Základné informácie o PHSR mesta Banská Bystrica na roky 2015 -2023:

Mestské zastupiteľstvo v septembri 2019 schválilo pre mesto významný dokument „Rozvojové
priority mesta Banská Bystrica pre volebné obdobie 2018 – 2022“, ktoré poslancom na schválenie
predložil primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko. Tento materiál bol schválený väčšinou prítomných
poslancov, pretože sa stotožnili s obsahom navrhnutých priorít, ktoré predstavujú cestu k rozvoju
mesta Banská Bystrica a k zvýšeniu kvality života občanov a návštevníkov v meste.
Základom pre stanovenie rozvojových priorít pre volebné obdobie 2018 – 2022 bol okrem
Územného plánu mesta Banská Bystrica aj strednodobý strategický dokument „Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2015-2023“, ktorý definuje
komplexnú predstavu o budúcnosti a smeroch rozvoja mesta Banská Bystrica a v zmysle platnej
legislatívy je spolu s územným plánom základným dokumentom rozvoja mesta.
Program sa tvoril počas rokov 2013-2015 v partnerskej spolupráci mesta s inštitúciami verejného
a súkromného sektora. Východiskom pri jeho formulovaní boli okrem územného plánu mesta napr. aj
analýza silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození pre mesto v oblastiach ekonomického
rozvoja, ľudských zdrojov, sociálneho rozvoja, životného prostredia a technickej infraštruktúry,
dotazníkový prieskum medzi občanmi mesta, prieskum podnikateľského prostredia, analýza
problémov identifikovaných pracovnými skupinami zloženými zo širokého spektra odborníkov
v rôznych oblastiach života v meste.
Po dôkladnej analýze vnútorného a vonkajšieho prostredia mesta boli pracovnými skupinami
vytypované kľúčové problémy, ktoré brzdia rozvoj a stanovili sa ciele, priority a opatrenia, ktoré
vedú k naplneniu vízie mesta: „Banská Bystrica bude mestom, kde sa oplatí žiť, prísť a zostať“
a k dosiahnutiu strategického cieľa „Zvýšiť atraktivitu mesta pre občanov, investorov,
podnikateľov a návštevníkov“. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica
na roky 2015-2023 bol Mestským zastupiteľstvom schválený v roku 2015. Zainteresovaní na jeho
tvorbe a plnení ho familiárne nazývajú „PHSR“.
Základným nástrojom na plnenie programu rozvoja je Akčný plán PHSR na nasledujúce tri roky,
ktorý pomenováva už konkrétne rozvojové aktivity priradené k schváleným prioritám rozvoja a
opatreniam, zodpovedného garanta a potrebné finančné prostriedky na ich realizáciu. Plnenie akčného
plánu sa vyhodnocuje každý rok a môže byť v súvislosti s rozpočtom a prehodnotením jednotlivých
priorít mesta aktualizovaný každý rok.
Zároveň rok 2019 je v súlade so schváleným dokumentom rokom aktualizácie celého PHSR, čo
znamená, že v rámci aktualizácie Strategickej a Programovej časti PHSR je možné stanoviť nové
rozvojové priority, opatrenia a aktivity na nasledujúce obdobie, ktoré sa zahrnú do dokumentu
PHSR (resp. aj vyňatie niektorých doteraz nezrealizovaných priorít, opatrení a aktivít z dôvodu ich
neaktuálnosti alebo irelevancie).
V súvislosti s tým budú v rámci aktualizácie PHSR do Akčného plánu na roky 2020 -2022
zapracované aj „Rozvojové priority mesta Banská Bystrica pre volebné obdobie 2018 – 2022“
Aktualizovaný dokument PHSR bude predložený na prerokovanie verejnosti a do poslaneckých komisií
v novembri 2019. Občania mesta môžu návrh aktualizovaného dokumentu pripomienkovať písomne
zaslaním pripomienok na
mailovú adresu: phsr@banskabystrica.sk do termínu 24.11.2019.
Aktualizovaný dokument PHSR spolu s vyhodnotením plnenia Akčného plánu v rokoch 2016-2018
bude zverejnený na webovej stránke mesta Banská Bystrica: https://www.banskabystrica.sk/ v časti
„Samospráva – Dokumenty mesta“. Následne bude aktualizovaný PHSR v decembri 2019 predložený
na schválenie Mestskému zastupiteľstvu.
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Strategický rozvoj mesta Banská Bystrica sa má 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, čiastkové zámery
programu, priority a ich špecifické a tematické ciele. Každá prioritná oblasť má zadefinovaný globálny
cieľ.
Prioritná oblasť rozvoja
mesta

Programy z programovej štruktúry
mesta
Ekonomický rozvoj

I. Prosperujúce mesto

Vzdelávanie
Doprava a technická infraštruktúra
Moderná samospráva

II. Občianske mesto
Kultúra, šport, voľný čas a mládež
Sociálny rozvoj, bývanie a zdravie
III. Zdravé mesto

Životné prostredie

Globálny cieľ
Dosiahnuť vyšší
ekonomický rast
mobilizáciou
vnútorného
potenciálu
Vytvoriť
podmienky pre
aktívne zapájanie
sa občanov do
života mesta
Zvýšiť kvalitu
života pre
všetkých občanov

Ku každej prioritnej oblasti rozvoja mesta sú v programovej štruktúre priradené priority a opatrenia,
ktoré sa napĺňajú konkrétnymi aktivitami v Akčnom pláne. Ich plnenie sa vyhodnocuje pomocou
merateľných ukazovateľov.
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Oblasti, priority a opatrenia PHSR mesta Banská Bystrica na
roky 2015 – 2023
Prioritná oblasť

