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Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce (mesta) predstavuje podľa zákona o podpore regionálneho 
rozvoja1 základný strednodobý programový dokument regionálneho rozvoja obce (mesta). Úlohou obce (mesta) podľa 

citovaného zákona2 je vypracúvať, schvaľovať, vyhodnocovať a zabezpečovať jeho plnenie. 

Obsahom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová na obdobie 2008-2013 je analýza súčasného 

stavu, potenciálu a možnostiach rozvoja mesta v oblastiach, ktoré priamo či nepriamo súvisia s rozhodovaním a 
právomocami samosprávy, SWOT analýza slabých stránok, silných stránok, príležitostí a ohrození a návrh stratégie rozvoja 

mesta prostredníctvom strategických zámerov, cieľov a nástrojov a ich implementácie na základe navrhnutých opatrení. 

Zámerom PHSR je, aby sa realizovali také riešenia, ktoré budú v súlade s princípmi efektívnej, zodpovednej a transparentnej 

samosprávy, a ktoré budú smerovať k ekonomicky udržateľnému rozvoju mesta. 

V súlade s Uznesením mestského zastupiteľstva zo dňa 24.06.2008 bol tento strategický materiál schválený a Mestské 

zastupiteľstvo sa uznieslo, že bude vyhodnocovaný 1 x ročne. Monitoring plnenia jednotlivých opatrení v rámci cieľov 
rôznych strategických zámerov vykonáva organizácia, osoba alebo oddelenie / referát poverený ako Zodpovedný za 

realizáciu. Ročné hodnotenia (vždy ku 30.06. príslušného kalendárneho roka) sa zbierajú a sumarizujú na ref.regionálneho 
rozvoja a strategického plánovania MsÚ a komplexne spracované sa predkladajú na ďalšie hodnotenie prednostovi MsÚ 

a ďalej primátorovi mesta Handlová ako aj Mestskému zastupiteľstvu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 § 5 a § 8 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja  
2 § 12 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja 



Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová (2008 – 2013) 

 

 - 3 -

OBSAH 
1. VYMEDZENIE, POLOHA ÚZEMIA A ZÁKLADNÁ GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA .............. 5 

1.1. VYMEDZENIE A POLOHA ÚZEMIA ............................................................................................... 5 
1.2. FYZICKO-GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA ......................................................................... 6 
1.3. HISTORICKO-GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA A ADMINISTRATÍVNY 

VÝVOJ .................................................................................................................................................. 8 
1.4. ZHRNUTIE ......................................................................................................................................... 11 
1.5. ZDROJE .............................................................................................................................................. 11 

2. ĽUDSKÝ POTENCIÁL Z MIMOEKONOMICKÉHO HĽADISKA ........................................................... 13 
2.1. PRIRODZENÝ POHYB OBYVATEĽSTVA .................................................................................... 13 
2.2. MECHANICKÝ POHYB OBYVATEĽSTVA .................................................................................. 15 
2.3. CELKOVÝ POHYB OBYVATEĽSTVA .......................................................................................... 16 
2.4. ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA .................................................................................................... 16 
2.5. ZHRNUTIE ......................................................................................................................................... 19 
2.6. ZDROJE .............................................................................................................................................. 20 

3. EKONOMICKÝ POTENCIÁL ..................................................................................................................... 21 
3.1. RÁMCOVÉ VÝCHODISKÁ ............................................................................................................. 21 
3.2. PRODUKČNÝ A PODNIKATEĽSKÝ POTENCIÁL ....................................................................... 21 
3.3. ABSORPČNÝ POTENCIÁL JEDNOTLIVCOV A DOMÁCNOSTÍ ............................................... 24 
3.4. VPLYV SAMOSPRÁVY NA EKONOMIKU V MESTE ................................................................. 26 
3.5. ZHRNUTIE ......................................................................................................................................... 29 
3.6. ZDROJE .............................................................................................................................................. 29 

4. SOCIÁLNY POTENCIÁL ............................................................................................................................ 31 
4.1. RÁMCOVÉ VÝCHODISKÁ ............................................................................................................. 31 
4.2. SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ A JEJ CIEĽOVÉ SKUPINY ............................ 31 
4.3. SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ VYBAVENOSŤ ............................................................................... 36 
4.4. VPLYV SAMOSPRÁVY NA SOCIÁLNY POTENCIÁL V MESTE............................................... 37 
4.5. ZHRNUTIE ......................................................................................................................................... 38 
4.6. ZDROJE .............................................................................................................................................. 38 

5. OBČIANSKA INFRAŠTRUKTÚRA ........................................................................................................... 40 
5.1. ŠKOLY ............................................................................................................................................... 40 
5.2. KULTÚRNE INŠTITÚCIE A KULTÚRNE PAMIATKY ................................................................ 42 
5.3. ŠPORT ................................................................................................................................................ 43 
5.4. ZHRNUTIE ......................................................................................................................................... 44 
5.5. ZDROJE .............................................................................................................................................. 44 

6. DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA............................................................................................................. 46 
6.1. RÁMCOVÉ VÝCHODISKÁ ............................................................................................................. 46 
6.2. DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA .................................................................................................. 47 
6.3. ZHRNUTIE ......................................................................................................................................... 51 
6.4. ZDROJE .............................................................................................................................................. 51 

7. TECHNICKÁ A ENVIRONMENTÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA ............................................................... 52 
7.1. VODNÉ HOSPODÁRSTVO A PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA ................................................ 52 
7.2. ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU,  ODKANALIZOVANIE A ČISTENIE 

ODPADOVÝCH VÔD ....................................................................................................................... 53 
7.3. ZÁSOBOVANIE TEPLOM ............................................................................................................... 54 
7.4. ZÁSOBOVANIE PLYNOM ............................................................................................................... 56 
7.5. ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU .............................................................................. 56 
7.6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO ...................................................................................................... 56 



Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová (2008 – 2013) 

 

 - 4 -

7.7. OVZDUŠIE ......................................................................................................................................... 58 
7.8. HLUK .................................................................................................................................................. 59 
7.9. VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ, STAROSTLIVOSŤ O ZELEŇ ....................................................... 60 
7.10. OCHRANA PRÍRODY....................................................................................................................... 60 
7.11. ZHRNUTIE ......................................................................................................................................... 61 
7.12. ZDROJE .............................................................................................................................................. 62 

8. ŠIRŠIE VZŤAHY – MESTO A ZÁZEMIE .................................................................................................. 63 
8.1. SÍDELNÁ ŠTRUKTÚRA ................................................................................................................... 63 
8.2. ODCHÁDZKA A DOCHÁDZKA ZA PRÁCOU A DO ŠKÔL ........................................................ 64 
8.3. MIKROREGIÓNY A ZDRUŽENIA OBCÍ ....................................................................................... 66 
8.4. EUROREGIÓNY A CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA .................................................................... 68 
8.5. POTENCIÁL PRE CESTOVNÝ RUCH V MESTE A OKOLÍ ......................................................... 71 
8.6. ZHRNUTIE ......................................................................................................................................... 71 
8.7. ZDROJE .............................................................................................................................................. 71 

9. E-GOVERNMENT A INFORMATIZÁCIA ................................................................................................. 73 
9.1. INFORMATIZÁCIA VEREJNEJ SPRÁVY ...................................................................................... 73 
9.2. LEGISLATÍVNY RÁMEC V OBLASTI INFORMATIZÁCIE ........................................................ 74 
9.3. FINANCOVANIE INFORMATIZÁCIE ............................................................................................ 74 
9.4. ZHRNUTIE ......................................................................................................................................... 75 
9.5. ZDROJE .............................................................................................................................................. 75 

10. SWOT ANALÝZA ........................................................................................................................................ 76 
10.1. ĽUDSKÝ POTENCIÁL Z MIMOEKONOMICKÉHO HĽADISKA ................................................ 76 
10.2. EKONOMICKÝ POTENCIÁL .......................................................................................................... 77 
10.3. SOCIÁLNY POTENCIÁL ................................................................................................................. 78 
10.4. OBČIANSKA INFRAŠTRUKTÚRA ................................................................................................. 79 
10.5. DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA .................................................................................................. 80 
10.6. TECHNICKÁ A ENVIRONMENTÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA .................................................... 81 
10.7. ŠIRŠIE VZŤAHY – MESTO A ZÁZEMIE ....................................................................................... 82 
10.8. E-GOVERNMENT A INFORMATIZÁCIA ...................................................................................... 83 

11. STRATÉGIA ROZVOJA MESTA ................................................................................................................ 84 
11.1. STRATEGICKÉ ZÁMERY ................................................................................................................ 84 
11.2. CIELE A NÁSTROJE ......................................................................................................................... 85 
11.3. OPATRENIA ...................................................................................................................................... 89 
11.4. MOŽNOSTI SPOLUFINANCOVANIA REALIZÁCIE OPATRENÍ Z FONDOV EÚ .................. 173 

 



Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová (2008 – 2013) 

 

 - 5 -

1. VYMEDZENIE, POLOHA ÚZEMIA                              

A ZÁKLADNÁ GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 

1.1. VYMEDZENIE A POLOHA ÚZEMIA 
Predmetné územie mesta Handlová je vymedzené na báze administratívnych hraníc. Zahŕňa katastrálne územie mesta 
Handlová s časťami Handlová, Morovno a Nová Lehota.3 Mesto Handlová je jedným z priemyselných (banských) centier 
regiónu horná Nitra a okresu Prievidza (viď mapa č. 1.1.). Rozloha vymedzeného územia mesta je 85,5 km² a k 1. januáru 
2008 tu žilo 17 688 obyvateľov.4 

Územie mesta sa nachádza v prechodnej oblasti medzi stredným a západným Slovenskom v Hornonitrianskej kotline, 
rozprestierajúc sa prevažne v jej podcelku zvanom Handlovská kotlina. Kotlinu obklopujú predhoria Kremnických vrchov, 
Vtáčnika a Žiaru. Dôležitú úlohu pri vzniku a rozvoji osídlenia mesta mala aj konfigurácia riečnej siete, najmä Handlovky 
ako hlavného toku (viď mapa č. 1.2.). 

Mestom vedie jednokoľajná neelektrifikovaná železničná trať regionálneho významu 3. kategórie č. 145 Prievidza – 
Handlová – Horná Štubňa. Najdôležitejšie cestné komunikácie prechádzajúce mestom sú: cesta I. triedy I/50, ktorá prechádza 
mestom v západno-východnom smere, a je zároveň medzinárodným cestným ťahom E 572, a to v smere Trenčín – Prievidza 
– Žiar nad Hronom, kde sa napája na medzinárodný cestný ťah E 571 (rýchlostná cesta R1) Trnava – Nitra – Žiar nad 
Hronom – Zvolen.5 Mesto sa nachádza mimo hlavných dopravných koridorov krajiny. Najbližšie letiská  medzinárodného 
významu s civilnou prepravou sú v Sliači (46 km), Piešťanoch (104 km) a Bratislave (174 km). Najbližší verejný prístav 
vnútrozemskej vodnej dopravy v Komárne je vzdialený 161 km (viď kapitola 6, mapa č. 6.1.) 

Z hľadiska územného členenia je Handlová súčasťou okresu Prievidza, prvého v poradí medzi deviatimi okresmi 
Trenčianskeho kraja podľa rozlohy (960 km²), ako aj počtu obyvateľov (139 502) v roku 2005. Z hľadiska správneho 
členenia je Handlová súčasťou obvodu Prievidza, ktorý je jedným z piatich obvodov Trenčianskeho kraja, zahŕňajúc pritom 

                                                                 
3 Mestské časti Morovno a Nová Lehota boli pôvodne samostatné vidiecke obce, ktoré boli k vlastnému mestu pričlenené v roku 1976. S katastrálnym územím 
Handlovej hraničí až trinásť obcí (Ráztočno, Jalovec a Chrenovec-Brusno na severe, Prievidza, Cigeľ, Lehota pod Vtáčnikom a Podhradie na západe, Prochot na 
juhu a Lovčica-Trubín, Janova Lehota, Kosorín, Slaská a Kunešov na východe). 
4 Stred mesta leží na 48º 43´ severnej geografickej šírky a 18º 45´ východnej geografickej dĺžky v nadmorskej výške 416 m (rozpätie nadmorskej výšky v rámci 
katastra Handlovej je od 385 m po 1136 m).  
5 http://www.ssc.sk 
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okresy Prievidza a Partizánske. Vo veľkostnom rebríčku slovenských miest podľa počtu obyvateľov (rok 2005) je Handlová 
na 46. mieste v spoločnosti miest Malacky, Sereď a Púchov. 

Najbližším mestom je Prievidza vo vzdialenosti 18 km. Od Trenčína, teda krajského mesta, je Handlová vzdialená 80 km. Od 
Bratislavy je mesto vzdialené 190 km, pričom hlavné mesto SR je zároveň i najbližším veľkomestom k Handlovej podľa 
cestných vzdialeností. Handlová je súčasťou okresu Prievidza, ktorý sa nachádza v oblasti rozhrania štyroch krajov 
súčasného administratívneho členenia, čo potvrdzujú i cestné vzdialenosti k najbližším krajským sídlam. Od Trenčína je 
mesto vzdialené 80 km, od Žiliny 79 km, od Banskej Bystrice 60 km a od Nitry 100 km. Handlová sa vzhľadom na 
metropolitné regióny Európy nachádza skôr v periférnej polohe.6  

1.2. FYZICKO-GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 7 
Geologický podklad a reliéf 
Podložie katastrálneho územia je zložené 
z mladších treťohorných hornín (neogén) 
a starších treťohorných hornín (paleogén). 
Z litogeografického hľadiska možno 
v rámci územia vnímať dve hlavné oblasti.  

Dominantnou je kotlinová časť katastra 
pozdĺž pravého brehu rieky Handlovka 
v rámci intravilánu a jeho okolia smerom na 
sever a východ, ktorú tvoria vrstvy 
pieskovcov a vápnitých ílovcov (flyšoidný 
vnútrokarpatský paleogén) prechádzajúce 
na ľavom brehu rieky Handlovka do vrstiev 
zlepencov, pieskovcov, vápencov a brekcií 
(vnútrokarpatský paleogén) a na západ od 
nich na ne nadväzujúce ílovce, pieskovce, 
zlepence tufy a andezitové epiklastiká 
(neogén) s dvoma vrstvami uhoľných 
slojov.   

Ďalšiu časť katastra tvorí podhorská 
a horská oblasť Vtáčnika na západ a juh od 
intravilánu, tvorené neogénnymi vulkanitmi 
(najmä amfibolické a amfibolicko-
pryoxenické andezity) a vulkanoklastikami 
(brekcie a tufitické ílovce). 

Kvartérne sedimenty pokrývajúce kotlinovú 
časť katastra sú jednak riečneho 
(fluviálneho) pôvodu – sedimenty rieky 
Handlovka sú tvorené humóznymi hlinami 
alebo hlinito-piesčitými hlinami dolinných 
nív. Ďalej od nivy rieky Handlovka po jej 
oboch brehoch sú najmä hlinité deluviálne 
sedimenty. Zvyšnú časť katastra tvoria 
rozličné svahoviny a sutiny. 

Na územie Handlovej zasahuje viacero 
geomorfologických celkov. Prevažná 
(centrálna) časť územia je tvorená 
Hornonitrianskou kotlinou (jej podcelkom 
Handlovská kotlina). Južná, juhozápadná a západná časť katastra je tvorená pohorím Vtáčnik a východný okraj (hraničnú 
časť) katastra tvorí predhorie Kremnických vrchov, ktoré na severovýchode strieda pohorie Žiar zasahujúc do hraničnej časti 
územia Handlovej (viď mapa č. 1.2.).8 

Na území Handlovej možno identifikovať 5 geomorfologických typov reliéfu:9 

1. Fluviálna rovina s plochým reliéfom s prevahou akumulačných procesov. Tento typ reliéfu sa nachádza v recentnej časti 
nivy rieky Handlovky, je tvorený štrkovým podložím a jemnejšími frakciami pokryvných sedimentov. 

2. Kotlina s mierne zvlneným reliéfom s prevahou akumulačno-eróznych procesov. Reliéf tvoria kotlinové pahorkatiny so 
svahmi s pokryvom paleogénnych a neogénnych sedimentov a členené pedimenty tvorené svahmi s pokrovom paleogénnych 
materiálov a vulkanických materiálov. Reliéf dominuje vo veľkej časti Handlovskej kotliny. 

                                                                 
6 http://www.viamichelin.com 
7 Táto časť je spracovaná najmä na základe informácií z publikácie Atlas krajiny SR (2002), ak nie je uvedené inak. 
8 Mazúr – Lukniš (1980) 
9 PHSR mesta Handlová 2006-2013 (2006) 
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3. Vrchovina s mierne členitým reliéfom s prevahou erózno-akumulačných procesov. Vrchovinový reliéf tvoria vrchoviny s 
pokryvom paleogénnych sedimentov a svahy s pokryvom pieskovcov. Tento typ reliéfu sa vyskytuje v juhovýchodnej časti 
Handlovskej kotliny. 

4. Hornatina s rázsochovým reliéfom s prevahou erózno-denudačných procesov. Reliéf sa nachádza v severnej hraničnej časti 
územia. 

5. Vysočina s rázsochovým reliéfom s prevahou silno erózno-denudačných procesov. Dominancia vysočinného reliéfu je 
v západnej okrajovej časti katastra v rámci pohoria Vtáčnik (v jeho podcelku Vysoký Vtáčnik, Biely Kameň 1136 m) a vo 
východnej okrajovej časti v rámci predhoria Kremnických vrchov (podcelok Kunešovská vrchovina). Svahy sú na bočných 
rázsochách oddelené hlbokými dolinami. Reliéf skalných lávových prúdov je zastúpený v malých ostrovčekoch (Veľký Grič 
971 m). 

Na území Handlovej bol zaznamenaný vyšší výskyt zosuvných javov (južný, juhovýchodný, západný a severozápadný 
okraj mesta). Vhodné územie na novú výstavbu v oblasti Handlovej možno orientovať južne až juhovýchodne od mestskej 
časti Morovno na neporušený, mierne pahorkatinový reliéf s paleogénnym podložím. Určité možnosti pre bytovú výstavbu 
(rodinné domy) by sa mohli vytvoriť na zarovnanej vrchnej časti Sommerleitenu (517 m) s paleogénnym podložím ako aj na 
blízkych prolúviách v závere Pstruhárskeho potoka pri železnici v priestore bývalých štátnych majetkov.10 

Na území Handlovej sa nachádzajú ložiská energetických surovín, hnedého uhlia a lignitu, a z toho dôvodu je 
významná časť katastrálneho územia Handlovej zaradená do dobývacieho priestoru Bane Handlová a Bane Cigeľ. 
Dobývací priestor Bane Handlová predstavuje približne 47 km2. Handlovské uhoľné ložisko spolu s nováckym predstavuje 
jedno z najvýznamnejších hnedouhoľných ložísk v SR. V západnej, severozápadnej a juhozápadnej časti katastra Handlovej 
je chránené ložiskové územie a dobývací priestor handlovských uhoľných baní (Hornonitrianske bane a. s. Prievidza). 
Vzhľadom na poddolovanosť územia je tu hrozba zosuvov či poklesov povrchu, s čím súvisia i isté obmedzenia pre výstavbu 
a rozširovanie intravilánu a v týchto častiach územia bola dlhodobo vyhlásená i stavebná uzávera.11 

Klíma  

Podľa údajov meteorologickej stanice SHMÚ (údaje za obdobie 1961-1990) nachádzajúcej sa v Prievidzi priemerná ročná 
teplota vzduchu v centrálnej časti Hornonitrianskej kotliny dosahuje 8,8ºC, najteplejším mesiacom je júl (priemerná teplota 
18,9ºC) a najchladnejším je január (priemerná teplota -1,6ºC). Ročná amplitúda teploty vzduchu je 20,5ºC. Ročne sa tu 
v priemere vyskytuje približne 50 letných dní (s denným maximom teploty vzduchu aspoň 25ºC) a vyše 100 mrazových dní 
(s denným minimom teploty vzduchu nižším než 0ºC). Prevládajúce prúdenie vetra na sledovanom území je severné 
(transformované v smere doliny rieky Handlovka v rámci Handlovskej kotliny). Počet vykurovacích dní v Handlovej a 
okolí dosahuje v priemere približne 240 až 280 ročne, čím sa toto územie radí k oblastiam s vyšším počtom 
vykurovacích dní na Slovensku. Ide o územie, ktoré je mierne zaťažované prízemnými inverziami, a o oblasť so zníženým 
výskytom hmiel. Priemerný ročný počet dní s hmlou 20 až 50 dní. 

Popri teplote vzduchu sú rozhodujúcim ukazovateľom klímy zrážky. Ročný chod zrážok je jednoduchý s maximom v júli (96 
mm) a minimom vo februári (43 mm). V jarných mesiacoch sa úhrn zrážok zvyšuje a vrcholí v lete, kedy sú časté letné 
búrkové lejaky. V zimných mesiacoch výdatnosť zrážok (zväčša vo forme snehu) klesá, priemerný počet dní so snehovou 
pokrývkou je 80 až 100. Priemerný ročný úhrn zrážok je 700 až 800 mm.12  

Z globálneho hľadiska sa územie nachádza na rozhraní oceánskeho a kontinentálneho typu klímy v rámci mierneho 
podnebného pásma. Podľa klimatickej klasifikácie sa predmetné územie nachádza na rozhraní mierne teplej a chladnej 
klimatickej oblasti.  
Vodstvo 
Hydrogeograficky patrí záujmové územie do úmoria Čierneho mora, k základnému povodiu Nitry. Os intravilánu tvorí rieka 
Handlovka, ktorá preteká mestom v smere juhozápad-severovýchod. Z prítokov Handlovky na území Handlovej spomeňme 
Mlynský potok, Čižmársky potok, Račí potok a Pstruhársky potok. Podľa hydrologických charakteristík patrí územie 
Handlovej do vrchovinno-nížinnej oblasti, pričom rieky tu majú dažďovo-snehový typ odtoku, s maximálnymi prietokmi 
v marci (s výrazným podružným zvýšením vodnosti na prelome jesene a zimy) a minimálnymi v septembri. Podľa údajov 
hydrologickej stanice, ktorá sa nachádza na území Handlovej na rieke Handlovka, priemerný prietok Handlovky predstavuje 
0,38 m3/s (údaje za rok 2005). Pri povodniach však absolútne maximálne prietoky môžu dosahovať až približne 40 m3/s, ako 
v júni 1986.13 Kvalitou povrchových vôd sa Handlovka radí k veľmi silne znečisteným tokom z dôvodu intenzívnej 
antropogénnej činnosti v regióne (najmä banské odpadové  vody a mestské odpadové vody). Na území Handlovej sa 
nachádza i niekoľko maloplošných vodných plôch: Handlovský rybník, Konštantín a Okrasné rybníky Remata. 

Geotermálny vrt realizovaný a skúmaný v roku 2002 v Handlovej sa v súčasnosti nevyužíva z dôvodu nízkej teploty 
podzemnej vody a nevyhovujúcim mikrobiologickým a  biologickým ukazovateľom. Termálny prameň pri Východnej šachte 
v katastri mesta Handlová sa nachádza v hĺbke 500 m. Má teplotu 32 ºC. V súčasnosti sa nevyužíva. Lokálny význam majú 
dva pramene minerálnych vôd v oblasti Východnej šachty s celkovou výdatnosťou 13 l/s a teplotou 32°C, tie sú však po 
zavalení šachty zrušené. Významnejšie prírodné minerálne vody sa v riešenom území nevyskytujú. Výdatnosť vŕtaných 
studní sa pohybuje od niekoľko decilitrov po niekoľko litrov. Využiteľné množstvá podzemných vôd v severnej časti pohoria 
Vtáčnik sú zdevastované ťažbou uhlia. Banská činnosť striedavo ovplyvňuje vodné zdroje – pramene Tri studničky, 
Schneiderova lúka a Veľký Grič. V dôsledku relatívne malej zvodnenosti podložia územia a vplyvom devastácie 

                                                                 
10 Szalay a kol. (2007) 
11 Handlovské uhoľné ložisko tvorí východnú časť handlovsko-nováckej uhoľnej panvy. V prevažnej miere sa nachádza pod centrálnou časťou pohoria Vtáčnik. 
Dobývací priestor Handlová sa nachádza vo východnej časti handlovského ložiska. V západnej časti ložiska sa nachádza dobývací priestor Cigeľ (Machajová et 
al. 2000). 
12 V závislosti od nadmorskej výšky, rozdiely medzi údolnými a horskými časťami katastra. 
13 http://www.shmu.sk 
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využiteľných podzemných vôd v území je krytie potreby pitnej vody územia väčšinou zo zdrojov mimo povodia Handlovky. 
Osobitným druhom zvláštnych vôd v území sú banské vody – čerpané a voľne vytekajúce z povrchových a hlbinných baní. 

Pôdy 

Z celkovej rozlohy katastra Handlovej 8 555 ha tvorí poľnohospodárska pôda 2 177 ha (s prevahou trvalých trávnych 
porastov), lesné pozemky 5 717 ha a vodné plochy 47 ha.14 Na predmetnom území môžeme identifikovať na základe 
morfogenetickej klasifikácie dve hlavné skupiny pôd: iniciálne a hnedé.15 Iniciálne pôdy sú tu zastúpené viacerými subtypmi 
fluvizeme na nivu rieky Handlovka a na alúviách rieky a jej prítokov. Ďalej iniciálne pôdy reprezentujú litozeme – málo 
vyvinuté pôdy na strmých v podhorskej oblasti a tiež rankre nachádzajúce sa ostrovčekovito na sutinách. Absolútne 
dominantné v území sú však hnedé pôdy zastúpené viacerými subtypmi kambizeme, ktorá sa nachádza v zalesnenom 
prostredí, najmä na zvetralinách andezitov a ich epiklastík z pohoria Vtáčnik, zaberajúcich extravilán na juh a juhozápad od 
intravilánu vlastného mesta, ako i v prostredí predhoria Kremnických vrchov na východných hraniciach katastra ako i 
v priestore Hornonitrianskej kotliny na svahoch. Plošne najvýznamnejším pôdnym druhom na území mesta sú hlinité pôdy, 
rôzne skeletnaté. 

Na území Handlovej sa nachádza len poľnohospodárska pôda zaradená do 5. až 9. skupiny kvalitatívnej skupiny podľa 
bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky (BPEJ), teda len pôda, ktorá nepodlieha ochrane. 

Rastlinstvo a živočíšstvo 

Na území Handlovej prevládajú lesy, pričom hospodárske lesy zaberajú 56%, ochranné lesy 37% a lesy osobitného určenia 
7%. Prirodzený vegetačný kryt tvoria: 1. karpatské dubovo-hrabové lesy (dub, lipa, javor) v prostredí intravilánu vlastného 
mesta a v severnej časti katastra (kotlinová časť); 2. podhorské bukové lesy (buk, hrab, javor) južne od intravilánu vlastného 
mesta a 3. bukové lesy (buk, javor, lipa) v južnej a juhozápadnej časti katastra, ako i v severovýchodnej časti (horská časť). 
Pôvodné porasty museli často ustúpiť lúkam, pasienkom, ornej pôde alebo boli zastavané. V rámci fytogeograficko-
vegetačného členenia patrí územie mesta do Bukovej zóny. 

Osud pôvodných živočíšnych spoločenstiev je spätý s pôvodnou vegetáciou, odstránením ktorej sa rozpadli, ich jedince sa 
odsťahovali, vyhynuli alebo prispôsobili novým podmienkam. V súčasnosti sa v danom území vyskytujú živočíšne 
spoločenstvá lesov; polí a lúk; vôd, močiarov a brehov; ako i ľudských sídlisk. Zoogeograficky patrí predmetné územie do 
podkarpatského úseku Provincie listnatých lesov. 

Ochrana územia 

V riešenom území sa nachádza jedno maloplošné chránené územie – Prírodná rezervácia Biely Kameň (115,9 ha) vyhlásená 
v roku 1973. Je tvorená lesnými porastmi a skalnou stenou vo východnej časti Vtáčnika, s vrcholovou kótou Biely Kameň 
(1136 m). Skalná stena je podkovovitého tvaru, dlhá približne 150 metrov a vysoká niekoľko desiatok metrov. Predstavuje 
rozpadnuté čelo andezitového lávového prúdu, ktorý bol zvetrávaním vymodelovaný do početných stĺpov, bášt a rebier. 
Hlavný význam ochrany územia spočíva v geologickej, krajinnej, estetickej a biologickej hodnote.16 

Na území mesta sa nenachádzajú žiadne veľkoplošné chránené územia typu CHKO či NP, ani ich ochranné pásma, rovnako 
ani chránené územia vyhlásené v rámci sústavy NATURA 2000 na územie katastra mesta nezasahujú.17 

1.3. HISTORICKO-GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA A ADMINISTRA TÍVNY 
VÝVOJ 18 

Územie dnešného mesta Handlová bolo osídlené už v eneolite. Bol tu tiež lokalizovaný hromadný nález medených nástrojov 
a žiarové pohrebisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej. Územie hornej Nitry, v rámci ktorého sa predmetné územie 
nachádza, sa včlenilo do uhorského štátu po roku 1018 v rámci Nitrianskeho komitátu (hradského španstva). Ten sa na 
prelome 13. a 14. storočia pretvoril na Nitriansku stolicu, ktorej nasledovníkom od roku 1867 bola Nitrianska župa. 
Administratívny vývoj Handlovej vzhľadom na príslušnosť k hierarchicky vyšším územným celkom bol až do 20. storočia 
pomerne stabilný (viď mapa č. 1.3. a mapa č. 1.4.).19 Ako vidieť i z máp č. 1.3. a 1.4., Handlová sa celé storočia nachádzala 
na pomedzí Nitrianskej a Tekovskej stolice resp. župy, pričom vlastné mesto patrilo pod správu Nitry, avšak južná časť 
dnešnej Handlovej – mestská časť Nová Lehota, ktorá bola ako pôvodne samostatná vidiecka obec pričlenená k mestu v roku 
1976, patrila už do Tekovskej stolice resp. župy. 

Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1376, keď kráľ Ľudovít I. Veľký vydal pre osadníka Henricha Krickera 
zakladaciu listinu, aby na mieste nazývanom Krásny Les (Seperdeo) založil osadu. Spolu s Krickerom prišlo z Kremnice do 
Handlovej asi 200 nemeckých rodín (tzv. karpatskí Nemci). Podľa mena zakladateľa mesta sa v nemčine Handlová dodnes 
nazýva Krickerhau (názov mesta je doložený z roku 1367 ako Crykerschaw, z roku 1430 ako Henellehota, z roku 1571 ako 
Hendlowa, z roku 1920 ako Handlová, maďarsky Handlova či Nyitrabánya, nemecky Krickerhau či Kriegerhay). História 
mesta je teda úzko spätá s nemeckými kolonistami, ktorí na toto územie začali prichádzať už v 14. storočí.20 Pôvodné 
nemecké obyvateľstvo sa venovalo prevažne poľnohospodárstvu a pastierstvu.  

Handlová v tej dobe patrila panstvu Bojnice. V roku 1553 mala Handlová 78 port, v roku 1599 ju vypálili krymskí Tatári.  

                                                                 
14 Štatistický úrad (2007) 
15 Šály et al. (2000) 
16 Szalay a kol. (2007) 
17 http://www.sopsr.sk 
18 Táto časť je spracovaná i na základe informácií z nasledovných zdrojov: Vlastivedný slovník obcí (1976), Korec et al. (1997), http://www.handlova.sk 
a z údajov poskytnutých mestských úradom v Handlovej. 
19 Bačík (2001) a Slavík (1997) 
20 Nielen nemeckú históriu mesta si môžete dnes prezrieť v nemeckom múzeu vytvorenom Karpatskonemeckým spolkom. 
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V roku 1655 sa poddaní vykúpili z robôt za poplatok. V roku 1675 mala Handlová 1 609 obyvateľov, 109 poddanských a 107 
želiarskych usadlostí. V roku 1680 ju zničili Thökölyho vojská, v roku 1682 Turci odviedli do zajatia 120 ľudí, v roku 1684 
vypálili 44 domov. Z richtárskych majetkov vznikol v roku 1697 panský majer.  

 



Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová (2008 – 2013) 

 

 - 10 -

Handlová v roku 1715 mala 90 domácnosti. V roku 1730 vznikol cech krajčírov a spoločný cech kováčov a zámočníkov, v 
roku 1746 renovovali pivovar, pracovali tu 2 mlyny. Koncom 18. storočia sa v Handlovej spomína 14 obuvníkov, 5 kováčov, 
2 zámočníci, 3 krajčíri, kožušník, tesár, 2 mäsiari.  

V roku 1828 mala 342 domov a 2393 obyvateľov. Titul mesta bol Handlovej udelený prvýkrát v roku 1839, cisárom 
Ferdinandom I. Handlová tak nadobudla mestské výsady a získala trhové právo. S mestom Handlová sa neodmysliteľne spája 
banícka história. Tunajšie baníctvo sa spomína od roku 1828. Systematickú ťažbu uhlia tu začalo panstvo Bojnice po roku 
1850. V rokoch 1858-1861 si Pálffyovci zabezpečili údelné právo na 6 banských polí, v roku 1874 si zabezpečili kutacie 
právo tzv. priateľskou dohodou s urbarialistami.   

K skutočnému rozvoju baníctva dochádza v 20. storočí, pričom prvý banský ťažobný závod tu vznikol v roku 1909. Baňa 
Handlová je najstaršou uhoľnou baňou na Slovensku. V roku 1913 dokončili železničnú trať Prievidza – Handlová. Do roku 
1917 postavili banskú kolóniu s 596 bytmi. Prílivom Slovákov z Liptova a Turca sa podstatne zmenila národnostná štruktúra 
obyvateľstva. V tom čase tvorili obyvateľstvo Handlovej baníci rôznych národností, ktorí sa do mesta prisťahovali za prácou, 
nastáva priemyselný rozkvet mesta a prudko stúpa počet obyvateľov. Počas trvania medzivojnovej ČSR po prechodnej 
ekonomickej kríze v povojnových rokoch sa ťažba v miestnych uhoľných baniach sústavne zvyšovala a bane nadobúdali v 
živote Handlovej a jej obyvateľov rozhodujúcu úlohu. V rokoch 1923-1928 bola Handlová súčasťou okresu Prievidza, ktorý 
patril do Nitrianskej veľžupy so sídlom v Nitre, neskôr v rokoch 1928-1938 bola v rámci Krajinského zriedenia Handlová 
súčasťou okresu Prievidza so sídlom v Prievidzi. V roku 1931 bola dokončená stavba trate Handlová – Horná Štubňa. Časť 
miestnych roľníkov prevažne nemeckej národnosti začala pracovať v baniach, časť pracovala v poľnohospodárstve a 
odchádzala na sezónne práce do produkčnejších oblastí. S príchodom slovenských robotníkov do baní sa postupne menila i 
národnostná skladba obyvateľov. Za predmníchovskej ČSR bol pomer Slovákov a Nemcov asi 1:1. V rokoch 1940-1945 bola 
Handlová administratívne súčasťou okresu Prievidza, ktorý patril do Nitrianskej veľžupy so sídlom v Nitre. 

Po skončení II. svetovej vojny sa v dôsledku núteného vysťahovania väčšej časti pôvodných nemeckých obyvateľov do 
Nemecka, a to najmä do mesta Voerde – dnešného partnera a patróna mesta Handlová (viď kapitola 8) zmenilo zloženie a 
výrazne poklesol aj počet obyvateľov mesta. Ešte v roku 1950 bola Handlová napriek všetkému najväčším sídlom dnešného 
okresu Prievidza s jej vtedajšími 10 630 obyvateľmi (pre porovnanie, dnešné okresné mesto Prievidza malo vtedy len 6 746 
obyvateľov).  

Po nástupe komunistického totalitného režimu v 50. rokoch 20. storočia začína socialistická industrializácia 
a urbanizácia. V rokoch 1949-1960 bola Handlová súčasťou okresu Prievidza, a spolu s ním patrila do Nitrianskeho kraja. 
Štatút mesta bol Handlovej opätovne priznaný až v roku 1960. V povojnovom období nastala výrazná industrializácia 
Hornonitrianskej kotliny, mesto sa stalo dôležitým centrom palivovo-energetického komplexu s banským priemyslom. Došlo 
i k ďalšiemu nárastu obyvateľstva mesta, ktorý sa zastavil v 70. rokoch 20. storočia. Kým v roku 1970 malo mesto 17 111 
obyvateľov, v roku 1980 to bolo 17 777 a v roku 1991 17 835 obyvateľov. Od 70. rokov 20. storočia teda pozorujeme 
stagnáciu, pokiaľ ide o rast populácie Handlovej. Z hľadiska morfológie mesta došlo taktiež k zmenám: jadro, ktoré pôvodne 
tvorila reťazová dedina s námestím, sa rozrástlo do všetkých štyroch smerov svetových strán. Južne a severne od jadra 
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vlastnej Handlovej sa nachádzajú dve mestské časti, ktoré tvoria pôvodné obce Nová Lehota a Morovno (pričlenené k mestu 
v roku 1976).21 

Dlhodobá tradícia ťažby a spracovania hnedého uhlia vytvorili jednostranne štruktúrovanú skladbu ekonomickej 
základne mesta. Celkový útlm baníctva po roku 1989 spôsobil pokles pracovných príležitostí.22 Baníctvo, kedysi nosný 
pilier zamestnanosti, nahrádzajú iné priemyselné odvetvia. V meste Handlová je zriadených 5 materských škôl, 3 základné 
školy, 1 špeciálna škola, 1 základná umelecká škola, Spojená škola s organizačnými zložkami: Stredná priemyselná škola 
elektrotechnická a Združená stredná škola obchodu a služieb (zriadené od 1.9.2007) a Gymnázium I. Bellu. Na voľnočasové 
aktivity sú k dispozícií športová hala, plaváreň, futbalový štadión, 8 telocviční (pri ZŠ a SŠ), 3 fitnes centrá, novovybudované 
relax centrum s tenisovými kurtmi, masážnym bazénom, saunou. 

V rokoch 1960-1990 bolo mesto súčasťou okresu v rámci Stredoslovenského kraja so sídlom v Banskej Bystrici, 
kedy prvýkrát v histórii Handlová nepatrila pod správu Nitry (viď mapa 1.5.). V rokoch 1990-1996 bola Handlová 
jedným z obvodných centier. Po zmene v usporiadaní štátnej územnej správy v roku 1996 dochádza k ďalšej historickej 
zmene, keďže Handlová sa stáva v rámci okresu Prievidza prvý raz súčasťou Trenčianskeho kraja (viď mapa č. 1.1.). 
Podľa výsledkov ostatného sčítania obyvateľov, domov a bytov žilo v roku 2001 v Handlovej 18 018 obyvateľov.23 K 1: 
januáru 2008 malo mesto 17 688 obyvateľov, čím sa potvrdzuje istá stagnácia početnosti populácie mesta, ktorú pozorujeme 
od 90. rokov 20. storočia, čiastočne i v súvislosti s útlmom baníctva – dlhodobého dominantného zamestnávateľa v meste. 

1.4. ZHRNUTIE 
Mesto Handlová je jedným z priemyselných centier regiónu horná Nitra a okresu Prievidza. Rozloha vymedzeného územia je 
85,5 km² a k 1. januáru 2007 tu žilo 17 950 obyvateľov. Územie mesta sa nachádza v prechodnej oblasti medzi stredným a 
západným Slovenskom v Hornonitrianskej kotline, rozprestierajúc sa prevažne v jej podcelku zvanom Handlovská kotlina. 
Kotlinu obklopujú pohoria Vtáčnik, Kremnické vrchy a Žiar. Dôležitú úlohu pri vzniku a rozvoji osídlenia mesta mala aj 
konfigurácia riečnej siete, najmä rieky Handlovka, ktorá tvorí os územia. 

Počiatky osídlenia územia dnešnej Handlovej siahajú do eneolitu. Prvá písomná zmienka o je z roku 1376, mestské výsady 
boli Handlovej udelené až v roku 1839 (a znovu potvrdené v roku 1960). Mesto výrazne zmenilo svoj charakter až v 20. 
storočí v súvislosti s ťažbou uhlia a obzvlášť po skončení druhej svetovej vojny – počas socializmu bolo budované ako jedno 
z centier baníctva na hornej Nitre.  

Z hľadiska územného členenia je Handlová súčasťou okresu Prievidza, prvého v poradí medzi deviatimi okresmi 
Trenčianskeho kraja podľa rozlohy (960 km²), ako aj počtu obyvateľov (139 502) v roku 2005. V rokoch 1960-1990 bolo 
mesto súčasťou okresu Prievidza v rámci Stredoslovenského kraja so sídlom v Banskej Bystrici, pričom prvýkrát v histórii 
tak Handlová spolu so svojím zázemím nepatrili pod správu Nitry. Túto anomáliu nahrádza po zmene v usporiadaní štátnej 
územnej správy v roku 1996 ďalšia, odkedy je Handlová súčasťou okresu Prievidza patriaceho do Trenčianskeho kraja. 
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11. Šály, R. – Šobocká, J. – Šurina, B. (2000): Morfogenetický klasifikačný systém pôd Slovenska. VÚPaOP, Bratislava,    
s. 33-37. 

