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Vstupná správa pre spracovanie/aktualizáciu strategického dokumentu PRM 
 

v súlade s Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií schválnej uznesením vlády 
Slovenskej republiky č. 197/2017 zo dňa 26. apríla 2017 

VÚC/skupina obcí/mesto/obec Trenčiansky VÚC - Mesto Handlová 

Zadávateľ tvorby stratégie Mesto Handlová 

Identifikácia územnej/-ných 
samospráv/-y, pre ktorý/-é sa dokument 
spracováva 

Mesto Handlová 

Plánovacie obdobie 2022 – 2030 

Navrhovaný/menovaný gestor 
spracovania PRM a jeho kontaktné 
údaje 

Mgr. Silvia Grúberová 
Primátorka mesta Handlová 
e-mail: primatorka@handlova.sk 
tel.: +421465192535 

Navrhovaný/menovaný koordinátor 
prípravných prác spracovania PRM 
a jeho kontaktné údaje 

Mgr. Zuzana Pogádlová 
referentka pre strategické plánovanie a cestovný ruch 
e-mail: zuzana.pogadlova@handlova.sk 
tel.: 046/381 05 85  
mobil: +421 918 978 071 

Členovia prípravného 
tímu/spracovatelia vstupnej správy 

Ing. Peter Mendel - vedúci ekonomického oddelenia 
Ing. Mária Lenková – vedúca oddelenia daní a podnikateľskej 
činnosti 
PhDr. Veronika Cagáňová - vedúca sociálneho oddelenia 
Ing. Peter Cagáň - vedúci oddelenia mestských projektov 
Mgr. Jana Paulínyová - vedúca kancelárie primátorky a vedúca 
oddelenia komunikácie a marketingu 
Ing. Jozef Čaplár - vedúci oddelenia výstavby, územného 
plánovania, dopravy a OŽP 
Mgr. Andrea Bacúšan Nevolná, PhD.,- školský úrad  
JUDr. Zuzana Hujsiová – vedúca oddelenia majetkovo-
právneho, evidencie a vnútornej správy  
Ing. Radoslav Iždinský - zástupca primátorky mesta 
Ján Spevár, M. A. – predseda komisie ekonomickej, správy 
majetku mesta a mestských projektov  
Mgr. Tomáš Arvay - predseda komisie kultúry a cestovného 
ruchu 
Martin Uríček  - predseda komisie športu 
Arpád Koszta - predseda komisie výstavby, územného 
plánovania, životného prostredia a dopravy 
Danica Baranovičová - predsedníčka komisie vzdelávania, 
práce s deťmi a mládežou 
Bc. Alžbeta Orthová - predsedníčka komisie zdravotnej, 
sociálnej a ochrany verejného poriadku 
Bc. Marcel Jánošík – náčelník MsP Handlová 
Mgr. Vladimír Borák - konateľ  spoločnosti HATER-HANDLOVÁ 
spol. s.r.o. 
Mgr. Daniela Mikulášová – riaditeľka Mestskej knižnice 
Handlová 
Gabriela Grígerová – poverená vedením Centra voľného času 
Handlová 
Mgr. Jarmila Žišková - riaditeľka Dom kultúry Handlová 
 

mailto:zuzana.pogadlova@handlova.sk
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A. Základné údaje o PRM 

1. Hlavné ciele, výzvy, problémy a impulzy, na ktoré PRM bude reagovať 

1.1. Hlavné impulzy pre spracovanie dokumentu 

Program rozvoja mesta Handlová (PRM Handlová) sa spracováva v zmysle § 4 ods. 2. zákona č. 539/2008 
Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade 
s odporúčanou metodikou „Metodika tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a 
sociálneho rozvoja pre programové obdobie po roku 2020“, uverejnenou Ministerstvom investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie SR a v súlade s Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby 
verejných stratégií, ktorá bola schválená Uznesením vlády SR č. 197/2017 z 26. apríla 2017.  
Platnosť súčasného Programu rozvoja mesta Handlová (ďalej len „PRM Handlová“) na obdobie 
2016 - 2020 končí dňom 30. 6. 2022. 

