ciele
Merateľné T.46a Dĺžka
ukazovatele: revitalizovaných
vodných tokov.
T.46b Počet opatrení
realizovanej
protipovodňovej
ochrany.
T.46c Dĺžka vodných
tokov, na ktorých je
realizovaná
protipovodňová
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ochrana.

Priorita 7.3 Environmentálna
2014
2019
2024
výchova
Zámer
Vzdelaná verejnosť v environmentálnej oblasti
Špecifický 7.3.1 Zaviesť systematické vzdelávanie v oblasti environmentálnej výchovy do škôl a pre verejnosť.
cieľ
7.3.2 Zvýšiť osvetu v oblasti environmentálnej výchovy.
Merateľné 7.3.1a Zavedené
ukazovatele: systematické
vzdelávanie v oblasti
environmentálnej
výchovy do škôl podľa
plánu v %.
7.3.1b Zavedené
systematické
vzdelávanie v oblasti
environmentálnej
výchovy pre verejnosť
podľa plánu v %.
7.3.2a Počet osvetových
programov v oblasti
environmentálnej
výchovy.
7.3.2b Počet
zúčastnených
v osvetových
programoch v oblasti
environmentálnej
výchovy.
Tematické T.47 Dosiahnuť zapojenie právnických subjektov do plánovania a realizácie zmien v životnom prostredí.
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ciele
T.48 Zvýšiť počet občanov s účasťou na zmenách v životnom prostredí.
Merateľné T.47 Počet zapojených
ukazovatele: právnických subjektov
do plánovania zmien v
životnom prostredí.
T.48 Počet zapojených
právnických subjektov
do realizácie zmien v
životnom prostredí.
Priorita 7.4 Odpadové
2014
2019
2024
hospodárstvo
Zámer
Banská Bystrica bude lídrom v odpadovom hospodárstve.
Špecifické 7.4.1 Zvýšiť podiel triedeného odpadu na celkovom množstve komunálneho odpadu na 35 % do roku 2020.
ciele
7.4.2 Znížiť počet nelegálnych skládok odpadov.
Merateľné 7.4.1 Podiel triedeného
26,09 % (r.2014)
55,5 % (r.2018)
ukazovatele: odpadu na celkovom
množstve komunálneho
odpadu v %.
7.4.2 Počet nelegálnych
14 (r.2014)
21 (r.2018)
skládok odpadov ročne.
Tematický T.51 Využívať existujúce a budovať nové kapacity na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov
cieľ
Merateľné T.51a Rozsah využívania
100 % (r.2014)
100 % (r.2018)
ukazovatele: existujúcich kapacít na
zhodnocovanie
a zneškodňovanie
odpadov v %.
T.51b Rozsah nových
0
0
kapacít na
zhodnocovanie
a zneškodňovanie
odpadov.
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