12. Štatistický úrad SR (1992): Sčítanie ľudu, bytov a domov v roku 1991. Štatistický úrad SR, Bratislava. 

13. Štatistický úrad SR (2001): Sčítanie obyvateľov, bytov a domov v roku 2001. Štatistický úrad SR, Bratislava. 

                                                                 
21 Szalay a kol. (2007) 
22 V roku 1920 Baňa Handlová zamestnávala 2 517 ľudí, v roku 1962 to bolo 4 363 zamestnancov a v roku 2000  už len 2 196 zamestnancov. V súčasnosti tu 
pracuje približne 600 zamestnancov. 
23 Štatistický úrad SR (2001) 
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2. ĽUDSKÝ POTENCIÁL Z MIMOEKONOMICKÉHO H ĽADISKA 

K 1.januáru 2008 mesto Handlová malo 17 688 obyvateľov. Na základe toho bolo 46. najväčším mestom Slovenska podľa 
poctu obyvateľov. 

Pri poslednom sčítaní obyvateľstva, k 26. máju 2001, mesto Handlová malo 18 018 obyvateľov. To je viac, ako malo v 
sčítaniach kedykoľvek predtým (viď tab. č. 2.1.). Pri poslednom sčítaní teda dosiahlo historicky najvyšší počet obyvateľov 
(hoci v intercenzálnom období 90. rokov bol tento počet ešte vyšší). Oproti roku 1991 sa počet obyvateľov mesta zvýšil 
o 183. Relatívny prírastok za obdobie medzi dvoma nasledujúcimi sčítaniami predstavuje iba jedno percento. 

Tab. č. 2.1.: Počet obyvateľov mesta pri sčítaní obyvateľstva (1961-2001) 

Prinajmenšom od roku 1970 mesto má pri 
každom sčítaní ľudu viac obyvateľov. Či to 
bude platiť aj pri nasledujúcej príležitosti, 
v roku 2011, alebo mesto prvý raz bude mať 
menej obyvateľov, môže byť iba predmetom 
dohadov.  

Asi najviac môže napovedať populačný vývoj 
mesta za obdobie jednoročných intervalov od 
roku 199124. 

Zdroj: údaje poskytnuté Mestským úradom v Handlovej 

Do roku 1996 sa počet obyvateľov 
Handlovej nepretržite zvyšoval (viď graf č. 
2.1.). V tom i nasledujúcom roku dosiahol 
historicky najvyššiu hodnotu (18 559). 
Rokom 1998 sa začalo obdobie v podstate 
trvalého úbytku obyvateľstva. Ten bol taký 
veľký, že v roku 2006 mesto malo menej 
obyvateľov ako v roku 1991 a v roku 2007 
dokonca menej ako 18 000 obyvateľov. 
Medziročný úbytok obyvateľstva kolíše od 
niekoľkých desiatok do vyše stovky osôb.  

Koľko obyvateľov mesto bude mať napríklad 
o 5, 10, 15 rokov, je možné odhadnúť za 
predpokladu, že nedôjde k podstatným 
zmenám jeho populačného vývoja. Z radu 
populačných projekcií, ktoré na to slúžia, 
sme použili model aritmetického rastu, ktorý 
umožňuje veľmi dobré predpovede vo 
všetkých veľkostných kategóriách mestských 

regiónov Slovenska.25 Model vychádza z predpokladu, že absolútny prírastok alebo úbytok obyvateľstva za nejakú jednotku 
času, čo je obvykle rok, je po celý odhadovaný čas konštantný. Akoby mestu každý rok pribudlo alebo len ubudlo rovnako 
veľa obyvateľov. Na základe toho, že oproti začiatku časového radu použitého na projekciu (roku 1991) mesto má o 142 
obyvateľov menej, sa predpokladá, že v nasledujúcom období ich bude ešte menej. Ak by od roku 2007 každoročný úbytok 
predstavoval 8,9 osoby, ako dosiaľ v priemere, na konci roka 2013 by mesto malo 17 896 obyvateľov (viď graf č. 2.1.). 

Vývoj počtu obyvateľov nejakej územnej jednotky závisí jednak od intenzity rodenia (sa) a umierania miestnej populácie a 
jednak od veľkosti jej migrácie. Zmeny prvého druhu predstavujú prirodzený pohyb obyvateľstva. Sťahovanie zasa 
mechanický pohyb obyvateľstva. 

2.1. PRIRODZENÝ POHYB OBYVATE ĽSTVA 
Podstatné je, či za istý čas viac obyvateľov mesta zomrie, ako za ten čas (živo) narodí, alebo nie. Ak je viac zomretých ako 
narodených, ide o prirodzený úbytok obyvateľstva alebo vymieranie populácie. V opačnom prípade hovoríme o prirodzenom 
prírastku obyvateľstva.26  

Handlová v podstate od roku 1997 zaznamenáva prirodzený úbytok obyvateľstva, keď viac obyvateľov mesta za rok zomrie, 
ako sa narodí (viď tab. č. 2.2.). Rozdiel, ktorý je výsledkom tejto rovnice, sa pohybuje v rozsahu niekoľkých desiatok osôb. 

 

 

 

                                                                 
24 Populačný vývoj mesta v širšom zmysle slova, teda nielen vývoj počtu obyvateľov, ale aj vývoj pôrodnosti, úmrtnosti, migrácie atď. 
25 Bezák – Holická (1995) 
26 Je zrejmé, že ide o rozdiel medzi počtom živonarodených a počtom zomretých. Ak výsledok má kladnú hodnotu ( > 0), hovoríme o prirodzenom prírastku, 
záporný rozdiel sa označuje ako prirodzený úbytok ( < 0). 

rok sčítania počet obyvateľov mesta prírastok (+) / úbytok (-) 

1961 15 583  

1970 17 211 +1628 

1980 17 777 +566 

1991 17 835 +58 

2001 18 018 +183 

Graf č. 2.1.: Vývoj a projekcia počtu obyvateľov mesta 
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Tab. č. 2.2.: Vývoj prirodzeného prírastku obyvateľstva mesta 

Aj hrubá miera prirodzeného prírastku sa 
z dlhodobého hľadiska znižuje. Kým v prvej polovici 
90. rokov ročne na 1 000 obyvateľov mesta 
priemerne dvaja spoluobčania pribudli, od roku 2001 
dvaja ubudli. Jednotlivé hodnoty tohto ukazovateľa 
síce kolíšu, ale v zásade sa pohybujú pod úrovňou 
celoštátneho priemeru, a to aj za rok 2006, keď hrubá 
miera prirodzeného prírastku mesta dosiahla svoju 
najnižšiu hodnotu za niekoľko rokov.27 Zo 138 miest 
Slovenska ju nižšiu malo 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: údaje poskytnuté Mestským úradom v Handlovej 

2.1.1. PÔRODNOSŤ  

Z dlhodobého hľadiska sa počet novonarodených obyvateľov mesta Handlová znižuje. Kým v prvej polovici 90. rokov 
sa za jeden kalendárny rok narodilo priemerne 204 osôb, od roku 2001 iba 140. V roku 2006 sa narodilo o 53 obyvateľov 
mesta menej ako v roku 1991. 

Znižovanie pôrodnosti v populácii mesta vyplýva aj z porovnania hodnôt hrubej miery pôrodnosti. Kým v prvej polovici 90. 
rokov pripadalo na 1 000 obyvateľov štatistického stredného stavu28 priemerne 11 živonarodených, od roku 2001 ani nie 8 
(7,7). V roku 2006 to bolo 7,5 a to je pod úrovňou celoslovenského priemeru (10,0) i väčšiny miest Slovenska. Zo 138 miest 
nižšiu hrubú mieru živorodenosti malo iba 11.29 

Úroveň pôrodnosti je závislá jednak od štruktúry obyvateľstva a jednak od jeho celkovej situácie (súhrnu životných a iných 
podmienok). Vzhľadom na vývoj vekovej štruktúry populácie Slovenska, prvého z tejto dvojice faktorov, malo už v 90. 
rokoch 20. storočia dôjsť k štatisticky relevantnému zvýšeniu pôrodnosti. Očakávalo sa totiž, že početné skupiny narodených 
v 70. rokoch dosiahnu vek najvyššej sobášnosti a to by sa malo zákonite prejaviť zvýšením počtu novonarodených. Pod 
vplyvom sociálno-ekonomických zmien, ku ktorým došlo počnúc rokom 1989 (druhý z dvojice faktorov), sa však 
reprodukčné správanie populácie zmenilo.30  

Úroveň pôrodnosti na Slovensku sa zvýšila o čosi neskôr, ako sa predpokladalo. V rokoch 2003, 2004 a 2005 sa narodilo viac 
živých detí ako v predchádzajúcom roku. Dôvodom toho je, že sa postupne uskutočňujú sobáše, ku ktorým by ľudia pristúpili 
už v 90. rokoch, keby nemali iné priority alebo preferencie, a zákonite aj pôrody.31 

V populácii Handlovej sa počet novonarodených medziročne zvýšil v rokoch 2003 a 2005. Môžeme sa len domnievať, že to 
súvisí s „odkladom pôrodov do vyššieho veku.“32 

Živorodenosť ako počet pôrodov živých detí je obmedzená potratovosťou, obzvlášť umelými potratmi. Čím menej 
tehotenstiev sa ukončí vonkajším zásahom (interrupcia), tým viac živých detí sa môže narodiť. 

V roku 2006 sa v populácii Handlovej interrupciou ukončilo viac ako každé štvrté tehotenstvo (28,2% toho roku pôrodom 
alebo potratom ukončených tehotenstiev). To je nad úrovňou celoslovenského priemeru (19,5%) i väčšiny miest Slovenska. 
Zo 138 miest vyššiu úroveň umelej potratovosti malo iba 13.33 Na 100 narodených tu dokonca pripadalo až 46 umelých 
potratov a to je 10. najvyššia hodnota medzi mestami.34 Úroveň umelej potratovosti obyvateliek mesta teda možno označiť za 
pomerne vysokú. To sa, pochopiteľne, negatívne odráža na počte novonarodených obyvateľov mesta. Mohol by byť 
podstatne vyšší, keby nebolo tak veľa umelých potratov. Úroveň umelej potratovosti sa všeobecne dáva do súvislosti aj so 
stupňom religiozity. Čím vyšší je, tým menšia časť tehotenstiev sa ukončí interrupciou.35  

                                                                 
27 Za rok 2006 sa podľa údajov štatistického úradu hrubá miera prirodzeného prírastku Handlovej rovná -1,4, celoslovenský priemer predstavuje +0,1. 
28 Počet obyvateľov k 1. júlu daného roka. Pre nedostatok údajov o počte obyvateľov mesta k 1. júlu sme stredný stav obyvateľstva vypočítali ako priemer 
hodnôt počtu obyvateľov k 1. januáru príslušného roka a počtu obyvateľov k 1. januáru nasledujúceho roka. 
29 Stupava, Brezová pod Bradlom, Nová Dubnica, Holíč, Sliač, Štúrovo, Vysoké Tatry, Tlmače, Bojnice, Trenčianske Teplice a Dudince. 
30 Priemerný vek žien pri pôrode, a to aj pri tom prvom, sa neustále zvyšuje, počet detí na jednu rodinu sa znižuje, pribúda narodených mimo manželstva, 
neformálnych spolužití (spolužití muža a ženy bez sobáša) i domácností jednotlivcov. Aj takéto správanie je prejavom západoeurópskeho reprodukčného modelu. 
31 Vaňo a kol. (2005) 
32 Napríklad Vaňo a kol. (2005), Jurčová a kol. (2006) 
33 Štúrovo, Liptovský Hrádok, Nové Zámky, Sliač, Rimavská Sobota, Rožňava, Dunajská Streda, Lučenec, Tornaľa, Gelnica, Poltár, Šurany a Spišská Stará Ves. 
Rovnakú úroveň umelej potratovosti (na dve desatinné miesta) ako Handlová mali Velký Meder, Rajecké Teplice, Banská Štiavnica a Komárno. 
34 Vyššiu mali iba Liptovský Hrádok, Štúrovo, Rožňava, Nové Zámky, Sliač, Dunajská Streda, Spišská Stará Ves, Lučenec a Rimavská Sobota. Celoslovenský 
priemer indexu potratovosti, ako sa tento ukazovateľ nazýva, predstavuje 26,3. 
35 Pastor (2000) 

rok narodení zosnulí 
prirodzený 

prírastok (+) / 
úbytok (-) 

1991 187 152 +35 

1992 223 133 +90 

1993 234 186 +48 

1994 184 164 +20 

1995 194 161 +33 

1996 173 155 +18 

1997 163 167 -4 

1998 159 179 -20 

1999 171 167 +4 

2000 161 175 -14 

2001 147 182 -35 

2002 130 172 -42 

2003 150 183 -33 

2004 124 154 -30 

2005 159 210 -51 

2006 134 162 -28 
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2.1.2. ÚMRTNOSŤ  

Počet nových úmrtí v populácii Handlovej zväčša kolíše od 150 do 190 (osôb ročne). Jeho vývoj nemá jednoznačný 
smer, len jeho vývojová krivka mierne stúpa. Jednotlivé medziročné prírastky alebo úbytky zosnulých obyvateľov mesta 
sa až na niekoľko prípadov pohybujú v rozsahu jednej alebo dvoch desiatok osôb, výnimočne (iba tri razy) predstavujú viac 
ako 30 osôb. V priemere ide o 20 osôb. Domnievame sa, že výkyvy sú skôr náhodné, nemajú povahu zákonitosti. Ich veľkosť 
môže byť ovplyvnená aj výskytom náhodných úmrtí alebo, naopak, ich absenciou. 

Z dlhodobého hľadiska sa v populácii mesta zvyšuje aj hrubá miera úmrtnosti. Vrchol dosiahla v roku 2005, keď na 1 000 
obyvateľov stredného stavu pripadlo až 11 zomretých. Už v roku 2006 to však bolo približne 9 (podľa údajov štatistického 
úradu 8,93‰ stredného stavu obyvateľstva mesta) a to je menej, ako predstavuje vtedajší celoslovenský priemer (9,9‰) 
i priemer okresu Prievidza (9,5‰). Zo 138 miest Slovenska malo vyššiu hrubú mieru úmrtnosti 63.36  

Za problém obyvateľstva Handlovej však možno považovať pomerne vysokú úroveň dojčenskej úmrtnosti. V roku 2006 tu 
štatisticky na 1 000 živonarodených pripadlo 15 zomretých detí do jedného roka. Takáto miera dojčenskej úmrtnosti je 
vysoko nad úrovňou celoslovenského priemeru (6,6). Zo slovenských miest ju ešte vyššiu malo iba 23.37 Aj v prípade 
Handlovej to je možné odôvodniť predovšetkým (neoficiálne) nezanedbateľným podielom rómskeho etnika (viď ďalej v 
texte). 

Z dostupnej štatistiky vyplýva, že ani životné prostredie okresu Prievidza neznemožňuje jeho populácii, aby v štatistickom 
priemere žila dlhšie ako obyvatelia väčšiny ostatných obvodov Slovenska38. Ukazovateľom je stredná dĺžka života pri 
narodení, ktorá vyjadruje priemerný počet rokov, ktoré za predpokladu, že sa nezmenia úmrtnostné pomery, prežije práve 
narodený člen populácie. Stredná dĺžka života pri narodení žien z obvodu Prievidza za obdobie 2000-2003 predstavovala 
78,77 roka, čo bola 6. najvyššia hodnota na Slovensku. U mužov to bolo 71,39 roka, čo bola dokonca 2. najvyššia hodnota. 

Na úmrtnostných pomeroch obyvateľstva Handlovej sa môžu v nemalej miere odraziť zdravotné špecifiká rómskeho etnika. 
Zdravotný stav väčšiny občanov rómskej národnosti je totiž všeobecne oproti nerómskej populácii Slovenska horší. Platí, že 
Rómovia sa dožívajú v priemere o 15 rokov nižšieho veku ako zvyšok populácie. Muži žijú priemerne 55 rokov, ženy o štyri 
roky dlhšie. Takáto nízka dĺžka života súvisí so spôsobom života a s tým, v akých podmienkach žijú. Toto zovšeobecnenie sa 
nepochybne vzťahuje aj na rómsku osadu v Handlovej v mieste bývalej baníckej kolónie, obzvlášť keď mnohí jej obyvatelia 
neplatia za energie či vodu.39 

2.2. MECHANICKÝ POHYB OBYVATE ĽSTVA 
Sťahovanie alebo migrácia obyvateľstva jednej územnej jednotky sa na rozdiel od prirodzeného pohybu týka nielen jej samej, 
ale aj populácie za jej hranicami. Do akej miery sa jednej alebo druhej strany týka, závisí od toho, v akom pomere sú dve 
skupiny jej obyvateľov – prisťahovaní a vysťahovaní.  

Základnou mierou migrácie je migračné saldo, ktoré vyjadruje rozdiel počtu prisťahovaných a počtu vysťahovaných z nejakej 
územnej jednotky za istý čas. Ak výsledok má kladnú hodnotu, ide o migračný prírastok alebo zisk obyvateľstva sťahovaním. 
Ak zápornú, hovoríme o migračnom úbytku alebo strate obyvateľstva sťahovaním. 

Tab. č. 2.3.: Vývoj migračného salda obyvateľstva mesta  

Ešte začiatkom 90. rokov Handlová sťahovaním 
získavala obyvateľov, keď sa ročne do mesta 
prisťahovalo viac ľudí, ako sa z neho odsťahovalo (viď 
tab. č. 2.3.). Od roku 1995 mesto začalo zažívať 
migračný úbytok obyvateľstva. Ani v rokoch 1997 
a 1999 migračný prírastok nenadobudol významné 
hodnoty (2 obyvatelia) a v roku 2003 rozdiel počtu 
prisťahovaných a počtu odsťahovaných dosiahol 
nulový výsledok.  

Len od roku 2000 mesto sťahovaním stratilo o 48 
obyvateľov viac, ako získalo od roku 1991. Ročne 
takto stratí priemerne 8 obyvateľov. Jednotlivé 
hodnoty migračného salda i jeho medziročné prírastky 
alebo úbytky však značne kolíšu, čo migračné 
správanie obyvateľstva robí menej pochopiteľným a 
vysvetliteľným ako jeho reprodukčné správanie. 

Najväčší migračný úbytok Handlová zažila v roku 
2005, hoci sa do mesta v ten rok prisťahovalo pomerne 
veľa ľudí (192). Počet odsťahovaných totiž dosiahol 
rekordnú hodnotu (283). Čo viedlo k vysťahovalectvu 
takéhoto rozsahu, nie je jasné.  

Zdroj: údaje poskytnuté Mestským úradom v Handlovej 

                                                                 
36 Medzi nimi Nováky i Bojnice. Z miest okresu iba Prievidza bola na tom lepšie. 
37 Miera dojčenskej úmrtnosti mesta Prievidza (4,7) dosahuje ani nie tretinu hodnoty Handlovej. Nováky a Bojnice dokonca mali nulovú hodnotu dojčenskej 
úmrtnosti. 
38 Obvod Prievidza tvoria okresy Prievidza a Partizánske. 
39 V Handlovej chcú vybudovať vzorovú rómsku osadu. TASR, 25.12.2006. 

rok prisťahovaní odsťahovaní 
migračný prírastok (+) 

/ úbytok (-) 

1991 331 257 +74 

1992 276 199 +77 

1993 269 192 +77 

1994 231 188 +43 

1995 146 176 -30 

1996 125 143 -18 

1997 175 173 +2 

1998 189 226 -37 

1999 190 188 +2 

2000 161 202 -41 

2001 121 189 -68 

2002 162 238 -76 

2003 215 215 0 

2004 194 213 -19 

2005 192 283 -91 

2006 223 251 -28 
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Domnievame sa však, že môže ísť aj o fenomén odchodu mladých ľudí v produktívnom veku za prácou do ekonomicky 
vyspelejších krajín, ktorý sa začal prejavovať po vstupe Slovenska do Európskej únie, čomu nasvedčuje aj to, že aj v roku 
2006 sa z mesta odsťahovalo pomerne veľa ľudí, dokonca najviac po rokoch 2005 a 1991. Migračný úbytok za tento rok 
dosiahol podstatne menšiu hodnotu len vďaka tomu, že sa sem prisťahovalo najviac ľudí od roku 1994. 

Stotožňujeme sa s tým, že k odchodu z mesta ľudí vedie najmä „nedostatok pracovných príležitostí, kvalita a zameranie 
ponuky práce“, ako aj finančné ohodnotenie práce40. Niektoré z týchto dôvodov však majú pôvod na strane pracovnej sily. Jej 
kvalifikácia nemusí vyhovovať požiadavkám zamestnávateľov sídliacich v mieste jej bydliska alebo v meste Prievidza, kam 
by bolo možné najľahšie dochádzať za prácou. Primárnym dôvodom nerovnováhy na miestnom trhu práce, ktorej ukážkovým 
prejavom je nezamestnanosť, teda môže byť neperspektívne (požiadavkám zamestnávateľov nevyhovujúce) zameranie 
výučby v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová alebo Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Ak vysťahovaní sú v reprodukčnom veku, stúpajúca tendencia vývoja migračného úbytku sa môže nepriaznivo odraziť na 
úrovni pôrodnosti, a to znížením počtu novonarodených obyvateľov mesta. Ľudia, ktorí sa presťahujú z rodinných alebo 
pracovných dôvodov, čo sú najčastejšie prípady, sú totiž vo väčšine alebo v mnohých prípadoch v takom veku, že (už alebo 
ešte) môžu mať deti, ak to už nemajú v úmysle.41 Strata obyvateľstva migráciou má teda nepriaznivý účinok na vývoj 
populácie. Naopak, prisťahovalectvo rozširuje jej terajší reprodukčný i ľudský potenciál v širšom slova zmysle. Napríklad 
Mládek (1992) konštatuje, že cieľové regióny zväčša získavajú obyvateľstvo v reprodukčnom (a produktívnom) veku a to 
„prináša určitú dynamiku prirodzeného pohybu obyvateľstva“. 

2.3. CELKOVÝ POHYB OBYVATE ĽSTVA 
Ešte v prvej polovici 90. rokov mesto 
Handlová dosahovalo celkový prírastok 
obyvateľstva, keď v rokoch 1991-1994 malo 
prirodzený i migračný prírastok. Najprv 
migračný a potom aj prirodzený úbytok 
obyvateľstva však viedli k tomu, že 
(s prestávkou v roku 1999) mesto už od 
roku 1997 zaznamenáva celkový úbytok 
obyvateľstva. 

Od roku 2001 krivka celkového pohybu 
obyvateľstva Handlovej zreteľne kopíruje 
krivku jeho migračného pohybu (viď graf č. 
2.2.). Na celkovom úbytku obyvateľstva sa 
teda podieľa predovšetkým jeho 
vysťahovalectvo. V prvom rade od jeho 
rozsahu závisí veľkosť celkového úbytku 
obyvateľstva mesta. Tento sa zatiaľ 
pohybuje v rozsahu 150 osôb. 

  

2.4. ŠTRUKTÚRA OBYVATE ĽSTVA 

2.4.1. VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATE ĽSTVA 

Či populácia Handlovej starne, prípadne aká stará je, závisí od toho, aké zastúpenie majú tri hlavné skupiny obyvateľov 
mesta podľa veku alebo niektoré z nich.42 V roku 2006 takmer dve tretiny obyvateľov mesta boli v produktívnom veku, teda 
vo veku, keď väčšina ľudí je ekonomicky aktívna, čiže pracuje, alebo aspoň môže pracovať (viď tab. č. 2.4.).43 

Tab. č. 2.4.: Zmeny vekovej štruktúry obyvateľstva mesta  

Väčšiu časť zvyšku predstavovali 
dôchodcovia, menšiu časť deti. V roku 1991 
(podľa všetkého už dlho predtým a ešte istý 
čas potom) to bolo naopak. Kým v 
predproduktívnom veku bola štvrtina 
populácie mesta, v poproduktívnom veku 
bolo 16% populácie. V absolútnom vyjadrení 
to znamená, že detí bolo 1,5-krát viac ako 
dôchodcov. 

Zdroj: Štatistický úrad SR (2007), prepočty autori 

                                                                 
40 ÚPN mesta Handlová (aktualizácia 2006). Zmeny a doplnky č. 2. Návrh textovej časti, diel „A“. 
41 Je dokonca možné, že ide najmä o bezdetných ľudí, ktorí sa rozhodli presťahovať sa s cieľom natrvalo sa usadiť a mať deti. Nezabúdajme, že obyvatelia 
Slovenska sa oproti mnohým iným krajinám sťahujú zriedkavejšie. Priemerný našinec sa nesťahuje niekoľko ráz za život. Aj jedna zmena bydliska mu stačí. 
42 Tri hlavné skupiny obyvateľstva podľa veku sú: 1. predproduktívny vek predstavuje 0 – 14 rokov; 2. produktívny vek je u mužov 15 – 59 rokov a u žien 15 – 
54 rokov; 3. poproduktívny vek je u mužov 60 rokov a viac a u žien 55 rokov a viac. 
43 Vo väčšine prípadov sa vysokým podielom obyvateľstva v produktívnom veku vyznačujú také regióny, kde sa už kedysi, v minulosti, sústreďovali najväčšie 
zdroje pracovnej sily (Jurčová a kol. 2004). 

rok 1991 2006 

obyvatelia mesta vo veku počet % 
obyvateľstva 

počet % 
obyvateľstva 

predproduktívnom 4 393 24,6 2 460 13,9 

produktívnom 10 570 59,3 11 622 65,6 

poproduktívnom 2 872 16,1 3 635 20,5 

spolu 17 835 100,0 17 717 100,0 

Graf č. 2.2.: Vývoj celkového pohybu obyvateľstva mesta 
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Oproti roku 1991 je medzi obyvateľmi mesta o 44% menej detí a, naopak, o takmer 27% viac starých ľudí44. Takéto zmeny 
vo vekovej štruktúre znamenajú, že populácia štatisticky starne. Starnutie populácie, ako sa tento jav nazýva, má závažné 
sociálno-ekonomické dôsledky45.  

Je všeobecne známe, že úroveň života, medicíny i zdravotnej starostlivosti zaznamenali taký vzostup, že každá ďalšia 
generácia sa môže v priemere dožiť aj o niekoľko rokov vyššieho veku. To znamená, že osôb v poproduktívnom veku, ktorý 
v podstate zodpovedá dôchodkovému veku, neubúda toľko, koľko by inak ubudlo, zatiaľ čo tento vek postupne dosahujú 
populačne silné povojnové ročníky a do produktívneho veku „dospievajú“ stále menšie skupiny narodených v 80. a 90. 
rokoch minulého storočia.46 

Kým v roku 1991 na 100 detí do 14 rokov pripadalo 65 poproduktívnych obyvateľov Handlovej, v roku 2006 o celých 82 
viac, t. j. 147 (viď tab. č. 2.5.). Tento ukazovateľ sa nazýva index starnutia a vzostup jeho hodnoty signalizuje starnutie 
populácie.  

Tab. č. 2.5.: Starnutie populácie mesta 

Takýto vývoj môže zhoršiť aj investičné vyhliadky mesta. 
Nielen od kvality, ale aj od kvantity pracovnej sily totiž 
závisí, či v mieste jej bydliska nejaký investor lokalizuje 
výrobu alebo inú podnikateľskú činnosť. Predstavitelia 
developerských firiem potvrdili, že pri investičnom 
rozhodovaní berú do úvahy aj index starnutia.47  

Zdroj: Štatistický úrad SR (2007), prepočty autori 

Z miest okresu má index starnutia nižší iba Prievidza (134,8)48, takže z tohto hľadiska je Handlová vo výhode oproti 
Bojniciam i Novákom. Toto hľadisko však pri rozhodovaní investora nemusí byť rozhodujúce. Ako sme už spomenuli, 
pracovnú silu uvoľnenú v dôsledku útlmu ťažby uhlia, ktorá je v tomto meste dominantným priemyselným odvetvím, by 
miestni zamestnávatelia nemuseli absorbovať. Táto pracovná sila totiž nemusí mať kvalifikáciu vyhovujúcu ich 
požiadavkám.49 U mužov je index starnutia oveľa nižší ako u žien. Muži totiž v štatistickom priemere zomierajú mladší. V 
populácii Handlovej na 100 detí do 14 rokov pripadá približne rovnako veľa starých mužov (99,9) a takmer dva razy toľko 
starých žien (198,3). Je zrejmé, že starnutie sa týka predovšetkým ženskej časti populácie. Viditeľným prejavom toho je 
prevaha žien v poproduktívnom veku. 

Po decentralizácii verejnej správy, ktorou územnej samospráve pripadla aj istá právomoc v oblasti sociálnych vecí, starnutie 
populácie ovplyvňuje aj ekonomiku obcí a miest. Starším ľuďom, vzhľadom na ich vek a s tým súvisiace problémy, bude 
treba poskytnúť opatrovateľskú službu, prepravnú službu či starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb. Čím viac 
takýchto ľudí je, tým väčšiu finančnú záťaž ich sociálne zabezpečenie predstavuje. Z tohto hľadiska je nepodstatné, koľko 
ľudí sa narodí. Aj keby sa rodilo čoraz viac nových obyvateľov mesta, starých ľudí môže len pribúdať. Starnutie populácie je 
možné len zmierniť, nie zastaviť.50 

2.4.2. VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATE ĽSTVA 

Vzdelanosť je nevyhnutnou podmienkou na realizáciu ľudského potenciálu. Čím vyššie vzdelanie človek má, tým viac 
možností sebarealizácie sa mu núka. Pri poslednom sčítaní obyvateľstva, v máji 2001, Handlová mala nižšiu vzdelanostnú 
úroveň obyvateľstva ako zvyšok okresu Prievidza (viď tab. č. 2.6.). Priemer zvyšku okresu však vylepšuje pomerne vysoká 
vzdelanostná úroveň obyvateľstva okresného mesta. 

Tab. č. 2.6.: Vzdelanostná štruktúra obyvateľov mesta a zvyšku okresu  

Handlová má relatívne viac obyvateľov so 
stredoškolským vzdelaním bez maturity i takých, 
ktorí majú iba základné vzdelanie. Je 
pravdepodobné, že štatistiku mesta zhoršuje 
pomerne početné rómske etnikum. Vzhľadom na 
to, že mesto má podstatne viac obyvateľov 
rómskej národnosti, ako uvádzajú oficiálne 
zdroje (viď ďalej v texte), vzdelanostná úroveň 
populácie mesta je ešte nižšia, ako vyplynulo 
z posledného cenzu v roku 2001. Na druhej 
strane, oproti zvyšku okresu mesto má 
percentuálne menej obyvateľov s maturitou 
i s vysokoškolským vzdelaním. V okresnom 
meste žije väčšina (53%) vysokoškolsky 
vzdelaných obyvateľov okresu. 

Zdroj: Štatistický úrad SR (2001), prepočty autori 

                                                                 
44 „starí ľudia“ – osoby v poproduktívnom veku 
45 V dôsledku pribúdania starých ľudí rastú verejné výdavky na zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie; ak ubúda pracovnej sily, ekonomické zaťaženie 
obyvateľstva sa zvyšuje; mení sa celková spoločenská klíma, keď stále väčšiu váhu nadobúdajú záujmy a potreby stále početnejšej skupiny starších ľudí 
(Prognóza vývoja zamestnanosti do roku 2015). 
46 Vaňo a kol. (2005) 
47 Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi na jeho zlepšovanie 
48 Z údajov štatistického úradu za rok 2006 vyplýva, že Nováky majú index starnutia rovný 172,6 a Bojnice 247,1. Priemer okresu Prievidza predstavuje 144,0. 
49 Moody’s (2007) 
50 Vaňo (2001) 

rok 1991 2006 

index starnutia 65,4 147,8 

index ekonomického zaťaženia 68,7 52,4 

index ekonomickej závislosti starých ľudí 27,2 31,3 

územná jednotka mesto Handlová okres bez Handlovej 

vzdelanie počet % počet % 

základné 4 249 23,6 22 829 18,6 

učňovské alebo stredné odborné (bez 
maturity) 

5 426 30,1 33 968 27,7 

úplné učňovské, stredné odborné alebo 
stredné všeobecné (s maturitou) 

3 785 21,0 30 889 25,2 

vyššie alebo vysokoškolské 880 4,9 8 709 7,1 

bez školského vzdelania 35 0,2 172 0,1 

bez udania vzdelania 347 1,9 2 420 2,0 

deti do 16 rokov 3 296 18,3 23 439 19,1 

spolu 18 018 100,0 122 426 100,0 
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Ak odhliadneme od detí do 16 rokov, ľudí, ktorí svoje vzdelanie neuviedli, alebo žiadne nemajú, najmenej každý tretí 
obyvateľ Handlovej mal v čase sčítania stredoškolské vzdelanie bez maturity (38%). Ďalších 30% populácie mesta 
predstavovali ľudia so základným vzdelaním a 26% ľudia so základným vzdelaním. 

Je pravdepodobné, že ľudí bez školského vzdelania i tých so základným vzdelaním bude čoraz menej. V prvom prípade môže 
ísť najmä o najstarších členov populácie a tí postupom krátkeho času zomrú. V druhom prípade sa zasa ukáže, že čoraz viac 
členov populácie po absolvovaní povinnej školskej dochádzky pokračuje v štúdiu. Je isté, že od roku 2001 sa vzdelanostná 
úroveň populácie mesta zvýšila. Ľudia, ktorí v tom čase mali iba základné alebo stredoškolské vzdelanie, totiž mohli 
pokračovať v štúdiu. Koľko obyvateľov mesta za ten čas absolvovalo strednú alebo vysokú školu, však nie je známe.  

Počet stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov Slovenska sa zvyšuje. Po novembri 1989 sa ľuďom otvorili 
nové perspektívy – možnosti sebarealizácie a osobnej zodpovednosti. Mnohí to využili na to, aby si vzdelanie doplnili alebo 
rozšírili. Rast vzdelanostnej úrovne populácie sa musí odraziť aj na vývoji pôrodnosti. Je vedecky dokázané, že vek najvyššej 
plodnosti významne závisí od ukončenia procesu vzdelávania.51 Veľa žien, ktoré by už mohli byť matkami, sa najskôr snaží 
vyštudovať, nato získať uspokojivé spoločenské a pracovné postavenie, až potom si založí rodinu.52 Štúdium tak vedie 
k odďaľovaniu pôrodov. 

Vzdelávanie sa determinuje aj celkový počet detí. Čím vyššie vzdelanie žena má, tým menej detí má v priemere. Všeobecne 
platí, že na západnom Slovensku ženy majú vyššiu vzdelanostnú úroveň a súčasne majú priemerne menej detí. Naopak, ženy 
na juhovýchode, východe a v odľahlých regiónoch severného Slovenska majú nižšiu vzdelanostnú úroveň a majú v priemere 
viac detí.53 Na druhej strane sa nižšia úroveň vzdelania môže odraziť na dĺžke života.54 Čím vyššia je vzdelanostná úroveň, 
tým väčšia je nádej na ovplyvnenie dĺžky života výchovou alebo vzdelávaním.55 

2.4.3. ŠTRUKTÚRA OBYVATE ĽSTVA PODĽA POHLAVIA 

Zloženie obyvateľstva mesta Handlová podľa pohlavia nevybočuje z celoštátneho priemeru. Aj väčšinu mestskej populácie 
predstavujú ženy (viď tab. č. 2.7.). To sa zdôvodňuje predovšetkým početnou prevahou žien v poproduktívnom veku nad 
rovnako starými mužmi. 

Tab. č. 2.7.: Štruktúra obyvateľov mesta a zvyšku okresu podľa pohlavia 

 

Ak sa deti týchto žien z mesta odsťahovali, 
alebo ešte len odsťahujú, zabezpečiť 
starostlivosť o ne podľa všetkého pripadne 
mestu. Aj k tomuto môže viesť 
vysťahovalectvo. 

 

Zdroj: Štatistický úrad SR (2001), prepočty autori 

2.4.4. NÁRODNOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATE ĽSTVA 

Oficiálne viac ako 96% populácie Handlovej predstavujú občania slovenskej národnosti (viď tab. č. 2.8.). 

Tab. č. 2.8.: Štruktúra obyvateľov mesta a zvyšku okresu podľa národnosti 

Inú ako slovenskú národnosť síce nemalo ani 
jedno percento obyvateľstva mesta, no tento 
údaj nemôže zodpovedať skutočnosti. Údajne 
asi až 90% z 800 obyvateľov rómskej osady 
je rómskeho pôvodu.56 Za tohto predpokladu 
len v osade žije približne 720 Rómov a to je 
viac ako 4,5-násobne viac oproti údaju zo 
sčítania obyvateľstva 2001.  

Takáto veľká odchýlka oficiálnych údajov od 
skutočnosti vyplýva z toho, že jednak sa 
k tejto národnosti nemuseli prihlásiť všetci 
Rómovia57 a jednak mnohí príslušníci tejto 
menšiny nemuseli ohlásiť svoj pobyt v meste. 
Oproti máju 2001 Rómov môže byť podstatne 
viac aj preto, že majú priemerne viac detí ako 
„väčšinová“ populácia.58  

Zdroj: Štatistický úrad SR (2001), prepočty autori 

                                                                 
51 Napríklad Vaňo a kol. (2003). 
52 Jurčová a kol. (2006) 
53 Jurčová a kol. (2006) 
54 Ginter a kol. (1995) 
55 Informácia o aktualizácii Národného programu podpory zdravia vrátane výsledkov o zdravotnom uvedomení obyvateľstva 
56 V Handlovej chcú vybudovať vzorovú rómsku osadu. TASR, 25.12.2006. 
57 Viac ako 90% tohto etnika sa hlási k slovenskej národnosti (Program podpory zdravia znevýhodnenej rómskej komunity na roky 2007-2008). 
58 Rómska populácia sa značne odlišuje od majoritnej  populácie. Je to populácia s progresívnou vekovou štruktúrou, teda s vysokým podielom detskej populácie, 
nízkym podielom obyvateľstva nad 60 rokov (Program podpory zdravia znevýhodnenej rómskej komunity na roky 2007-2008). 

územná jednotka mesto okres bez mesta 

pohlavie počet % počet % 

muži 8 821 49,0 60 228 49,2 

ženy 9 197 51,0 62 198 50,8 

spolu 18 018 100,0 122 426 100,0 

územná jednotka mesto okres bez mesta 

národnosť počet % počet % 

slovenská 17 323 96,1 119 179 97,3 

rómska 155 0,9 224 0,2 

maďarská 154 0,9 341 0,3 

česká 120 0,7 869 0,7 

nemecká 86 0,5 509 0,4 

ukrajinská 14 0,1 42 0,0 

poľská 5 0,0 52 0,0 

rusínska 2 0,0 14 0,0 

iná alebo nezistená 158 0,9 1 197 1,0 

spolu 18 018 100,0 122 426 100,0 
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Na druhej strane sa môžu dožiť oveľa nižšieho veku.59 Zdravotný stav väčšiny občanov rómskej národnosti je totiž oproti 
nerómskej populácii Slovenska horší. 

2.4.5. NÁBOŽENSKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATE ĽSTVA 

Handlová sa vyznačuje nezvyčajne nízkym podielom obyvateľstva rímskokatolíckeho vyznania. Pri poslednom sčítaní ľudu 
nepredstavovali ani 45% populácie mesta (viď tab. č. 2.9.). To je hlboko pod úrovňou priemeru zvyšku okresu (74,8%) 
i celoslovenského priemeru (68,9%). 

Tab. č. 2.9.: Štruktúra obyvateľov mesta a zvyšku okresu podľa vierovyznania 

Príslušníkov najväčšej cirkvi na Slovensku tu 
je dokonca menej ako ľudí bez vyznania. 
Ateisti predstavujú 46% obyvateľstva mesta. 
Je otázne, prečo to tak je a či ide o ľudí bez 
vyznania alebo najmä o ľudí neochotných 
prihlásiť sa k nejakému vierovyznaniu. 
Náboženské zloženie obyvateľstva rómskej 
národnosti by bolo nepodstatné, aj keby sme 
akceptovali neoficiálny údaj o jeho 
početnosti. 

Evanjelici predstavujú iba 2,3% obyvateľstva 
mesta, príslušníci ostatných cirkví ani jedno 
percento. 

Zdroj: Štatistický úrad SR (2001), prepočty autori 

2.5. ZHRNUTIE 
Populačný vývoj mesta Handlová charakterizuje postupný úbytok obyvateľstva. K 1. januáru 2007 počet obyvateľov 
mesta klesol pod 18 000. 

Od roku 2001 krivka celkového pohybu obyvateľstva mesta zreteľne kopíruje krivku jeho migračného pohybu. Keďže 
z dlhodobého hľadiska sa migračný úbytok obyvateľstva Handlovej zvyšuje, na celkovom úbytku obyvateľstva sa podieľa 
predovšetkým jeho vysťahovalectvo. V prvom rade od jeho rozsahu závisí veľkosť celkového úbytku obyvateľstva mesta.  

Aj odchod istého počtu ďalších mladých ľudí, ktorý by sa neprejavil migračným úbytkom, môže znížiť vývojaschopnosť 
mesta, schopnosť obnovy ľudského potenciálu, a to nielen z demografického hľadiska.  