Impulzom pre spracovanie PRM mesta Handlová je nevyužitý rozvojový potenciál regiónu vo väzbe na 
transformáciu regiónu Horná Nitra na moderný región zameraný na perspektívne oblasti priemyslu a 
nízkouhlíkové technológie. 

Základným impulzom pre spracovanie rozvojového dokumentu sú: 

- podmienka v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v platnom znení; 
- skončenie platnosti Programu rozvoja mesta Handlová na roky 2016 - 2020 s predĺženou 

platnosťou do 30. 6. 2022; 
- spracovanie Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra; 
- nové programové obdobie 2021 – 2027, ktoré prináša možnosti čerpanie NFP z fondov EÚ, 
- potreba riešenia problematiky skončenia ťažby uhlia v meste, 
- potreba hľadania nových rozvojových možností s využitím jestvujúceho potenciálu územia.  

 

1.2. Hlavné výzvy a problémy, na ktoré dokument reaguje 

Mesto Handlová v súčasnosti prechádza veľkou zmenou. Po skončení viac ako storočnej ťažby uhlia je 
zámerom hľadať nové možnosti jeho rozvoja.   

Výzvou pre mesto Handlová je zabezpečiť, aby bolo mesto  moderné, zelené, s pracovnými  
príležitosťami   a vhodné pre život s možnosťami oddychu a aktívnym trávením voľného času obyvateľov 
a návštevníkov.    
 
Najzávažnejšími problémami, ktoré vnímajú občania sú: 

- nedostatok pracovných príležitostí, 
- nedostatočná starostlivosť v zdravotnej oblasti ( chýbajú odborní lekári) – slabá dostupnosť 

poskytovania špecializovanej zdravotnej starostlivosti, 
- neuspokojivé vybudovanie dopravného spojenia s inými regiónmi – hlavne smer Žiar nad 

Hronom,  
- návštevníci mesta vnímajú imidž mesta skôr negatívne,  
- potreba intenzívnejšej spolupráce mesta s podnikateľskými subjektami na území mesta, 
- možnosti spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia v meste, 
- obyvatelia majú nízky záujem zapájať sa do diania v meste, 
- problematika odpadového hospodárstva,  
- nevyužitý potenciál pre rozvoj cestovného ruchu,  
- priestor na zlepšovanie základnej infraštruktúry - budovanie, následná starostlivosť (miestne 

komunikácie, verejné priestranstvá, zimná údržba, verejné budovy, ...), 
- územie poznačené banskou činnosťou – obmedzené možnosti rozvoja. 
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1.3. Hlavné ciele PRM vrátane predbežnej vízie 

Hlavný cieľ:  
Dosiahnuť, aby bolo mesto ekologickejšie, inteligentnejšie, prepojenejšie, bezpečnejšie, sociálnejšie  a bližšie 
k občanom. Dosiahnutie hlavného cieľa pre obyvateľov znamená zvýšenie ich životnej úrovne, kvality života 
ale taktiež rozvoj podnikateľského prostredia 
Predbežná vízia mesta Handlová:  
Z mesta Handlová bude do roku 2030 moderné, bezpečné, zelené a čisté mesto, s pracovnými príležitosťami, 
vybudovanou infraštruktúrou, rozvinutými službami,  možnosťami na trávenie voľného času, oddych a relax 
pre všetky vekové kategórie.  

2. Predpokladaný obsah strategického dokumentu 

2.1. Charakter dokumentu 

Strategický dokument má povahu nového dokumentu, PRM mesta Handlová na obdobie 2022 - 2030. 

2.2. Body obsahu PRM 

Obsah: 
- ÚVOD, 
- ANALYTICKÁ ČASŤ, 
- STRATEGICKO-PROGRAMOVÁ ČASŤ, 
- REALIZAČNO – FINANČNÁ ČASŤ, 
- ZÁVER, 
- POUŽITÉ ZDROJE, 
- PRÍLOHY. 

Podrobné členenie kapitol bude doplnené pri spracovaní dokumentu. 