Priorita

Opatrenie

I.
Prosperujúce
mesto

1.1 Rozvoj
cestovného
ruchu

1.1.1 Využitie potenciálu kultúrno-historického
dedičstva, služieb a odbornosti v meste na tvorbu
produktov a infraštruktúry CR
1.1.2 Využitie potenciálu regiónu na spoluprácu pri
tvorbe produktov CR
1.1.3 Propagácia produktov CR na vybraných trhoch
1.2.1 Stimuly na rozvoj podnikania
1.2.2 Vyššia hodnota investícií v meste

1.2 Podpora
podnikania a
prílevu
investícií do
územia
1.3 Veda,
výskum
a inovácie
1.4 Kultúrny a
kreatívny
priemysel
2.1 Kvalitné
vzdelávanie pre
všetkých

3.1 Dopravná
infraštruktúra

3.2 Informačná
infraštruktúra
3.3 Technická
infraštruktúra

1.3.1 Skvalitnenie vedy a výskumu s prepojením na
prax
1.3.2 Budovanie inovačného prostredia
1.4.1 Budovanie politiky rozvoja kultúrneho a
kreatívneho priemyslu
1.4.2 Vybudovanie kreatívneho centra
2.1.1 Podpora vzdelávania a sebarozvoja
pedagogických zamestnancov a zamestnancov v
školstve
2.1.2 Zlepšiť prístup k odborným informáciám a
odbornému poradenstvu v školstve
2.1.3 Aplikovať prepojenie teórie s praxou
2.1.4 Vytvoriť adekvátne technické podmienky
a materiálne zabezpečenie vzdelávacieho procesu
2.1.5 Realizovať systematickú komunikáciu,
marketing, public relations školstva
3.1.1 Dobudovanie nadradenej komunikačnej siete
3.1.2 Dobudovanie miestnych komunikácií
3.1.3 Riadenie procesov trvaloudržateľnej mobility
3.1.4 Budovanie bezpečných komunikácií pre
nemotorovú dopravu
3.1.5 Spoluúčasť mesta na vybudovaní krajského
integrovaného systému dopravy
3.2.1 Zvýšenie informovanosti občanov a podnikov a
vybavovanie cez internet
3.2.2 Zvýšenie prístupu k širokopásmovému
internetu
3.3.1 Dobudovanie a rekonštrukcie vodovodnej a
kanalizačnej siete
3.3.2 Racionalizácia a modernizácia energetickej
sústavy v meste
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Prioritná oblasť

Priorita

Opatrenie

II.
Občianske
mesto

4.1 Moderná
samospráva

4.1.1. Efektívnejšia spolupráca a participácia v meste
4.1.2 Vyššia profesionalita a transparentnosť v meste
4.1.3 Inštitucionálna podpora participácie
5.1.1 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a budovy
slúžiace kultúre
5.1.2 Zlepšenie ponuky kultúrnych podujatí v meste
a zabezpečenie ochrany kultúrneho dedičstva
5.1.3 Zlepšenie informovanosti o kultúrnych
podujatiach a záujmovo-umeleckej činnosti
5.2.1 Zvýšenie podpory športu pre verejnosť
5.2.2 Zlepšenie dostupnosti športovísk
5.3.1 Zlepšenie podmienok na poskytovanie
voľnočasových a záujmových aktivít
5.3.2 Zlepšenie spolupráce a informovanosti v oblasti
voľného času
5.4.1 Vytvorenie podmienok pre život a prácu
mladých ľudí
6.1.1 Rozšírenie ponuky sociálnych služieb v oblasti
krátkodobej intervencie a dlhodobej starostlivosti
6.1.2 Zlepšenie systému ochrany detí a rodiny
6.1.3 Vytvoriť podmienky pre vznik pracovných
príležitostí pre znevýhodnené skupiny
6.1.4 Koordinácia služieb, inštitúcií a odborníkov v
sociálnej oblasti
6.2.1 Vytvorenie podmienok na bývanie pre cieľové
skupiny
6.2.2 Zlepšenie občianskej vybavenosti
6.3.1 Zabezpečenie dostatočnej zdravotnej prevencie
6.3.2 Podpora zdravotníckych služieb
7.1.1 Revitalizácia zelene v meste
7.1.2 Skvalitňovanie verejných priestorov
7.1.3 Vytváranie zelených oáz a zelených línií v
meste
7.1.4 Zlepšenie kvality ovzdušia v meste
7.1.5 Minimalizácia environmentálnych záťaží
7.1.6 Zlepšiť kvalitu lesov, prírody a krajiny
7.2.1 Revitalizácia vodných tokov a protipovodňová
ochrana
7.3.1 Vytvorenie mestského Ekocentra a zavedenie
systematického vzdelávania v enviromentálnej
oblasti
7.3.2 Zapojenie subjektov do zlepšenia kvality
životného prostredia v meste
7.4.1 Optimalizácia zhodnocovania zneškodňovania
odpadov

5.1 Kultúra

5.2 Šport
5.3 Voľný čas

5.4 Mládež
III.
Zdravé mesto

6.1 Sociálne
služby

6.2 Bývanie

6.3 Podpora
zdravia
7.1 Zeleň
a verejné
priestranstvá

7.2 Vodné toky
7.3.
Enviromentáln
a výchova
7.4 Odpadové
hospodárstvo