Po prvé, títo ľudia môžu mať deti (pravdepodobne aj budú mať, ak ešte nemajú) a tie mesto potrebuje, ak nechce zaznamenať 
ďalší úbytok obyvateľstva. Po druhé, mesto môže prísť o časť ľudského potenciálu v širšom slova zmysle. Ľudia, ktorí sa 
z neho odsťahovali, alebo to ešte urobia, by totiž mohli prispieť k rozvoju mesta, podieľať sa na ňom, a to duchovne i 
materiálne. 

Naopak, príchod viacerých mladých rodín alebo dvojíc muža a ženy v reprodukčnom veku by sa mohol neskôr, po istom čase 
prejaviť významnejším zvýšením počtu narodených obyvateľov mesta. A to by mohlo mať aj ekonomický prínos, 
prinajmenšom v podobe väčšieho podielu z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, takzvanej podielovej dane. 

Ľudí, o ktorých mesto prichádza ich odsťahovaním, je viac, ako by mu populácia mohla vynahradiť z vlastných zdrojov. 
Mesto totiž v podstate od roku 1997 zaznamenáva prirodzený úbytok obyvateľstva, keď viac Handlovčanov za rok zomrie, 
ako sa narodí. Aj hrubá miera prirodzeného prírastku klesá. Populácia Handlovej teda vymiera.  

Počet novonarodených obyvateľov mesta sa môže podstatne zvýšiť len v prípade prírastku jeho reprodukcie schopných 
obyvateliek, obzvlášť vo veku najvyššej plodnosti (25-29 rokov) a tesne pred ním. A tými môžu byť iba ženy, ktoré sa do 
mesta prisťahujú, keďže jeho vnútorné „zdroje“ sú obmedzené. Z oficiálnych údajov nie je zrejmé, do akej miery môže 
situáciu zlepšiť rómske obyvateľstvo, ktoré má všeobecne vyššiu pôrodnosť ako „väčšinová“ populácia, aj keď „za cenu“ 
vysokej dojčenskej úmrtnosti. To však môže súvisieť s tým, že mnohí príslušníci tohto etnika nie sú prihlásení k trvalému 
pobytu, takže z demografickej stránky mesto vlastne neprofituje z ich prítomnosti. 

Mesto starne. Oproti roku 1991 je medzi jeho obyvateľmi o 44% menej detí a, naopak, o takmer 27% viac starých ľudí. Tento 
štatisticky podložený jav vyvinie tlak nielen na sociálne zabezpečenie a zdravotníctvo, ale aj na ekonomiku, a to 
predovšetkým na početnosť a štruktúru pracovnej sily. Tento nezastaviteľný proces sa odrazí aj na celkovej spoločenskej 
klíme, keď záujmy čoraz početnejšej staršej generácie budú nadobúdať väčšiu váhu.61 

 

 

 

 

                                                                 
59 Rómovia sa dožívajú v priemere o 15 rokov nižšieho veku ako zvyšok populácie. Muži žijú priemerne 55 rokov, ženy o štyri roky dlhšie. Takáto nízka dĺžka 
života súvisí so spôsobom života a s tým, v akých podmienkach žijú (Program podpory zdravia znevýhodnenej rómskej komunity na roky 2007 - 2008). 
60 Reformovaná kresťanská cirkev, Evanjelická cirkev augsburského vyznania a Evanjelická cirkev metodistická. 
61 Vaňo a kol. (2005) 

územná jednotka mesto okres bez mesta 

vierovyznanie alebo cirkev počet % počet % 

rímskokatolícke 8 061 44,7 91 540 74,8 

evanjelické60 407 2,3 2 027 1,7 

gréckokatolícke 81 0,5 287 0,2 

pravoslávne 16 0,1 99 0,1 

cirkev československá husitská 16 0,1 40 0,0 

iné alebo nezistené 1 130 6,3 5 635 4,6 

bez vyznania 8 306 46,1 22 799 18,6 

spolu 18 018 100,0 122 426 100,0 
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3. EKONOMICKÝ POTENCIÁL  

3.1. RÁMCOVÉ VÝCHODISKÁ  
Ľudský kapitál je základom aj pre potenciál ekonomického rozvoja mesta a jeho okolia, tým aj zvyšovania  životnej úrovne 
ľudí v ňom. V nadväznosti na analýzu ľudského potenciálu z mimoekonomického hľadiska (viď kapitola 2) predkladáme 
analytické vyhodnotenie ekonomického potenciálu mesta Handlová. Opiera sa o hodnotenie zo súhrnnému pohľadu, 
z pohľadu na štruktúru ekonomiky mesta a podmienok, do akej miery umožňujú a motivujú využívať schopnosti jednotlivcov 
na ich osobnú aktivitu a iniciatívu: v podobe zvyšovania si kvalifikácie, podnikania, obchodovania, investovania, či 
zamestnávania iných.  

Ekonomický potenciál subjektov v meste 
Handlová je ovplyvňovaný aj ekonomickou 
úrovňou jeho okolia. Ako východisko 
ďalšieho hodnotenia preto primárne 
uvádzame súhrnný pohľad na ekonomickú 
úroveň subjektov v Trenčianskom 
samosprávnom kraji (TSK) v porovnaní s 
ostatnými krajmi na Slovensku.62 Subjekty 
v tomto kraji dosahovali napríklad v roku 
2004 91,5% priemernej ekonomickej 
výkonnosti v SR meranej hrubým domácim 
produktom (HDP) na obyvateľa. Napriek 
tomu, že je to hodnota nižšia ako 
celoslovenský priemer, tak v porovnaní s 
ostatnými krajmi dosahuje TSK jednu z 
najvyšších úrovní ekonomickej výkonnosti, 
v roku 2004 tretiu za Bratislavským a 
Trnavským krajom. To, že je napriek tomu 

pod celoslovenským priemerom, je spôsobené výrazne vyššou ekonomickou úrovňou Bratislavského kraja oproti ostatným, 
keď napríklad v roku 2004 dosiahli subjekty v BSK 228% priemeru v SR, zatiaľ čo subjekty v TSK 91,5% a napríklad v 
Prešovskom kraji iba 60,7% (viď graf č. 3.1.63). 

Zámerom analýzy ekonomického potenciálu mesta je vyhodnotenie súčasných ekonomických podmienok, tak ako sa 
historicky vyformovali a z pohľadu subjektov, ktoré ich dnes v meste Handlová priamo tvoria a ovplyvňujú: podnikajúci, 
nepodnikajúci, ako aj samospráva.  

Z týchto dôvodov sa pre účely účinnej stratégie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta analýza zameriava 
predovšetkým na: 

- produkčný potenciál (schopnosť tvorby zdrojov) v meste, resp. v okolí mesta,  

- absorpčný potenciál vyjadrujúci príjmovú sebestačnosť a pružnosť ľudí v meste a  

- vplyv samosprávy na ekonomiku v meste, resp. v jej širšom okolí.   

3.2. PRODUKČNÝ A PODNIKATE ĽSKÝ POTENCIÁL  
Vzhľadom na nedostatok štatistických údajov o súhrnnej ekonomickej výkonnosti za menšie územné celky ako kraje sú 
ostatné ukazovatele produkčného potenciálu v meste a v okrese analyzované a vyhodnotené v štruktúre ekonomiky regiónu, a 
to podľa rôznych členení a v prepojení na súčasnú a potenciálnu mieru efektivity a dynamiky subjektov. Analýza 
produkčného potenciálu mesta Handlová je preto zameraná na jeho ekonomickú vybavenosť podľa vlastníctva a veľkosti 
podnikateľských subjektov a na vybavenosť podľa odvetvovej štruktúry ekonomiky v meste, resp. okrese. 

3.2.1. EKONOMICKÁ VYBAVENOS Ť  PODĽA VLASTNÍCTVA A ORGANIZA ČNEJ  
ŠTRUKTÚRY PODNIKATE ĽSKÝCH SUBJEKTOV 

Súkromné vlastníctvo a garancia vlastníckeho práva je dôležitým, ale nie automatickým a postačujúcim predpokladom  
zvyšovania ekonomickej prosperity a blahobytu obyvateľov. V Handlovej došlo k podstatnej zmene vlastníckych pomerov 
ekonomických subjektov smerom k dominantnosti súkromných subjektov, absolútnej čo sa týka podnikateľských subjektov. 
Z podnikateľských subjektov pôsobiacich v meste Handlová tvorili v roku 2005 fyzické osoby – podnikatelia až 89,3%.64    

 

                                                                 
62 Dôvodom je skutočnosť, že ukazovatele súhrnnej ekonomickej výkonnosti (napr. hrubý domáci produkt (HDP)) nie sú štatisticky vykazované na nižšej úrovni 
ako krajskej. Vzhľadom však na metodické obmedzenia sú prezentované iba na ilustráciu.  
63 Graf č. 3.1. uvádza údaje o HDP v prepočte na paritu kúpnej sily obyvateľov (Purchasing Power Parity).     
64 Výber z Registra ekonomických subjektov SR (INFOSTAT 2007) 

Graf č. 3.1.: Porovnanie HDP na 1 obyvateľa v krajoch SR (rok 2004)
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Pre dlhodobé zvyšovanie ekonomického 
potenciálu a tvorby zdrojov v ekonomike 
regiónu je dôležitá práve aktivita fyzických 
osôb a prípadne aj ich ochota a reálna 
schopnosť zamestnávať iných ľudí. Tá je 
však v meste Handlová nízka a stále 
nekompenzuje problémy zamestnanosti 
v meste spôsobované najmä utlmovaním 
ťažby Hornonitrianskych baní (HBP), a. s., 
vrátane Bane Handlová. Podľa aktuálnych 
údajov (za rok 2005) bolo v meste Handlová 
iba 5,4 podnikajúcich fyzických osôb (FO) 
na 100 obyvateľov a približne 8 
podnikajúcich FO na 100 obyvateľov mesta 
v produktívnom veku.65 Takáto nízka 
podnikateľská aktivita fyzických osôb 
pretrváva napriek určitým snahám mesta 
stimulovať podnikateľské aktivity (napr. 
podnikateľským inkubátorom v centre 
mesta a projektom „Zamestnaj sám seba“ 

zameraného na prípravu začínajúcich živnostníkov)66.  V rámci okresu Prievidza je miera podnikateľskej aktivity mierne 
vyššia ako v meste Handlová, ale aj tak patrí v porovnaní s ostatnými okresmi v TSK k najnižším (vid graf č. 3.2).  

Mierou podnikateľskej aktivity okres Prievidza obdobne zaostáva za väčšinou okresov na Slovensku, čo dokumentuje   
napríklad porovnanie počtu podnikajúcich fyzických osôb na 100 obyvateľov v produktívnom veku za rok 2005 (viď mapa č. 
3.1.).   

 

 

 

 

 

                                                                 
65 Výber z Registra ekonomických subjektov SR (INFOSTAT 2007) 
66 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová 2006-2013 (2006)  

Graf č. 3.2.: Miera podnikateľskej aktivity fyzických osôb (rok 2005)        
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3.2.2. EKONOMICKÝ POTENCIÁL POD ĽA ODVETVOVÉHO ČLENENIA 

Ekonomická výkonnosť a zamestnanosť v meste Handlová a tiež rámci celého okresu Prievidza je vo veľkej miere naďalej 
sústredená v priemyselných odvetviach, v značnej miere v baníckom priemysle (v ktorom však dochádza dlhodobo k útlmu). 
Na druhej strane, váha služieb významne zaostáva za celoslovenským priemerom.  

Pretrvávajúcu vysokú mieru industrializácie 
(jednu z najvyšších na Slovensku) 
potvrdzujú údaje porovnávajúce odvetvovú 
štruktúru zamestnanosti v okrese Prievidza 
a v priemere na Slovensku. V roku 2005 
bola váha priemyslu v okrese Prievidza až 
o približne 20 percentuálnych bodov vyššia 
než bol celoslovenský priemer a naopak, 
podiel služieb na celkovej zamestnanosti bol 
v okrese o cca 20 percentuálnych bodov 
nižší ako priemerný na Slovensku (viď graf 
č. 3.3.).  
Uvedená veľká váha priemyslu v okrese 
Prievidza a tiež v meste Handlová naďalej 
súvisí s váhou, ktorú majú v regióne 
Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. (HBP), 
ťažiace hnedé uhlie aj na území Handlovej 
(ťažobný úsek Handlová). HBP patria 
medzi najstaršie bane na Slovensku, v 
ktorých sa začala prvá priemyselná ťažba 

uhlia (v Handlovej už v roku 1909). Ťaží sa 
v nich hnedé uhlie s výhrevnosťou 13,0 
MJ/kg. V súčasnosti sa pohybuje ročná ťažba 
uhlia vo výške 450 000 t ročne.67 Útlm ťažby 
v banskom podniku HBP, ktorý je najväčším 
banským podnikom na Slovensku (v roku 
2003 vyrábal 79% uhlia vyrobeného na 
Slovensku68) je výrazný (i keď menší ako 
v ostatných baniach na Slovensku). Kým 
napríklad v roku 1995 vyťažili takmer 4 mil. 
t hnedého uhlia, tak v roku 2003 to bolo už 
iba približne 2,5 mil. t. 

Predovšetkým kvôli znižovaniu sa 
vyťažiteľných zásob uhlia sa predpokladá 
mierne znižovanie jeho ťažby, napríklad do 
roku 2020 na cca 2 mil. t.69 Vzhľadom na 
obmedzenia obchodu s uhlím v EÚ, 
problémy s odbytom energetického uhlia 
mimo Elektráreň Nováky (ENO) (v dôsledku 
odstavenia blokov č. 3 a 4) a ďalšie rizikové 
faktory môže dôjsť k nepriaznivejšiemu 
vývoju. Vývoj v HBP je rizikom napríklad 
vo vzťahu k zamestnanosti, keďže 
v ťažobnom úseku Handlová je 
zamestnaných približne 600 zamestnancov.  

Z podnikov, ktoré majú na rozdiel od HBP 
sídlo v Handlovej, má najvyššie tržby a 
najviac zamestnancov spoločnosť GeWiS 
Slovakia, s. r. o., ktorej hlavnou činnosťou je 
výroba kovových komponentov pre 
automobilový priemysel. Napríklad, 
z pohľadu ročných tržieb za rok 2005 práve 
tento podnik výrazne dominuje medzi 
spoločnosťami, ktoré majú sídlo 
v Handlovej. Výrazne zaostáva spoločnosť 
KMET, a. s., ktorá dosiahla v roku 2005 

                                                                 
67 http://www.hbp.sk 
68 Európska komisia (2005) 
69 Európska komisia (2005) 

Graf č. 3.3.: Odvetvová štruktúra zamestnanosti v okrese 
Prievidza a v priemere na Slovensku (rok 2005)
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Graf č. 3.4.: Subjekty so sídlom v Handlovej s najväčšími ročnými 
tržbami (rok 2005)
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druhé najvyššie tržby (viď graf č. 3.5.)70, ktorá zabezpečuje pre mesto Handlová zásobovanie teplom a teplou úžitkovou 
vodou.71  

Firma GeWiS je podľa údajov za rok 2005 aj najväčším zamestnávateľom v Handlovej spomedzi spoločností sídliacich 
v meste, pričom má porovnateľnú váhu na zamestnanosti ako ťažobný úsek HBP Handlová (podľa neoficiálnych údajov). Pre 
ekonomický potenciál mesta nie je najlepšou vizitkou, že ďalšími najväčšími zamestnávateľmi sú subjekty nekomerčného 
charakteru: mesto Handlová, či napríklad Spojená škola (viď graf č. 3.6.),72 navyše na mesto je naviazaných niekoľko ďalších 
subjektov, ktoré sú tiež nie bezvýznamnými zamestnávateľmi v meste Handlová.  

Napriek tomu platí, že ďalšie utlmovanie banskej činnosti si vyžaduje výraznejšiu mieru diverzifikácie v meste Handlová. 
Jedným z dôvodov je stále relatívne veľká zamestnanosť v ťažobnom úseku HBP Baňa Handlová (približne 600 
zamestnancov). Zámerom mesta je prispieť k zvýšeniu diverzifikácie produkčného potenciálu okrem už zrealizovaného 
podnikateľského inkubátora73 aj výstavbou priemyselného parku. Tento projekt by mal podľa prvotných odhadov vyžadovať 
investície približne na úrovni 100 mil. Sk (najmä do infraštruktúry), ale mesto by ho malo zrealizovať iba za predpokladu 
získania podpory z EÚ, resp. štátu.74   

Pre výstavbu priemyselnej zóny je disponibilné územie lokalizované v juhozápadnej časti mesta Handlová (Banícka kolónia). 
Ide o mestskú štvrť z časti zastavanú prízemnou zástavbou, z ktorej je momentálne pripravených 8 ha pre priemyselnú 
zástavbu s možnosťou ďalšieho rozširovania. Výhodou územia je skutočnosť, že pozemky sú vo vlastníctve mesta Handlová, 
v prevažnej miere sú vyňaté z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. V rámci územného plánu mesta sú určené na 
priemyselnú zástavbu, čím sa výrazne skracuje projektová a predrealizačná príprava výstavby.75 Mesto Handlová však 
potrebuje nájsť aj možnosti na rozšírenie priemyselnej zóny Banícka kolónia, ako aj nové priestory na vytvorenie 
podnikateľskej  zóny.76 

V meste Handlová je nízka váha služieb, ktorá je okrem iného daná aj nedostatočne rozvinutými službami cestovného ruchu. 
Jednou z nevyužitých možností sú služby cestovného ruchu, spojené baníckou históriou v meste.77 V meste Handlová sa tiež 
nachádza niekoľko pamätihodností a iných zaujímavých kultúrno-historických miest, napríklad Rímsko-katolícky sv. 
Kataríny, Rímsko-katolícky kostol sv. Mikuláša (Nová Lehota) či Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie.78 Taktiež prírodný 
potenciál okolia mesta Handlovej je rozmanitý (viď kapitola 8) pre pešiu turistiku, cykloturistiku alebo lyžovanie (rekreačné 
stredisko Remata).  

Osobitné možnosti pre cestovný ruch v Handlovej sú dané priaznivým potenciálom v okolí mesta v rámci hornej Nitry, najmä 
v Bojniciach. Mesto Handlová sa v rámci svojich marketingových aktivít zapojilo do viacerých regionálnych združení 
pôsobiacich na hornej Nitre (viď kapitola 8). Zvyšovanie váhy cestovného ruchu by však mohlo byť dosiahnuté 
systematickejším koordinovaním propagácie a iných vzájomne koordinovaných aktivít, ktoré sa týkajú atraktívnych miest 
v blízkom okolí v rámci hornej Nitry (národná kultúrna pamiatka Bojnický zámok, Kúpele Bojnice, ZOO Bojnice, Remata 
a iné).  

3.3. ABSORPČNÝ POTENCIÁL JEDNOTLIVCOV A DOMÁCNOSTÍ  
Priaznivo naplnený ekonomický potenciál vyžaduje aj absorpčné schopnosti jednotlivcov, súvisiace so schopnosťou uspieť 
na trhu (práce) a schopnosťou jednotlivcov a celých rodín zabezpečiť si dostatočné príjmy a majetok pre plnohodnotný život. 
Predpokladom toho sú tak vytvorené podmienky a také schopnosti ľudí, ktoré vedú k ich čo najväčšej pružnosti, dynamike a 
aktivite na trhu (práce).   

3.3.1. DYNAMIKA 
PRACOVNEJ SILY  

Dôležitým ukazovateľom dynamiky 
pracovnej sily a jej absorpčného potenciálu 
je jej schopnosť zamestnať sa. Počet 
zamestnancov sa v okrese Prievidza po roku 
2002 neustále mierne znižuje (viď graf č. 
3.6.), pričom má na to vplyv pokles 
zamestnanosti vo všetkých odvetviach, napr. 
v pôdohospodárstve o 43% a v priemysle 
o 9%.   

Nedostatok pracovných príležitostí v meste  
Handlová (tak ako v celkovo v regióne horná 
Nitra) prirodzene tlačí ľudí k hľadaniu si 

                                                                 
70 Údaje na grafe zodpovedajú stredovým hodnotám intervalov, publikovaných Infostatom za rok 2005. Údaje sú porovnávané iba za spoločnosti, ktoré majú 
sídlo v meste (teda napr. bez HBP, ktoré majú sídlo v Prievidzi) (INFOSTAT 2007). 
71 Výber z Registra ekonomických subjektov SR (INFOSTAT 2007) 
72 Údaje na grafe zodpovedajú stredovým hodnotám intervalov, publikovaných Infostatom za rok 2005. Údaje sú porovnávané iba za spoločnosti, ktoré majú 
sídlo v meste (teda napr. bez HBP, ktoré majú sídlo v Prievidzi) (INFOSTAT 2007). 
73 Inkubátor spravuje Asterion, n. o, pričom ponúka poradenstvo pre začínajúcich podnikateľov, prenájom priestorov atď. (viac informácií na 
http://www.inkubatorhandlova.sk).   
74 Moody´s (2007) 
75 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová 2006-2013 (2006) 
76 Viac o využití nástrojov a aktivít pre rozvoj podnikania v meste Handlová v dokumente Koncepcia rozvoja podnikania v meste Handlová 2007-2013 (2007).   
77 Návrh Koncepcie cestovného ruchu mesta Handlová (http://www.strategia.handlova.sk). 
78 VZN č. 3/2007 o miestnych pamätihodnostiach 

Graf č. 3.6.: Vývoj zamestnanosti v okrese Prievidza 
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pracovných možností a/alebo k odsťahovávaniu sa mimo mesta (či regiónu). Podľa ostatného cenzu (rok 2001) denne 
odchádzalo z mesta Handlová za prácou 2 089 ľudí, a to predovšetkým do okresného mesta Prievidza. Takýto počet 
predstavoval  približne pätinu obyvateľov mesta v ekonomicky aktívnom veku (viď kapitola 8).   

Určitou bariérou (zvyšovanej) zamestnanosti do budúcnosti však ostáva nízka miera diverzifikovaných kvalifikačných 
zručností  nemalej časti pracovnej sily (napríklad v značnej miere orientovanej na  banícky priemysel) a objemovo významná 
zamestnanosť v samospráve mesta Handlová.     

3.3.2. FINAN ČNÁ SITUÁCIA OBYVATE ĽOV       

Absorpčný potenciál jednotlivcov a rodín na 
trhu ovplyvňujú ich finančné pomery. 
Priemerná hrubá mesačná mzda v okrese 
Prievidza patrí k priemerným v rámci 
porovnávania v TSK (viď graf č. 3.7.)., no 
zaostáva za celoslovenským priemerom, 
dokonca v ostatných rokoch stále viac. 
Zatiaľ čo v roku 2000 predstavovala cca 
98% priemernej úrovne v SR, tak v roku 
2005 už iba 90,3% priemeru SR.  

Okres Prievidza sa tak pracovnými príjmami 
zaraďuje medzi regióny s mierne 
podpriemernými mzdami zamestnancov 
(v porovnaní s priemerom za SR dvíhaným 
však vysoko nadpriemernými mzdami 
v Bratislavskom kraji). Porovnanie 
relatívnej úrovne priemerných hrubých 
miezd v jednotlivých okresov SR vo vzťahu 

k priemeru na Slovensku (vyjadrením v percentách) dokumentuje  mapa č. 3.2.  

 

 

 

 

Graf č. 3.7.: Priemerná hrubá mesačná mzda v okresoch 
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3.4. VPLYV SAMOSPRÁVY NA EKONOMIKU V MESTE  
Na regionálnej a lokálnej úrovni významne ovplyvňuje rozhodovanie ekonomických subjektov na trhu nielen (centrálna) 
vláda, ale aj samospráva – na miestnej úrovni najmä miestna samospráva. Mesto Handlová (tak ako iné mestá) realizuje svoju 
ekonomickú politiku prostredníctvom regulačných opatrení a iných programov vo vzťahu k podnikaniu a prostredníctvom 
rozpočtovej politiky a finančného hospodárenia mesta.  

3.4.1. REGULA ČNÉ OPATRENIA A INÉ NARIADENIA MESTA  

Mesto Handlová vychádza vo svojej politike, realizovanej najmä prostredníctvom prijímania všeobecne záväzných nariadení 
(VZN) z legislatívnych noriem prijatých na celonárodnej úrovni, predovšetkým zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu 
dane z príjmov územnej samospráve, zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady a zo zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a 
na vyššie územné celky.  

Primárnym normatívno-právnym a organizačným predpisom mesta Handlová je jeho štatút, vymedzený prostredníctvom 
VZN č. 5/2007. Upravuje napríklad postavenie, štruktúru a pôsobnosť mestskej samosprávy, mestského zastupiteľstva, práva 
a povinnosti obyvateľov obce a osobitne financovanie a rozpočet mesta.    

Mesto Handlová zasahuje do podnikania, obchodu a iných ekonomických činností ľudí nepriamo administratívnymi 
(nefinančnými) opatreniami a priamo finančnými opatreniami.  

Jediným VZN, ktorým mesto Handlová  administratívne reguluje ekonomické činnosti je VZN č. 9/2007, ktorým sa určujú 
pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mesta Handlová. Pozitívom je, že mesto Handlová už 
podľa tohto VZN, účinnom od 1.1.2008, nereguluje podnikateľskú činnosť vydávaním stanoviska k začatiu podnikateľskej 
činnosti a pre zriadenie prevádzkarní, tak ako tomu bolo v predchádzajúcom VZN č. 7/2005 o zriaďovaní prevádzkární, 
pravidlách času predaja a zásobovaní Mesta Handlová. Do VZN č. 9/2007 sa však opätovne dostala regulácia času predaja 
v obchode a prevádzky služieb. Prostredníctvom neho sa určila všeobecná prevádzková doba v prevádzkarniach v obchode 
a službách na čas medzi 5.00 až 22.00, s výnimkou poskytovaných služieb v stavbe bytového domu (8.00 až 20.00 hod.) 
a v prevádzkarniach s pohostinskou a reštauračnou činnosťou v nebytových priestoroch susediacich so stavbami určenými na 
bývanie (6.00 až 22.00 hod.). Aj keď takéto obmedzenie nie je výrazným obmedzením podnikania, obmedzuje majiteľov 
zariadení v obchode a služieb a zasahuje do slobodnej voľby medzi zúčastnenými. Vplýva tým na potenciálne nižšie 
množstvo predaných/nakúpených statkov, resp. služieb a prípadne ich nižšiu kvalitu. 

Mesto Handlová  (obdobne ako iné obce a mestá na Slovensku) využíva v rámci svojej politiky aj finančné opatrenia, najmä 
prostredníctvom:  

- VZN vymedzujúcich v meste Handlová miestne dane a poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad: VZN č. 7/2007 
o dani z nehnuteľností, VZN č. 12/2005 o dani za užívanie verejného priestranstva, VZN č. 13/2005 o dani za psa, VZN č. 
14/2005 o dani za nevýherné hracie automaty, VZN č. 15/2005 o dani za ubytovanie a VZN č. 8/2007 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady;  

- VZN č. 6/2007 o poskytovaní finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Handlová.79    

Ďalšie VZN sa týkajú vymedzenia rozpočtového hospodárenia.  

3.4.2. HOSPODÁRENIE MESTA A JEHO ROZPO ČTOVÁ POLITIKA  

Mesto Handlová vychádza vo svojej rozpočtovej politike nielen zo zákonov na centrálnej úrovni80 a svojho štatútu, ale aj 
napríklad z VZN č. 4/2007 o hospodárení a nakladaní s majetkom Mesta Handlová. Práve prostredníctvom tohto VZN sa 
vymedzuje majetok mesta Handlová a spôsoby a pravidlá hospodárenia a nakladania s ním, vrátane jeho nadobúdania, 
prevodov vlastníctva majetku mesta, či nakladania s cennými papiermi, ako i formy vyraďovania a likvidácie majetku mesta 
(vrátane odpredaja).  

Mesto Handlová si dalo vypracovať rating spoločnosťou CRA Rating Agency (filiálkou Moody´s Investors Service). 
Spoločnosť CRA Rating Agency udelila mestu Handlová rating s výhľadom stabilný, konkrétne dlhodobý medzinárodný 
rating BA+, dlhodobý lokálny rating na úrovni Aa3.sk a krátkodobý lokálny rating na úrovni skP-1. Hodnotenia dlhodobých 
ratingov radia mesto medzi kvalitné subjekty s vysokou schopnosťou splácať svoje dlhodobé záväzky v slovenských 
korunách včas a v plnej miere a hodnotenie mesta krátkodobým lokálnym ratingom dokonca predstavuje najvyššie možné 
hodnotenie schopnosti splatiť svoje krátkodobé záväzky včas a v plnej miere.81   

Aktuálne hodnotenie mesta filiálky Moody´s podľa národného ratingu mesta Handlová na úrovni Aa3 odráža hodnotenie 
bonity 10 (čo je približne v strede na stupnici od 1 do 21) a znamená podľa ratingovej agentúry nízku pravdepodobnosť, že 
by vláda SR podporila mesto v prípade jeho platobnej neschopnosti. Takéto hodnotenie s výhľadom stabilnosti vyplýva 
z nízkej miery systémového rizika, zlepšujúceho sa prevádzkového hospodárenia mesta, avšak pri centrálnom obmedzení 
inštitucionálnej kapacity mesta (vrátane nízkej miery schopnosti mesta ovplyvňovať príjmy a výdavky) a pri vysokých 
finančných deficitoch (teda deficitoch bez finančných operácií) a rýchlo rastúcom dlhu mesta.82           

                                                                 
79 Podľa http://www.handlova.sk 
80 Týka sa to najmä zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách. 
81 http://www.handlova.sk/?id_menu=1919&firmy_slovenska_flag=0. 
82 Moody´s (2007) 
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Celkové hospodárenie mesta  

Potvrdzuje sa, že výsledky každoročného rozpočtového hospodárenia samosprávy majú ekonomické dosahy nielen na ostatné 
subjekty v danom území, ale vplývajú aj na celkový výsledok hospodárenia verejnej správy v štáte.83 Deficit (záporný rozdiel 
medzi príjmami a výdavkami) má negatívne dopady na ostatné subjekty v ekonomike nielen tým, že prenáša záťaž aj 
s úrokmi na daňovníkov v budúcom roku a prípadne ďalších rokoch, ale v prípade, že si samospráva zobrala na jeho  
financovanie úver v domácej komerčnej banke, vplýva aj na vytlačovanie úverov a potenciálne aj investícií pre súkromnú 
sféru. Deficitné hospodárenie vytvára aj tlak na vyššiu infláciu. 

Z oficiálne dostupných záverečných účtov 
mesta Handlová za roky 2005 a 2006 
vyplýva, že mesto síce oficiálne vykazuje 
prebytky hospodárenia, ak však v súlade 
s medzinárodnými štandardmi (i s 
prístupom ratingovej agentúry Moody´s) 
a v súlade s ekonomickou logikou 
nezahrnieme do príjmov a výdavkov mesta 
finančné operácie (teda transakcie na 
finančných aktívach, napríklad prijaté úvery 
a prevody z minulých rokov), tak vidno, že 
samospráva v Handlovej reálne hospodárila 
s vysokými deficitmi. Podľa tejto metodiky 
možno predpokladať, že mesto bude aj 
v nasledujúcich rokoch hospodáriť 
s deficitom, dokonca v roku 2007 sa 
rozpočtoval vyšší deficit v hospodárení než 
v predchádzajúcich rokoch, a to až na 
úrovni 81 mil. Sk (viď graf č. 3.8.).84  

S (rastúcim) každoročným deficitom bez finančných operácií sa zvyšovala a zvyšuje úverová zaťaženosť mesta, keďže vyššie 
výdavky (najmä kapitálové) ako príjmy vykrýva mesto úvermi. Zadlženie samosprávy sa zvyšuje práve v ostatných rokoch. 
Prvýkrát výraznejšie vyskočilo v roku 2006, keď si mesto zobralo úvery v celkovej výške až 140,3 mil. Sk, z čoho minulo 
v roku 2006 vyše 57 mil. Sk (z čoho tvoril 42,4 mil. Sk investičný úver z Dexia Banky Slovensko na rekonštrukciu 
mestských komunikácií). Dlh mesta Handlová sa v roku 2006 zvýšil až na 168,5 mil. Sk, čím zodpovedal 74,5% celkových 
príjmov a až 92,5% bežných príjmov.85 Zadlženie mesta Handlová je výrazne nad slovenským municipálnym priemerom.86  

Priamy dlh mesta (bez prevzatého záväzku mesta za mestskú príspevkovú organizáciu) je investičného charakteru (určený na 
opravy ciest a bývanie) s dlhodobou splatnosťou. Aj keď mesto v súčasnosti nepočíta s čerpaním nových úverov, takýto 
objem dlhu predstavuje pre mesto značnú záťaž a môže znamenať finančný problém. Vytvára stále vyššie nároky na zdroje 
potrebné na krytie splátok istín z úverov a financovanie úrokov, čím sa zvyšujú výdavky. Upozornila na to aj ratingová 
agentúra Moody´s, keď vo svojej analýze z decembra 2007 uviedla, že „vrcholiaca dlhová služba (8%) bude tlačiť na 
prevádzkové marže mesta“.87 Vyvstáva požiadavka najmä vo vzťahu k veľkosti a likvidnosti finančných aktív mesta, teda 
takej stratégie manažovania dlhu, ktorá zabezpečí nielen jeho splácanie s čo najmenšími dodatočnými nákladmi, ale aj jeho 
znižovanie. V tomto kontexte vyvstáva požiadavka prehodnotenia majetkovej účasti mesta Handlová v niekoľkých 
obchodných  spoločnostiach a transformácia a prípadné vyradenie niektorých rozpočtových a príspevkových mestských 
organizácií z majetku mesta. Ročné hospodárenie v meste je a bude ovplyvnené výdavkami a výdavkovou politikou 
a príjmami a daňovou politikou mesta. 

Výdavky mesta 

Na značnú deficitnosť výsledného 
hospodárenia mesta Handlová v ostatných 
rokoch (osobitne v roku 2006) má výrazný 
vplyv najmä nárast kapitálových výdavkov, 
spôsobených nárokmi na financovanie 
investičných projektov mesta zameraných 
predovšetkým na financovanie 
rekonštrukcie mestských komunikácií 
a výstavbu nájomných bytov (na 
Železničiarskej ulici). Kapitálové výdavky 
mesta sa v roku 2006 dokonca medziročne 
zvýšili o 80 mil. Sk (resp. o cca 73%) 
a dosiahli až 44%  z celkových výdavkov 
(viď graf č. 3.9.).88  

                                                                 
83 Dôvodom je skutočnosť, že deficit a dlh verejnej správy sú súčasťou tzv. maastrichtských kritérií, ktoré sú posudzované pre prijatie krajiny do eurozóny. 
84 Údaje prezentované v grafe č. 3.8. za roky 2005 a 2006 sú skutočne dosiahnutými výsledkami a údaje za roky 2007 a 2008 sú rozpočtované. 
85 Prepočítané z oficiálnych údajov uvedených v Záverečnom účte mesta Handlová za rok 2006.    
86 Moody´s (2007)  
87 Moody´s (2007) 
88 Údaje prezentované v grafe č. 3.9. za roky 2005 a 2006 sú skutočne dosiahnutými výsledkami a údaje za roky 2007 a 2008 sú rozpočtované. 

Graf č. 3.8.: Hospodárenie mesta Handlová
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Graf č. 3.9.: Vývoj výdavkov mesta Handlová v ekonomickej štruktúre 
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Takéto rázne investičné zámery v niekoľkých rokoch nemôže mesto financovať (iba) z príjmov, preto ich v značnej miere 
kryje novými úvermi. Zvyšuje tým úverovú zaťaženosť mesta a zároveň aj značné finančné riziká do budúcnosti. Na riziká 
s tým spojené upozorňuje aj ratingová agentúra Moody´s, keď uvádza, že: „...objem kapitálových výdavkov bol v rokoch 
2005-2007 významne ovplyvnený veľkými stavebnými projektmi financovanými prevažne z úverových zdrojov (s výnimkou 
podnikateľského inkubátora financovaného z fondov EÚ). Objemy kapitálových výdavkov mesta a spôsob ich financovania 
v posledných rokoch však považuje Moody´s z dlhodobého hľadiska za ťažko udržateľné...“.89   

V rokoch 2005-2007 sa však postupne zvyšoval aj objem bežných výdavkov (viď graf č. 3.9). Čiastočne to bolo spôsobené 
rastom objemu mzdových nákladov, ale výraznejšie rastom výdavkov súvisiacich s poskytnutými bežnými dotáciami 
a transfermi (napríklad z necelých 70 mil. Sk v roku 2005 na takmer 75 mil. Sk v roku 2006 a až necelých 99 mil. Sk 
rozpočtovaných na rok 2007). Je to spôsobené rastom dotácií mestským organizáciám a medzi nimi najmä Mestskému 
bytovému podniku.90  

Dotácie mesta svojím organizáciám vymedzuje VZN č. 6/2007 o poskytovaní finančných prostriedkov rozpočtu mesta 
Handlová (s účinnosťou od 1.1.2008), ktoré nahrádza VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Handlová. VZN 
však umožňuje aj finančnú podporu mesta podnikateľským subjektom, čím priamo deformuje konkurenčné prostredie a brzdí 
ekonomický rozvoj v regióne. Prostredníctvom VZN má mesto možnosť poskytovať finančné prostriedky právnickým 
osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom na základe nie dostatočne striktne vymedzených kritérií „podpory 
všeobecno-prospešných služieb, verejnoprospešných služieb (účelov),“ ale dokonca aj na „podporu podnikania 
a zamestnanosti (aj na úhradu prevádzkových a mzdových výdavkov).“  

Potvrdzuje sa však, že tak ako aj iné obce a mestá na Slovensku, aj samospráva v Handlovej má obmedzené možnosti 
uskutočňovania významnejších zmien v štruktúre výdavkov. Dôvodom je skutočnosť, že štruktúra výdavkov mesta súvisí so 
zákonom  č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky. 
Ním sa posilnilo nielen postavenie územnej samosprávy, ale i nárast jej zodpovednosti pri spravovaní vecí verejných, a to pri 
vykonávaní: 

- originálnych (samosprávnych) kompetencií (napr. správa a hospodárenie s majetkom obce, zabezpečovanie 
verejnoprospešných služieb, správa miestnych daní a poplatkov, výstavba, správa a údržba miestnych komunikácií, 
kompetencie na úseku regionálneho rozvoja, kultúry, zdravotnej starostlivosti a čiastočne i školstva a sociálnych služieb), 
ale aj  

- kompetencií v oblasti preneseného výkonu štátnej správy (napr. na úseku školstva, stavebného konania, vodného 
hospodárstva, ochrany prírody, telesnej kultúry a matričnej činnosti). 

Výrazný podiel na celkových výdavkoch tak 
predstavujú výdavky na vzdelávanie, teda 
výdavky, ktoré sú v prevažnej miere 
centrálne určované na miestnu správu a 
delegované ako prenesený výkon štátnej 
správy (na rok 2007 boli rozpočtované na 
úrovni cca 27% celkových výdavkov). 
Keďže však mesto Handlová realizuje 
v ostatných rokoch finančne náročné 
investičné zámery v bytovej výstavbe, tak 
práve podiel výdavkov mesta na funkciu 
„bývanie a občianska vybavenosť“ predčil 
i podiel výdavkov na vzdelávanie. 
Spomedzi ďalších výdavkov podľa 
funkčného členenia smeruje najväčší podiel 
prostriedkov mesta Handlová na výdavky 

spojené s hospodárstvom a dopravou, v roku 2007 rozpočtované na úrovni zodpovedajúcej 12,5% (viď graf č. 3.10.).91 
Príjmy mesta   

Celkové príjmy mesta Handlová rastú 
medziročne pomalšie ako rýchlo rastúce 
výdavky (napríklad v roku 2006 o 14 
percentuálnych bodov). Príjmy mesta majú 
limity v centrálnom určení značnej časti 
(takmer 2/3), presúvaných z centrálnej vlády 
(podielové dane, ako aj grantov a transferov 
zo štátneho rozpočtu).    

Mesto Handlová získava viac ako 50% 
príjmov z daní (v rozpočte na rok 2007 
necelých 55%). Väčšinu z nich (cca 84,5% 
v roku 2007) tvoria podielové dane – daň 
z príjmov fyzických osôb  (približne 46 
percentný podiel na celkových príjmoch). 

                                                                 
89 Moody´s (2007) 
90 Moody´s (2007) 
91 Podľa metodiky COFOG (Classification of the Functions of Government). 

Graf č. 3.10.: Štruktúra výdavkov mesta Handlová v % podľa funkcií 
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Graf č. 3.11.: Štruktúra príjmov mesta Handlová (rok 2007)
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Druhou najväčšou zložkou príjmov sú tiež centrálne určené a z centrálnej vlády presúvané prostriedky – granty a transfery (s 
podielom 33,5% na celkových príjmoch v roku 2007). Mesto Handlová získalo v rámci položky granty a transfery objemovo 
najväčší presun peňazí zo štátneho rozpočtu na financovanie školstva, teda de facto primárne tiež peňazí pochádzajúcich 
najmä z príjmov z daní. Nedaňové príjmy (najmä príjmy z administratívnych a iných poplatkov) a kapitálové príjmy tvoria 
podstatne menšiu váhu na celkových príjmoch (viď graf č. 3.11.). 