 

2.3.  Vymedzenie územia a územné členenie stratégie/definované strategicko-plánovacie regióny (pri 
Vstupnej správe PRM VÚC a PRM skupiny obcí) 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja je zameraný na mesto Handlová. 

3. Uvažované/požadované variantné riešenia zohľadňujúce impulzy, výzvy, problémy, ciele 
a geografický rozmer PRM 

V návrhu nového PHRSR mesta Handlová sa neuvažuje s variantným riešením. 

4. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania PRM a zodpovednosti za jednotlivé kroky  

Fáza/ 
Krok 

Obsah Začiatok 
fázy 

Koniec 
fázy 

Zodpovedná 
osoba/partner/org
anizácia 

Fáza 1. Identifikácia potreby a impulzov vypracovania 
PRM mesta Handlová a rozhodnutie o začatí 
prípravných prác 

12/2021 1/2022  Gestor PRM 

Fáza 2. Prípravné práce, spracovanie a schválenie zámeru 
spracovanie PRM mesta Handlová 

12/2021 1/2022  Gestor PRM 

Fáza 3. Inventarizačná, analytická a prognostická fáza 
spracovania PRM mesta Handlová 
 

2/2022  2/2022  Gestor PRM 

Fáza 4. Strategické ciele , priority, opatrenia PRM mesta 
Handlová 

3/2022  3/2022  Gestor PRM 

Fáza 5. Návrh vlastnej stratégie – strategického prístupu, 
postupu a nástrojov na dosiahnutie vízie a cieľov 

4/2022  4/2022  Gestor PRM 

Fáza 6. Nastavenie implementácie, financovania, 
monitorovania a vyhodnocovania PRM mesta 
Handlová 

5/2022  5/2022  Gestor PRM 

Fáza 7. Pripomienkovanie, prerokovanie a schvaľovanie 
návrhu PRM mesta Handlová 

5/2022  6/2022  Mesto Handlová 
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5. Vzťah PRM k iným strategických dokumentom  

Názov dokumentu  Subjekt, ktorý 
dokument 
obstaral/schvaľoval 

Časové 
zameranie 

Relevantnosť 
k spracovávanému 
PRM 

Národné priority implementácie Agendy 
2030 

Úrad vlády SR   Do roku 2030  vysoká miera 

Vízia a stratégia rozvoja SR 2030  Úrad vlády SR Do roku 2030 vysoká miera 

Návrh Partnerskej dohody 2021- 2027 Úrad vlády SR 2021-2027 vysoká miera 

Národná stratégia regionálneho a 
územného rozvoja SR do roku 2035 

Ministerstvo 
dopravy, výstavby a 
regionálneho 
rozvoja Slovenskej 
republiky 

2015-2035 nízka miera 

Koncepcia mestského rozvoja Slovenskej 
republiky do roku 2030 

Ministerstvo 
dopravy, výstavby a 
regionálneho 
rozvoja Slovenskej 
republiky 

2018-2030 nízka miera 

Operačný program Slovensko Ministerstvo 
investícií, 
regionálneho 
rozvoja a 
informatizácie 
Slovenskej 
republiky 

2021-2027 vysoká miera 

Plán obnovy a odolnosti Úrad vlády SR aktuálny stredná miera 

Program hospodárskeho rozvoja a 
sociálneho rozvoja TSK na roky  
2013-2023  

VUC TSK 2013 - 2023 stredná miera 

RIUS TSK 2014-2020 VUC TSK 2014 - 2023 stredná miera 

Akčný plán transformácie uhoľného 
regiónu Horná Nitra 

Úrad 
podpredsedu vlády 
SR pre investície a 
informatizáciu 

aktuálny vysoká miera 

Program rozvoja mesta Prievidza  
2016-2023 

Mesto Prievidza 2016-2023 stredná miera 

Územný plán mesta  Mesto Handlová aktuálny vysoká miera 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta 
Handlová  