Vo vzťahu k financovaniu výdavkov, ale aj k podnikaniu a k reálnej ovplyvniteľnosti samosprávou sú podstatné príjmy 
z daní, konkrétne miestnych daní. Ako sme uviedli vyššie, mesto Handlová získava dominantnú časť z podielovej dane 
z príjmov fyzických osôb a iba zvyšnú časť daňových príjmov mesto získava z miestnych daní: príjmov z dane 
z nehnuteľností (rozpočtovaných na rok 2007 na úrovni 4,6% celkových  príjmov) a príjmov z ostatných miestnych daní (iba 
na úrovni 4,3% celkových príjmov podľa rozpočtu na rok 2007). Takže, miestna samospráva má plnú flexibilitu 
ovplyvňovania len vo vzťahu k približne 10% príjmov, ktoré získava z miestnych daní a poplatkov, vrátane poplatku za 
komunálny odpad.    

Miestne dane a poplatok za komunálny odpad sú vyrubované mestom Handlová na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
ako kompetencia mesta. Mesto Handlová využíva zákonnú možnosť vyrubovať miestne dane, ktoré sú podľa citovaného 
zákona nepovinné, a to konkrétne:  

- daň z nehnuteľností (prostredníctvom VZN č. 7/2007), 

- daň za psa (prostredníctvom VZN č. 13/2005), 

- daň za užívanie verejného priestranstva (prostredníctvom VZN č. 12/2005), 

- daň za  ubytovanie (prostredníctvom VZN č. 15/2005), 

- daň za nevýherné hracie prístroje (prostredníctvom VZN č. 14/2005) a 

- miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (prostredníctvom VZN č. 8/2007). 

Mesto stanovuje napríklad sadzby dane z nehnuteľností na vyššej úrovni ako sú uvádzané v zákone č. 582/2004, pričom 
niektoré z nich na výrazne vyššej úrovni, napríklad daň za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť a daň za 
(ostatné) nebytové priestory. Tým obmedzuje podnikanie, investovanie a iné komerčné aktivity na území mesta. Mesto 
Handlová tiež vyrubuje ostatné miestne dane (napríklad daň za ubytovanie) a vynakladá prostriedky na ich správu napriek 
tomu, že príjem z nich je zanedbateľný.      

3.5. ZHRNUTIE 
Ekonomická výkonnosť a zamestnanosť v meste Handlová a tiež rámci celého okresu Prievidza je vo veľkej miere naďalej 
sústredená v priemyselných odvetviach, v značnej miere v baníckom priemysle (v ktorom však dochádza dlhodobo k útlmu). 
Na druhej strane, váha služieb významne zaostáva za celoslovenským priemerom. Nielen pre vývoj zamestnanosti v meste je 
určitým problémom s tým súvisiaca úzka špecializácia pracovnej sily. Vývoj v Hornonitrianskych baniach Prievidza, a. s. 
(HBP) je tak skôr rizikom vo vzťahu k zamestnanosti v meste Handlová a v celom okrese Prievidza.  

Miera podnikateľskej aktivity fyzických osôb je v Handlovej nízka (pod úrovňou celoslovenského priemeru) a stále 
nekompenzuje problémy zamestnanosti v meste spôsobované najmä utlmovaním ťažby HBP vrátane Bane Handlová. 
Pozitívnejším trendom vo vzťahu k zamestnanosti je relatívne vysoká miera mobility pracovnej sily. 

Mesto Handlová významnejšie nezasahuje administratívnymi reguláciami do podnikania (okrem stanovovania 
prevádzkového času v prevádzkarniach v obchode a službách). Priamo však finančne zasahuje do podnikateľského prostredia  
vyrubovaním viacerých miestnych daní a poskytovaním dotácií a iných finančných transferov právnickým osobám 
a fyzickým osobám – podnikateľom. 

Priaznivým signálom aj pre investorov je, že mesto Handlová získalo ratingové hodnotenie spoločnosti CRA Rating Agency 
(filiálky Moody´s) s výhľadom stabilný, konkrétne  dlhodobý medzinárodný rating BA+, dlhodobý lokálny rating na úrovni 
Aa3.sk a krátkodobý lokálny rating na úrovni skP-1. Mesto Handlová získalo takéto hodnotenie napriek tomu, že objem 
kapitálových výdavkov mesta a spôsob ich financovania v posledných rokoch považuje Moody´s z dlhodobého hľadiska za 
ťažko udržateľné. Rýchlo rastúce kapitálové výdavky mesta totiž mesto vo zvýšenej miere financuje aj z úverov, tým výrazne 
zvyšuje dlhovú záťaž mestskej samosprávy. Rastúci dlh mesta vytvára stále vyššie nároky na zdroje potrebné na krytie 
splátok istín z úverov a financovanie úrokov zvyšujúcich výdavky samosprávy.   
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4. SOCIÁLNY POTENCIÁL  

4.1. RÁMCOVÉ VÝCHODISKÁ 
Na analýzu ľudského potenciálu z mimoekonomického hľadiska a analýzu ekonomického potenciálu (viď kapitola 2 a 3) 
nadväzuje vyhodnotenie sociálneho potenciálu v meste a jeho okolí. Základom je odpovedať na otázku, či obyvatelia 
v danom regióne sú pripravení (a či sú vytvorené podmienky) na praktické uplatňovanie princípu osobnej zodpovednosti, 
svojpomoci a dobrovoľnej solidarity. Tieto princípy by mali v sociálnej sfére nahradiť dnešnú závislosť mnohých na 
sociálnych dávkach, očakávanie pomoci od centrálnej vlády, resp. miestnej samosprávy, a povinne vynucovanú solidaritu, 
potláčajúcu záujem o dobrovoľnú pomoc.  

Práve dobrovoľná solidarita a prirodzená iniciatíva ľudí zdola pomáhať si sú podstatnými podmienkami úspešnosti 
v ekonomickej a v sociálnej sfére v danom území. Tak ako je trh charakterizovaný dobrovoľnými výmenami statkov medzi 
dopytujúcimi a ponúkajúcimi, základom dobre fungujúcich sociálnych vzťahov v spoločnosti je dobrovoľná solidarita. 
Prirodzenými inštitúciami, ktoré ju dokážu zabezpečovať, sú primárne rodina a následne iní blízki, priatelia a všetky formy 
súkromných poskytovateľov sociálnych služieb a iných podpôr – občianske združenia, cirkev a iné súkromné a na 
dobrovoľnej báze fungujúce spoločenstvá.  

Až keď zlyhajú všetky prirodzené inštitúcie (jednotlivec – rodina – charita), je na rade samospráva, ktorá má v súčasnosti 
viac kompetencií a možností pôsobenia v sociálnej oblasti, aj keď sú naďalej obmedzené a nie sú dostatočne jednoznačne 
vymedzené. Príkladom toho sú pretrvávajúce delené kompetencie medzi mestskú samosprávu a VÚC.  

Samospráva by tak ako i centrálna vláda nemala nahrádzať osobnú zodpovednosť ľudí. Naopak, mohla by „podať pomocnú 
ruku“ tým, ktorí sú z objektívnych dôvodov znevýhodnení a nedokážu sa sami o seba postarať.  

Z týchto dôvodov je v kapitole predovšetkým venovaná pozornosť jednotlivcom v cieľových skupinách s potenciálnym 
dopytom po sociálnej a zdravotnej starostlivosti, sociálnej a zdravotnej vybavenosti pre ľudí v meste a jeho okolí, ako aj 
sociálnej politike a inému vplyvu samosprávy na sociálny potenciál v meste Handlová a jeho okolí.      

4.2. SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOS Ť A JEJ CIEĽOVÉ SKUPINY 
Odrazovým mostíkom k vyhodnoteniu sociálneho potenciálu je posúdenie vývoja, trendov a rizík ohľadne cieľových skupín  
obyvateľov v sociálnej sfére na území mesta (resp. okresu) ako sú: 

- nezamestnaní a osobitne dlhodobo nezamestnaní,  

- starší ľudia s oslabeným zdravím a  

- ľudia z iných dôvodov objektom sociálnej politiky.   

4.2.1. NEZAMESTNANÍ A OSOBITNE DLHODOBO NEZAMESTNANÍ    

 Nízka tvorba produktívnych pracovných 
príležitostí v súkromnej sfére 
a nedostatočná absorpčná schopnosť 
pracovnej sily vo všeobecnosti spôsobujú, 
že niektorí z pracovnej sily sa dostávajú 
dlhší čas mimo pracovný pomer. Zatiaľ čo 
miera evidovanej nezamestnanosti 
pretrváva v okrese Prievidza dlhodobejšie 
pod celoslovenským priemerom, tak 
v meste Handlová je počnúc rokom 2004 
vyššia než celoslovenský priemer, a tým aj 
výrazne vyššia ako v okrese Prievidza  (viď 
graf č. 4.1.).92  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
92 Údaje za roky 2002 až 2006 sa prezentujú ku koncu posledného mesiaca príslušného roku a údaje za rok 2007 ku koncu novembra 2007. 

Graf č. 4.1.: Vývoj miery evidovanej nezamestnanosti 
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Miera nezamestnanosti v okrese Prievidza je 
zároveň vyššia ako v ostatných okresoch 
TSK, s výnimkou okresu Partizánske (podľa 
údajov Štatistického úradu SR za rok 2005), 
je však naďalej nižšia než celoslovenský 
priemer (viď graf č. 4.2). Zároveň platí, že 
miera nezamestnanosti v okrese Prievidza 
patrí k podpriemerným (aj keď nie  úplne 
najnižším) na Slovensku (viď mapa č. 4.1.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci uchádzačov o zamestnanie v meste Handlová a tiež v okrese Prievidza z pohľadu vzdelania dominujú nezamestnaní 
so základným vzdelaním a vyučení (v Handlovej spolu až 3/4 všetkých nezamestnaných), z pohľadu veku prevažne 
uchádzači o zamestnanie nad 40 rokov (v meste Handlová 54,5% zo všetkých ku koncu novembra 2007) a z pohľadu profesie  
najviac pomocní a nekvalifikovaní robotníci (viď tab. č. 4.1.).   

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4.2.: Miera evidovanej nezamestnanosti v okresoch 
TSK (rok 2005)

11,1

8,9

5,0
5,8

6,3

4,1

8,5
9,1

11,4

3,5

0

2

4

6

8

10

12

BN IL MY NM PE PB PD PU TN SR

Zdroj: Štatistický úrad SR (2007)

%



Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová (2008 – 2013) 

 

 - 33 -

Tab. č. 4.1.: Štruktúra nezamestnaných podľa vzdelania, veku a profesie (v%)93  

Kľúčovým sociálnym  problémom 
súvisiacim s nezamestnanosťou je 
však dlhodobá nezamestnanosť 
(nezamestnaných dlhšie ako jeden 
rok). Podiel dlhodobej 
nezamestnanosti na celkovej 
napríklad v okrese Prievidza 
predstavoval v roku 2005 iba 
necelých 36%, čo s výnimkou 
bratislavských okresov patrí 
k najnižším mieram na Slovensku 
(viď mapa č. 4.2.). Väčšiu 
analytickú vypovedaciu hodnotu 
však má miera dlhodobej 
nezamestnanosti, t. j. pomer 
dlhodobo nezamestnaných 
z pracovnej sily. V okrese Prievidza 
ich bolo v roku 2005 necelých 4 na 
100, zatiaľ čo v priemere na 
Slovensku takmer 7 na 100 ľudí 
v ekonomicky aktívnom veku. 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ÚPSVaR SR v Prievidzi, pracovisko Handlová, prepočty autori  

 

                                                                 
93 Údaje za rok 2006 sa prezentujú ku koncu posledného mesiaca v roku 2006 a údaje za rok 2007 ku koncu novembra roku 2007. 

 mesto  Handlová okres Prievidza 

rok 
2006 

rok 
2007 

rok 
2006 

rok 
2007 

1. Vzdelanie  

bez vzdelania  0,4 0,7 0,3 0,4 

základné  35,8 37,2 27,9 28,5 

vyučení  40,9 38,5 39,7 38,4 

stredné s maturitou 21,0 21,0 27,6 27,9 

vyššie  a vysokoškolské 1,9 2,5 4,5 4,8 

2. Vek  

do 19 rokov 5,0 3,5 5,1 5,1 

20 – 29 rokov   22,6 20,9 24,1 22,7 

30 – 39 rokov 20,0 21,1 18,9 19,3 

40 – 49 rokov 28,4 27,1 25,6 26,0 

nad 50 rokov  23,9 27,4 26,2 27,0 

3. Profesia  

príslušníci armády, vedeckí a riadiaci pracovníci 0,6 0,4 1,0 1,2 

vedec., odbor., duš. pracovníci 2,7 3,6 2,3 2,3 

technickí, zdravotnícki a pedagogickí pracovníci 3,2 2,8 5,5 5,9 

nižší administratívni pracovníci 2,6 2,2 4,2 5,1 

prevádzkoví pracovníci v službách a obchode 10,9 13,2 13,5 14,2 

kvalifikovaní robotníci v pôdohospodárstve  2,0 1,6 1,6 1,1 

remeselníci a kvalifikovaní výrobcovia a spracovatelia 19,9 16,2 15,9 14,1 

obsluha strojov a zariadení 4,7 4,5 5,8 5,0 

pomocní a nekvalifikovaní robotníci 35,4 29,8 30,8 28,5 

osoby bez pracovného zaradenia 18,0 25,6 19,5 22,7 
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V meste Handlová je váha ľudí bez práce 
dlhšie než 1 rok obdobná ako v okrese 
Prievidze, resp. je o niečo vyššia. V roku 
2005 miera dlhodobej nezamestnanosti, 
vyjadrená pomerom počtu ľudí 
uchádzajúcich sa o prácu viac než 1 rok vo 
vzťahu k počtu ľudí v produktívnom veku 
bola na úrovni 4,8. Podiel nezamestnaných 
na celkovej nezamestnanosti je však 
v meste Handlová vyšší ako v priemere 
v okrese Prievidza, pričom sa v rokoch 
2002-2007 pohyboval na úrovni medzi 42% 
až 49%. Mierne klesajúci trend počtu 
nezamestnaných v meste Handlová v týchto 
rokoch a v štruktúre podľa dĺžky trvania 
dokumentuje graf č. 4.3.94  

Dlhodobo nezamestnaní a občania 
v hmotnej núdzi by mali byť objektom 

adresnej a podmienenej sociálnej pomoci. Na rozdiel od klesajúceho trendu počtu dlhodobo nezamestnaných počet 
obyvateľov Handlovej, ktorí sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi, v rokoch 2004 až 2006 stagnuje na úrovni okolo 1 000 
osôb (resp. v roku 2006 sa mierne zvýšil na 1 109).    

V prípade dlhodobej nezamestnanosti ide o prevažne o ľudí s nijakou alebo nízkou kvalifikáciou, resp. ľudí s úzko (až 
jednostranne) zameranou špecializáciou a s ťažkosťami rekvalifikovať sa. Ohrozenou skupinou v meste Handlová sú preto 
(bývalí) zamestnanci HBP v strednom a preddôchodkovom veku, ako aj ďalší úzko špecializovaní pracovníci v subjektoch, 
ktoré sú do určitej miery naviazané na HBP. Určité tlaky na vyššiu nezamestnanosť v meste a jeho okolí môžu vyplývať 
z predpokladaného utlmovania ťažby, produkcie a zamestnanosti v HBP. Ďalšou skupinou sú, ako bolo vyššie spomenuté, 
ľudia s nijakou alebo minimálnou kvalifikáciou – ťažko zamestnateľní a často krát najmenej prispôsobiví občania (viac 
v časti 4.2.3.). 
Mesto Handlová zrealizovalo a realizuje projekty zamerané práve na tých najťažšie zamestnateľných. Príkladom je projekt 
Aktivácia pracovnej sily, ktorý zrealizovala samospráva v Handlovej v spolupráci s partnermi OZ Reha a spoločnosťou Alpha 
Consult v období od mája 2004 do mája 2005. Projekt bol zameraný na aktívnu prácu s nezamestnanými formou aktivačných 
školení, rekvalifikačných kurzov s cieľom zvýšenia zamestnateľnosti uchádzačov o zamestnanie. Súčasťou projektu bolo aj 
zriadenie a sprevádzkovanie Modelového remeselníckeho centra a Centra pre pomoc nezamestnaným a začínajúcim 
podnikateľom. 

Na výsledky uvedeného projektu nadviazal projekt s názvom Program zaraďovania sa ťažko zamestnateľným občanom 
Mesta Handlová a okolia na trh práce – Help (Handlova Employment Locator Program). Mesto realizovalo projekt od marca 
2005 do marca 2008 spoločne s neziskovou organizáciou Help a OZ Paradi Roma. Hlavným nositeľom projektu je nezisková 
organizácia Help n. o., ktorá vznikla v máji 2005 a jej zakladateľmi sú Mesto Handlová spolu s OZ Vidiecky parlament 
Trenčianskeho kraja. Činnosť organizácie je založená na individuálnom prístupe ku klientom.95 

Projekt Help zastrešoval aktivity Help, n.o. a OZ Paradi Roma. Tieto organizácie spolu s mestom Handlová uzavreli Dohodu 
o rozvojovom partnerstve, ktorej cieľom je prostredníctvom Rozvojového centra, Modelových školiacich stredísk a 
Rómskeho školiaceho a remeselného centra nielen pripraviť dlhodobo a ťažkozamestnateľné skupiny občanov pre ich 
umiestnenie na trh práce ale aj ponúknuť im reálne pracovné príležitosti a po začlenení sa na trh práce pomôcť im pracovné 
miesta si aj udržať.96 

Cieľom projektu bolo pomôcť uplatniť sa na trhu práce ťažko zamestnateľným uchadzačom o zamestnanie. Medzi nich 
projekt zaraďuje napríklad práve dlhodobo nezamestnaných, baníkov, fyzicky znevýhodnených a rómsku komunitu. Do 
projektu bolo v roku 2006 zapojených 446 občanov. Prostredníctvom tútorov z neziskovej organizácie Help, n. o.  Bolo na 
trhu práce umiestnených 231. Približne 90% z nich si svoje pracovné miesto aj udržalo.97   

Naštartovanie projektu Help umožnilo aj neziskovej organizácii Help získať v roku povolenie na činnosť agentúry dočasného 
zamestnávania, prostredníctvom ktorej vyhľadáva na domácom trhu ako aj na trhoch EÚ spoločnosti, ktoré z rôznych 
dôvodov potrebujú dočasne zvýšiť stav svojich zamestnancov.  

4.2.2. STARŠÍ ĽUDIA S OSLABENÝM ZDRAVÍM  

Pre potreby sociálneho potenciálu v meste Handlová rámcovo posudzujeme osobitne aj starších ľudí. Aj keď staroba nie je 
automaticky spojená s chorobou a odkázanosťou od pomoci iných, potvrdzuje sa, že s rastúcim vekom sa zvyšuje a zreálňuje 
pravdepodobnosť chorobnosti a sociálnej odkázanosti starších občanov. Preto sú starší s oslabeným zdravím ďalšou cieľovou 
skupinou ľudí, ktorá si navyše vyžaduje osobitnú pozornosť kvôli rýchlo sa zvyšujúcim sa nárokom na krátkodobú 
a dlhodobú starostlivosť sociálneho a zdravotníckeho charakteru, tak doma, ako aj v komunite a stále menej aj 
v inštitucionálnej starostlivosti. Vytvára to tlaky na obdobný druh služieb, čoraz viac s orientáciou na integrovanú dlhodobú 

                                                                 
94 Údaje za roky 2004 až 2006 sa prezentujú ku koncu posledného mesiaca v roku a údaje za rok 2007 sú ku koncu novembra toho roku. 
95 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová 2006-2013 (2006) 
96 Viac na http://www.helphandlova.sk. 
97 Výsledky projektu HELP v roku 2006. Obecné noviny, 30.1.2007. 

Graf č. 4.3.: Vývoj počtu udchádzačov o zamestnanie v Handlovej

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

2004 2005 2006 2007

Zdroj: ÚPSVaR SR v Prievidzi, pracovisko Handlová,  prepočty autori

Nezamestnaní dlhšie ako 1 rok Nezamestnaní kratšie ako 1 rok



Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová (2008 – 2013) 

 

 - 35 -

starostlivosť, prepájajúcu opatrovanie a ošetrovanie starých občanov s oslabeným zdravím a s nedostatočnou schopnosťou 
alebo neschopnosťou sa o seba postarať.  

Váha obyvateľov v poproduktívnom veku v meste Handlová sa obdobne ako inde na Slovensku zvyšuje, konkrétne medzi 
rokmi 1991 až 2006 zvýšila o necelé 4,5 percentuálne body, konkrétne z 16,1%-ného podielu na celkovej populácii v roku 
1991 na 20,5% (viac v kapitole 2). Tým dosahuje mierne vyšší podiel poproduktívneho obyvateľstva ako je priemer na 
Slovensku, no nepatrí k oblastiam s najstarším obyvateľstvom.  

V súčasnosti sa i preto zatiaľ v Handlovej výraznejšie neprejavuje tlak na financovanie nárokov starších kvôli 
pretrvávajúcemu vysokému podielu ľudí v produktívnom veku. V dôsledku toho sa miera ekonomickej závislosti starších od 
ľudí v ekonomicky aktívnom veku (daná pomerom medzi počtom ľudí v poproduktívnom veku k ľuďom v produktívnom 
veku)98 zatiaľ zvyšuje pomaly (z približne 27% v roku 1991 na cca 31% v roku 2006) a patrí v rámci Slovenska k relatívne 
nižším. Napriek tomu aj obdobný nárast tohto pomeru indikuje už dnes určitý tlak na financovanie takýchto rastúcich 
nárokov. Rastúci pomer predstavuje pomalší rast tvorby zdrojov, okrem iného potrebných aj na sociálnu a zdravotnú 
starostlivosť pre starších.  

Tlaky na výrazné financovanie nárokov 
starších v (blízkej) budúcnosti však možno 
odčítať z rýchleho starnutia populácie 
v Handlovej, ktoré naznačuje značný nárast 
indexu starnutia (pomer počtu ľudí 
v poproduktívnom veku k počtu ľudí 
v predproduktívnom veku). Podľa tohto 
indexu je zrejmé, že populácia v Handlovej 
je starnúca a v budúcnosti sa to bude viac 
prehlbovať. Zatiaľ čo v roku 1991 pripadalo 
približne 65 starších na 100 ľudí 
v predproduktívnom veku, tak v roku 2006 
to už je takmer 150 ľudí v poproduktívnom 
veku k 100 predproduktívnom veku (viď 
graf č. 4.4.). 

Takýto trend jednoznačne vypovedá 
o výrazných nárokoch na financovanie 

sociálnej a zdravotnej starostlivosti starších obyvateľov v Handlovej v budúcnosti. Napriek opodstatnenému zvyšovaniu váhy 
priameho financovanie klientmi a ich rodinami to znamená  vyššie finančné nároky na mesto, a to aj v nadväznosti na 
presunuté kompetencie týkajúce sa starších na územné samosprávy.   

4.2.3. ĽUDIA Z INÝCH DÔVODOV OBJEKTOM SOCIÁLNEJ POLITIKY   

Objektom sociálnej politiky bývajú aj ľudia spomedzi ďalších skupín obyvateľov. Patria k nim napríklad zdravotne alebo 
inak postihnutí, a deti odkázané na pomoc cudzích, ktoré sú siroty alebo sa rodičia resp. iní príbuzní nechcú o nich starať.  

Ďalšou skupinou občanov najťažšie prispôsobiví a problémoví. Patria k nim predovšetkým mnohí spomedzi Rómov, nie na 
základe ich etnickej príslušnosti, ale kvôli problémom ako chudoba, nízka hygiena, či nízka vzdelanosť. Sociálnu situáciu 
Rómov ovplyvňuje dlhodobá nezamestnanosť, vysoká miera závislosti na sociálnych dávkach, nízka úroveň vzdelania 
a bývania a často nezodpovedný prístup k životu a požívanie návykových látok vo zvýšenej miere.   

Rómska komunita v meste Handlová je relatívne veľká a podľa mestom vypracovaného dokumentu Koncepcia rozvoja 
rómskej osady v Handlovej sa odhaduje na 6% obyvateľov mesta. Je situovaná v lokalite Baníckej kolónie, čo je okrajová 
časť mesta  vzdialená od centra mesta cca 1 km. Táto lokalita získala štatút rómskej osady a žije v nej cca 1 000 obyvateľov, 
pričom nie všetci sú evidovaní ako občania Handlovej s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta. Vzhľadom na 
vysokú migráciu rómskeho etnika, oficiálne zdroje zaraďujú do kategórie do 600 obyvateľov cieľovej skupiny. Rómske 
obyvateľstvo žijúce v lokalite Baníckej kolónie patrí medzi sociálne najslabšie skupiny obyvateľstva, pričom miera 
nezamestnanosti u nich predstavuje viac ako 90%, na čom sa výraznou mierou podpisuje nízka úroveň vzdelania.99 

Riešenia problémov súvisiacich s rómskou osadou súvisia aj ďalšími cieľmi v oblasti vzdelávania, či napríklad rozvoja 
bývania a infraštruktúry.100 Do tamojšieho bytového fondu nikto už 20 rokov neinvestoval. Rómske rodiny sa rozrástli nielen 
o deti, ale aj príbuzných, ktorí prišli z východných častí Slovenska. Mnohí tam dodnes bývajú bez toho, aby sa prihlásili na 
trvalý pobyt. Primárnym problémom však je nezamestnanosť drvivej väčšiny Rómov v osade, ktorí (zväčša) neplatia za 
energie či vodu. Tieto a ďalšie problémy s nasmerovaním ich riešení sú obsiahnuté v dokumente Koncepcia rozvoja rómskej 
osady v Handlovej. 

Koncepcia nadväzuje na viaceré aktivity neziskových, aj rómskych, združení. Takým je napríklad otvorenie komunitného a 
školiaceho strediska v rámci vyššie spomenutého projektu Help, realizovaného OZ Paradi Roma. V rámci tohto Rómskeho 
remeselného školiaceho centra funguje v meste Handlová napríklad šijacia dielňa pre rómske ženy. Školenia sú však 
zamerané aj na rómskych mužov – vo výrobe zámkovej dlažby.  

                                                                 
98 Obdoba miery závislosti dôchodcov od prispievateľov na dôchodky (Dependency Ratio). 
99 Koncepcia rozvoja rómskej osady v Handlovej. Handlová, jún 20007. http://www.handlova.sk 
100 Problémom v osade takisto je, že nemá prirodzeného vodcu, vajdu, ktorý by bol autoritou. Pôsobí tam totiž niekoľko rodinných klanov, ktoré nechcú 
navzájom spolupracovať. Bez toho, aby samotní Rómovia prispeli k riešeniu svojich problémov, by sa projekt vybudovania vzorovej rómskej osady v Handlovej 
nedal uskutočniť. Viac napríklad v SME, 25.12.2006.   

Graf č. 4.4.: Vývoj indexu starnutia v meste Handlová
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S projektom Help súvisí aj ďalší projekt Zlepšenie kvality života obyvateľov rómskej osady v Handlovej a ďalších ohrozených 
skupín, výsledkom ktorého bolo vytvorenie pracovného miesta sociálneho terénneho pracovníka so zameraním na rómsku 
komunitu. Okrem toho ešte spomeňme jednu iniciatívu v meste Handlová, ktorá sa týka rómskej komunity, a to školský 
autobus pre rómske deti. Materská škola na Mostnej ulici (ktorej zriaďovateľom je mesto Handlová) pritiahla rómske deti do 
svojho zariadenia tým, že ich začali rozvážať do škôlky z osady školským autobusom. Financovanie jeho prevádzky bolo 
v roku 2006 kryté zo zdrojov súkromnej firmy a na rok 2007 vyčlenil na to finančné prostriedky mestský úrad 
v Handlovej.101   

4.3. SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ VYBAVENOS Ť   
Po stručnom uvedení cieľových skupín obyvateľov v sociálnej sfére na území mesta (resp. okresu) uvedieme rámcový pohľad 
na služby sociálneho a zdravotného charakteru v meste Handlová a v okrese Prievidza.   

Soci álna vybavenosť 

Sociálna vybavenosť na danom území sa 
zvyčajne posudzuje v prvom kroku 
prostredníctvom posúdenia rozsiahlosti na 
Slovensku stále ešte dominantnej 
inštitucionálnej siete sociálnych služieb. 
Kapacitu v inštitucionálnej sociálnej 
starostlivosti vyjadruje  napríklad počet 
miest v zariadeniach sociálnych služieb 
(ZSS) na 1 000 obyvateľov. Podľa našich 
prepočtov, vychádzajúcich z údajov ŠÚ 
SR,102 bola v roku 2005 kapacita miest 
v ZSS v okrese Prievidza druhá najnižšia 
spomedzi okresov TSK a bola nižšia aj ako 
celoslovenský priemer (viď graf č. 4.5.)   

V meste Handlová je v súčasnosti 
inštitucionálna sociálnej starostlivosť 
poskytovaná v nasledovných štyroch ZSS: 

 

- Útulok – Humanitné centrum Nádej na dôstojný život  

Prevádzkovateľ: nezisková organizácia Jazmín so 100%-ným podielom mesta Handlová,  kapacita: 18 klientov, predmet 
činnosti: poskytovanie pomoci občanom bez prístrešia, v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu alebo im bola 
zrušená ústavná alebo ochranná výchova po dosiahnutí plnoletosti. 

- Samostatné pestúnske zariadenie 

Prevádzkovateľ: Jazmín, n. o., kapacita: 5 detí v pestúnskej starostlivosti, predmet činnosti: poskytovanie náhradnej 
rodinnej starostlivosti dieťaťu, ktoré je zverené do pestúnskej starostlivosti rozhodnutím súdu o zverení dieťaťa do 
pestúnskej starostlivosti. 

- Domov pre osamelých rodičov  

Prevádzkovateľ: Jazmín, n.o., kapacita: 35 klientov, predmet činnosti: pomoc osamelým rodičom maloletého alebo 
osamelým rodičom s maloletým, ktorých život alebo zdravie sú ohrozené alebo je ohrozená výchova maloletého, resp. 
pomoc osamelým tehotným ženám, ktoré sa ocitli v sociálnej núdzi spôsobenej stratou rodinného prostredia. 

- Detský domov Handlová  

Zriaďovateľ: ÚPSVaR SR Trenčín, kapacita: 30 detí, predmet činnosti: poskytovanie starostlivosti a výchovy  
nahrádzajúcej prirodzené   rodinné   prostredie   pre   deti   od   2  rokov veku  do  dosiahnutia  plnoletosti  a ďalej až  do 
osamostatnenia, najdlhšie do 25. roka veku 

Dôležité je však ako je rozvinutá sieť služieb domácej a komunitnej sociálnej starostlivosti a kombinovanej sociálnej 
a zdravotnej starostlivosti, ktorá by mala stále viac nielen dopĺňať inštitucionálnu starostlivosť, ale ju aj v značnej miere 
nahrádzať. V meste Handlová je zabezpečovaná prostredníctvom nasledovných poskytovateľov:  

- opatrovateľky opatrovateľskej služby, 

- obytné domy s bytmi osobitného určenia, 

- čiastočne ADOS Erika (primárne však poskytovanej ošetrovateľskú starostlivosť) 

Opatrovateľská služba  mesta je od roku 2003 zastrešená Spoločným obecným úradom v Handlovej, poskytovaná prednostne 
v byte občana. K 30.9.2006 ju v meste poskytovalo 20 opatrovateliek pre 74 opatrovaných občanov, najmä tým, ktorí 
potrebujú pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti alebo 
kontaktu so spoločenským prostredím. Takýto počet opatrovateliek, zodpovedajúci v roku 2006 iba 1,1 opatrovateľky na       
1 000 obyvateľov a 5,5 opatrovateliek na 1 000 obyvateľov v poproduktívnom veku, je nedostatočný vo vzťahu k reastúcim 

                                                                 
101 Prieboj, 5.11.2007 
102 Štatistický úrad SR (2007).  

Graf č. 4.5.: Počet miest v zariadeniach sociálnych služieb v 
okresoch TSK (rok 2005)
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nárokom, najmä v súvislosti so starnutím populácie v meste. Mesto tiež na účely opatrovateľskej starostlivosti pre občanov, 
ktorí sú (z dôvodu veku a/alebo zdravotného stavu) odkázaní na pomoc iných využíva obytné domy osobitného určenia na 
ulici 29. augusta č. 1 (80 bytových jednotiek), na Partizánskej ulici č. 36, 38 a 40 (48 bytových jednotiek) a na ulici SNP č. 
34 (16 bytových jednotiek).  

Vzhľadom na to, že práve opatrovateľská služba je najprirodzenejšou formou podpory (doma), je jednou z foriem riešenia 
sociálnej situácie a jedným z najlacnejších spôsobov poskytovania sociálnej služby, pričom je stále viac starších obyvateľov, 
ktorí ju potrebujú a budú čoraz viac potrebovať, je však opatrovateľská starostlivosť (osobitne pre starších s oslabeným 
zdravím) rozvinutá v meste Handlová nedostatočne.    

Mesto Handlová je zapojené do Programu podpory rozvoja komunitnej sociálnej práce v obciach, v rámci čoho zamestnáva 
jedného komunitného pracovníka a dvoch asistentov.  

V Handlovej funguje i niekoľko spolkov a zväzov, ktoré svojou činnosťou čiastočne súvisia so sociálnou starostlivosťou, 
a to: 

- Klub dôchodcov, zameraný na organizovanie kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích a športových podujatí pre 
svojich členov (napríklad fašiangy a posedenie pri príležitosti mesiaca „Úcty k starším“) 

- Materské centrum Lienka, zamerané na prevenciu sociálnych závislostí, určené pre matky s deťmi  

- Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, tiež zameraná na obdobné aktivity pre svojich členov, 
ako aj pre verejnosť 

- Pegas Remata – športový klub zdravotne postihnutých, zameraný na združovanie ľudí, ktorí sú postihnutí a pomôcť im, 
aby sa aj prostredníctvom športu vyrovnali so svojím osudom.      

Zdravotná vybavenosť  

Mesto Handlová je zdravotnou starostlivosťou vybavené na uspokojivej úrovni.  

Základom pre poskytovanie ambulantnej a ústavnej liečebno-preventívnej starostlivosti je Súkromná nemocnica Handlová,  
s. r. o., v rámci ktorej sú: 

- lôžkové oddelenia (interné oddelenie, gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, novorodenecké oddelenie, OAIM a detské 
oddelenie) 

- spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky (radiodiagnostické oddelenie, fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, oddelenie 
klinickej biochémie a dve sonografické pracovisk) 

- odborné ambulancie (gastrofibroskopicko-endoskopická ambulancia, chirurgická ambulancia – jednodňová chirurgia, 
ambulancia detskej alergológie, onko-gynekologická ambulancia, sexuologická ambulancia, traumatologická 
ambulancia, interná ambulancia, ORL ambulancia a algeziologická ambulancia) 

- neštátne zdravotnícke zariadenia so sídlom v objekte polikliniky (dve ambulancie praktických lekárov pre deti a dorast, 
dve gynekologické ambulancie, dve ambulancie praktických lekárov pre dospelých, chirurgická ambulancia, zubná 
ambulancia a urologická ambulancia) 

Okrem nemocnice poskytujú v meste Handlová zdravotnú starostlivosť ďalšie zdravotnícke zariadenia:  

- Zdravotné stredisko na Morovnianskom sídlisku (gynekologická ambulancia, ortopedická amnulancia, očná ambulancia, 
ORL ambulancia, dve ambulancie praktických lekárov pre deti a dorast, ambulancia praktického lekára pre dospelých a 
súkromná zubná ambulancia) 

- Zdravotné stredisko so sídlom pri Bani Handlová (dve zubné ambulancie a dve ambulancie praktických lekárov pre 
dospelých) 

- Zdravotné stredisko na Partizánskej ulici, ktorého vlastníkom je mesto Handlová (zubná ambulancia a zubné 
laboratórium) 

- neštátne zdravotnícke zariadenia so sídlom v objekte lekárne Herba, ulica Okružná 5A (ambulancia praktického lekára 
pre dospelých, ftizeologická ambulancia  a diabetologická ambulancia) 

- neštátne zdravotnícke zariadenia  so sídlom v objekte lekárne Barbora, ulica SNP č. 2 (ambulancia praktického lekára 
pre dospelých a psychiatrická ambulancia) 

Osobitne uvádzame od konca roku 2004 fungujúcu ADOS Erika – Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá 
poskytuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť pre občanov mesta a obyvateľov obcí Handlovskej doliny.  

V meste Handlová pôsobí aj Miestny spolok Slovenského červeného kríža (zameraný na poskytovanie prvej  pomoci pri 
rôznych podujatia, nábor darcov krvi  apod.) a občania mesta majú dostupné aj tri lekárne.  

Pre občanov mesta Handlová sú v blízkom okolí dostupné aj ďalšie zdarvotnícke zariadenia – predovšetkým v okresnom 
meste Prievidza a Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach.   

4.4. VPLYV SAMOSPRÁVY NA SOCIÁLNY POTENCIÁL V MESTE  
Na samosprávnu úroveň bola určitá zodpovednosť v rámci sociálnej politiky, a to zákonom č. 195/1998 Z. z. o sociálnej 
pomoci v znení neskorších predpisov prenesená určitá zodpovednosť za výkon politiky v oblasti sociálnej pomoci. Miestna 
samospráva má na starosti predovšetkým výkon sociálnych služieb, medzi ktoré sa podľa zákona o sociálnej pomoci103 

                                                                 
103 Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.     
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zaraďujú: opatrovateľská služba, organizovanie spoločného stravovania, prepravná služba, starostlivosť v zariadeniach 
sociálnych služieb a sociálna pôžička. Tieto sociálne služby sú zamerané najmä na sociálnu pomoc starším a (ťažko) 
zdravotne postihnutým. Obce však majú tiež úlohu napríklad pri zabezpečovaní obecných služieb na aktivizáciu 
nezamestnaných.  

Mesto Handlová uskutočňuje obdobné činnosti v rámci svojej sociálnej politiky. Riadi sa zákonmi a ďalšími celoštátnymi 
normami a svoju sociálnu politiku primárne uskutočňuje prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení, konkrétne 
v súčasnosti platných: 

- VZN č. 1/2007 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a doplnok č. 1 k VZN č. 1/2007 a  

- VZN č. 2/2007, ktorým sa upravuje spôsob určenia úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytnutú opatrovateľskú 
službu,  

Mesto Handlová upravuje prostredníctvom VZN č. 1/2007 podmienky poskytovania finančných príspevkov na dopravu a 
úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičom alebo osobám, ktoré sa starali o dieťa a ktorým bolo dieťa odňaté zo 
starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova, na tvorbu úspor dieťaťa v detskom domove, ako aj  
postup pri poskytovaní príspevku akreditovaným subjektom a fyzickej a právnickej osobe na vykonávanie opatrení podľa 
zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Poskytovanie finančných príspevkom rodičom detí, 
ako aj príspevky deťom,  v detských domovoch sú ťažko zdôvodniteľné. Motivovať rodičov navštevovať dieťa v detskom 
domove úhradou ich nákladov na dopravu z rozpočtu mesta nie je riešením chýbajúcej starostlivosti o dieťa.  

Prostredníctvom VZN č. 2/2007 mesto Handlová upravuje príjemcu a úkony, podmienky a postu poskytovania a (spôsob 
platenia) úhrady opatrovateľskej služby. Úhrady za opatrovateľskú službu stanovuje mesto Handlová pevne bez väzby na 
reálne náklady a náročnosť rôznych úkonov poskytovaných konkrétnej osobe (takže ich zmena si vyžaduje zmenu VZN). Na 
poskytovanie opatovateľskej služby sa vyžaduje dokladovať nielen príjem žiadateľa, ale aj jeho majetok. Úhrady klientov 
však nie sú diferencované podľa ich finančných možností (berúc do úvahy aj majetok), okrem zákonného oslobodenia od 
úhrady občanov, ktorých príjem je nižší ako 1,2-násobok sumy životného minima. Do určitej miery pôsobí obmedzujúco, že 
opatrovateľskú službu môžu podľa tohto VZN vykonávať v meste Handlová iba „opatrovateľky a opatrovatelia, ktorí sú 
v pracovnoprávnom  pomere s Mestom Handlová, resp. na dohodu  o vykonaní práce.“104    

Okrem uvedených legislatívnych noriem sa mestská samospráva v Handlovej snaží priaznivo vplývať na sociálny potenciál 
v meste strategickými dokumentmi (napríklad materiálom Koncepcia rozvoja rómskej osady v Handlovej), realizovanými 
projektmi a inými aktivitami, stručne uvedenými v tejto kapitole.    

4.5. ZHRNUTIE 
Celková a v rámci nej aj dlhodobá nezamestnanosť sa v meste Handlová postupne znižuje, ostáva vyššia ako je celoslovenský 
priemer a výraznejšie aj ako je priemerná miera nezamestnanosti v okrese Prievidza. Súvisia s ňou nemalé sociálne problémy 
a riziká. Najviac „postihnutými“ a ohrozenými dlhodobou nezamestnanosťou v meste Handlová sú občania v dvoch veľkých 
skupinách: úzko špecializovaní (najmä) na baníctvo s ťažkosťami rekvalifikovať sa a ľudia s nijakou alebo minimálnou 
kvalifikáciou, málo prispôsobiví a s nedostatočnými pracovnými návykmi (v značnej miere Rómovia).  

Ohrozenou skupinou dlhodobej nezamestnanosti sú preto bývalí a predpokladá sa, že aj súčasní, zamestnanci HBP 
v strednom a preddôchodkovom veku, ako aj ďalší úzko špecializovaní pracovníci v subjektoch, ktoré sú do určitej miery 
naviazané na HBP. Určité tlaky na vyššiu nezamestnanosť v meste a jeho okolí môžu vyplývať z predpokladaného 
utlmovania ťažby, produkcie a zamestnanosti v HBP.  

Najťažšie zamestnateľnou skupinou občanov sú však ľudia s minimálnou kvalifikáciou a chýbajúcimi pracovnými návykmi 
a najťažšie prispôsobiví. Týka sa to predovšetkým ľudí spomedzi relatívne veľkej rómskej komunity v meste, osobitne 
približne 600 Rómov žijúcich v rómskej osade v lokalite Banícka kolónia. Riešenia problémov súvisiacich s rómskou osadou 
súvisia aj ďalšími cieľmi v oblasti vzdelávania, či napríklad rozvoja bývania a infraštruktúry. Mesto aj v spolupráci 
s neziskovými organizáciami, vrátane rómskych, hľadá možnosti riešenia kumulujúcich sa problémov.  

Osobitným problémom do budúcnosti  je rýchle starnutie populácie Handlovej (obdobne ako v mnohých iných častiach 
Slovenska), pričom sa predpokladá prehlbovanie tohto trendu. Rýchle zvyšovanie indexu starnutia v Handlovej je vážnym 
rizikom financovaním rastúcich nárokov starších do budúcnosti v sociálnej, zdravotnej a dlhodobej starostlivosti. Jedným z 
dôležitých predpokladov zabezpečovania rastúcich nárokov, ktoré vyplývajú zo starnutia populácie, je a v budúcnosti bude 
(vytvorenie podmienok pre) využitie potenciálu pre domácu opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť v meste a okolí. Tá 
v súčasnosti nie je na rozdiel od kapacít inštitucionálnej starostlivosti v meste Handlová dostatočne rozvinutá.     

4.6. ZDROJE 
1. Koncepcia rozvoja rómskej osady v Handlovej. Mestský úrad Handlová, jún 2007. http://www.handlova.sk. 

2. Moody´s (2007): Mesto Handlová. Analýza. Profil subjektu.   

3. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová 2006-2013. Mestské zastupiteľstvo v Handlovej. 
Handlová, apríl 2006. http://www.handlova.sk.  

4. Rómskych rodičov presvedčil školský autobus. Prieboj, 5.11.2007. 

5. Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2006. Štatistický úrad Slovenskej republiky. Bratislava, 2007. 

                                                                 
104 VZN č. 2/2007, ktorým sa upravuje spôsob určenia úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu. 
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5. OBČIANSKA INFRAŠTRUKTÚRA 

5.1. ŠKOLY 
Kompetencie v oblasti školstva boli na obce a mestá prenesené zo štátnej správy v rámci procesu reformy verejnej správy 
zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, 
ktorého ustanovenia týkajúce sa školstva nadobudli účinnosť 1. júla 2002. Samospráva obce vykonáva kompetencie vo 
vzťahu k základným školám ako prenesený výkon štátnej správy, do jej originálnej samosprávnej pôsobnosti patria základné 
umelecké školy, materské školy, školské kluby detí, školské strediská záujmovej činnosti, centrá voľného času, zariadenia 
školského stravovania pre žiakov základných škôl a pre deti materských škôl, jazykové školy pri základných školách, 
strediská služieb škole.105  

5.1.1. ŠTRUKTÚRA ŠKÔL A VZDELÁVACÍCH ZARIADENÍ  

V Handlovej pôsobí 5 materských škôl, 3 základné školy, 1 špeciálna základná škola a 3 stredné školy. Zriaďovateľom 
materských a základných škôl je mesto Handlová, zriaďovateľom špeciálnej základnej školy Krajský školský úrad 
v Trenčíne, zriaďovateľom 2 stredných škôl Trenčiansky samosprávny kraj a 1 stredná škola má súkromného zriaďovateľa. 
V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa nachádza aj základná umelecká škola, centrum voľného času, školské kluby detí pri 
základných školách a školské jedálne pri základných a materských školách.  

5.1.2. MATERSKÉ ŠKOLY 

Na území mesta pôsobí 5 materských škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Handlová. Žiadna z materských škôl nemá 
právnu subjektivitu. Pri každej materskej škole je zriadená školská jedáleň. Školské jedálne tiež nemajú právnu subjektivitu. 
Na území mesta sa nenachádza žiadna súkromná, ani cirkevná materská škola.  

Tab. č. 5.1.: Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová 

K 15.9.2007 navštevovalo materské školy 
v Handlovej spolu 393 detí. Na 5 
materských školách sa nachádza spolu 17 
tried. Priemerný počet detí pripadajúci na 
jednu triedu je 23,12 (viď tab. č 5.1.). 
V jednej materskej škole je priemerne 3,4 
triedy a 78,6 dieťaťa. V školskom roku 
2006/2007 pôsobilo na materských školách 
38 pedagogických zamestnancov, 13 
nepedagogických zamestnancov a 16 
zamestnancov školských jedální.  

Zdroj: Mestský úrad Handlová, stav k 15.9.2007  

V priestoroch materskej školy na Mostnej ulici pôsobia súkromné detské jasle Ovečka a súkromná práčovňa Ovečka. V 
materskej škole na Morovnianskej ceste pôsobí pobočka mestskej knižnice a Materské centrum Lienka. 

V roku 1990 sa v Handlovej nachádzalo 11 materských škôl s kapacitou 815 miest106. Kapacita súčasných 5 materských škôl 
je 450 až 500 miest107. Naplnenosť kapacít predstavuje v školskom roku 2007/2008 cca 78% až 87%. V roku 2005 požiadalo 
mesto Handlová o vyradenie dvoch materských škôl a ich školských jedální zo siete škôl, ale Ministerstvo školstva SR 
žiadosti nevyhovelo. Predpokladá sa, že do roku 2010 sa bude počet detí vo veku 3 až 5 rokov v Handlovej pohybovať od 
396 do 417108. Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová v júni 2007 prerokovalo Informatívnu správ k optimalizácii siete škôl 
a školských zariadení mesta, ktorá uvažovala so štyrmi variantmi zmeny školskej siete vo vzťahu k materským školám109. 
V októbri 2007 sa mestské zastupiteľstvo priklonilo k zámeru pretvoriť 5 súčasných materských škôl od 1.9.2008 na jeden 
samostatný právny subjekt so 4 elokovanými pracoviskami.  

5.1.3. ZÁKLADNÉ ŠKOLY 

V meste pôsobia 3 základné školy zriadené mestom Handlová a 1 špeciálna základná škola zriadená Krajským školským 
úradom v Trenčíne. Všetky základné školy majú právnu subjektivitu – mestské základné školy sú zriadené ako rozpočtové 
organizácie mesta. Na území mesta sa nenachádza žiadna súkromná, ani cirkevná základná škola. Pri základných školách 
pôsobia školské jedálne a školské kluby detí. Pri špeciálnej základnej škole pôsobí Špeciálna pedagogická poradňa. 

                                                                 
105 § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
106 ÚPN M Handlová (aktualizácia 2006), zmeny a doplnky č. 2 
107 Koncepcia školskej politiky Mesta Handlová, s. 6 
108 Informatívna správa k optimalizácii siete škôl a školských zariadení, s. 2 
109 Prvá alternatíva predpokladala zachovanie materských škôl v súčasnej právnej podobe a zníženie ich počtu o jednu. Druhá alternatíva počítala so spojením 
piatich materských škôl do jednej materskej školy s právnou subjektivitou a s elokovanými triedami v súčasných budovách materských škôl. Tretia alternatíva 
hovorí o spojení základných škôl s materskými školami, ktoré sú v blízkosti základných škôl, pričom jedna materská škola by ostala ako samostatný právny 
subjekt a jedna by bola vyradená zo siete škôl a školských zariadení. Štvrtá alternatíva predpokladala spojenie troch materských škôl so základnými školami 
a transformáciu zvyšných dvoch materských škôl na súkromné materské školy v záujme vytvorenia konkurenčného prostredia. 

  

qdresa materskej školy 

školský rok 2007/2008 

počet tried počet detí 
priemerný počet 

detí v triede 
MŠ Cintorínska 3 63 21,00 
MŠ Dimitrovova 2 50 25,00 
MŠ Morovnianska cesta 5 95 19,00 
MŠ Mostná  3 76 25,33 
MŠ Ul. SNP 4 109 27,25 
spolu 17 393 23,12 
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Tab. č. 5.2.: Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová 

K 15.9.2007 navštevovalo základné školy 
v Handlovej 1 414 žiakov. V školách bolo 
62 tried, čo znamená priemerne necelých 
21 tried na jednu školu. Na jednu školu 
pripadalo priemerne 22,81 žiaka (viď tab. 
č. 5.2.). Špeciálnu základnú školu s 8 
triedami navštevovalo 66 žiakov.  
V základných školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta pôsobilo 101 
pedagogických , 21 nepedagogických a 16 
zamestnancov školských jedální.  

Zdroj: Mestský úrad Handlová, stav k 15.9.2007             

Školské kluby detí pri základných školách mali spolu 8 oddelení a navštevovalo ich 235 žiakov. 

Z hľadiska profilácie a výchovno-vzdelávacích programov škôl bola ZŠ Školská orientovaná na rozšírené vyučovanie 
matematiky a prírodovedných predmetov, ZŠ Morovnianska cesta mala na II. stupni triedy so športovou prípravou so 
zameraním na plávanie a športovú gymnastiku a ZŠ Mierové námestie mala na II. stupni triedy so športovou prípravou so 
zameraním na basketbal. 

Do roku 2005 existovali v Handlovej 4 základné školy. Základná škola M. Krššákovej a školské zariadenia, ktoré boli jej 
súčasťou (školská jedáleň a školský klub detí) boli zo siete škôl a školských zariadení vyradené k 31.8.2005 a následne 
zrušené. Celková možná kapacita zostávajúcich 3 základných škôl je cca 2 100 miest, pričom optimálna kapacita je 1 876 
miest, čo znamená, že v súčasnosti je ich kapacita využívaná zhruba na 75%. Koncepcia školskej politiky mesta Handlová 
obsahuje dva alternatívne výpočty predpokladaného počtu žiakov. Oba výpočty predpokladajú pokles počtu žiakov na 
základných školách v Handlovej – odhady sa pohybujú v rozmedzí 260 až 320 žiakov: „Oba výpočty sú iba orientačné. 
Neberú do úvahy preferencie rodičov a možnosť slobodnej voľby školy, zameranie škôl, nepočítajú s odkladom školskej 
dochádzky. Skúsenosť z minulého roka potvrdila, že počet odkladov školskej dochádzky výraznou mierou ovplyvnil pokles 
žiakov na ZŠ, nakoľko o odklad požiadalo 35 rodičov, t.j. 19,5% zo zapísaných prvákov. Taktiež odchod žiakov na osemročné 
gymnázium bol 11%  z populačného ročníka štvrtákov, teda vyšší ako predpokladaných 7%. Čo znamená. že uvedené výpočty 
môžu byť „optimistické" a pokles počtu žiakov  na ZŠ v skutočnosti ešte väčší."110 Možno predpokladať, že v školskom roku 
2011/2012 bude naplnenosť základných škôl približne 70%-ná.  

Redukciou počtu základných škôl na dve by sa zabezpečila takmer 100%-ná naplnenosť základných škôl, napriek tomu 
všetky alternatívne návrhy optimalizácie školskej siete v Handlovej počítajú so zachovaním všetkých 3 základných škôl, 
pretože redukciou by sa oslabila konkurencia medzi školami a znížila možnosť výberu a špecifikácie výchovno-vzdelávacích 
programov škôl. „Zachovaním všetkých troch ZŠ sa uchová zdravé konkurenčné prostredie na ZŠ – jeden z predpokladov 
ďalšieho zvyšovania kvality výchovy a vzdelávania.“111 

5.1.4. STREDNÉ ŠKOLY   

V meste pôsobia 3 stredné školy. Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom Gymnázia Ivana Bellu a Spojenej školy,  
Lipová 8 (s organizačnými zložkami Združená stredná škola obchodu a služieb, Lipová 8 a Stredná priemyselná škola Lipová 
15)112. Gymnázium obsahuje 4-ročný aj 8-ročný študijný odbor. Združená stredná škola obchodu a služieb poskytuje 
vzdelanie v 4-ročných odboroch s maturitou (obchodná akadémia, mechanik počítačových sietí, mechanik strojov a zariadení, 
mechanik silnoprúdových zariadení), v 3-ročných učebných odboroch (strojný mechanik – zváranie, mechanik opravár – 
stroje a zariadenia, murár, krajčír – dámske odevy, technickoadministratívny pracovník, elektromechanik – stroje 
a zariadenia, mechanik elektronických zariadení), v 2-ročnom nadstavbovom štúdiu so získaním maturity v odboroch 
technickoekonomický pracovník, odevníctvo, strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení, 
elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení, elektrotechnika – elektronické zariadenia) a v 2-ročnom dennom 
pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu v odbore sociálno-právna činnosť. Stredná priemyselná škola obsahuje 4-ročné študijné 
odbory s maturitou (elektrotechnika, technické a informatické služby v strojárstve a technické lýceum). Jedinou súkromnou 
školou v Handlovej je Súkromná stredná odborná škola, Poštová 58. Vo vzťahu k strednému školstvu nemá mestská 
samospráva zriaďovateľskú pôsobnosť. 

V Handlovej nemá zastúpenie žiadna vysoká škola, ani centrum celoživotného vzdelávania.  

5.1.5. UMELECKÉ ŠKOLSTVO A VO ĽNOČASOVÉ AKTIVITY PRE DETI A MLÁDEŽ  

V meste pôsobí Základná umelecká škola a Centrum voľného času, obe ako rozpočtové organizácie zriadené mestskou 
samosprávou. 

Na Základnej umeleckej škole na Poštovej 58 existujú 4 odbory: hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický. 
K 15.9.2007 navštevovalo školu 294 žiakov. V školskom roku 2006/2007 bolo na škole celkovo zamestnaných 13,2 
zamestnancov, z toho 11,8 bolo pedagogických zamestnancov a 1,4 bolo THP pracovníkov113.  

                                                                 
110 Koncepcia školskej politiky Mesta Handlová, s. 15 
111 Informatívna správ k optimalizácii škôl a školských zariadení na území mesta, s. 5 
112 Spojená stredná škola vznikla 1.9.2007 spojením dvoch stredných škôl, ktoré tvoria jej organizačné zložky. 
113 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, ZUŠ 

  

adresa základnej školy 

školský rok 2007/2008 

počet tried počet žiakov 
priemerný počet 
žiakov v triede 

ZŠ Morovnianska cesta 21 456 21,71 

ZŠ Mierové námestie 23 542 23,57 

ZŠ Školská 18 416 23,11 

spolu 62 1 414 22,81 
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Centrum voľného času Relax na ul. F. Nádaždyho 2 sa zameriava na záujmovú činnosť v krúžkoch, kurzoch a kluboch, 
organizuje príležitostné podujatia, rekreačné a relaxačné aktivity, prázdninové tábory a sústredenia, aktivity pre 
nezamestnanú mládež. V centre existujú 3 oddelenia: Oddelenie spoločenských vied a estetiky, Oddelenie prírodovedy 
a techniky a Oddelenie telovýchovy a športu. K 1.11.2007 pôsobilo v Centre voľného času Relax 27 záujmových útvarov 
s 364 členmi. V školskom roku 2006/2007 sa na príležitostných podujatiach organizovaných centrom zúčastnilo 8 641 
účastníkov. V školskom roku 2006/2007 malo centrum 4 interných pedagogických zamestnancov, 4 prevádzkových 
zamestnancov a 14 externých vedúcich záujmových útvarov114.  

Krúžky pôsobia aj na materských a základných školách. Letné prázdninové pobyty pre deti od 6 do 15 rokov ponúka detské 
westernové mestečko Geronimo (Pstruháre). Jazdecké tábory a rôzne kultúrne podujatia organizuje jazdecký klub Navaho 
(Ráztočno).  

5.1.6. VPLYV SAMOSPRÁVY NA ŠKOLSTVO V MESTE 

Pôsobnosť mesta v oblasti školstva vykonáva školský úrad, ktorý je v rámci organizačnej štruktúry mestského úradu 
v Handlovej začlenený do oddelenia Spoločného obecného úradu. Činnosť školského úradu odborne zabezpečuje jeden 
zamestnanec – metodička školského úradu, ktorá súčasne zabezpečuje odborné činnosti aj pre ostatné obce združené 
v Spoločnom obecnom úrade so sídlom v Handlovej. Ekonomické činnosti zabezpečuje ekonomické oddelenie mestského 
úradu v Handlovej, v rámci ktorého sa na ekonomické činnosti školstva špecializuje jeden zamestnanec. V rámci mestského 
zastupiteľstva má oblasť školstva v kompetencii komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou. Pri školách existujú školské 
rady, na úrovni mesta pôsobí Obecná školská rada.  

Spomedzi všeobecne záväzných nariadení mesta sa školstva týka VZN č. 5/2005 o stanovení školských obvodov základných 
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová. Zriadené sú tri školské obvody zodpovedajúce trom základným školám 
v Handlovej. Žiak podľa VZN plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé 
bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne pre základnú školu mimo trvalého bydliska. So súhlasom riaditeľa školy, 
do ktorej sa hlási, môže žiak plniť povinnú školskú dochádzku aj v základne škole mimo svojho školského obvodu. 

Výdavky na školstvo a vzdelávanie predstavujú jednu z najvýznamnejších častí rozpočtu mesta Handlová. V rozpočte na rok 
2007115 predstavovali spolu 80 842 tis. Sk, čiže 27% z celkových výdavkov rozpočtu. V rámci bežných výdavkov 
predstavujú výdavky na vzdelávanie a školstvo najvýznamnejšiu položku – tvoria až 40% bežných výdavkov. Z kapitálových 
výdavkov mesta v roku 2007 predstavovali výdavky na školstvo iba 2%. Spomedzi výdavkov na školstvo a vzdelávanie 
najväčšiu časť predstavujú výdavky na základné školy – 55% (43 704 tis. Sk). Nasledujú výdavky na materské školy – 19% 
(15 297 tis. Sk), na stravovanie – 8% (6 131 tis. Sk), na Centrum voľného času – 8% (6 038 tis. Sk), na Základnú umeleckú 
školu – 7% (5 544 tis. Sk) a na školské kluby detí – 3% (2 613 tis. Sk). 

Mesto má spracované koncepčné dokumenty pre oblasť školstva a práce s mládežou: Koncepciu školskej politiky, Koncepciu 
práce s mládežou, Akčný plán na plnenie opatrení Koncepcie práce s deťmi a mládežou. Mestské zastupiteľstvo sa 
systematicky zaoberá situáciou v oblasti školstva a optimalizáciou siete škôl a školských zariadení na území mesta. 

5.2. KULTÚRNE INŠTITÚCIE A KULTÚRNE PAMIATKY 
Zákon o obecnom zriadení zveruje obciam do kompetencie výstavbu, údržbu a správu kultúrnych, športových a ďalších 
obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce116 a utváranie podmienok na kultúru, 
osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport.117 Osobitné predpisy vymedzujú úlohy miestnej 
samosprávy pri zabezpečovaní ochrany kultúrnych pamiatok.  

Mesto Handlová realizuje kultúrne aktivity a vytvára priestor pre ich realizáciu predovšetkým prostredníctvom svojich 
príspevkových organizácií – Domu kultúry mesta Handlová a Mestskej knižnice. V meste pôsobí aj viacero ďalších 
kultúrnych inštitúcií a organizácií. Na území mesta sa nachádza viacero kultúrnych pamiatok a pamätihodností. 

5.2.1. MESTSKÉ KULTÚRNE INŠTITÚCIE 

Dom kultúry mesta Handlová na Námestí baníkov organizuje kultúrne podujatia a poskytuje priestory pre kultúrne 
a spoločenské aktivity. Jeho súčasťou je kino a filmový klub. Kapacita kinosály, ktorá je využiteľná aj ako sála pre divadelné 
predstavenia, je 440 miest. V priestoroch Domu kultúry sa nachádzajú dve spoločenské sály, čitáreň vhodná na organizovanie 
výstav, klubová a hudobná miestnosť a hvezdáreň.  

Na území mesta sa nachádzajú dve kultúrne strediská – v Morovne (kapacita 80 miest) a v Novej Lehote (kapacita 40 miest). 

Mestská knižnica sídli v Dome kultúry tvoria ju tri oddelenia: oddelenie vedenia, doplňovania a spracovania fondov, 
oddelenie pre dospelých čitateľov a oddelenie pre deti a mládež. Knižnica má tri pobočky – v Morovne, v Novej Lehote a na 
Morovnianskej ceste. V roku 2006 mala knižnica 2 210 registrovaných čitateľov (12,4% z obyvateľov mesta) a jej knižničný 
fond pozostával z 59 053 titulov. Knižnica má 6 zamestnancov. 

V Handlovej vysiela televízia 3TV. Vysielateľom je spoločnosť Seperdeo vita TV, s. r. o., ktorej 100%-ným vlastníkom je 
mesto Handlová.  

Na kultúrnych aktivitách v meste sa podieľajú aj ďalšie mestské organizácie – Základná umelecká škola, Centrum voľného 
času Relax, základné a materské školy.  

                                                                 
114 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti, CVČ Relax 
115 Rozpočet mesta Handlová na rok 2007, 5. úprava. V ďalšom texte sa rozpočtom na rok 2007 myslí rozpočet po 5. úprave.  
116 § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
117 § 4 ods. 3 písm. h) cit. zákona 
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5.2.2. INÉ KULTÚRNE INŠTITÚCIE A ORGANIZÁCIE 

V Handlovej pôsobí súkromné múzeum na ul. Gagarina 14, ktorého vlastníkom je Ján Procner. Múzeum obsahuje 400 
exponátov z histórie mesta a z baníckej činnosti. Súčasťou múzea je galéria 70 drevorezieb Jána Procnera. 

Z ďalších organizácií sa na kultúrnych aktivitách v meste podieľajú Miestny odbor Matice slovenskej (hudobné a literárne 
súťaže), tanečný súbor Volcano, občianske združenie Spoločnosť Country 2000 (organizácia kultúrno-športových podujatí) 
a Spolok karpatských Nemcov v Handlovej (spevácky súbor Grünwald).  

Na území mesta vyvíjajú činnosť aj ďalšie občianske združenia: Občianske združenie Na vašej strane, Občianske združenie 
RVAK Handlová, n. o., 85. zbor skautov a skautiek v Handlovej, Handlovský banícky spolok, Občianske združenie SUNO 
EÚ Seno o Európe, Občianske združenie REHA – Infoagentúra, Občianske združenie „Demokracia Slovensko“, Občianske 
združenie Materské centrum Lienka, Občianske združenie ROSA – spoločnosť rómskych detí, Občianske združenie Paradi – 
Roma. 

5.2.3. KULTÚRNE PAMIATKY 

Na území mesta sa nachádza pamiatková zóna, niekoľko národných kultúrnych pamiatok a väčšie množstvo miestnych 
pamätihodností.  

Pamiatková zóna (sídlisko Juh) je tvorená obytným súborom v Handlovej, ktorý je charakterizovaný ako ucelený, kompaktne 
zachovaný urbanistický súbor architektúry socialistického realizmu vybudovaný v rokoch 1954-58 určený pre skupinu ľudí 
špecifikovanú profesiou a sociálnym postavením118. Pamiatková zóna bola vyhlásená Všeobecne záväznou vyhláškou 
Krajského úradu v Trenčíne č. 1/1996 zo dňa 1.10.1996, ktorá však nenadobudla účinnosť. Rozhodnutím Ministerstva 
kultúry SR č. MK-9850/20055-400/30530 bolo zmenené vyhlásenie pamiatkovej zóny rozšírením a spresnením jej hraníc. 

Pamiatkový úrad SR eviduje v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok na území Handlovej 9 objektov. Ide 
o rímskokatolícky kostol sv. Kataríny Alexandrijskej na Námestí baníkov, rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša v Novej 
Lehote, Náhrobník (štrajk 1918) na cintoríne, Tabuľa pamätná – štrajk 1918, Pamätník SNP na Námestí baníkov, Dom 
pamätný (sídlo revolučného Národného výboru) na ul. SNP a pamätná tabuľa na tomto dome a dve usadlosti – ľudové domy 
v Morovne (tehlový a kamenný). 

Okrem národných kultúrnych pamiatok eviduje mesto Handlová niekoľko desiatok miestnych pamätihodností na základe 
vlastného všeobecne záväzného nariadenia. 

5.2.4. VPLYV SAMOSPRÁVY NA KULTÚRU V MESTE 

Kultúrne aktivity samosprávy sa realizujú predovšetkým prostredníctvom jej príspevkových organizácií Dom kultúry mesta 
Handlová a Mestská knižnica, ako aj ďalších organizácií zriadených mestom. Na mestskom úrade neexistuje útvar, ktorý by 
sa špecificky zaoberal problematikou kultúry. V rámci mestského zastupiteľstva je zriadená komisia kultúry a komisia pre 
tvorbu pamätihodností Mesta Handlová.  

Zo všeobecne záväzných nariadení mesta sa oblasti kultúry dotýka VZN č. 3/2007 o miestnych pamätihodnostiach. Podľa § 
14 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu „Obec môže rozhodnúť o utvorení a odbornom vedení 
evidencie pamätihodností obce. Do evidencie pamätihodností obce možno zaradiť okrem hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí 
aj kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k 
histórii a osobnostiam obce. Zoznam evidovaných pamätihodností obce predloží obec na odborné a dokumentačné účely 
krajskému pamiatkovému úradu; ak ide o nehnuteľné veci, predloží zoznam aj stavebnému úradu.“ VZN č. 3/2007 člení 
evidenciu pamätihodností na hmotné nehnuteľné pamätihodnosti (objekty a kombinované diela prírody a človeka), hmotné 
hnuteľné pamätihodnosti a nehmotné pamätihodnosti. Zoznam pamätihodností je prílohou VZN a pozostáva z 66 
nehnuteľných pamätihodností, 34 hnuteľných pamätihodností a 3 nehmotných pamätihodností. VZN okrem podmienok 
evidencie pamätihodností upravuje aj utváranie podmienok potrebných na zachovanie, ochranu, obnovu a vhodné využívanie 
pamätihodností zo strany mesta, ako aj práva a povinnosti vlastníkov pamätihodností.  

Výdavky mesta Handlová na kultúrne služby predstavovali v roku 2007 čiastku 7 454 tis. Sk, čo spolu s výdavkami na 
vysielacie a vydavateľské služby vo výške 1 701 tis. Sk tvorilo 3% z celkových výdavkov mestského rozpočtu. Na bežných 
výdavkoch sa výdavky na kultúru podieľali 4%-ami. Výdavky na kultúru boli tvorené predovšetkým výdavkami na mestské 
príspevkové organizácie – Dom kultúry mesta Handlová (5 546 tis. Sk) a Mestská knižnica (1 908 tis. Sk). 

5.3. ŠPORT 
Do kompetencie obcí patrí podľa zákona o obecnom zriadení aj výstavba, údržba a správa športových zariadení a utváranie 
podmienok pre telesnú kultúru a šport.  

5.3.1. INFRAŠTRUKTÚRA ŠPORTU V MESTE 

Mesto Handlová vlastní športový štadión a krytú plaváreň, ktorú prevádzkuje jej príspevková organizácia Plaváreň. V meste 
sa nachádza športová hala s posilňovňou, kolkáreň, futbalový štadión, športová strelnica, telocvične pri základných 
a stredných školách, fitnescentrá.  

V meste a v obciach mikroregiónu pôsobí viacero športových klubov a oddielov: Basketbalový klub Baník Handlová, 
Školský Basketbalový klub, TJ Slovan kolkársky oddiel, TJ Sokol TMG (stolný tenis), Športový klub futbalu Baník 
Handlová, Plavecký klub, TJ Sokol oddiel športovej gymnastiky, Šachový klub, TJ Sokol Volejbalový klub, Združenie 

                                                                 
118 UPN M Handlová (aktualizácia 2006), s. 38 
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technických a športových činností, Klub rekreačnej telesnej výchovy a športu, Horolezecký klub Prometeus, Jaskyniarsky 
klub. Klub slovenských turistov, Kynologický klub Strelnica, Mestský kynologický klub, Základná organizácia Slovenský 
zväz ochrancov prírody a krajiny A. Kmeťa, ŠK zdravotne postihnutých PEGAS Remata, Športovo-strelecký klub, 
Automotoklub, Amatérsky volejbalový klub, Jazdecký klub Navaho, Fitness cyklistický klub, Mestská liga – futbal, 
Slovenská asociácia stolného futbalu, Slovenská speleologická spoločnosť, Slovenská šípkarska federácia, Futbalový oddiel 
Starí páni, Airsoftový klub.  

Športové krúžky existujú aj na školách a v rámci Centra voľného času RELAX. 

5.3.2. VPLYV SAMOSPRÁVY NA ŠPORT V MESTE 

Mesto má zriadenú samostatnú organizáciu, ktorá sa zaoberá prevádzkou plavárne (príspevková organizácia Plaváreň) a má 
zámer skoncentrovať správu športových zariadení do novozaloženej obchodnej spoločnosti119. Na mestskom úrade neexistuje 
útvar, ktorý by sa špecificky zaoberal problematikou športu. V rámci mestského zastupiteľstva je zriadená komisia športu.  

Spomedzi všeobecne záväzných nariadení mesta sa oblasti športu dotýka VZN č. 6/2007 o poskytovaní finančných 
prostriedkov z rozpočtu Mesta Handlová120. VZN upravuje poskytovanie dotácií a grantov na verejnoprospešné 
a všeobecnoprospešné služby. Za také služby sú pre účely VZN okrem rozvoja telesnej kultúry a športu považované napr. aj 
aktivity v oblasti správy a údržby kultúrnych pamiatok, tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných 
a kultúrnych hodnôt, či vzdelávanie, výchova, ochrana a podpora detí a mládeže, v praxi však podpora mesta smeruje 
predovšetkým do oblasti športu. Podľa VZN celkový objem finančných prostriedkov určených v príslušnom kalendárnom 
roku na poskytnutie dotácií schváli mestské zastupiteľstvo v rámci mestského rozpočtu. O poskytnutí dotácie v sume do 30 
tis. Sk pre právnickú osobu a do 15 tis. Sk pre fyzickú osobu rozhoduje primátor, o dotáciách nad tento limit rozhoduje 
mestské zastupiteľstvo. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v rámci rozpočtu výšku objemu požadovaných finančných 
prostriedkov a grantových programov. 

Na rekreačné a športové služby bolo v rámci rozpočtu mesta Handlová na rok 2007 vyčlenených 12 739 tis. Sk, čo 
predstavuje 4% z celkových výdavkov rozpočtu. Výdavky na rekreačné a športové služby sa na bežných výdavkoch 
podieľajú 6%-ami a na kapitálových výdavkoch 2%-ami. Najväčšiu časť v rámci týchto výdavkov predstavujú výdavky na 
prevádzku plavárne vo výške 7 038 tis. Sk a podpora športových klubov vo výške 3 850 tis. Sk, predovšetkým pre basketbal 
(2 904 tis. Sk) a futbal (641 tis. Sk). 

5.4. ZHRNUTIE 
Mestská samospráva v Handlovej napĺňa svoje zákonom stanovené kompetencie v oblasti školstva, kultúry a športu 
prostredníctvom viacerých ňou zriadených inštitúcií pôsobiacich v týchto oblastiach, prostredníctvom ich finančnej podpory 
z mestského rozpočtu, ako aj finančnej podpory aktivít ďalších organizácií, vyvíjajúcich činnosť najmä v oblasti športu. 
V oblasti materského a základného školstva sú inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta dominantnými. Občianska 
infraštruktúra v oblasti kultúry a športu je tvorená širším spektrom inštitúcií a organizácií a zahŕňa pomerne široké spektrum 
činností.  

5.5. ZDROJE 
1. Akčný plán na plnenie opatrení Koncepcie práce s deťmi a mládežou Mesta Handlová do roku 2008, schválený 

Mestským zastupiteľstvom v Handlovej 21.6.2007 

2. Informatívna správa k optimalizácii siete škôl a školských zariadení na území mesta, Mestské zastupiteľstvo mesta 
Handlová, 21.6.2007 

3. Koncepcia práce s deťmi a mládežou Mesta Handlová do roku 2008, schválená Mestským zastupiteľstvom v Handlovej 
dňa 26.4.2007 

4. Koncepcia školskej politiky mesta Handlová, schválená Mestským zastupiteľstvom v Handlovej dňa 27.4.2006 

5. Krajský školský úrad v Trenčíne, http://www.ksutn.sk 

6. Moody´s (2007): Rating mesta Handlová, Moody´s Investors Service. 

7. Rozpočet mesta Handlová na rok 2007, 5. úprava. 

8. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2006/2007. Základná 
umelecká škola v Handlovej, október 2007 

9. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Centra voľného času Relax za školský rok 
2006/2007, 19.10.2007. 

10. Trenčiansky samosprávny kraj, http://www.tsk.sk 

11. ÚPN M Handlová (aktualizácia 2006) zmeny a doplnky č. 2 – NÁVRH – TEXTOVÁ ČASŤ, DIEL „A“. 

12. Ústav informácií a prognóz školstva (2007):  Register škôl a školských zariadení v Slovenskej republike. Ústav 
informácií a prognóz školstva, Bratislava, http://www.uips.sk/rs/index.html 

13. Zákon č. 396/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

                                                                 
119 Moody´s (2007) 
120 VZN č. 6/2007 je v platnosti od 1.1.2008. V minulosti poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu upravovalo VZN č. 1/2005, resp. ešte predtým iné 
obdobné nariadenia. 
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14. Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky 
v znení neskorších predpisov 

15. Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

16. http://www.pamiatky.sk 
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6. DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

6.1. RÁMCOVÉ VÝCHODISKÁ 
Dopravná poloha mesta Handlová je výrazne ovplyvnená pozíciou na spojnici Hornonitrianskej a Žiarskej kotliny v úzkom 
priestore uzavretom pohoriami Vtáčnik zo západnej strany, Kremnické vrchy z juhovýchodnej a pohorím Žiar zo 
severovýchodnej strany. Dopravne je priestor mesta Handlová najotvorenejší v smere na sever a severozápad do 
Hornonitrianskej kotliny a Prievidze. V ostatných smeroch vytvárajú spomínané pohoria výrazné morfologické bariéry, 
limitujúce možnosti dopravných prepojení mesta s jeho blízkym i vzdialenejším okolím. Handlová leží mimo kľúčových 
vnútroštátnych dopravných trás západo-východného smeru a mimo paneurópskych multimodálnych dopravných koridorov. 
Ťažiť však môže z polohy na medzinárodnom dopravnom koridore západo-východného smeru (zhodnom s cestou 
medzinárodného významu E-572) v trase: územie ČR – Trenčín – Prievidza – Handlová – Žiar nad Hronom. Mesto pretína 
železnica prepájajúca priestor Hornej Nitry s Turčianskou kotlinou v trase: Prievidza – Handlová – Turčianske Teplice. 

Handlová leží mimo magistrálnych železničných trás medzinárodného a celoštátneho významu. Z hľadiska polohy v 
nadradenej dopravnej sieti Slovenskej republiky je pre mesto významnejšia cestná sieť (viď mapa č. 6.1.).  

V nadradenej cestnej sieti reprezentovanej trasami budovanej diaľničnej siete a siete rýchlostných ciest (podľa Nového 
projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest SR, 2001) je pozícia mesta Handlová zdôraznená polohou na rýchlostnej ceste 
R2 vedenej v trase štátna hranica ČR / SR  Drietoma – Trenčín – Prievidza – Žiar nad Hronom – (v peáži s R1) – Zvolen – 
Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava – Košice. Z celkovej plánovanej dĺžky 349 km je v súčasnosti v trase R2 stavebne 
dobudovaných (v plnom profile – štvorpruh) 8 km medzi mestami Nováky a Prievidza. Vzdialenosť mesta k najbližšej 
diaľnici (D1) je 78 km. 

Poloha mesta Handlová vo vzťahu k sieti letísk je daná vzdialenosťou k najbližšiemu letisku s pravidelnou osobnou leteckou 
dopravou v Sliači (cestná vzdialenosť 46 km), ktoré však v súčasnosti ponúka iba 1 pravidelnú leteckú linku (Sliač – Praha). 
Vzdialenosť medzinárodného letiska Bratislava je 174 km. Letisko Úkrniská nachádzajúce sa pri Prievidzi má len regionálny 
význam a neposkytuje možnosti pre pravidelné letecké spojenie. Na území mesta leží letisko Morovno, ktoré slúži len pre 
poľnohospodárske účely. 

Vodné cesty sa v blízkosti mesta nenachádzajú. Najbližší verejný prístav vnútrozemskej vodnej dopravy v Komárne je 
vzdialený 161 km po železnici a 157 km po cestnej sieti. 

Vzhľadom na veľkosť populácie mesta Handlová, koncentráciu výrobných i nevýrobných aktivít v meste a jeho okolí ako i 
vzhľadom na polohu v regionálnej štruktúre Slovenska mesto Handlová pôsobí ako pomerne významný dopravný uzol 
východnej časti okresu Prievidza s úlohou dôležitého zdroja i cieľa nákladnej i osobnej prepravy. Je centrom priemyslu a 
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stredného školstva, ako i sídlom služieb a obchodu. Vďaka týmto aktivitám je Handlová centrom dennej dochádzky zo 
širokého okolia, čo kladie nároky na hromadnú prímestskú dopravu, ako i cestnú sieť v dochádzke individuálnou dopravou 
osobnými automobilmi. 

Tab. č. 6.1.: Vzdialenosti z Handlovej do vybraných sídiel 

Mesto Handlová leží v najvýchodnejšom cípe územia VÚC 
Trenčín a v rámci tohto celku leží v zázemí dopravného uzla 
Prievidza na dôležitom dopravnom spojení s VÚC Banská 
Bystrica (prostredníctvom cestnej komunikácie) a s VÚC 
Žilina (prostredníctvom železnice). Z hľadiska 
nadregionálnych väzieb je však mesto Handlová pomerne úzko 
orientované, so silnými dopravnými väzbami v smere na 
Prievidzu a Žiar nad Hronom. Tieto dva uzly zároveň 
umožňujú prepojenie mesta Handlová s dôležitými 
vnútroštátnymi dopravnými trasami. Vďaka reliéfu, vývoju 
administratívneho usporiadania, ale tiež vzhľadom na 
hospodársku orientáciu mesta je možné identifikovať 
predominanciu dopravných väzieb smerom k mestu Prievidza 
severozápadným smerom, čo je podporené i súbežným 
priebehom cestnej i železničnej komunikácie (pozdĺž rieky 
Handlovka). Vo všetkých existujúcich dopravných smeroch 
však absentuje výkonné dopravné spojenie, ktoré by podporilo 
zosilnenie dopravných väzieb mesta Handlová s inými sídelno-
hospodárskymi jadrami. 

Zdroj: http://www.viamichelin.com, prepočty autori 

6.2. DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

6.2.1. CESTNÁ 
INFRAŠTRUKTÚRA 

Pre mesto Handlová má cestná 
infraštruktúra kľúčovú úlohu vzhľadom na 
podrozvinutú železničnú infraštruktúru vo 
východnej časti VÚC Trenčín. Mestom 
prechádza cesta I/50 v smere ČR - Trenčín 
– Bánovce nad Bebravou – Prievidza – 
Handlová – Žiar nad Hronom – Zvolen – 
Lučenec – Košice – Ukrajina, ktorá má 
dominantne západo-východný smer, avšak 
v priestore mesta Handlová má lokálne 
severo-južný priebeh. Uvedená cesta I. 
triedy vytvára severo-južnú dopravnú os 
mesta, s úlohou hlavnej vnútromestskej 
zbernej komunikácie a zároveň tvorí bariéru 
oddeľujúcu navzájom západnú a východnú 
časť mesta. V severnej časti mesta sa 
nachádza mestská časť Morovno, ktorá je 
obslúžená cestnou komunikáciou 
III/050071, pripájajúcou sa na cestu I/50 
mimo územia mesta (v obci Ráztočno). 
Táto situácia je nevyhovujúca, dopravné 
prepojenie mestskej časti Morovno s 
mestom je problematické, a to aj z hľadiska 
možnosti prepojenia mestskou hromadnou 
dopravou. 