Mesto Handlová aktuálny stredná miera 

Program rozvoja mesta Handlová  
2016 – 2020 

Mesto Handlová 2016 – 2021 stredná miera 

Rozpočet mesta Handlová 
 

Mesto Handlová  stredná miera 

6. Orgán kompetentný na prijatie PRM 

Vstupnú správu pre spracovanie strategického dokumentu Programu rozvoja mesta Handlová a samotný 
PRM mesta Handlová bude schvaľovať mestské zastupiteľstvo (mestská rada a komisie pri mestskom 
zastupiteľstve).    
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B. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch implementácie PRM 

1. Predpokladané požiadavky na vstupy/zdroje 

Finančné zdroje 
Mesto Handlová získalo v rámci partnerského projektu 
„Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza“ s mestami 
Prievidza a Bojnice NFP, z ktorého bude hradená mzda 
zamestnanca, ktorý je hlavným koordinátorom pri spracovávaní 
PRM.  

Ľudské zdroje 
Gestor dokumentu: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 
Handlová. 
Odborný garant: Oddelenie mestských projektov  
Koordinátor:  Mgr. Zuzana Pogádlová   
Ďalší aktéri zapojení do prípravy: 

- vedúci oddelení na MsÚ  
- riaditelia mestských organizácií a spoločností, 
- predsedovia komisií pri MsZ, 
- sociálno-ekonomickí partneri.  

Materiálne zdroje Materiálno-technické zabezpečenie poskytne MsÚ v Handlovej. 

2. Údaje o predpokladaných výstupoch/efektoch 

- Definovanie vízie mesta a jeho smerovanie, 
- zadefinovanie cieľov za jednotlivé oblasti, 
- pomenovanie hlavných zámerov rozvoja mesta po skončení ťažby uhlia, 
- dosiahnutie zadefinovaných priorít, 
- identifikácia možností získania externých zdrojov, 
- podpora spolupráce sociálno – ekonomických partnerov. 

3. Možné riziká súvisiace s tvorbou a implementáciou PRM 

- Nezáujem zo strany sociálno – ekonomických partnerov a verejnosti zapojiť sa do tvorby PHRSR, 
- časová náročnosť pri získavaní vstupných údajov do analytickej časti, chýbajúce vstupné dáta, 
- nepripravenosť a časový posun v príprave dokumentov na národnej úrovni, 
- zmeny v legislatíve, 
- neukončené procesy schvaľovania nadradených dokumentov. 

C. Dotknuté subjekty 

1. Vymedzenie kľúčových partnerov (hlavných aktérov rozvoja, dotknutej verejnosti vrátane jej 
združení a osobitne sociálno-ekonomických partnerov) 

1.1.  Definovanie hlavných aktérov rozvoja obce/skupiny obcí/mesta/VÚC 

- Mestský úrad mesta Handlová, 
- Miestna akčná skupina Žiar, 
- Združenie obcí Handlovskej doliny, 
- Sociálno – ekonomickí partneri na území mesta Handlová. 

1.2. Definovanie dotknutej verejnosti 

- Obyvatelia mesta Handlová, 
- zástupcovia záujmových združení a neziskových organizácií,  
- podnikateľské subjekty. 
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1.3. Definovanie partnerov verejného sektora – sociálno-ekonomických partnerov 

Identifikácia 
partnera 

Hlavná motivácia 
partnera pre 
spoluprácu 

Kapacita pre 
zapojenie do 
tvorby PRM 

Návrh 
inštitucionalizácie 
partnerstva resp. 

využitia existujúcej 

Návrh kľúčových 
fáz zapojenia 

partnera 

Handlovské lesy, 
n.o. 

Identifikácia 

problémov, návrh 

riešení, spoločný 

záujem o rozvoj 

mesta 

Naštudovanie a 

pripomienkovanie 

spracovaných 

materiálov, SWOT 

analýza, návrh 

stratégie 

Zaradenie do 

tematických 

pracovných tímov 

Fáza 3 až 6 

Mestský bytový 
podnik Handlová 

s.r.o. 

HATER-
HANDLOVÁ spol. 

s.r.o. 