Nadregionálne vzťahy sú zabezpečené 
hlavne vyššie uvedenou cestou I. triedy, 
mesto Handlová zatiaľ nie je priamo 
napojené na sieť diaľnic a rýchlostných 
ciest. Úsek cesty I. triedy I/50 Nováky – 
Prievidza (v peáži s cestou I/64) v dĺžke 8 
km bol prebudovaný na štvorpruh s 
parametrami rýchlostnej cesty. Tento stav 
však nespĺňa potreby napojenia mesta a 
regiónu z hľadiska nadregionálnej cestnej 
dopravy. Vzdialenosť Handlovej k 

mesto 

vzdialenosť od Handlovej 

cestná (km) železničná (km) 

Bratislava 180 177 

Trenčín 80 102 

Nitra 101 96 

Banská Bystrica 60 74 

Žilina 79 78 

Trnava 133 131 

Prešov 252 279 

Košice 252 288 
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najbližšiemu súvislému úseku diaľničnej siete (k diaľnici D1) je 78 km, k najbližšiemu súvislejšiemu úseku rýchlostnej cesty 
(R1) 27 km. 

Kostrou mestského systému cestných komunikácií je prieťah cesty I/50, doplnený o hlavné zberné miestne komunikácie, 
navzájom prepájajúce jednotlivé okrsky mesta. Cestná sieť mesta je do značnej miery prispôsobená komplikovanému reliéfu, 
v ktorom sa mesto nachádza a čiastočne i železničnej trati, ktorá pretína intravilán mesta a vytvára líniovú bariéru v sieti 
cestných komunikácií. Stav mestských komunikácií mesto rieši postupnou rekonštrukciou.  

Vzhľadom na rastúci trend objemu cestnej prepravy na prieťahu cesty I/50 mestom (ul. Prievidzská, ul. 29. augusta a Žiarska) 
je kritickou okolnosť, že komunikácia je v správe SSC. Aktuálna podoba územného plánu mesta počíta okrem vedenia 
rýchlostnej cesty R2 západne od intravilánu mesta tiež s preložkou cesty I/50, ktorá sa od pôvodnej trasy cez mesto bude 
odkláňať severne od intravilánu mesta, povedie súbežne s rýchlostnou cestou R2 západne od mesta a na pôvodnú trasu sa 
pripojí medzi intravilánom mesta a mestskou časťou Nová Lehota. V tejto súvislosti bude potrebné, aby mesto po 
dobudovaní preložky získalo kontrolu nad súčasným prieťahom cesty I/50 cez jeho intravilán. 

Dynamická doprava 

Mesto Handlová je mesto vystavené 
pomerne objemnej tranzitnej cestnej 
doprave smerujúcej zo Žiarskej kotliny do 
priestoru Hornej Nitry, resp. opačným 
smerom. Zároveň je mesto Handlová vďaka 
ekonomickým aktivitám na jeho území 
dôležitým zdrojom i cieľom dopravy a 
generuje i primeraný objem vnútromestskej 
cestnej dopravy, čo kladie vysoké nároky 
na rozvoj a údržbu cestných komunikácií, 
vzhľadom na skutočnosť, že cestný prieťah 
I/50 je v súčasnosti zároveň kľúčovou 
vnútromestskou komunikáciou. 

Objem cestnej dopravy vchádzajúcej a 
vychádzajúcej do/z mesta po ceste I/50 
rastie v oboch smeroch, výraznejšie však na 
úseku v smere na Prievidzu (viď tab. č. 2 a 
3). V súlade s celospoločenským trendom 
intenzita cestnej dopravy bude aj naďalej 
rásť, vzhľadom na väzby Handlovej s 
regionálnym centrom Prievidza však možno 
očakávať, že práve na spojnici Handlovej s 
Prievidzou intenzita dopravy porastie v 
budúcnosti najvýraznejšie. 

Ešte výraznejšie narastá i zaťaženosť 
prieťahu komunikácie I/50 vedeného 
naprieč intravilánom mesta (viď tab. č. 4 a 
5), opäť predovšetkým v severnej časti 
mesta v smere na Prievidzu (Prievidzská 
ul.). Kritickým bodom je vedenie prieťahu 
so značným objemom tranzitnej dopravy v 
bezprostrednej blízkosti centra mesta a 
Námestia Baníkov, čo sa mesto snaží 
vyriešiť odklonením prieťahu cez Poštovú 
ulicu (tzv. malý obchvat), toto riešenie však 
možno považovať len za dočasné, s 
ohľadom na ďalší očakávaný nárast 
tranzitnej dopravy. Riešením situácie je 
vybudovanie preložky cesty I/50 mimo intravilán mesta, resp. dobudovanie rýchlostnej komunikácie R2 (s čím počíta aj 
aktuálna podoba územného plánu mesta). 

Tab. č. 6.2.: Intenzita cestnej dopravy na komunikáciách vstupujúcich do/vystupujúcich z mesta Handlová 

  

smer 

rok 1995 2000 2005 

komunikácie 

všetky  

vozidlá/24 hod 

osobné  

a dodávkové 
vozidlá/24hod 

všetky  

vozidlá/24 hod 

osobné  

a dodávkové 
vozidlá/24hod 

všetky  

vozidlá/24 hod 

osobné  

a dodávkové 
vozidlá/24hod 

Sever I/50 4 422 3 466 6 878 5 393 7 299 5 579 

Juh I/50 3 790 2 783 4 347 3 118 5 367 3 787 

Zdroj: Slovenská správa ciest (1995, 2000, 2005) 

Mesto Handlová je pomerne dobre obslúžené na úrovni prímestskej a diaľkovej autobusovej dopravy. V roku 2006 počet 
prímestských autobusových spojov zastavujúcich v meste bol 71/24 hod., počet diaľkových autobusových spojov 39/24 hod. 
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Prepojenie mesta s inými regiónmi Slovenska diaľkovou autobusovou dopravou je  primeranej úrovni, čo čiastočne 
kompenzuje nedostatočné železničné prepojenie mesta. Obsluha mesta medzimestskou a diaľkovou autobusovou dopravou sa 
realizuje prostredníctvom siete autobusových zastávok, keďže mesto nemá autobusovú stanicu. S jej výstavbou sa uvažuje vo 
výhľadovom období. 

Tab. č. 6.3.: Zmena intenzity dopravy na komunikáciách vstupujúcich do/vystupujúcich z mesta Handlová 

  

smer 

  

komunikácie 

index 2005/1995 

všetky vozidlá osobné a dodávkové vozidlá 

Sever I/50 1,65 1,61 

Juh I/50 1,42 1,36 

Zdroj: Slovenská správa ciest (1995, 2005)  

Tab. č. 6.4.: Intenzita cestnej dopravy na prieťahoch na hlavných komunikáciách mesta Handlová 

prieťah 
cesty ulica 

1995 2000 2005 

počet  

vozidiel/24 hod 

z toho: 

počet osobných 
a dodávkových 
vozidiel/24 hod 

počet  

vozidiel/24 hod 

z toho:  

počet osobných 
a dodávkových 
vozidiel/24 hod 

počet  

vozidiel/24 hod 

z toho:  

počet osobných 
a dodávkových 
vozidiel/24 hod 

I/50 Prievidzská 6 249 5 205 6 549 5 200 10 816 8 837 

I/50 Ul. 29. augusta/Žiarska 4 783 3 964 7 112 5 602 7 253 5 863 

Zdroj: Slovenská správa ciest (1995, 2000, 2005) 

Tab. č. 6.5.: Zmena intenzity dopravy na hlavných komunikáciách mesta Handlová (2005/1995) 

prieťah cesty ulica 

index 2005/1995 

všetky vozidlá osobné a dodávkové vozidlá 

I/50 Prievidzská 1,73 1,70 

I/50 Ul. 29. augusta/Žiarska 1,52 1,48 

Zdroj: Slovenská správa ciest (1995, 2005) 

Statická doprava 

Významný podiel individuálnej automobilovej dopravy na území mesta vyvoláva zvýšené nároky na odstavné plochy 
využiteľné v priebehu dňa v blízkosti koncentrácie cieľov dopravy (predovšetkým centrálna časť mesta) a v obytných 
častiach mesta v nočných hodinách. 

Jediným relevantným zdrojom o súčasnom stave statickej dopravy je ÚPN M Handlová (zmeny a doplnky č. 2, aktualizácia 
2006). Súčasný stav je charakterizovaný parkovaním na vyhradených parkoviskách alebo v uličnom profile vozoviek 
mestských komunikácií (státie pri alebo na obrubníku). Na odstavenie vozidiel slúžia odstavné plochy na súkromných 
pozemkoch (garáže, prístrešky), individuálnych alebo radových garážach. K 31. 12. 2005 eviduje aktuálna podoba územného 
plánu na území mesta vyše 1 300 individuálnych garáží. Územný plán odporúča v časovom horizonte roku 2020 celkovú 
kapacitu parkovacích a odstavných plôch na území mesta na úrovni 8 248 miest, pričom pre vybavenosť v centre mesta bude 
potrebných takmer 800 parkovacích miest. Zároveň územný plán navrhuje rozvíjať záchytné parkoviská v blízkosti vstupov 
do mesta (pozdĺž radiál). 

Mestská hromadná doprava 

Mestská hromadná doprava na území mesta Handlová je tvorená 2 autobusovými linkami, ktoré obsluhujú veľkú časť mesta. 
MHD je zabezpečovaná 2 autobusmi spoločnosti SAD Prievidza, a. s. Dĺžka liniek MHD na území mesta je 36 km, mestská 
hromadná doprava obsluhuje spolu 24 zastávok MHD. Jedna z liniek MHD obsluhuje aj mestskú časť Nová Lehota. Mesto 
každoročne vykrýva straty podľa Zmluvy o výkone vo verejnom záujme (za rok 2006 mesto poskytlo prevádzkovateľovi 
MHD v meste transfer vo výške takmer 900 mil. Sk). 

Cyklistická a pešia doprava 

Nárast individuálnej automobilovej dopravy a zároveň nárast významu cyklistickej dopravy vytvárajú predpoklady pre rozvoj 
cyklistických trás na území mesta. V budúcnosti možno očakávať rast významu cyklistickej dopravy, najmä v súvislosti s 
rozvojom regionálnych cyklistických trás. Mesto je prepojené na sieť regionálnych cykloturistických trás prostredníctvom 
trasy označenej ako Bojnický cyklookruh, ktorý v dĺžke 162 km vytvára uzavretú cyklistickú trasu vedenú pozdĺž hraníc 
Hornonitrianskej kotliny. V súčasnosti cyklistická doprava v meste nemá vytvorené ideálne podmienky, cyklistická doprava 
je vedená súbežne s ostatnou dopravou. Absentuje prepojenie prostredníctvom vnútromestských cyklistických chodníkov 
medzi centrom mesta a obytnými časťami, ako aj medzi kompaktným mestom a mestskými časťami Morovno a Nová 
Lehota. 

Pre peší pohyb slúžia v priestore mesta chodníky a pešie plochy. Chodníky sú zväčša vedené paralelne s cestnými 
komunikáciami a mesto postupne realizuje ich rekonštrukciu. Dôležitým krokom mesta je vytvorenie podmienok pre 
dominanciu pešej dopravy v centre mesta odklonením prieťahu cesty I/50 cez Poštovú ulicu (tzv. malý obchvat), čím sa 
umožní rozšírenie pešej zóny v okolí Námestia Baníkov a napojenie mestského centra na obytné časti mesta. 
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6.2.2. ŽELEZNI ČNÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

Mestom Handlová vedie jednokoľajná železničná trať regionálneho významu 3. kategórie č. 145 Prievidza – Handlová – 
Horná Štubňa, ktorou je región napojený na nadregionálnu železničnú trať Prievidza – Chynorany – Lužianky – Šurany – 
Nové Zámky a na nadregionálnu železničnú trať Hronská Dúbrava – Vrútky. Trať č. 145 nie je elektrifikovaná. Vzhľadom na 
priemyselný charakter regiónu Hornej Nitry majú všetky železnice prioritný význam v nákladnej doprave, význam pre 
osobnú dopravu je len druhoradý. Kľúčovým regionálnym železničným uzlom je Prievidza.  

Oblúk železničnej trate č. 145 pretína intravilán mesta, ale vzhľadom na reliéfne pomery je v intenzívne zastavanej oblasti 
mesta trať čiastočne nesená estakádou. Výraznejšie bariéry vytvára železničná trať iba v priestore železničnej stanice západne 
od centra mesta. V južnej časti železnica vytvára oblúk, ktorý predstavuje do istej miery priestorovú bariéru, a v miestach 
úrovňového križovania so železničnou traťou čiastočne i bariéru v cestnej sieti mesta, vzhľadom na intenzitu železničnej 
dopravy však len minimálnu. Jediným miestom, kde železnica vytvára výraznejšiu bariéru v cestnej sieti s potrebou riešenia 
(mimoúrovňovo) je úrovňový prejazd cez trať nad nemocnicou (križovatka Ligetská – L. Novomeského – Železničiarska – 
M. R. Štefánika). 

Nevýhodou polohy mesta Handlová je absencia vysokokapacitnej dvojkoľajnej železnice. Vzdialenosť Handlovej k 
dvojkoľajnej elektrifikovanej železničnej trati č. 180 (Žilina – Košice) po železnici je 57 km, vzdialenosť od trate č. 120 
(Bratislava – Žilina) je 102 km (cez Chynorany a Trenčín), resp. 114 km (cez Zbehy a Leopoldov). 

Podľa aktuálneho grafikonu železničnej dopravy pre rok 2006 obsluhovalo železničnú stanicu Handlová 20 osobných vlakov. 
Mesto leží mimo železničných trás s rýchlikovou dopravou, preto sa železničná doprava významnejšie uplatňuje len v 
prímestskej preprave osôb medzi Handlovou a jej zázemím, v nadregionálnej osobnej doprave železnica má zanedbateľný 
význam. 

Poloha osobnej železničnej stanice vo vzdialenosti cca 400 m severovýchodne od centrálnej mestskej zóny je výhodná, pešia 
dostupnosť centra je cca 10 minút. Železničná stanica je vybudovaná v blízkosti banského podniku. V súčasnom období 
vzhľadom na postupný útlm banskej činnosti v regióne nemožno očakávať rast významu železničnej stanice. Mesto preto v 
súčasnom období rokuje so ŽSR, a. s. v snahe zabezpečiť vybudovanie novej železničnej zastávky na severnom okraji mesta 
v bezprostrednej blízkosti obytnej zóny na uliciach Morovnianska a Okružná, čím by sa prístup k osobnej železničnej 
doprave zlepšil predovšetkým pre pomerne intenzívne osídlený severozápadný a severný sektor kompaktnej časti mesta. V 
súvislosti s útlmom banskej činnosti v meste bude tiež potrebné uvažovať o výhľadovom odstránení nevyužívaných 
nákladných koľají stanice a využití tohto priestoru. 

Vzhľadom na priebeh železničnej trate intravilánom mesta, s tesnou väzbou na obytné časti mesta sa vytvárajú ideálne 
podmienky na využitie železnice pre potreby potenciálneho systému integrovanej osobnej dopravy, vo väzbe na regionálny 
systém integrovanej dopravy s jadrom v meste Prievidza. 

6.2.3. LETECKÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

Na území mesta (v mestskej časti Morovno) sa nachádza poľnohospodárske letisko. S jeho rozšírením či prestavbou sa v 
súčasnosti neuvažuje. 

6.2.4. VPLYV SAMOSPRÁVY NA STAV DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY V  MESTE 

Základným dokumentom obsahujúcim analýzy a odporúčania (vrátane regulatív) vo vzťahu k dopravnej infraštruktúre mesta 
je ÚPN M Handlová z roku 1994, s poslednou aktualizáciou z roku 2006, kde je podrobne a na dobrej úrovni rozpracovaný 
scenár rozvoja dopravy v meste s alternatívami návrhov konkrétnych územných rozhodnutí týkajúcich sa riešenia dopravy v 
meste. Vzhľadom na dynamický vývoj v oblasti dopravy v celospoločenskom meradle je však potrebné analýzy i 
odporúčania územného plánu neustále aktualizovať a zosúladiť s ÚP vyššej hierarchie (ÚP VÚC Trenčín, KÚRS).  

Ďalším aktuálnym dokumentom schváleným mestským zastupiteľstvom je Realizačný program samosprávy mesta Handlová 
na roky 2007-2010, ktorý predstavuje programový dokument na volebné obdobie, a má teda len obmedzenú časovú platnosť. 
Niektoré jeho priority sa však úzko dotýkajú riešenia problémov dopravnej infraštruktúry a dopravnej obsluhy mesta. 

Pri mestskom zastupiteľstve mesta Handlová funguje stála Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a 
dopravy, ktorá dohliada na riešenia v oblasti dopravy v meste (v súčasnosti má 8 členov). 

V roku 2006 bolo použitých z kapitálových prostriedkov rozpočtu mesta približne 43 mil. Sk na rekonštrukciu a výstavbu 
cestných komunikácií a chodníkov, ďalšie prostriedky mesto vynaložilo v rámci bežných výdavkov na správu a údržbu ciest 
a chodníkov (1,2 mil. Sk). Na podporu mestskej hromadnej dopravy mesto využilo z rozpočtu takmer 0,9 mil. Sk. Na roky 
2008-2010 mesto plánuje síce zvýšenie bežných výdavkov na dopravu, ale v rámci kapitálových výdavkov (najmä na 
rekonštrukciu a výstavbu komunikácií a chodníkov) plánuje vyčleniť z rozpočtu mesta financie v rozmedzí 2 až 3 mil. Sk. Na 
udržanie primeraného tempa rekonštrukcie jestvujúcich, príp. výstavby nových cestných komunikácií bude mesto musieť 
pristúpiť k získaniu externých finančných zdrojov. 

Vo všeobecnosti je možné skonštatovať, že riešenie dopravy v meste je jednou z priorít samosprávy mesta Handlová. 
Nasvedčuje tomu snaha o presadzovanie nových dopravných riešení na území mesta v posledných rokoch (rekonštrukcia 
križovatky na prieťahu I/50 v blízkosti centra mesta na kruhovú, riešenie dopravy v centre prostredníctvom malého obchvatu, 
inštalácia retardérov rýchlosti jazdy). V tejto súvislosti bude potrebné zo strany mesta vyvinúť úsilie o získanie prieťahu 
cesty I/50 pod správu mesta, a to čo najskôr po vybudovaní jej preložky tak, aby mesto mohlo v plnej miere uplatňovať 
vlastné riešenia na tejto kľúčovej cestnej komunikácii v intraviláne. 
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6.3. ZHRNUTIE 
Dopravná poloha mesta Handlová využíva pozíciu na dôležitej medzinárodnej cestnej trase západo-východného smeru, je 
tranzitným dopravným uzlom regionálneho významu. Z hľadiska nadregionálnych väzieb má pre mesto význam najmä cestná 
sieť, ktorá však nespĺňa súčasné európske kritériá a vyžaduje rozsiahlu modernizáciu a výstavbu rýchlostnej komunikácie 
súbežne s existujúcou cestou I. triedy. Toto spojenie by zároveň zvýraznilo dopravné vzťahy s mestom Prievidza a krajským 
mestom Trenčín.  

Mesto Handlová je dôležitým sídelno-hospodárskym centrom regionálneho významu, vďaka čomu je dôležitým cieľom i 
zdrojom osobnej i nákladnej dopravy s dennou dochádzkou do uzla z okolitých obcí. Limitujúcim faktorom pre rozvoj mesta 
i vzájomnú vnútromestskú komunikáciu je prieťah cesty I/50, ktorý nesie narastajúcu tranzitnú dopravu, ako aj cieľovú a 
zdrojovú dopravu a ktorý je tiež kľúčovou komunikáciou pre vnútromestskú cestnú dopravu.  

Súčasný klesajúci trend významu železničnej dopravy pre mesto je možné zvrátiť riešeniami, ktoré umožnia využiť 
železničnú trať pre rozsiahlejšiu obsluhu obytných častí mesta v rámci regionálneho integrovaného systému osobnej dopravy.  

Vzhľadom na tranzitnú polohu i význam Handlovej v systéme osídlenia Slovenska bude potrebné niektoré finančne náročné 
dopravné projekty riešiť v spolupráci s regionálnou samosprávou, resp. na úrovni štátnych orgánov príslušného rezortu. 

6.4. ZDROJE 
1. Celoštátne sčítanie cestnej dopravy v SR v roku 1995, Slovenská správa ciest, Bratislava, 1995 

2. Celoštátne sčítanie cestnej dopravy v SR v roku 2000, Slovenská správa ciest, Bratislava, 2000 

3. Celoštátne sčítanie cestnej dopravy v SR v roku 2005, Slovenská správa ciest, Bratislava, 2005 

4. Cestovný poriadok ŽSR, 2006 

5. Krumpolcová, M. a kol. (1998): Územný plán VÚC Trenčianskeho kraja. 

6. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja, Úrad TSK, Trenčín 2003 

7. Realizačný program samosprávy mesta Handlová na roky 2007-2010 

8. Turistický autoatlas Slovensko 1:100 000, SHOCart, Vizovice, 2006 

9. ÚPN M Handlová, aktualizácia 2006 
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7. TECHNICKÁ A ENVIRONMENTÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA 

7.1. VODNÉ HOSPODÁRSTVO A PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA 
Správy vodných vodohospodársky významných tokov realizuje Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod 
Banská Bystrica, ktorý je dominantným určovateľom ďalších investičných zámerov. Spoluúčasť obce na týchto aktivitách je 
pri absencii významnejších kompetencií obcí odkázaná najmä na komunikáciu so správcom tokov, taktiež na hľadanie 
možností spolufinancovania protipovodňových opatrení prostredníctvom externých zdrojov. 

7.1.1. SÚČASNÝ STAV 

Mesto Handlová leží v povodí toku Handlovka, v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., OZ Povodie Váhu 
Piešťany, závod Topoľčany. Tok Handlovky tečie intravilánom sídelného útvaru smerom na sever, potom sa mení smer toku 
na západ. Preteká obcami Ráztočno, Chrenovec, Veľká Čausa a mestom Prievidza. Na juhozápadnom okraji Prievidze ústi do 
rieky Nitra. Celková dĺžka toku Handlovky od zaústenia do rieky Nitra, až po prameň je 33,3 km. Zregulovaných bolo 14 868 
m toku, väčšinou v intraviláne sídiel. Podrobný popis situácie sa nachádza v Územnom pláne mesta Handlová (aktualizácia 
2006).121 

Územie Handlovej hydrologicky spadá do povodia rieky Nitry. Handlovka je hlavným recipientom pretekajúcim Handlovou, 
s hlavnými prítokmi: Mlynský potok, Čižmársky potok, Račí potok a Pstruhársky potok. Ďalšími sú menšie, nemenované 
prítoky a prítoky zo záchytných rigolov. Na južnom okraji mesta Handlová dochádzalo v minulosti k zosuvom pôdy, smerom 
do údolia Handlovky. Tento problém bol riešený vybudovaním stabilizačného násypu. Recipient Handlovky je v úseku 
násypu prevedený potrubím 2 x 1500 mm. Povrchové vody sú odvádzané záchytnými rigolmi do recipientu. Podzemné vody 
sú odvádzané drenážnou sústavou s hlavným drénom, vloženým v starom koryte Handlovky. V km 31,4 bola na Handlovke 
vybudovaná viacúčelová nádrž - rybník s prevádzkovou hladinou 574 m.n.m., s celkovým objemom 114 031 m3. Nádrž je 
situovaná na ľavej strane cesty I/50, nad urbanistickým obvodom č.6. "Horný Koniec ". 

Podľa Smerného vodohospodárskeho plánu SR – povodie Váhu, sa na toku Handlovky uvažovalo s výstavbou 
vodohospodárskej nádrže Prievidza, s kótou max. hladiny 305,00 m.n.m., s celkovým ovládateľným objemom 9,7 mil. m3 
a zatopenou plochou 1,09 km2 pri max. hladine. Na Handlovke sa ďalej uvažovalo s evidovanou nádržou Ráztočno, s kótou 
max. hladiny 400 m.n.m., s celkovým ovládateľným objemom 18,6 mil. m3 a zatopenou plochou 1,10 km2 pri max. hladine. 
Na uvedené dielo bola spracovaná geologicko - expertízna správa, ktorá zhodnotila profil nádrže ako nevhodný. Súčasný 
smerný vodohospodársky plán so spomínanými nádržami neuvažuje, ale ich eviduje.122 

V intraviláne mesta boli v minulosti prevedené úpravy toku smerové i stabilizačné. Technický stav úpravy si vyžaduje 
pravidelnú údržbu, čistenie a miestne rekonštrukcie. 

Tok Handlovky je v celej svojej dĺžke postupne zaťažovaný znečistením a to priamo, alebo z prítokov. Ide najmä o odvody 
z hospodárskych dvorov, o splachové vody z hnojísk a zo skládok, o vody z priamo vyústených kanalizácií a o odpadové 
vody z areálu SUB Baňa Handlová. Tieto vody sú vypúšťané z vyústenia „Pri pekárni“ a z vyústenia „pri ŠM Handlová“. 
V časti Morovno a Nová Lehota sa nachádzajú toky s minimálnym prietokom. V nevyhnutnom rozsahu boli na nich 
prevedené smerové a stabilizačné úpravy. 

Z hľadiska širšieho územia Handlovskej doliny je západná časť územia obcí Veľká a Malá Čausa dotknutá pásmom ochrany 
prírodných liečivých zdrojov II. a III. stupňa termálnych vôd v Bojniciach. Významnejšie vodohospodársky chránené územie 
(CHVO - chránená vodohospodárska oblasť) sa v hodnotenom území nenachádza. Riešené územie nespadá do citlivých 
oblastí v zmysle ochrany vodných útvarov povrchových vôd, tzn. katastrálne územia obcí nie sú zaradené medzi zraniteľné 
oblasti v zmysle Nariadenia vlády č. 617/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti. 
K vodohospodársky chráneným patrí pramenná časť rieky Handlovky v úseku od prameňa po mesto Handlová ako 
vodohospodársky významný tok z dôvodu významných odberov pre priemysel. Ako chránený vodárensky tok nie je zaradený 
žiadny tok z riešeného územia.123 

7.1.2. ZÁMERY 

ÚPN Handlová navrhuje v zastavanom území mesta hľadať riešenia na ochranu územia pred veľkými vodami. Pre 
zabezpečenie tejto požiadavky odporúča predovšetkým dodržať nasledovné zásady: 

-  pôdny kryt chrániť pred vodnou eróziou uplatnením protieróznych pôdoochranných a lesotechnických opatrení; 

- zabezpečiť realizáciu povrchových protieróznych priekop zachytávajúcich prívalové vody; 

-  zabezpečiť koryto vodného toku proti zosunom pôdy; 

-  zvýšiť úroveň starostlivosti o odvádzanie dažďových vôd z územia mesta a mestských častí; 

-  neupravené úseky vodných tokov riešiť s cieľom ochrany intravilánu pred veľkými vodami na Q100 a orné pôdy 
pre Q20 , pretože náhodilé zaplavenie je ekologicko-produkčne žiadúce; 

-  na toku rieky Handlovka zabezpečiť pravidelné odstraňovanie nánosov, opravy poškodených brehov 
a ošetrovanie brehových porastov s cieľom zabezpečenia ochrany zastavaného územia; 

                                                                 
121 Územný plán mesta Handlová. Aktualizácia 2006, zmeny a doplnky č. 2 – návrh. 
122 detto 
123 Stratégia trvalo udržateľného rozvoja Združenia obcí Handlovskej doliny.  
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-  navrhované lokality IBV, HBV, vybavenosti a priemyslu, ktoré sa nachádzajú v inundačnom území 
neupraveného toku, zabezpečiť pred povodňami opatreniami s cieľom zachovať prírodný charakter koryta toku; 

-  rešpektovať ochranné pásmo min. 6 m od brehovej čiary toku Handlovka obojstranne a prítokov min. 4 m od 
brehovej čiary tokov obojstranne; 

7.2. ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU,  
ODKANALIZOVANIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD 

7.2.1. SÚČASNÝ STAV 

Správcovské a vlastnícke vzťahy 

Majiteľom vodovodnej a kanalizačnej siete je Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. (StVS, podiel mesta je 2,3 %); 
prevádzkovateľom je Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.124 Rozhodnutím Protimonopolného úradu 
bola v roku 2006 potvrdená koncentrácia spočívajúca v získaní nepriamej kontroly podnikateľom VEOLIA VODA, S.A. so 
sídlom vo Francúzsku nad podnikom Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.125 

Zásobovanie pitnou vodou 

Mesto je v súčasnosti zásobované pitnou vodou zo skupinového vodovodu (SKV) Handlová, ktorý zásobuje pitnou vodou 
obyvateľov Handlovej a Malej Čause, v správe Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. B. Bystrica, závod Prievidza. 
Samostatný menší vodovod s vlastným zdrojom má miestna časť Morovno. 

V SKV Handlová sa využívajú z miestnych zdrojov len pramene Mlynská dolina, Tri studničky a Schneiderova lúka. 
Kvalitný vodný zdroj v Bralskom tuneli sa nevyužíva, pretože nie je možné zabezpečiť jeho hygienickú ochranu. Väčšina 
potrieb je zabezpečovaná dodávkou vody z vodárenskej nádrže Turček.126  

Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 

Na území mesta Handlová je vybudovaná jednotná kanalizačná sieť. Vzhľadom na problémy, vyplývajúce 
z nedostatočnej kapacity ČOV Handlová, sú problémy v kalovom hospodárstve riešené odvozom kalov na ČOV Prievidza. 
Na systém verejnej kanalizácie je napojený bytový fond s počtom 17 060 obyvateľov.  

ČOV Handlová spracováva odpadové vody pre 16 943 zo 17 698 obyvateľov, t.j. cca. 96 % obyvateľov.127 Kapacita 
kanalizácie a ČOV je nedostatočná, čo sa prejavuje pretekaním cez odľahčovacie komory a nedostatočným čistiacim 
efektom na ČOV Handlová. Na zaťažení územia odpadovými vodami sa však okrem bytového fondu podieľa aj 
niekoľko podnikov. Záťaž spôsobuje taktiež vypúšťanie odpadových vôd z podniku SUB Baňa Handlová, voľne vypúšťané, 
t.j. nepredčistené odpadové vody z pohostinstva "Pod stanicou" a z domov na Železničiarskej ulici, ako aj ďalšie nedoriešené 
lokality.128 

Ceny 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Banská Bystrica fakturovala v roku 2007 pevnú cenu za výrobu a 
dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých odberateľov 25,65 Sk/m3, pevnú cenu za distribúciu pitnej vody 
verejným vodovodom pre obecné vodárenské spoločnosti 19,00 Sk/m3, pevnú cenu za odvedenie a istenie odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou pre všetkých producentov 23,00 Sk/m3. Ceny sú bez DPH129. Fakturované ceny sa nachádzajú 
v štandardnom pásme cien za uvedené služby. 

Príjmy z Environmentálneho fondu 

Mesto Handlová nezískalo v rokoch 2002-2006 žiadne finančné prostriedky z Environmentálneho fondu. 
Z Environmentálneho fondu boli v roku 2004 pridelené prostriedky pre Združenie obcí Handlovskej doliny na projekt 
Stratégia trvaloudržateľného rozvoja Združenia obcí Handlovskej doliny - analytická časť vo výške 130 tisíc Sk.130 

7.2.2. ZÁMERY 

Zásobovanie pitnou vodou 

ÚPN Handlová navrhuje v rámci rozvoja mesta Handlová podľa etapizácie výstavby postupne rozširovať jestvujúcu 
vodovodnú sieť a zároveň ju zokruhovať. Na základe prepočtov potrieb vody sa očakáva, že vlastné zdroje vody 
skupinového vodovodu SKV Handlová nebudú v budúcnosti postačujúce pre predpokladaný nárast obyvateľov, 
vybavenosti a priemyslu. SKV Handlová je v súčasnosti voči vlastným zdrojom deficitný a skutočná spotreba vody je 

                                                                 
124 Moody’s International Sub-Sovereign. Mesto Handlová. November 2007. 
125 Rozhodnutie Protimonopolného úradu SR č. 2006/FH/3/1/088 z 28. júla 2006. 
126 detto 
127 Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja. Časť verejné kanalizácie. Súhrnná správa. 
128 Územný plán mesta Handlová. Aktualizácia 2006, zmeny a doplnky č. 2 – návrh. 
129 Spracované na základe údajov ÚRSO (http://www.urso.gov.sk). Rozhodnutie ÚRSO č.: 0075/2007/V 
130 http://www.envirofond.sk/archiv.html 
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zabezpečovaná dotáciou z VN Turček. Deficit voči vlastným zdrojom k roku 2020 a k roku 2035 sa navrhuje pokryť 
dodávkou z VN Turček. 131 

Medzi ďalšie regulatívy patrí vybudovanie distribučného vodojem objemu 2 000 m3 pri jestvujúcom vodojeme Remata, 
riešenie rekonštrukcie potrubnej siete III. tlakového pásma v Novej Lehote, doplnenie akumulácie vody, riešenie 
rekonštrukcie vodojemu Banská kolónia a výtlačného potrubia do vodojemu Grič, vybudovanie vodojemu, postupná 
rekonštrukciu vodovodnej siete, ochrana vodných zdrojov a kontrola dodržiavania podmienok hospodárenia v pásmach 
ochrany atď. 

Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 

Na odvodnenie a likvidáciu splaškových odpadových vôd navrhuje ÚPN Handlová kanalizačný systém budovaný 
a rozširovaný podľa etapizácie rozvoja mesta. Kanalizačná sieť pre nové lokality IBV, HBV, vybavenosti a priemyslu sa 
navrhuje systémom delenej kanalizácie gravitačným spôsobom. Komunálne odpadové vody budú naďalej čistené na MB 
ČOV Handlová. V rámci napojenia splaškovej kanalizácie z novonavrhovaných lokalít bude potrebné aktuálne posúdiť 
kapacitné možnosti jestvujúcej kanalizácie a zabezpečiť jej postupnú rekonštrukciu po konzultácii so StVS, OZ Prievidza. 
Problémy v odkanalizovaní mesta Handlová rieši štúdia „Handlová – verejná kanalizácia, oprava, rekonštrukcia a rozšírenie 
stokovej siete a ČOV“. 

Návrh regulatívov pre realizáciu zámerov odvedenia a čistenia odpadových vôd podľa ÚPN predpokladá najmä:132 
zabezpečiť požadovanú úroveň čistenia odpadových vôd na ČOV Handlová - zvyšovať podiel napojených obyvateľov v 
sídlach s verejnou kanalizáciou; zabezpečiť postupnú rekonštrukciu nevyhovujúcich častí kanalizačnej siete za účelom 
oddeliť balastné a dažďové vody, ktoré narúšajú činnosť ČOV; pre trasu kanalizačnej siete navrhovanej na rekonštrukciu 
resp. pre nové kanalizačné zberače je potrebné vytvoriť územné podmienky vo verejnom priestranstve; vybudovať 
kanalizačnú sieť na odvedenie dažďových vôd v novonavrhovaných lokalitách; pre nové lokality IBV, HBV, vybavenosti 
a priemyslu riešiť odvedenie splaškových vôd napojením na jestvujúcu kanalizačnú sieť (viď. grafickú časť); v urbanistickom 
obvode 9 ( Nová Lehota) vybudovanie kanalizácie s vlastnou MB ČOV; v UO 8 – Morovno sa navrhuje vybudovať systém 
delenej kanalizácie s následným napojením splaškovej kanalizácie na pripravovanú stavbu „Sústava na odkanalizovanie a 
čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza“ atď. 

Investičná stratégia odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v Trenčianskom kraji podľa pripravovaných projektov 
vodárenských spoločností predpokladá primárnu potrebu rekonštrukcie kanalizácie a rozšírenie ČOV Handlová.133 

7.3. ZÁSOBOVANIE TEPLOM 
Podľa §31 Zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike, obec s počtom obyvateľov nad 2 500 obyvateľov zabezpečí do 31. 
decembra 2007 vypracovanie koncepcie rozvoja obce v tepelnej energetike v súlade s dlhodobou koncepciou energetickej 
politiky Slovenskej republiky a v rozsahu metodického usmernenia ministerstva, ak na jej území pôsobí dodávateľ alebo 
odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi; koncepcia rozvoja obce v tepelnej 
energetike sa po schválení obecným zastupiteľstvom stáva odvetvovou koncepciou obce a použije sa pri spracovaní 
územnoplánovacej dokumentácie obce postupom podľa osobitného zákona, ak vznikne nová obec s počtom obyvateľov 
väčším ako 2 500 obyvateľov, zabezpečí vypracovanie koncepcie do dvoch rokov odo dňa jej vzniku. Obec taktiež vydáva 
záväzné stanovisko obce o súlade navrhovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s celkovým inštalovaným 
tepelným výkonom do 10 MW s koncepciou rozvoja obce v tepelnej energetike; ak koncepcia rozvoja obce v oblasti 
tepelnej energetiky nie je súčasťou záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce, je obec povinná vydať záväzné 
stanovisko o súlade navrhovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej 
energetiky, na základe individuálneho posúdenia opodstatnenosti výstavby. Obec tiež rozhoduje o súlade požadovaného 
predmetu podnikania s koncepciou rozvoja obce v tepelnej energetike fyzickým osobám alebo právnickým osobám, 
ktoré žiadajú o vydanie záväzného stanoviska; je oprávnená od držiteľa povolenia požadovať informácie o stave a 
možnosti rozvoja sústavy tepelných zariadení, vydáva príkaz na vecné plnenie fyzickým osobám alebo právnickým osobám 
a na osobné úkony fyzickým osobám v súvislosti s vyhlásením stavu núdze v tepelnej energetike a uspokojuje právo na 
náhradu škody, ušlej mzdy alebo ušlého zisku, ako aj právo na náhradu preukázateľných nákladov, ktoré fyzickej osobe alebo 
právnickej osobe vznikli v súvislosti s plnením príkazu podľa písmena e) zákona (stav núdze), ak si ich uplatňuje; výdavky 
spojené s uspokojením práva si obec uplatní u osoby, ktorá stav núdze v tepelnej energetike spôsobila, ak taká osoba nie je, 
výdavky s uspokojením práva si obec uplatní na Ministerstve financií Slovenskej republiky. 

Mesto Handlová schválilo v roku 2006 Koncepciu rozvoja tepelného hospodárstva mesta Handlová (2006). 

7.3.1. SÚČASNÝ STAV 

Zásobovanie teplom 

Dominantnými subjektmi v podnikaní v energetike podľa zákona č. 657/2004 sú v meste Handlová tieto subjekty:134 

a)  KMET Handlová a.s. s 12 blokovými, domovými a objektovými plynovými kotolňami. Tepelné rozvody tvoria 
8 km distribučných sietí, 16  km  predizolovaných  potrubí  a 114 ks kompaktných odovzdávacích staníc.  
Spoločnosť KMET Handlová, a.s., mala v roku 2005 evidovaných 122 odberateľov tepla, pričom z tohto počtu 

                                                                 
131 detto 
132 Územný plán mesta Handlová. Aktualizácia 2006, zmeny a doplnky č. 2 – návrh. 
133 Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja. Časť verejné kanalizácie. Súhrnná správa. 
134 Územný plán mesta Handlová. Aktualizácia 2006, zmeny a doplnky č. 2 – návrh. 
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82 % boli bytové objekty. Tieto sa podieľali na spotrebe tepla predaného spoločnosťou KMET Handlová, a.s. 83 
%-ným podielom.135 

 KMET Handlová, a.s. je s výnimkou 4 výmenikových staníc aj vlastníkom teplárenskej infraštruktúry na území 
mesta. KMET teplom na ústredné vykurovanie a teplou úžitkovou vodou zásobuje asi 60 % obyvateľov 
mesta.136 

b)  Handlovská energetika s.r.o. (HE), ktorá bola až do realizácie  obnovy tepelného hospodárstva v roku 2004 
dominantným dodávateľom tepla. V roku 2005 bola prevedená modernizácia zdroja, zmena inštalovaných 
výkonov a diverzifikácia palivovej základne na biomasu-drevoštiepku a zemný plyn.  

c)  Ostatné zdroje tepla, ktoré neslúžia na podnikanie v tepelnej energetike: Bytové domy, IBV, OV, drobné 
výrobné prevádzky, ktoré patria do sústavy decentralizovaného zásobovania teplom (DZT)   

Správcovské a vlastnícke vzťahy 

Vlastnícka štruktúra spoločnosti HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o.137: 

- Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. (56%) 

- Mesto Handlová (10%) 

- T.E. – Tepelná energia Prievidza, s.r.o. (19%) 

- Fabian & Vaňko, s.r.o., Banská Bystrica (15%) 

V spoločnosti KMET Handlová, a.s. má mesto Handlová taktiež podiel 10 %.138 

7.3.2. ZÁMERY 

Odporúčania ÚPN Handlová vychádzajú predovšetkým z nariadenia vlády SR č. 528/2002 Z.z., ktorým sa vyhlasuje záväzná 
časť Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 a zo schválenej Koncepcie rozvoja tepelného hospodárstva mesta 
Handlová (2006):  

-   kde je to ekonomicky a environmentálne zdôvodniteľné, udržať i inovovať už vybudované systémy CZT 
(centrálneho zásobovania teplom); 

-     využitím kompetencie mestského úradu preskúmať možnosť budovania kogeneračných zdrojov na výrobu 
elektriny a tepla (kogeneračné zdroje – nová koncepcia kombinovaných, tzv. kogeneračných jednotiek, ktoré sú 
schopné s vyššou súhrnnou účinnosťou zhodnotiť energetický potenciál paliva a zároveň redukovať ekologické 
dôsledky jeho spaľovania139); 

-   ako hlavnú palivovú základňu v sústave decentralizovaného zásobovania teplom (DZT) uvažovať zemný plyn; 

-   vo zvýšenej  miere  využívať  dostupné  obnoviteľné  a  druhotné zdroje energie ako lokálnych doplnkových 
zdrojov systémovej energetike; 

-   v lokalitách  neefektívnych  na  plynofikáciu  využívať aj elektrickú energiu a využitie miestnych energetických 
zdrojov (biomasa, bioplyn, geotermálna a solárna energia, malé vodné elektrárne a pod.) pre potreby 
obyvateľstva i služieb; 

-   pri výstavbe nových zdrojov tepla dodržať požiadavky neohrozenia verejných záujmov a emisných limitov; 

-    rešpektovať ďalšie odporúčania schválenej Koncepcie rozvoja tepelného hospodárstva mesta Handlová (2006) v 
zmysle §31 zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike. 

7.3.3. CENY 

Rozhodnutia, ktorými štát určuje maximálne ceny tepla pre domácnosti i ostatných odberateľov, vydávalo do roku 1998 
Ministerstvo financií SR. V roku 1998 bola právomoc určovať maximálne ceny tepla presunutá na okresné úrady (ďalej len 
„OÚ“). 140 Dňa 14. júna 2001 schválil parlament zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, čím došlo 
k ďalšiemu presunu kompetencií v tejto oblasti. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) určuje alebo schvaľuje 
spôsob, postupy a podmienky na tvorbu cien za výrobu, distribúciu a dodávku tepla a vykonáva cenovú reguláciu.141 To 
znamená, že ÚRSO stanovuje od 1. januára 2003 maximálne ceny tepla.142 

ÚRSO vydal v roku 2007 cenové rozhodnutia pre tieto subjekty sídliace v meste Handlová:143 HANDLOVSKÁ 
ENERGETIKA, s.r.o. a KMET Handlová, a.s. 

 

 

 

                                                                 
135 http://www.kmethandlova.eu/main.htm 
136 Moody’s International Sub-Sovereign. Mesto Handlová. November 2007. 
137 http://www.hesro.sk/ 
138 Register mestských firtiem. 
139 Kogeneračné zdroje energií a problém ich rozmiestňovania. http://actamont.tuke.sk/pdf/1997/n4/11hradocky.pdf 
140 Pozri napr.: http://www.teplo.exo.sk/index.php?web=uvod.php 
141 § 4 zákona č. 276/2001 Z. z. zo 14. júna 2001 o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
142 Ide o najvyššie ceny stanovené ÚRSO, zväčša na výstupe zo sekundárnych rozvodov. 
143 http://www.urso.gov.sk/ 
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7.4. ZÁSOBOVANIE PLYNOM 

7.4.1. SÚČASNÝ STAV 

Na území Handlovej sa nenachádzajú žiadne zariadenia na výrobu vykurovacích plynov ani ich žiadne zásobníky. Handlová 
je zásobovaná zemným plynom zo sústavy VTL plynovodov SR. Hlavným zdrojom zemného plynu pre riešené územie je 
VTL plynovod Prievidza – Žiar nad Hronom – Banská Bystrica – Brezno (DN 300, PN 25). 

V súčasnosti je vo väčšine obcí Handlovskej doliny možnosť napojenia domácností na plynovodnú sieť. Ukončenú 
plynofikáciu majú všetky obce Handlovskej doliny, podiel napojenia bytových domácností v obciach sa pohybuje na 
približne 70 % úrovni. V meste Handlová je realizovaná plynofikácia na väčšine územia mesta a z celkového množstva 
trvale obývaných bytov 6 185 je na plynovú sieť napojených 3 995 bytov, čo predstavuje 64% napojenosť domácností.144 

Alternatívnym zdrojom tepla v týchto obciach je elektrická energia, pevné palivo, ale aj návrat ku klasickým zdrojom ako je 
drevo, najmä v podhorských obciach, ktorých obyvatelia čoraz častejšie budú nahrádzať nové média, najmä z ekonomických 
dôvodov. 

7.4.2. ZÁMERY 

Návrh koncepcie zásobovanie plynom a návrh nových plynových zariadení vychádza z predpokladu, že v návrhovom období 
r. 2020 bude ako hlavná palivová základňa pre zdroje tepla ZPN (zemný plyn naftový). Efektívne využitie plynu je 
možné s navrhovanými rozvojovými plochami pri využití stávajúcich a realizácii nových plynárenských zariadení potrebných 
pre bezpečnú dodávku plynu. Navrhovaná potreba plynu pre jednotlivé navrhované funkčné plochy vyžaduje realizáciu 
nových plynárenských zariadení, predovšetkým regulačných staníc a miestnych rozvodov plynu.145 

7.5. ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU 

7.5.1. SÚČASNÝ STAV 

Zdrojom elektrickej energie v okrese Prievidza je tepelná elektráreň v Zemianskych Kostoľanoch (ENO). Elektrická stanica 
v Bystričanoch rozvádza elektrinu vyrobenú v ENO diaľkovými linkami 220 kV (Križovany, Sučany, Považská Bystrica), 
linky 110 kV slúžia pre zásobovanie územia hornej Nitry. Územie mesta Handlová je zásobované elektrickou energiou 
z rozvodnej stanice 110/22 kV – Handlová. 

7.5.2. ZÁMERY 

ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja z roku 1998 predpokladal v etape do roku 2005 s rekonštrukciou transformovne Handlová.146 
Zmeny a doplnky ÚPN VÚC TSK č. 1/2004 (kapitola 8.1.4) počítajú na roky 2005-2007 s viacerými modernizačnými 
investičnými výdavkami na území elektrární Nováky.147 Bližšie informácie o plánovaných aktivitách v rozvoji zásobovania 
elektrickou energiou nie sú k dispozícii. 

7.6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 
Podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch (ďalej len „zákon o odpadoch“) spadá do pôsobností obcí kooperácia činností 
súvisiacich s komunálnym odpadom v obci. Obec zodpovedá za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území 
obce, a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce.148 Komunálne odpady sú odpady z domácnosti 
vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je 
právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností 
tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa; za odpady z domácnosti sa 
považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, 
chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových 
stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných 
komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov 
a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.149  

Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva ďalej prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve a ukladá 
pokuty za priestupky a poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na 
území obce.150 

Program odpadového hospodárstva 

Obce sú povinné spracovávať Program odpadového hospodárstva (ďalej len "program"), ktorý určuje ciele odpadového 
hospodárstva v obci a opatrenia na ich plnenie v súlade so zákonom o odpadoch.151 Mesto Handlová má spracovaný POH do 

                                                                 
144 Stratégia trvalo udržateľného rozvoja Združenia obcí Handlovskej doliny. 
145 Územný plán mesta Handlová. Aktualizácia 2006, zmeny a doplnky č. 2 – návrh. 
146 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, 1998. 
147 Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja č. 1/2004. 
148 § 39 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 
149 Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 
150 § 72 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 
151 § 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 
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roku 2005, schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 28.8.2003.152 Nadriadený POH Trenčianskeho kraja do roku 
2010 nebol krajským úradom ešte vydaný, preto mesto Handlová nemá v súčasnosti aktualizovaný POH mesta. 

7.6.1. SÚČASNÝ STAV 

Zneškodňovanie odpadov 

Dominantným spôsobom zneškodňovania odpadu v meste je skládkovanie. Fyzický zber a odvoz odpadu zabezpečuje 
spoločnosť HATER-HANDLOVÁ, spol. s r. o. , ktorá ho odváža na vlastnú skládku.153 Skládka TKO a PTO Handlová sa 
nachádza v katastrálnom území mesta.154 V riešenom území mesta Handlová sa taktiež nachádza niekoľko lokalít 
nepovolených skládok odpadov a poľných hnojísk. V území sú využívané prirodzené, resp. umelé depresie, opustené lomy 
a pod., ktoré sú zavážané domovým a stavebným odpadom. V prípade prítomnosti  nebezpečných odpadov hrozí riziko 
znečistenia povrchových a podzemných vôd.155 

Spoločnosť HATER pre mesto zabezpečuje aj ďalšie komunálne služby (údržba, opravy a  istenie verejných priestranstiev, 
miestnych komunikácií, pieskovísk atď.).156 

Zhodnocovanie odpadov 

Zhodnocovanie komunálneho odpadu v obciach Handlovskej doliny je na pomerne nízkej úrovni. Separovaný zber 
vykonávajú obce dvakrát ročne, v jednotlivých obciach sú odlišnosti v podmienkach separácie a odvozu jednotlivých druhov 
odpadov. Na zber nebezpečných odpadov slúži v Handlovej  zariadenie EKOSKLAD s kapacitou 39,8 t, pričom priemerne sa 
vyzbierajú 3 t/rok. V Handlovej na triedený zber slúži zariadenie s kapacitou  42 m3 – ide o 6 ks farebne rozlíšených 
veľkokapacitných kontajnerov na jednotlivé druhy odpadov (pneumatiky, železné kovy, papier, sklo, plasty, keramika, 
zmesový komunálny a objemný odpad). Handlová separuje druhotné suroviny minimálne, separácia sa orientovala 
predovšetkým na sklo. Problém separovaného zberu mal byť podľa Stratégie TUR Združenia obcí Handlovskej doliny 
(2005) komplexne riešený v spolupráci so spoločnosťou HATER Handlová, ktorá pripravuje realizáciu separovaného zberu 
na záujmovom území.157 

Informácia o súčasnom stave plnenia separácie odpadu v meste Handlová nie je k dispozícii, keďže Program odpadového 
hospodárstva je spracovaný len do roku 2005. 

Správcovské a vlastnícke vzťahy 

Mesto Handlová je 100 % vlastníkom spoločnosti HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o.158 

Príjmy a výdavky 

Náklady na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi hradí obec z miestneho poplatku 
podľa osobitného predpisu, okrem výnimiek, ktoré ustanovuje zákon o odpadoch. Výnos miestneho poplatku sa použije 
výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, najmä na 
ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie.159 

V zmysle ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie,160 resp. jej metodického usmernenia,161 sú príjmy za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady, vrátane poplatku za uloženie odpadu, rozpočtované v kategórii 100 Daňové príjmy → 130 
Dane za tovary a služby → 133 Dane za špecifické služby → 133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
V zmysle tejto klasifikácie boli v roku 2006 získané príjmy na zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu vo výške 
12,557 mil. Sk.162 Tieto príjmy je potrebné použiť na hradenie služieb súvisiacich s nakladaním s odpadmi. 

Výdavky na uloženie a likvidáciu odpadu sú rozpočtované v klasifikácii v kategórii 600 Bežné výdavky → 630 Tovary a 
služby → 637 Služby → 637004 Všeobecné služby (dodávateľským spôsobom). Výdavky na odpadové hospodárstvo podľa 
tejto klasifikácie je možné sledovať i v klasifikácií a číselníkoch v oblasti štátnej štatistiky,163 konkrétne štatistickej 
klasifikácie výdavkov verejnej správy – COFOG.164 

                                                                 
152 Uznesenie z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Handlovej, konaného dňa 28.8.2003 
http://www.handlova.sk/?id_menu=3702&module_action__3836__id_zas=161 
153 Moody’s International Sub-Sovereign. Mesto Handlová. November 2007. 
154 Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2006-2010. Textové prílohy. MŽP SR, november 2005. 
http://www.enviro.gov.sk/servlets/files/14507 
155 Územný plán mesta Handlová. Aktualizácia 2006, zmeny a doplnky č. 2 – návrh. 
156 Moody’s International Sub-Sovereign. Mesto Handlová. November 2007. 
157 Stratégia trvalo udržateľného rozvoja Združenia obcí Handlovskej doliny. Analytická časť. SAŽP Banská Bystrica, Centrum revitalizácie zaťažených oblastí 
Prievidza, 2005. 
158 Moody’s International Sub-Sovereign. Mesto Handlová. November 2007. 
159 § 39 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
160 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8.decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická 
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie 
161 Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii 
rozpočtovej klasifikácie 
162 Záverečný účet mesta Handlová za rok 2006. http://www.handlova.sk 
163 Štatistický úrad, http://www.statistics.sk/webdata/slov/edicny/klas.htm 
164 Vyhláška ŠÚ SR č. 195/2003 z 30. mája 2003 
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Mesto Handlová malo na rok 2006 schválené daňové príjmy v položke 133013 vo výške 8,0 mil. Sk (plus daň za psa 450 tis. 
Sk), v roku 2007 vo výške 8,1 mil. Sk (plus daň za psa 450 tis. Sk). Výdavky na nakladanie s odpadmi boli v roku 2006 
rozpočtované vo výške 16 mil. Sk, v roku 2007 vo výške 11,81 mil. Sk.165 

Príjmy z Recyklačného fondu 

Na podporu recyklácie odpadov môžu obce čerpať príspevok z Recyklačného fondu. Nárokovateľnosť príspevku obcí vzniká 
pri hodnovernom preukázaní separácie a recyklácie príslušnej komodity na základe zmluvy, ktorú musí uzatvoriť Recyklačný 
fond.166 

Mesto Handlová získalo v rokoch 2002-2007 finančné príspevky vyplatené na základe nárokovateľných žiadostí obcí 
o príspevok za komodity vyseparované a odovzdané na zhodnotenie v uvedenom roku v celkovej výške 295 120 Sk, a to iba 
za rok 2006.167 V roku 2007 získalo mesto Handlová pre svoju firmu Hater Handlová dotáciu 6 miliónov Sk na separovaný 
zber odpadov v mikroregióne Handlová.168 

Poplatky 

Služby odpadového hospodárstva v SR na úrovni komunálneho odpadu sa realizujú v prostredí cien určovaných vo 
významnej miere samosprávou na strane dopytu. Cenu za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi tvorí miestny poplatok169, ktorý stanovuje pre občanov obce mestské zastupiteľstvo prostredníctvom osobitného 
predpisu, všeobecne záväzného nariadenia (VZN). Poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste 
Handlová určuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2007, ktoré stanovuje základnú sadzbu poplatku 450 Sk na osobu a rok, 
t.j. 1,23 Sk za osobu a kalendárny deň170. Na tento poplatok sa vzťahujú viaceré zľavy pre poplatníkov, ktorí vyhovujú 
podmienkam uvedeným vo VZN. Sadzba poplatku u poplatníkov, u ktorých je zavedený množstvový zber, je 0,90 Sk za 1 l 
komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov. 

Výška poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady môže významne ovplyvňovať štruktúru výdavkov 
obyvateľov i podnikateľských subjektov v meste. Tvorba cien za zber a spracovanie (uloženie) odpadov samosprávami 
zvyšuje riziko vzniku neefektívnych „cenových rozhodnutí“, avšak vzhľadom k tomu, že toto opatrenie (t.j. manažovanie 
odpadového hospodárstva obcami) je legislatívne stanovené centrálnou vládou, je potrebné, aby obce ovplyvňovali tento 
proces tak, aby viedol k efektívnym riešeniam: najmä prostredníctvom zvyšovania konkurencie subjektov pôsobiacich na 
trhu spracovateľov odpadu, alebo dôslednejšou kalkuláciou nákladov týchto subjektov. 

7.6.2. ZÁMERY 

V zásobníku projektových zámerov miest a obcí TSK pre programovacie obdobie 2007-2013 sa predpokladá relizovanie 
nasledujúcich projektov týkajúcich sa mesta Handlová:171 

- Vybudovanie kompostárne (10 mil. Sk), r. 2008 

- Separácia a zhodnocovanie odpadov (6 mil. Sk), r. 2008 

- Nakladanie s nebezpečnými odpadmi a zberný dvor  (5 mil. Sk), r. 2009 

- Rekultivácia regionálnej skládky (15 mil. Sk), 2008 

7.7. OVZDUŠIE 
Ovzdušie je mimoriadne zaťaženou zložkou životného prostredia regiónu hornej Nitry. Najväčší podiel na znečistení 
pochádza z technológií pri výrobe tepla, elektrickej energie a výrobe chemických látok. Na území mikroregiónu má najväčší 
podiel na znečistení výroba tepla. Záujmové územie leží v Handlovskej kotline, kde je slabá vetrateľnosť a málo veterných 
dní počas roka a časté sú inverzie. Na znečistení ovzdušia sa v nemalej miere podieľa doprava, najmä na hlavnom dopravnom 
koridore Prievidza – Handlová. V 90. rokoch došlo v sledovanom území k poklesu emisií, najmä tuhých znečisťujúcich látok.  

7.7.1. SÚČASNÝ STAV 

Vývoj emisií plynov má klesajúcu tendenciu v celom okrese. Emisie SO2 poklesli zavedením odsírovania vo veľkých 
energetických zdrojoch, emisie dusíka NOx vykazujú mierny pokles, ktorý sa spomalil so zvyšovaním spotreby zemného 
plynu.172 

Umiestnenie najbližších monitorovacích staníc: 

- Prievidza - J. Hollého: Meracia stanica sa nachádza v blízkosti centra mesta pri garážach a malom parkovisku. 
Neďaleko nej sa nachádza novopostavený 4 poschodový dom a nižšia zástavba dvojposchodových domov. V 
blízkosti stanice vedia málo frekventovaná cesta. 

                                                                 
165 Údaje získané z dodaných podkladových materiálov rozpočtov mesta Handlová. 
166 § 64 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
167 http://www.recfond.sk/index.php?www=ziadosti_obci&filter=n&act_page=1 
168 Trenčiansky kraj dostal z Recyklačného fondu takmer 200 mil. Sk. Tlačová správa Recyklačného fondu. 27.07.2007. 
http://www.recfond.sk/index.php?www=press_detail&id_press=16 
169 Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
170 Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2007 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
171 Zásobník projektových zámerov miest a obcí Trenčianskeho samosprávneho kraja pre programovacie obdobie 2007-2013. 
www.tsk.sk/buxus/docs//regional/zasobnik/PrioritnaOs4OPZP.pdf 
172 Stratégia trvalo udržateľného rozvoja Združenia obcí Handlovskej doliny. Analytická časť. SAŽP Banská Bystrica, Centrum revitalizácie zaťažených oblastí 
Prievidza, 2005. 
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- Handlová - Morovianska cesta: Stanica je umiestnená v oblasti s prevládajúcou individuálnou zástavbou 
v areáli základnej školy v blízkosti miestnej komunikácie. Medzi najväčšie zdroje emisií patria energetické 
zdroje a priemysel. 

- Bystričany - Rozvodňa SSE: Stanica je umiestnená v objekte rozvodne SSE, na ploche vysadenej ovocnými 
stromami. Najväčší zdroj znečistenia Elektráreň Nováky (ENO) sa nachádza 1,5 km na sever od 
monitorovacej stanice.173 

Zdroje znečistenia ovzdušia v mikroregióne: 

Veľké zdroje znečistenia ovzdušia:174 

· Handlovská energetika, s. r. o. Handlová - Tepláreň Handlová (4. najväčší znečisťovateľ SO2 v kraji) 

· HBP, a. s., Baňa Handlová – Úpravňa uhlia 

Stredné zdroje znečistenia ovzdušia: 

· Handlovská energetika, s. r. o. Handlová – Kotolňa na pevné palivo 

· HBP, a. s., Baňa Handlová – Čerpacia stanica pohonných hmôt 

· HBP, a. s., Baňa Handlová – Kotolňa Východná šachta 

· ComCom, s. r. o., Handlová – lakovňa 

· PPC – Pekáreň Handlová 

· Slovnaft a. s. Bratislava, Čerpacia stanica Handlová 

· Technické služby mesta Handlová  

· Združená stredná škola obchodu a služieb Handlová 

· Základná škola Handlová 

· Základná škola s materskou školou Ráztočno 

ÚPN Handlová uvádza medzi rozhodujúcimi znečisteľovateľmi ovzdušia i KMET Handlová, a. s. 

7.7.2. ZÁMERY 

Podrobnosťami výhľadovo plánovaných opatrení alebo projektov pre zníženie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia sa 
zoberá Integrovaný program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia pre územie okresu Prievidza, 
spracovaný v júni 2007. Z programu vyplývajú konkrétne zámery najväčších znečisťovateľov ovzdušia:175 

- Slovenské elektrárne a. s., o. z. Elektráreň Nováky 

- Novácke chemické závody a. s. 

- Handlovská energetika s. r. o. 

7.8. HLUK 
Hluk je jedným z najvýraznejších ukazovateľov kvality životného prostredia. Najvyššie denné prípustné ekvivalentné hladiny 
hluku vo vonkajších priestoroch sú pre hluk z dopravy resp. iných zdrojov stanovuje Vyhláška Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z. zo 16. augusta 2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách 
hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 

Podľa tejto vyhlášky je priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, priestor pred oknami 
chránených miestností školských budov, zdravotníckych zariadení a iných chránených objektov a rekreačné územie, 
limitovaný hlukovou hladinou 55 dB (deň a večer) a 45 dB (noc).176 V súčasnosti je vysoké zaťaženie obyvateľov 
mikroregiónu  Handlovskej doliny hlukom z cestnej dopravy. Najväčšie zaťaženie spôsobuje doprava - líniový hluk 
najmä na ceste I. triedy a pozdĺž železničnej trate. Vo všetkých obciach, ktorými prechádza cesta I. triedy je povolená 
maximálna rýchlosť 70 km/h na území obce. V Handlovej sú taktiež zaťažené zastavané územia hlukom z nákladnej 
železničnej stanice. Hluk z cestnej dopravy nad 65 dB ovplyvňujú sídlo hlavne na križovatkách a pri železničnej 
a autobusovej stanici.177 

Na hornej Nitre je hlukovo najzaťaženejším územím aglomerácia Zemianske Kostoľany – Nováky – Prievidza. Hlukové 
pomery v Prievidzi môže výrazne zlepšiť zapustenie cesty I164 v priestore centra, realizácia južného cestného obchvatu 
mesta. Problematiku hluku v Novákoch a Zemianskych Kostoľanoch, ako aj v Handlovej čiastočne zlepšia navrhované 
obchvaty ciest.178 

 

 

                                                                 
173 Správa o kvalite ovzdušia a podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní v Slovenskej republike 2005. SHMÚ,MŽP SR, 2006.  
174 Správa o kvalite ovzdušia a podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní v Slovenskej republike 2005. SHMÚ,MŽP SR, 2006. 
175 Integrovaný program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia - územie okresu Prievidze. KÚŽP, 2007.  
176 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z. zo 16. augusta 2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách 
hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 
177 Stratégia trvalo udržateľného rozvoja Združenia obcí Handlovskej doliny. Analytická časť. SAŽP Banská Bystrica, Centrum revitalizácie zaťažených oblastí 
Prievidza, 2005. 
178 Porovnanie vybraných indikátorov životného prostredia v krajoch SR k roku 2002. SAŽP, 2003.  
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7.9. VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ, STAROSTLIVOSŤ O ZELEŇ 
Podstatnou a všestranne sprírodňujúcou zložkou sídelných štruktúr a urbanizovanej krajiny je zeleň, ktorá tvorí dominantnú 
a významnú plošnú a priestorovú zložku v celkovom obraze sídla a krajiny. 

V urbanizovanom prostredí je potrebné klásť dôraz prioritne na mestotvornú, zlepšovaciu a ľudský organizmus pozitívne 
ovplyvňujúcu funkciu zelene, pričom je potrebné sledovať: 

- podiel zelene na území sídelných štruktúr; 

- plošné zastúpenie zelene; 

- kontinuitu zelených plôch v štruktúre obce v prepojení do priľahlej krajiny; 

- otvorené, voľné plochy, mestská zeleň a kultúrna krajina považovať za základné prvky urbánnej politiky. 

Ministerstvo životného prostredia vydalo v roku 2002 metodickú príručku pre obstarávateľov a spracovateľov 
územnoplánovacej dokumentácie s názvom Štandardy minimálnej vybavenosti obcí179, ktorá definuje minimálne štandardy 
i pre podiel mestskej zelene. 

Mesto Handlová nemá v súčasnosti spracovanú koncepciu politiky samosprávy v oblasti údržby verejnej zelene a čistenia 
a údržby verejných priestranstiev, nezaoberá sa ňou ani ÚPN Handlová. Mesto Handlová nemá taktiež spracovaný dokument 
Starostlivosti o dreviny (Generel zelene), ktorého spracovanie sa však nachádza v strategických zámeroch mesta. 

Daň za psa 

Daň za psa je vyrubovaná podľa príslušného Všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2005 o dani za psa, ktoré odlišuje 
zákadnú sadzbu dane: v bytových domoch (1 000,- Sk / pes / kalendárny rok) a v ostatných prípadoch (200,- Sk / pes / 
kalendárny rok). 

7.10. OCHRANA PRÍRODY 

7.10.1. OSOBITNE CHRÁNENÉ ČASTI PRÍRODY A KRAJINY 

Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny je podľa § 51 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
a podľa § 18 a prílohy č. 16 vykonávacej vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z. z. úradnou evidenciou 
chránených území (CHÚ) a chránených stromov (CHS) Slovenskej republiky. 180 

Regulácie v záujme ochrany prírody predstavujú súbor vládnych opatrení, ktorých cieľom je ochrana tzv. „ekologických 
funkcií“ prírody, predovšetkým zachovania biodiverzity druhov. 

Maloplošné chránené územia (MCHÚ) 

V katastri mesta Handlová sa nachádzajú jediné maloplošné chránené územie – Prírodná rezervácia Biely Kameň (115,9 ha) 
vyhlásená v roku 1973. Je tvorená lesnými porastmi a skalnou stenou vo východnej časti Vtáčnika, s vrcholovou kótou Biely 
Kameň (1136 m). Skalná stena je podkovovitého tvaru, dlhá približne 150 metrov a vysoká niekoľko desiatok metrov. 
Predstavuje rozpadnuté čelo andezitového lávového prúdu, ktorý bol zvetrávaním vymodelovaný do početných stĺpov, bášt a 
rebier. Hlavný význam ochrany územia spočíva v geologickej, krajinnej, estetickej a biologickej hodnote.181  

Chránené stromy 

Chránené stromy sú v zmysle zákona č. 543/2002 kultúrne, vedecky, ekologicky, krajinotvorne alebo esteticky mimoriadne 
významné stromy alebo ich skupiny vrátane stromoradí. Môže ich vyhlásiť príslušný krajský úrad životného prostredia 
všeobecne záväznou vyhláškou. V katastri mesta Handlová sa nachádzajú dva chránené stromy (tis a sekvoja v Novej 
Lehote pri fare).182 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
179 http://www.build.gov.sk/mvrrsr/source/document/001827.doc 
180 Sústava chránených území (CHÚ) je definovaná v Zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a Vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny.  Podľa tohto zákona platí na celom území Slovenska jeden z piatich stupňov ochrany územia (podľa 
http://uzemia.enviroportal.sk/about): 

- chránená krajinná oblasť (§ 18) – II. stupeň ochrany, 
- národný park (§ 19) – III. stupeň ochrany, 
- chránený areál (§ 21) – III., IV. alebo V. stupeň ochrany, 
- prírodná rezervácia (§ 22) – IV. alebo V. stupeň ochrany, 
- prírodná pamiatka (§ 23) – IV. alebo V. stupeň ochrany, 
- chránený krajinný prvok (§ 25) – II., III., IV. alebo V. stupeň ochrany, 
- chránené vtáčie územie (§ 26).  

181 http://uzemia.enviroportal.sk/ 
182 http://stromy.enviroportal.sk/stromy.php 
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7.10.2. VEĽKOPLOŠNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIA 

Do katastrálneho územia Handlovej nezasahuje žiadne veľkoplošne chránené územie.183 

7.10.3. NATURA 2000 

Súvislú európsku sústavu chránených území NATURA 2000 tvoria: 

Územia európskeho významu (ÚEV) 184  

Do katastra mesta Handlová nezasahuje žiadne ÚEV.185  

Chránené vtáčie územia (CHVÚ) 186 

V katastri mesta Handlová sa nenachádza žiadna časť chránených vtáčích území.187 

7.10.4. ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY 

Územný systém ekologickej stability definuje zákon č. 543/2002 Z.z. z 25. júna 2002 o ochrane prírody a krajiny ako 
celopriestorovú štruktúru navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť 
podmienok a foriem života v krajine. Základ tohto systému predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné prvky 
nadregionálneho, regionálneho alebo miestneho významu. Zákon ukladá tiež povinnosť občanov chrániť prírodu a krajinu 
pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania 
a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability.188 

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) stanovuje dokumenty ÚSES ako súčasť 
informácií využívaných v územnoplánovacej činnosti. Ďalšími dokumentmi sú: stratégie trvalo udržateľného rozvoja, 
stratégie štátnej environmentálnej politiky, environmentálne akčné programy a odvetvové koncepcie; projekty pozemkových 
úprav, lesných, vodohospodárskych, závlahových a melioračných úprav pozemkov; dokumenty územného systému 
ekologickej stability, územné priemety ochrany prírody a krajiny, programy starostlivosti o prírodu a krajinu; programy 
ochrany kultúrneho a historického dedičstva; programy odpadového hospodárstva; koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí 
života obcí a stratégie a programy regionálneho rozvoja. 

Na území Handlovej sa nachádzajú viceré prvky ÚSES, ktoré sú podrobne spracované v ÚPN Handlová a ďalších 
dokumentoch (napr. Stratégia trvalo udržateľného rozvoja Združenia obcí Handlovskej doliny). 

7.11. ZHRNUTIE 
Kvalita životného prostredia obyvateľov má priamy vplyv na potenciál hospodárskeho rozvoja regiónu, v ktorom žijú (a 
naopak). Preto medzi najdôležitejšie úlohy samosprávy musí patriť i vytváranie dobrých podmienok pre kvalitné životné 
prostredie. Z hľadiska možností mesta priamo zasahovať do rozvoja životného prostredia v meste prisudzuje súčasný 
legislatívno-právny stav v SR najdôležitejšie úlohy týmto oblastiam technickej a environmentálnej infraštruktúry: odpadové 
hospodárstvo, zásobovanie teplom, zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie odpadových vôd. 

Medzi najvážnejšie problémy mesta Handlová v oblasti technickej infraštruktúry možno započítať predovšetkým 
pretrvávajúce problémy s úrovňou odkanalizovania a čistenia odpadových vôd, taktiež potrebu zlepšovania protipovodňovej 
ochrany územia. Zásadným environmentálnym problémom mesta Handlová je kvalita ovzdušia a hluk, spôsobené 
predovšetkým prítomnosťou významných priemyselných znečisťovateľov a nevyhovujúcim dopravným riešením, ako aj 
nevyhovujúci stav v zvyšovaní podielu zhodnocovania odpadov v meste. 

Možnosti samosprávy ovplyvňovať rozvoj viacerých oblastí environmentálnej a technickej infraštruktúry sú viac obmedzené 
a upriamujú sa skôr na nepriame ekonomické a politické nástroje, ako sú menšie investície, vzdelávanie občanov, získavanie 
externých finančných zdrojov a podobne. Výrazná pozornosť by mala byť venovaná predovšetkým oblastiam v priamej 
kompetencii mesta, t.j. predovšetkým odpadovému hospodárstvu a starostlivosti o mestskú zeleň. 

 

 

 

                                                                 
183 http://enviroportal.sk/atlas/online/ 
184 ÚEV sú navrhované na ochranu podľa kritérií stanovených v Smernici o biotopoch. Národný zoznam ÚEV, schválený vládou SR, obsahuje 382 návrhov ÚEV 
s celkovou rozlohou 587 194,8 ha (11,72% rozlohy SR). Ministerstvo životného prostredia SR vydalo tento zoznam vo výnose č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004. Po 
schválení vládou SR bol tento zoznam zaslaný Európskej komisii (EK) na schválenie. Tá ho posúdi do 3 rokov od zaslania. Na základe stanoviska EK sa národný 
zoznam v prípade potreby bude aktualizovať. Po schválení národného zoznamu Európskou komisiou budú najneskôr do 6 rokov navrhované ÚEV vyhlásené 
slovenskými orgánmi ochrany prírody za chránené územia podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, resp. ich zóny 
(http://uzemia.enviroportal.sk/about). 
185 http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&lang=sk&sec=4 
186 Navrhované na ochranu podľa zásad stanovených v Smernici o vtákoch. Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 636 zo dňa 9. júla 2003 schválila 
Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území (nCHVÚ), ktorý obsahuje 38 území. Tento zoznam bol zaslaný Európskej komisii a nie je predmetom 
schvaľovania EK. Od roku 2005 sú postupne Ministerstvom životného prostredia SR tieto CHVÚ schvaľované. 
187 http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&lang=sk&sec=20 
188 Základom ÚSES sa stala Koncepcia územného systému ekologickej stability, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 394/1991. V nej je ÚSES 
definovaný ako územný model tvorený štruktúrou ekologicky stabilných prvkov. Táto koncepcia obsahovala principiálne východiská tvorby ÚSES, prvky ÚSES, 
kritériá ich výberu, hierarchické úrovne a zdôrazňovala potrebu vytvorenia legislatívnych a ekonomických podmienok pre realizáciu ÚSES. Na základe tohto 
uznesenia bola neskôr spracovaná koncepcia Generelu naregionálneho ÚSES pre územie Slovenska v mierke 1:200 000 a 1:500 000 ako základný dokument 
stratégie ochrany geofondu a vytvorenia podmienok pre zachovanie ekologickej stability a biodiverzity v Slovenskej republike. Neskôr po vydaní Meodického 
pokynu MŽP SR na vypracovanie dokumentov ÚSES a Manuálu k metodickým pokynom na spracovanie dokumentácie ÚSES boli vypracované projekty 
Regionálnych ÚSES (RÚSES) a miestneho ÚSES (http://oldwww.fns.uniba.sk/~krg/prilohy/kgamr-2004ext/uses.doc). 
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8. ŠIRŠIE VZŤAHY – MESTO A ZÁZEMIE  

Mesto Handlová je súčasťou okresu 
Prievidza a taktiež súčasťou širšieho 
zázemia okresného mesta. Okres Prievidza 
tvorí spolu 52 sídiel, z toho 4 majú štatút 
mesta (okrem Handlovej a Prievidze 
i Nováky a Bojnice). V mestách okresu žije 
57,3% a na vidieku 42,7% obyvateľov 
okresu189.   

8.1. SÍDELNÁ ŠTRUKTÚRA 
Zázemie Prievidze tvorí okrem už 
spomínaných troch miest i 48 vidieckych 
obcí (viď mapa č. 8.1. a tab. č. 8.1.). Hoci 
pre Slovensko je typická rozdrobenosť 
sídelnej štruktúry s vysokým počtom 
malých obcí (67% obcí SR má menej než 
1 000 obyvateľov), v zázemí Prievidze sa 
toto neprejavuje až tak výrazne (menej než 
1 000 obyvateľov má 38% obcí okresu 
Prievidza). Kým priemerná veľkosť 
vidieckej obce na Slovensku je 860 
obyvateľov, v okrese Prievidza je to 1 245 
obyvateľov. Sídelnú štruktúru zázemia 
Prievidze možno výhľadovo hodnotiť ako 
stabilnejšiu, s prevahou obcí vo veľkostnej 
kategórii 1 000 až 1 999 obyvateľov (46% 
obcí okresu), a výrazným centrom osídlenia 
v meste Prievidza (v samotnej Prievidzi žije 
38% obyvateľov okresu). 

Okres Prievidza predstavuje ťažisko 
osídlenia regionálneho významu s centrom 
v meste Prievidza.190 Okrem mesta 
Prievidza (v spojitosti s podružným 
centrom v Bojniciach ako súčasťou 
črtajúceho sa súmestia Prievidza – Bojnice) 
možno na nižšej hierarchickej úrovni 
v rámci okresu vyčleniť i ďalšie spádové 
územia, a to s centrami v Novákoch (resp. 
Nováky - Zemianske Kostoľany), Handlovej, Nitrianskom Pravne a v Nitrianskom Rudne. 

Tab. č. 8.1.: Sídelná štruktúra okresu Prievidza 
veľkostná 

kategória obcí 
počet obcí počet obyvateľov 

absolútne 

 

relatívne 

(v %) 

kumulatívne 

(v %) 

absolútne 

 

relatívne 

(v %) 

kumulatívne 

(v %) 

200 - 499 11 21,2 21,2 3 897 2,8 2,8 

500 - 999 9 17,3 38,5 6 037 4,3 7,1 

1 000 - 1 999 24 46,2 84,6 33 782 24,1 31,2 

2 000 - 4 999 5 9,6 94,2 20 207 14,4 45,6 

5 000 - 9 999 1 1,9 96,2 5 006 3,6 49,2 

10 000 - 19 999 1 1,9 98,1 18 018 12,9 62,1 

20 000 a viac 1 1,9 100,0 53 097 37,9 100,0 

Spolu 52 100,0 100,0 140 044 100,0 100,0 

Zdroj: Štatistický úrad SR (2001), prepočty autori 

 

 

                                                                 
189 Štatistický úrad SR (2001) 
190 AUREX (2001) 
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8.2. ODCHÁDZKA A DOCHÁDZKA ZA PRÁCOU A DO ŠKÔL 
Mestá, ktoré sú prirodzeným centrom pre svoje zázemie, plnia zároveň i viacero obslužných funkcií, z ktorých úžitok tak 
plynie nielen pre samotných obyvateľov mesta, ale i pre obyvateľov ďalších obcí daného spádového územia. Handlová 
predstavujú jedno z takýchto prirodzených centier, pričom je jedným priemyselných centier regiónu, kam dochádzajú ľudia 
za prácou i z ďalších okolitých obcí (nielen) hornej Nitry. Zároveň Handlová poskytujú pre obyvateľov mesta a okolitých 
obcí i centrum služieb a inštitúcií verejného sektora (školské a zdravotnícke zariadenia, úrady), avšak nižšieho rangu, keďže 
širšiu škálu služieb poskytuje pre Handlovú a okolie Prievidza ako sídlo obvodu. Dôsledkom nerovnomerného, avšak 
prirodzeného sústredenia (najmä) pracovných príležitostí je migrácia obyvateľov medzi mestom a okolitými obcami okresu. 

Odchádzka za prácou 

K 26. máju 2001, keď sa na Slovensku konalo ostatné sčítanie obyvateľstva, z mesta Handlová do zamestnania odchádzalo 
2 089 osôb, čo predstavovalo pätinu ekonomicky aktívneho obyvateľstva mesta.   

Tab. č. 8.2.: Odchádzka do zamestnania z mesta Handlová 
smer odchádzky do zamestnania z mesta Handlová odchádzajúci z mesta do zamestnania 

počet % 

Spolu odchádzajúci v rámci okresu                         1 415 67,7 

Z toho: Prievidza 1 166 55,8 

Ráztočno 74 3,5 

Ostatné obce v okrese Prievidza 175 8,4 

Spolu odchádzajúci do iných okresov                        559 26,8 

Z toho: Bratislava 215 10,3 

Žiar nad Hronom 73 3,5 

Ostatné obce mimo okres Prievidza 271 13,0 

Spolu odchádzajúci do zahraničia                                  115 5,5 

Spolu odchádzajúcich za mesto Handlová                            2 089 100,0 

Zdroj: Štatistický úrad SR (2001), prepočty autori 

Hlavný tok odchádzky za prácou 
z Handlovej v rámci okresu smeruje do 
Prievidze – sídla okresu (1 166 pracujúcich, 
čo je vyše 80% odchádzajúcich z Handlovej 
do obcí a miest v rámci okresu a zároveň 
viac než polovica všetkých odchádzajúcich) 
a menej významná je odchádzka do 
susedného Ráztočna (viď mapa č. 8.2.). 
Odchádzka za prácou z Handlovej mimo 
okres je menej výrazná (25% všetkých 
odchádzajúcich), pričom hlavným smerom 
je hlavné mesto Bratislava a neďaleký Žiar 
nad Hronom (viď tab. č. 8.2.). Do 
zahraničia za prácou odchádzalo v roku 
2001 len 115 ľudí, tento počet má však po 
pristúpení SR k EÚ v roku 2004 celkom 
isto postupne rastúcu tendenciu. 

Ak sledujeme odchádzku do zamestnania 
z Handlovej podľa odvetví, najviac 
odchádzajúcich je za prácou do 
sektoru priemyslu (40% odchádzajúcich, čo 
predstavovalo 837 pracovníkov), a to najmä 
do Prievidze. S výraznejším odstupom za 
priemyslom je odchádzka do práce v oblasti 
verejnej správy, školstva a zdravotníctva 
(13% odchádzajúcich), pričom 
Handlovčania smerujú najmä do sídla 
Prievidze – centra úradov a školstva hornej 
Nitry. Podobne významná je odchádzka za 
prácou do odvetvia obchodu a služieb 
(12%) a stavebníctva (9%), menej 
pracujúcich odchádza do odvetvia  dopravy 
a spojov (5%) a  pôdohospodárstva (menej 
než 5%). 