Mestská knižnica 
Handlová 

SENIOR 
CENTRUM 

HANDLOVÁ, n.o 

Centrum voľného 
času Handlová 

MESTSKÁ POLÍCIA 

Karanténna 
stanica Handlová 

Dom kultúry 
Handlová 

Jazmín n.o. 
Handlová 

Zástupcovia MŠ, 
ZŠ, ZUŠ v 

zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta 

ÚPSVaR Prievidza 
– pracovisko 

Handlová 

Slovenské banské 
múzeum 
Handlová 

AGROPRODUKT 
SLOVAKIA a.s. 

MO SRZ Handlová 

Predsedovia a 
členovia komisií 

MsZ 
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1.3.1. Návrh koordinačnej štruktúry procesu spracovania PRM 

Gestor tvorby 
stratégie 

Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta Handlová 

Koordinátor 
prípravných prác  

Mgr. Zuzana Pogádlová 

Koordinátor 
tvorby stratégie 

Mgr. Zuzana Pogádlová 

Členovia 
riadiaceho výboru 

Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta Handlová 
Ing. Radoslav Iždinský - zástupca primátorky mesta Handlová 
Ing. Tibor Kolorédy - prednosta MsÚ 
Mgr. Jana Paulínyová - vedúca kancelárie primátorky a vedúca oddelenia 
komunikácie a marketingu 
Mgr. Zuzana Pogádlová 

Tím pre 
koordináciu tvorby 
a implementácie 

Ing. Peter Mendel - vedúci ekonomického oddelenia 
Ing. Mária Lenková – vedúca oddelenia daní a podnikateľskej činnosti 
PhDr. Veronika Cagáňová - vedúca sociálneho oddelenia 
Ing. Peter Cagáň - vedúci oddelenia mestských projektov 
Mgr. Jana Paulínyová - vedúca kancelárie primátorky a vedúca oddelenia 
komunikácie a marketingu 
Ing. Jozef Čaplár - vedúci oddelenia výstavby, územného plánovania, dopravy a OŽP 
Mgr. Andrea Bacúšan Nevolná, PhD., - školský úrad  
JUDr. Zuzana Hujsiová – vedúca oddelenia majetkovo-právneho, evidencie a 
vnútornej správy  
Bc. Marcel Jánošík – náčelník MsP Handlová 
Mgr. Vladimír Borák - konateľ  spoločnosti HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o. 
Mgr. Daniela Mikulášová – riaditeľka Mestskej knižnice Handlová 
Gabriela Grígerová – poverená vedením Centra voľného času Handlová 
Mgr. Jarmila Žišková - riaditeľka Dom kultúry Handlová 

Pracovné skupiny zodpovedné za jednotlivé úlohy 

Sociálna oblasť  Koordinátorka: PhDr. Veronika Cagáňová 

Školstvo, vzdelávanie a šport Koordinátorka: Mgr. Andrea Bacúšan Nevolná, PhD., 

Kultúra, cestovný ruch a voľný čas Koordinátorka: Mgr. Jana Paulínyová 

Občianska vybavenosť a bývanie Koordinátor: Ing. Jozef Čaplár 

Podnikanie Koordinátorka: Ing. Mária Lenková 

Dopravná a technická infraštruktúra Koordinátor: Ing. Ivan Kartáč 

Bezpečnosť občanov Koordinátor: Bc. Marcel Jánošík 

Životné prostredie a odpadové hospodárstvo Koordinátor: Ing. Peter Kerata 

2. Zoznam dotknutých subjektov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a doplnení niektorých zákonov 

- Mesto Handlová, 
- Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
- Okresný úrad Prievidza, 
- Orgány štátnej správy, 
- priľahlé susediace katastrálne územia. 

Implementácia dokumentu nepredpokladá priamy vplyv na zhoršenie vplyvu na životné prostredie. 

3. Dotknuté susedné štáty 

Mesto Handlová je súčasťou územia Hornej Nitry. Administratívne spadá do okresu Prievidza, 
v Trenčianskom samosprávnom kraji. Priamo nesusedí ani nezasahuje do žiadneho susedného štátu. 
Nejedná sa o prihraničný región.  Mesto Handlová má však vytvorenú dlhoročnú spoluprácu a partnerstvo 
s mestami Zábřeh (CZ), Sárisáp (HU), Voerde (DE). 

 