Celkovo možno zhodnotiť, že odchádzajúci 
za prácou z Handlovej merajú cestu najmä 
do obcí okresu Prievidza (najmä do jeho 
centra), a to najmä do odvetvia priemyslu. 
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Dochádzka do práce 

V čase ostatného sčítania obyvateľstva do 
zamestnania na území mesta Handlová 
dochádzalo spolu 928 pracovníkov, a to 
najmä z obcí okresu (takmer 90% všetkých 
dochádzajúcich), čo svedčí o tom, že mesto 
je sídlom podnikov či služieb s regionálnym 
významom na trhu práce. Najviac, až 260 
ľudí, dochádzalo do mesta z okresného 
mesta Prievidza. Viac než 100 ľudí 
dochádzalo do Handlovej i z Ráztočna 
a Chrenovca-Brusna – teda zo susedných 
obcí Handlovskej doliny. Z obcí a miest 
iných okresov dochádzalo do Handlovej 
vyše 100 ľudí (viď tab. č. 8.3. a mapa č. 
8.3.).  

V dochádzke do zamestnania do mesta 
Handlová podľa odvetví pochopiteľne 
dominuje oblasť priemyslu (takmer 60% 
všetkých dochádzajúcich, čo predstavovalo 
530 pracovníkov, najmä do prevádzky Baňa 
Handlová v rámci Hornonitrianskych baní 
Prievidza, a. s.). Z ďalších odvetví 
v Handlovej je dochádzkovo významnejšia 
len oblasť verejnej správy, školstva 
a zdravotníctva (vyše 16%). Ostatné 
odvetvia ponúkajú menej pracovných miest 
a predstavujú málo významný smer 
dochádzky – či už je to práca v oblasti 
stavebníctva, dopravy a spojov či obchodu 
a služieb (každé z menovaných odvetví má 
približne 5%-ný podiel na dochádzke za 
prácou do mesta). 

Celkovo však platí, že mesto Handlová nie 
je (v celookresnom pohľade) významným 
cieľom dochádzky do práce a mesto 
poskytuje pracovné príležitosti najmä 
domácemu obyvateľstvu.  

 

 

Tab. č. 8.3.: Dochádzka do zamestnania do mesta Handlová 
pôvod dochádzky do zamestnania do mesta Handlová dochádzajúci do mesta do zamestnania 

počet % 

Spolu dochádzajúci v rámci okresu                         815 87,8 

Z toho: Prievidza                                                260 28,0 

Ráztočno      121 13,0 

Chrenovec-Brusno 113 12,2 

Ostatné obce v okrese Prievidza 321 34,6 

Spolu dochádzajúci z iných okresov                        113 12,2 

Spolu dochádzajúcich do mesta Handlová                           928 100,0 

Zdroj: Štatistický úrad SR (2001), prepočty autori 

Odchádzka do škôl 

Podľa údajov z ostatného cenzu v roku 2001, z mesta Handlová odchádzalo do škôl spolu 528 osôb. Najviac medzi nimi bolo 
študentov vysokých škôl (225), ktorí smerovali najmä mimo okres Prievidza (najviac z nich do Bratislavy). Žiakov, ktorí 
odchádzali do základných škôl bolo 62, odchádzajúcich žiakov navštevujúcich stredné odborné učilištia mimo mesta bolo 78 
a 163 študentov navštevovalo stredné školy mimo Handlovej, avšak najmä v okrese Prievidza (viď tab. č. 8.4.). 
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Tab. č. 8.4.: Odchádzka do škôl z mesta Handlová   

smer odchádzky do škôl z mesta Handlová odchádzajúci z mesta do škôl 

počet 

žiaci ZŠ žiaci SOU študenti SŠ študenti VŠ spolu 

Spolu odchádzajúci v rámci okresu                         41 63 92 4 200 

Z toho: Prievidza 37 56 85 4 182 

Ostatné obce v okrese Prievidza 4 7 7 0 18 

Spolu odchádzajúci do iných okresov                        21 15 70 210 316 

Z toho: Bratislava 3 2 4 87 96 

Ostatné obce mimo okres Prievidza 18 13 66 123 220 

Spolu odchádzajúci do zahraničia                                  0 0 1 11 12 

Spolu odchádzajúcich za mesto Handlová                           62 78 163 225 528 

Zdroj: Štatistický úrad SR (2001), prepočty autori 

Dochádzka do škôl 

Do Handlovej podľa sčítania v roku 2001 dochádzalo do škôl spolu 573 žiakov a študentov, teda len o málo viac, než 
z Handlovej za štúdiom odchádzalo. Najviac dochádzajúcich bolo do stredných škôl v Handlovej (398), nasledovaných 
žiakmi smerujúcimi do základných škôl (136). Menej významná bola dochádzka žiakov do SOU v meste (39) a do mesta 
nedochádzali vysokoškoláci, keďže v meste nesídli vysoká škola. Pôvod dochádzky do škôl do Handlovej bol najmä 
v obciach okresu (509 žiakov a študentov), a to najmä z Prievidze (229) a obcí Handlovskej doliny (142) (viď tab. č. 8.5). 

Tab. č. 8.5.: Dochádzka do škôl do mesta Handlová  
pôvod dochádzky do škôl do mesta Handlová dochádzajúci do mesta do škôl 

počet 

žiaci ZŠ žiaci SOU študenti SŠ študenti VŠ spolu 

Spolu dochádzajúci v rámci okresu                         119 31 359 0 509 

Z toho: Prievidza 29 12 188 0 229 

Ostatné obce v okrese Prievidza 90 19 171 0 280 

Spolu dochádzajúci z iných okresov                        17 8 39 0 64 

Spolu dochádzajúcich do mesta Handlová                            136 39 398 0 573 

Zdroj: Štatistický úrad SR (2001), prepočty autori 

8.3. MIKROREGIÓNY A ZDRUŽENIA OBCÍ 
Na území prievidzského okresu v súčasnosti existujú štyri mikroregionálne združenia (Hornonitrie, Handlovská dolina, 
Medzihorie a Rokoš-Chotoma), pričom mesto Handlová je členom jedného z nich – konkrétne Združenia obcí Handlovskej 
doliny so sídlom v susednom Ráztočne (viď tab. č. 8.6. a mapa č. 8.4.). 

Tab. č. 8.6.: Existujúce mikroregióny na území okresu Prievidza  

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia (2005)   

Spoločné obecné úrady  

Všetky obce okresu Prievidza sú v súčasnosti zaradené do spoločných obecných úradov (SOU), s výnimkou mesta Prievidza. 
Sídlami SOU v okrese sú Bojnice, Handlová a Nováky. Handlová je sídlom SOÚ, v ktorom sa združili všetky obce tvoriace 
Združenie obcí Handlovskej doliny, pričom SOÚ pre ne zabezpečuje prenesený výkon kompetencií štátnej správy v oblasti 
stavebného konania, opatrovateľskej služby a školstva. (viď tab. č. 8.7.).191  

Tab. č. 8.7.: Spoločné obecné úrady na území okresu Prievidza 

 

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR (2006) 

 

                                                                 
191 Ministerstvo vnútra SR (2006)  

mikroregión centrum  počet obyvateľov počet obcí (vrátane centra) 

Hornonitrie Nitrianske Pravno 12 854 10 

Handlovská dolina Ráztočno 22 455 7 

Medzihorie Horná Ves 6 264 5 

Rokoš-Chotoma Dolné Vestenice 13 650 9 

Spolu 55 223 31 

centrum SOU počet obyvateľov počet obcí (vrátane centra) 

Bojnice 27 505 18 

Handlová 22 600 7 

Nováky 37 242 26 

Spolu  87 347 51 
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Združenia obcí  

Únia miest Slovenska (ÚMS) je záujmovým 
združením samosprávy dlhodobo brániacim 
špecifické postavenie miest v rámci sídelnej 
štruktúry a ich a požiadaviek v rámci 
prebiehajúceho procesu decentralizácie 
verejnej správy vo vzťahu k centrálnej 
vláde. Vzniklo v roku 1994. Mesto 
Handlová je riadnym členom.192 

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) 
je mimovládna záujmová organizácia 
samosprávy, angažujúca sa v riešení 
problémov miest a obcí (združuje 96% 
miest a obcí v SR). Mesto Handlová je 
jednou z mnohých zakladateľských obcí 
ZMOS a členom od roku 1994. 

Združenie miest a obcí hornej Nitry 
(ZMOHN) bolo založené v roku 1991 a 
oficiálne bolo zaregistrované v roku 1994 
ako záujmové združenie právnických osôb. 
ZMOHN pracuje najmä ako poradenský 
orgán pre členskú základňu. Členmi 
združenia sú mestá a obce z okresu 
Prievidza, vrátane mesta Handlová, čo 
predstavuje spolu 52 členov. 

Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra, 
Regionálna rozvojová agentúra (ZRRHN 
RRA) je záujmovým združením 
právnických osôb založené v roku 1994 so 
sídlom v Prievidzi. Členmi sú mestá a obce, 
podnikateľské subjekty resp. ich 
zástupcovia, banky, mimovládne 
organizácie, agentúry, vzdelávacie a 
zdravotnícke inštitúcie, kluby (celkom 29 
členov). Cieľom združenia je zlepšenie 
kvality života obyvateľov regiónu horná 
Nitra. Mesto Handlová je členom 
združenia.193 

Regionálne združenie cestovného ruchu 
horná Nitra so sídlom v Prievidzi pôsobí od 
roku 1995 a združuje subjekty podnikajúce v cestovnom ruchu a samosprávy miest a obcí regiónu, ktoré majú záujem na 
rozvoji cestovného ruchu. Cieľom združenia je prezentovať región hornej Nitry na domácich a zahraničných výstavách 
a workshopoch a získavať ďalších partnerov a oslovovať skupinu potenciálnych návštevníkov regiónu. Mesto Handlová je 
jedným z členov združenia.194 

Regionálne združenie obcí Vtáčnik so sídlom v Prievidzi vzniklo v roku 2003 za účelom pomoci pri revitalizácii 
poddolovaného územia regiónu Horná Nitra po baníckej činnosti a pri strategickom rozvoji regiónu. Mesto Handlová je 
jedným z 9 zakladateľov tohto združenia obcí. 

Združenie obcí Handlovskej doliny so sídlom v Ráztočne vzniklo v roku 2004 za účelom iniciovania a koordinácia 
strategických a rozvojových aktivít mikroregiónu, pričom združuje 7 obcí Handlovskej kotliny, vrátane mesta Handlová (viď 
mapa č. 8.4.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
192 http://www.unia-miest.eu 
193 http://www.zrrhn.sk/ 
194 http://www.hornanitra-info.sk 
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Spádová zóna v zázemí mesta Handlová  

Ak pre identifikáciu mikroregiónov zo 
spektra sídelných väzieb ako kľúčové 
vyberieme dochádzku za prácou a 
dochádzku do škôl, tak na území okresu 
Prievidza možno identifikovať 5 spádových 
zón (viď tab. č. 8.8. a mapa č. 8.5.). Mesto 
Handlová je centrom jedného z nich. 
K Handlovej prirodzene spáduje 6 
vidieckych obcí v rámci Handlovskej 
kotliny, pričom počet obyvateľov takéhoto 
mikroregiónu dosahuje vyše 22 000.195   

Takto vymedzený mikroregión sa úplne 
zhoduje s existujúcim mikroregiónom – 
Združením obcí Handlovskej doliny – ktorý 
sídli v susednom Ráztočne. Zároveň sú tieto 
obce spolu s Handlovou združené 
v spoločnom obecnom úrade so sídlom 
v Handlovej. Handlová a obce jej zázemia 
sú ideálnym príkladom spolupráce obcí 
potvrdzujúcim reálne existujúce sídelné 
väzby. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. č. 8.8.: Spádové územia (potenciálne mikroregióny) na území okresu Prievidza 
centrum  počet obyvateľov počet obcí (vrátane centra) 

Prievidza 70 315 12 

Nováky 29 913 17 

Handlová 22 476 7 

Nitrianske Pravno 9 644 8 

Nitrianske Rudno 8 187 9 

Spolu 140 535 53 

Zdroj: Slavík a kol. (2005) 

8.4. EUROREGIÓNY A CEZHRANI ČNÁ SPOLUPRÁCA 
Mesto Handlová sa dosiaľ neveľmi angažovalo v euroregionálnych združeniach či cezhraničnej spolupráci. Vyplýva to 
z polohy mesta, relatívne centrálnej vzhľadom k štátnym hraniciam SR. Handlová, a prievidzský okres ako taký, 
nepredstavujú prihraničný typ regiónu. Najmenej vzdialenou je štátna hranica s Českom vo vzdialenosti 93 km (viď mapa. č. 
8.6.).  

                                                                 
195 Slavík a kol. (2005) 
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Euroregióny  

Napriek uvedenému, územie mesta Handlová je formálne okrajovou súčasťou Euroregiónu Bílé – Biele Karpaty (CZ-SK), 
ktorý zaberá na Slovensku územie Trenčianskeho kraja, sídli v Trenčíne od roka 2000 (viď mapa č. 8.7. a tab. č. 8.9.). 
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Slovenská časť tohto euroregiónu – Región Biele Karpaty (RBK) – je regionálnym združením právnických osôb, v ktorom na 
princípe partnerstva spolupracujú tri sektory: verejná správa, podnikatelia a tretí sektor (mimovládne, neziskové organizácie). 
Združenie bolo zaregistrované koncom roka 1999. V súčasnosti má 19 členov, medzi nimi sú tiež i Združenie miest a obcí 
hornej Nitry a Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra, Rozvojová regionálna agentúra, ktorých je Handlová členom, 
pričom obe sídlia v Prievidzi. Projekty euroregiónu sa však zväčša orientujú na prihraničnú časť územia Trenčianskeho kraja 
(okresy priamo susediace s ČR). 

Tab. č. 8.9.: Charakteristika Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty 
 Slovenská časť Česká časť Euroregión spolu  

Región Biele Karpaty Region Bílé Karpaty Euroregión  

Bílé-Biele Karpaty  

Sídlo sekretariátu Trenčín Zlín Trenčín 

Rozloha v km2 4 501 4 108 8 609 

Počet obyvateľov (2002) 609 739 609 608 1 219 347 

Hustota zaľudnenia (obyv./km2) 135 151 142 

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR (2006)  

Cezhraničná spolupráca 

Mesto Handlová, ako sme už uviedli, sa vzhľadom na svoju polohu neveľmi zúčastňuje na cezhraničnej spolupráci, avšak má 
tiež možnosť participovať v projektoch nadnárodnej či medziregionálnej spolupráce v rámci EÚ. Príkladom takýchto 
spoločných snáh miest a obcí regiónu hornej Nitry je i účasť Združenia pre rozvoj regiónu horná Nitra v medzinárodnom 
projekte READY,196 ktorý sa zameriava na výmenu skúseností medzi európskymi banskými regiónmi v oblasti ich 
transformácie a rozvoja po ukončení aktívnej ťažby na ich území a vysporiadania sa s problémami, ako sú chýbajúce 
investície, vysoká nezamestnanosť a emigrácia ľudí.  

Bilaterálna spolupráca  

Ďalšou formou cezhraničnej spolupráce mesta vzhľadom na jeho polohu v centrálnej (nie prihraničnej) časti štátu je 
orientovanie sa na rozvoj bilaterálnych vzťahov s partnerskými mestami v zahraničí. Mesto Handlová túto možnosť využíva 
a v súčasnosti má nadviazané partnerské kontakty s dvomi mestami a jednou vidieckou obcou (viď tab. č. 8.10.).  

Tab. č. 8.10.: Charakteristika súčasných partnerstiev mesta Handlová 
Mesto 

(Krajina) 

Počet 
obyv. 

Charakteristika partnerstva a partnerského mesta (obce) Zhodnotenie potenciálu spolupráce 

Zábřeh 

(Česko) 

14 500 - partnerská dohoda podpísaná v roku 1994 

- prvá písomná zmienka a mestské výsady z 13. storočia 

- mesto, ktorého tvár sa výrazne zmenila po druhej svetovej vojne 
(postavené nové štvrte a sídliská – podobne ako v Handlovej) 

- v súčasnosti v meste pracujú ľudia najmä v sektore obchodu, služieb 
a cestovného ruchu 

- sídlo mikroregiónu a centrum spádovej oblasti (približne 30 obcí, spolu 
vyše 34 000 obyvateľov) 

- riešené problémy: v meste je nadpriemerná nezamestnanosť, problémy 
s kvalitou cestnej infraštruktúry a napojenia na hlavné koridory, starnutie 
populácie 

- dobrá dostupnosť (300 km) 

- jazyková blízkosť  

- mesto patriace do rovnakej veľkostnej 
kategórie (10 000 – 20 000 obyvateľov) 

-  riešenie podobných problémov súvisiacich 
s nezamestnanosťou, starnutím populácie, či 
opravou a údržbou miestnych komunikácií 

Sárisáp 

(Maďarsko) 

3 000 - partnerská dohoda podpísaná v roku 1997 

- obec, z ktorej sa po druhej svetovej vojne odsťahovali obyvatelia 
slovenskej národnosti a následne sa usadili v Handlovej 

- obec v prihraničnej časti štátu, v susedstve Slovenska, so slovenským 
obyvateľstvom a slovenskou základnou školou 

- v blízkosti obce sa do roku 2004 ťažilo uhlie 

- dobrá dostupnosť (155 km) 

- (čiastočná) jazyková bariéra 

- väčšia vidiecka obec 

-  riešenie podobných problémov súvisiacich s 
baníctvom v regióne 

- vzájomné kontakty v oblasti kultúry a 
školstva 

Voerde  

(Nemecko) 

38 000 - v rámci nútených odsunov karpatských Nemcov zo Slovenska po druhej 
svetovej vojne odišla významná skupina z Handlovej do Voerde, s čím 
súvisí i následný krok mesta Voerde, ktoré v roku 1957 prebralo patronát 
nad mestom Handlová (Krickerhau) 

- partnerská zmluva podpísaná v roku 2001 

- prvá písomná zmienka 1344 

- mesto v prihraničnej časti štátu, v susedstve Holandska a Belgicka 

- priemyselná tradícia, priemyselný park 

- angažovanie mesta v školstve, kultúre a sociálnej starostlivosti 

- súčasť priemyselného regiónu s ťažbou uhlia v blízkosti mesta  

- sťažená dostupnosť (1 160 km) 

- (čiastočná) jazyková bariéra 

- mesto patriace do vyššej veľkostnej kategórie 
(stredne veľké mestá, 20 000 – 50 000 obyv.) 

-  riešenie podobných problémov súvisiacich s 
baníctvom v regióne 

- riešenie problémov súvisiacich so starnúcou 
populáciou 

Zdroj: http://business.metropoleruhr.de, http://www.sarisap.hu, http://www.voerde.de, http://www.zabreh.cz 

V prípade uzatvorenia ďalších partnerstiev by bolo vhodné spolupracovať s takými partnermi, ktorí majú s mestom Handlová 
identické črty, či už veľkosť mesta a jeho zázemia (podľa počtu obyvateľov), vplyv banskej činnosti na územie (ťažba uhlia), 

                                                                 
196Rehabilitation and Development in European Mining Regions (READY) – projekt, v rámci ktorého spolupracujú regióny a mestá z Nemecka, Česka, 
Slovenska, Rakúska, Talianska a Rumunska ako členovia Združenia banských miest a regónov strednej a východnej Európy (M.I.N.E.C.). Spoločným 
menovateľom je skúsenosť týchto miest a obcí s banskou činnosťou na ich území (http://www.ready-network.de). 
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alebo transformácia ekonomiky a prechod od dominancie priemyselných aktivít k službám a riešenie sprievodných 
problémov (nezamestnanosť, sociálno-patologické javy). Z podobnosti problémov riešených v jednotlivých partnerských 
mestách je možné získavať cenné skúsenosti.  

8.5. POTENCIÁL PRE CESTOVNÝ RUCH V MESTE A OKOLÍ 
Nedostatkom mikroregiónu Handlovskej doliny je v súčasnosti nedostatočná úroveň priestorových informácií v obciach – 
informačné mapy a tabule, nedostatočné sú aj informácie o možnostiach cestovného ruchu priamo v území – chýba turistický 
sprievodca pre územie Handlovskej doliny. Nedostatkom sa javí aj koordinácia aktivít a zámerov rozvoja cestovného ruchu, 
či už s Regionálnym združením pre rozvoj cestovného ruchu hornej Nitry alebo Združením pre rozvoj regiónu horná Nitra. 
V snahe koordinovať aktivity v cestovnom ruchu v rámci Združenia obcí Handlovskej doliny vznikla Rada pre rozvoj 
cestovného ruchu mikroregiónu Handlovskej doliny a Turistická informačná kancelária v Handlovej sa stáva centrálnym 
informačným miestom informujúcim o zaujímavostiach Handlovej a okolia návštevníkov mesta i mikroregiónu. 

Handlová a okolie ponúka možnosti celoročného turizmu, či už je to:  

1. turistika (značené turistické chodníky z Handlovej smerom do pohoria Vtáčnik – na Malý Grič, Veľký Grič, Biely 
Kameň – či do Kremnických vrchov – na Rematu, Kunešov)197;  

2. cykloturistika (smer Malý Grič či na Rematu a ďalšie); 

3. stredisko Ráztočno-Remata (lyžiarske stredisko, rybníky); 

4. Hornonitriansky banský skanzen v Cigli; 

5. mesto Bojnice ako hlavné centrum turizmu na hornej Nitre (Bojnický zámok, ZOO, Prepoštská jaskyňa, kúpele 
a množstvo akcií organizovaných v Bojniciach počas roka); 

6. detské westernové mestečko GERONIMO Handlová (najmä letné tábory pre deti). 

Okolie Handlovej má potenciál na celoročné využitie pre cestovný ruch, či už je to letná horská turistika a cykloturistika 
(najmä v oblasti Vtáčnika a Kremnických vrchov) zimné lyžiarske strediská (najmä Remata), vidiecky turizmus spojený s 
okolitými dedinkami, pamiatky samotného mesta a okolia. Doterajšie zameranie mesta na baníctvo čiastočne má perspektívu 
zmeniť sa na stredisko služieb v cestovnom ruchu pre širšie okolie, avšak kľúčovou podmienkou pre ďalší rozvoj cestovného 
ruchu sa javí zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti ubytovania a stravovania, ale i zlepšenie infraštruktúry (cesty, 
cyklotrasy, vleky) a informovania o regióne. 

8.6. ZHRNUTIE 
Mestá, ktoré sú prirodzeným centrom pre svoje zázemie, plnia zároveň i viacero obslužných funkcií, z ktorých úžitok tak 
plynie nielen pre samotných obyvateľov mesta, ale i pre obyvateľov ďalších obcí daného spádového územia. Handlová 
predstavuje jedno z hlavných centier priemyslu na hornej Nitre. Zároveň Handlová poskytuje pre obyvateľov mesta 
a okolitých obcí Handlovskej doliny i centrum služieb a inštitúcií verejného sektora (školské a zdravotnícke zariadenia, 
úrady), avšak nižšieho rangu, keďže širšiu škálu služieb poskytuje sídlo okresu a obvodu v neďalekej Prievidzi. 

Na území prievidzského okresu v súčasnosti existujú štyri mikroregionálne združenia, pričom mesto Handlová je súčasťou 
jedného z nich – Združenia obcí Handlovskej doliny so sídlom v susednom Ráztočne. Zároveň sú obce zázemia Handlovej 
združené i v spoločnom obecnom úrade so sídlom v Handlovej. K Handlovej prirodzene spáduje 6 vidieckych obcí v rámci 
Handlovskej kotliny, pričom počet obyvateľov takéhoto mikroregiónu dosahuje vyše 22 000. Handlová a obce jej zázemia sú 
ideálnym príkladom spolupráce obcí potvrdzujúcim reálne existujúce sídelné väzby. 

Mesto Handlová sa dosiaľ neveľmi angažovalo v euroregionálnych združeniach či cezhraničnej spolupráci. Vyplýva to 
z polohy mesta, relatívne centrálnej vzhľadom k štátnym hraniciam SR. Handlová a prievidzský okres ako taký nepredstavujú 
prihraničný typ regiónu. 

Ďalšou formou cezhraničnej spolupráce mesta je orientovanie sa na rozvoj bilaterálnych vzťahov s partnerskými mestami 
v zahraničí. Mesto Handlová túto možnosť v súčasnosti využíva a má inštitucionalizované vzťahy a dohody o spolupráci 
s dvomi mestami a jednou obcou v zahraničí. 

Okolie Handlovej má potenciál na celoročné využitie pre cestovný ruch, avšak kľúčovou podmienkou pre ďalší rozvoj 
cestovného ruchu sa javí zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti ubytovania a stravovania, ale i zlepšenie 
infraštruktúry (cesty, cyklotrasy, vleky) a informovania o regióne. 

8.7. ZDROJE 
1. AUREX (2001): Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KÚRS) 2001. AUREX, s.  r. o. pre Ministerstvo životného 

prostredia SR, Bratislava, http://www.enviro.gov.sk/minis/uzemne/kurs_2001/index.htm 

2. Ministerstvo vnútra SR (2006): Štátna správa, územná samospráva. Sekcia verejnej správy, Ministerstvo vnútra SR, 
Bratislava, http://www.civil.gov.sk. 

3. Slavík, V. a kol. (2005), Analýza mikroregiónov SR. Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava,  
http://www.vlada.gov.sk/decentralizacia/dokumenty/mikroregiony_sr.pdf. 

                                                                 
197 http://www.turistickamapa.sk 
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4. Slovenská agentúra životného prostredia (2005): Mikroregióny SR. Slovenská agentúra životného prostredia, Banská 
Bystrica, http://www.sazp.sk/mikroregiony 

5. Štatistický úrad SR (2001): Sčítanie obyvateľov, bytov a domov v roku 2001. Štatistický úrad SR, Bratislava, CD-ROM. 

6. http://www.hornanitra-info.sk 

7. http://www.ready-network.de 

8. http://www.turistickamapa.sk 

9. http://www.viamichelin.com 

10. http://www.zrrhn.sk 
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9. E-GOVERNMENT A INFORMATIZÁCIA 

„Dosahovať neustály rast spokojnosti občanov s verejnou správou prostredníctvom poskytovania služieb atraktívnym a 
jednoduchým spôsobom za súčasného zvyšovania svojej efektívnosti, kompetentnosti a znižovania nákladov na verejnú 
správu.“ 

Vízia e-Governmentu v Slovenskej republike do roku 2013 

9.1. INFORMATIZÁCIA VEREJNEJ SPRÁVY 
Informatizácia spoločnosti je systematický proces zavádzania a využívania informačných a komunikačných technológií do 
všetkých procesov, v ktorých je vďaka nim možné lacnejšie a účinnejšie využívať všetky dostupné zdroje. Informatizáciou 
verejnej správy sa zjednodušene označuje zavádzanie informačno-komunikačných technológií do správy vecí verejných.  

Obce a mestá priamo poskytujú množstvo služieb pre občanov a podnikateľské subjekty. Informatizácia územnej samosprávy 
je jedným z kľúčových nástrojov na zefektívnenie týchto procesov a na zvýšenie transparentnosti práce samosprávy. A ak 
občania môžu rýchlo a bezpečne vybaviť to, čo potrebujú, môže sa zvýšiť ich spokojnosť so správou obce alebo mesta. 

Informatizácia v podmienkach miest prebieha v dvoch rovinách:  

1) budovanie mestského portálu obsahujúceho informácie o dianí v meste vrátane činnosti jeho samosprávy (programy a 
rozhodnutia mestského zastupiteľstva atď.) a  

2) poskytovanie služieb občanom a podnikateľským subjektom elektronickou formou a navyše v online režime. 

9.1.1. E-GOVERNMENT A STAV INFORMATIZÁCIE MESTA HANDLOVÁ 

Mesto Handlová poskytuje prostredníctvom svojej internetovej stránky množstvo informácií o dianí v meste a o 
rozhodnutiach jeho samosprávy. Pravidelne zverejňuje zápisnice z rokovaní mestského zastupiteľstva, jednotlivé uznesenia a 
výsledky hlasovaní o nich, a to aj podľa mien poslancov. Od 1.4.2008 mesto na svojej stránke prevádzkuje diskusné fórum 
Diskutujúca Handlová. Návštevník stránky môže do diskusie prispieť po registrácii. 

Poskytovanie elektronických služieb - e-Government - je na Slovensku len na základnej úrovni. Problémom je jednak online 
dostupnosť údajov použiteľných na právne úkony a jednak implementácia elektronického podpisu. Pretrvávajúcou prekážkou 
využívania elektronického podpisu však nemusí byť jeho cena, ale jednoducho to, že verejná správa neposkytuje také služby, 
aby ho bolo možné využiť. 

Webstránka Handlovej (www.handlova.sk) umožňuje istú formu jednostrannej komunikácie. Obyvateľ mesta alebo 
podnikateľský subjekt so sídlom v meste si z nej môže stiahnuť formuláre a tlačivá žiadostí, ale tlačivo musí vlastnoručne 
podpísať a napokon fyzicky doručiť (zaniesť alebo poslať poštou) na úrad. Nemôže ani sledovať priebeh vybavovania svojho 
podania.  

Množstvo online služieb je relevantným meradlom pokroku v informatizácii mesta. Handlová v tejto súvislosti plánuje do 
júna 2012 vytvoriť centrálne úložisko dokumentov, implementovať interný elektronický podpis a zaručený elektronický 
podpis a začať realizovať elektronickú komunikáciu s občanom (informácie o žiadostiach, poplatkoch, daniach, platba cez 
internet).198 Prístup k týmto informáciám bude mať len registrovaný používateľ. Po bezpečnom prihlásení do systému - 
zadaním používateľského mena a hesla, prípadne ďalších autentifikačných údajov - sa mu sprístupní osobná schránka, ktorá 
môže obsahovať zoznam jeho záväzkov, platobných výmerov miestnych daní a poplatkov, registrovaných platieb a 
splátkových kalendárov.  

Uľahčiť postup pri vybavovaní nejakej žiadosti či povolenia by mohol elektronický sprievodca na webstránke mesta. Okrem 
toho mesto plánuje sprevádzkovať digitálnu kroniku mesta a do októbra 2012 zavŕšiť elektronizáciu Mestskej knižnice 
Handlová – objednávanie kníh cez internet.199 

Nad rámec týchto služieb by mesto mohlo zaviesť informovanie obyvateľov o vybraných udalostiach a aktualitách 
prostredníctvom e-mailu alebo SMS správ. 

Kým v komunikácii s administratívou mesta prevažuje papierová forma, v internej komunikácii sa od 27.3.2008 realizuje 
elektronické zastupiteľstvo. Poslanci mestského zastupiteľstva dostávajú materiály na rokovanie v elektronickej forme a tie si 
môžu prezerať na notebookoch, ktoré im mesto zakúpilo vďaka sponzorskému daru.200  

9.1.2. PODMIENKY NA ZAVEDENIE E-GOVERNMENTU 

Niektorí obyvatelia mesta by iste ocenili, keby mohli svoje záležitosti vybaviť z domu alebo z práce, teda bez toho, aby 
museli ísť na mestský úrad na úkor svojho voľného alebo pracovného času. Základnou podmienkou na to je pokrytie 
internetom a tú mesto z väčšej časti spĺňa - 98 % jeho územia je pokrytých sieťou na báze WiFi.201 Na pokrytie zvyšku 
územia mesto plánuje utvoriť podmienky do konca roka 2012. Koncepcia rozvoja informačného systému predpokladá 
rozšírenie širokopásmového internetu aj do tých častí mesta, ktoré nie sú zaujímavé pre komerčných prevádzkovateľov - 
Morovno, Nová Lehota a Horný koniec. Na sprístupnenie internetu mesto plánuje zriadiť aj informačný kiosk. 

                                                                 
198 Koncepcia rozvoja informačného systému mesta Handlová (2008) 
199 Koncepcia rozvoja informačného systému mesta Handlová (2008) 
200 Handlovské noviny č.5/2008 
201 Qube, s.r.o., vlastní sieť, ktorá pokrýva 98 % územia mesta Handlová. (http://internet.qube.sk/?q=node/1) 
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Zo strany mesta (mestského úradu) si poskytovanie elektronických služieb vyžaduje kvalitný hardvér a informačný systém. 
Mestský úrad v Handlovej využíva dva servery. Prvý server má operačný systém Novell a poskytuje pripojenie na internet, 
elektronickú poštu, zdieľanie a ukladanie dokumentov. Druhý server má operačný systém Windows Server 2003 a obsluhuje 
Mestský informačný systém Korwin, ktorý prepája programy na účtovníctvo, faktúry, miestne dane a poplatky, evidenciu 
obyvateľstva, kataster nehnuteľností.202  

Chýbajúcim článkom v sústave informačného systému mesta je elektronické prepojenie organizácií, ktorých zriaďovateľom 
je mesto. Mestská koncepcia rozvoja navrhuje prepojenie 19 mestských organizácií optickou sieťou, a to do konca roka 2012. 

Prenesený výkon štátnej správy ani výkon tzv. originálnych kompetencií nie je možný bez spolupráce s inými zložkami 
verejnej správy, najmä štátnej správy, a to na viacerých úrovniach. Informatizáciu mesta preto treba zosúladiť s budovaním 
elektronických služieb štátnej správy. 

Napokon si informatizácia v podmienkach mesta vyžaduje ovládanie informačno-komunikačných technológií jeho 
zamestnancami. V Handlovej je vzdelávanie pracovníkov mestského úradu a mestských organizácií zabezpečené formou 
školení a podujatí v oblasti informačných technológií. Vzdelávanie v oblasti komunikácie alebo poskytovania služieb 
občanom či v novej legislatíve môže mať aj elektronickú formu – e-Learning.  

9.2. LEGISLATÍVNY RÁMEC V OBLASTI INFORMATIZÁCIE 

9.2.1. ZÁKON O INFORMA ČNÝCH SYSTÉMOCH VEREJNEJ SPRÁVY 

Právnym základom informatizácie územnej samosprávy je zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej 
správy. Mestá ako „povinné osoby“ majú podľa neho niekoľko povinností: 

- zabezpečujú plynulú, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku informačných systémov verejnej správy,  

- zodpovedajú za zabezpečenie informačného systému proti zneužitiu,  

- sprístupňujú verejnosti údaje z informačných systémov verejnej správy, ak tento zákon alebo osobitný predpis203 
neustanovuje inak, 

- sprístupňujú alebo na požiadanie poskytujú bezplatne iným povinným osobám údaje z informačných systémov verejnej 
správy potrebné na ich činnosť, ak osobitný predpis neustanovuje inak,  

- zabezpečujú prevádzku informačných systémov verejnej správy vrátane organizačného, odborného a technického 
zabezpečenia,  

- zabezpečujú uskutočňovanie koncepcie rozvoja informačných systémov verejnej správy vrátane organizačného, odborného 
a technického zabezpečenia,  

- metodicky a administratívne spravujú príslušné centrálne registre a číselníky a zabezpečujú ich zverejnenie na internete,  

- zverejňujú bez zbytočného odkladu informácie o informačných systémoch verejnej správy, ktoré prevádzkujú, a o službách 
poskytovaných na internete,  

- sú povinné prednostne používať sieťovú infraštruktúru. 

9.2.2. KONCEPCIA ROZVOJA INFORMA ČNÝCH SYSTÉMOV MESTA 

Mestá, ako aj obce, ktoré majú viac ako 1000 obyvateľov, alebo žiadajú finančné prostriedky z verejných zdrojov, majú o 
povinnosť navyše, a to vypracúvať koncepciu rozvoja informačných systémov. Koncepciu podľa zákona musia predložiť 
ministerstvu financií na schválenie. 

Koncepcia rozvoja informačného systému mesta Handlová, ktorú spracoval referát informatiky mestského úradu a 27.3.2008 
schválilo mestské zastupiteľstvo, vytyčuje 5 strategických cieľov: 

1. Vytvorenie podmienok na sprístupnenie internetu v mestských častiach 

2. Elektronické prepojenie mestských organizácií 

3. Elektronická komunikácia s občanom  

4. Elektronizácia knižnice Handlová 

5. Geografický informačný systém 

Zákon o informačných systémoch verejnej správy predstavuje iba prvý krok v budovaní konzistentného právneho rámca. 
Chýba množstvo iných zákonov a vykonávacích predpisov, ktoré by umožnili zrovnoprávniť elektronickú a papierovú formu 
komunikácie a efektívne riadiť rozvoj informačných systémov verejnej správy.  

9.3. FINANCOVANIE INFORMATIZÁCIE 
V predchádzajúcom programovacom období 2004-2006 Európska únia financovala informatizáciu verejnej správy na 
Slovensku prostredníctvom Operačného programu Základná infraštruktúra. S touto podporou sa realizovali najmä projekty 
na internetizáciu regiónov, tvorbu verejných prístupových bodov k internetu, internetizáciu výučby, informačné systémy 

                                                                 
202 Koncepcia rozvoja informačného systému mesta Handlová (2008) 
203 Napríklad zákon č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. 
z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 
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v zdravotníctve a rozvoj elektronických služieb v samospráve. Ide aj o rôzne portály podporujúce e-Government na 
regionálnej úrovni a zavádzanie širokopásmového internetu v obciach alebo zariadeniach verejnej správy.  

Väčšina realizovaných projektov však nebola koordinovaná s rozvojom infraštruktúry, respektíve služieb na centrálnej 
úrovni. 

Možnosti i spôsob podpory projektov smerovaných do oblasti informatizácie verejnej správy v programovacom období 2007-
2013 určuje najmä Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS). Na základe neho budú z väčšej časti financované 
hlavné projekty informatizácie verejnej správy v Slovenskej republike. Informatizáciu samospráva môže financovať aj z 
vlastných zdrojov či z prostriedkov plynúcich prostredníctvom iných európskych finančných mechanizmov (EHP, Nórsky a 
Švajčiarsky finančný mechanizmus či iné). 

9.4. ZHRNUTIE 
V súlade s trendom približovania služieb verejnej správy sa dostáva do popredia možnosť elektronickej komunikácie s 
občanmi a podnikateľskými subjektmi a elektronické spracovanie ich žiadostí.  

Informatizácia mesta Handlová si vyžaduje najmä 

- zefektívnenie riadiacich a administratívnych procesov pri správe vecí verejných prechodom na digitálnu samosprávu, 

- vybudovanie informačného systému a jeho prepojenie s databázami ústredných orgánov štátnej správy a ostatných orgánov 
štátnej správy, 

- elektronické vzdelávanie (e-learning) zamestnancov mesta. 

Informatizácia prináša možnosť využitia štrukturálnych fondov EÚ. 

9.5. ZDROJE 
1. Handlovské noviny č. 5/2008 

http://www.handlova.sk/?id_menu=26504&module_action__58124__id_clanok=12626#m_58124 

2. Koncepcia rozvoja informačného systému mesta Handlová. Mestský úrad Handlová, marec 2008. 

3. Návrh postupu vypracovania koncepcie komunálnej reformy v Slovenskej republike. Splnomocnenec vlády SR pre 
územnú samosprávu, 2007. 
http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/63F0FF56C48E7CF6C1257385002B2EEE?OpenDocument 

4. http://internet.qube.sk/ 

5. http://www.handlova.sk  
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10. SWOT ANALÝZA 

10.1. ĽUDSKÝ POTENCIÁL Z MIMOEKONOMICKÉHO H ĽADISKA 
 

Silné stránky Slabé stránky 
• nižšia úroveň úmrtnosti oproti celoslovenskému 

priemeru i priemeru okresu Prievidza 

• náznak oživenia prisťahovalectva (v roku 2006 sa do 
mesta prisťahovalo najviac ľudí od roku 1994) 

• lepšia veková štruktúra obyvateľstva oproti Bojniciam i 
Novákom 

 

• znižovanie pôrodnosti 

• vysoká úroveň umelej potratovosti 

• vysoká úroveň dojčenskej úmrtnosti 

• prirodzený úbytok obyvateľstva, populácia vymiera 

• dlhoročný úbytok obyvateľstva sťahovaním, 
vysťahovalectvo 

• celkový úbytok obyvateľstva  

• zdravotné špecifiká a životné návyky rómskeho 
etnika, zaostalosť jeho sociálno-ekonomickej i 
vzdelanostnej úrovne 

• starnutie populácie mesta 

Príležitosti Ohrozenia 
• zníženie umelej potratovosti a dojčenskej úmrtnosti 

• migračný prírastok obyvateľstva 

• zvýšenie počtu novonarodených obyvateľov i 
rozšírenie reprodukčného a ľudského potenciálu mesta 
v prípade prisťahovalectva osôb v reprodukčnom veku 
(mladých ľudí)  

• zvýšenie materiálnej i celkovej životnej úrovne Rómov, 
ich integrácia, využitie ich kultúrneho potenciálu 

• progresivita vývoja populácie rómskeho pôvodu 
(vyššia pôrodnosť oproti „väčšinovej“ populácii, 
priaznivý vývoj vekovej štruktúry) 

• rast vzdelanostnej úrovne celej populácie 

• prispôsobenie výučby potrebám trhu práce 

• strata ľudského potenciálu v dôsledku 
vysťahovalectva mladých ľudí 

• rast výdavkov na sociálne zabezpečenie a iných 
potrieb obyvateľstva v poproduktívnom veku 
v dôsledku jeho neodvratného pribúdania 

• osamelosť a z toho plynúca sociálna odkázanosť 
obyvateľov v poproduktívnom veku (starých ľudí), 
obzvlášť žien 

• zhoršenie investičných vyhliadok mesta v dôsledku 
nepriaznivého vývoja vekového zloženia populácie – 
jej starnutia  

• kvalifikácia miestnej pracovnej sily nemusí 
vyhovovať požiadavkám zamestnávateľov 

• prírastok tzv. civilizačných chorôb, obzvlášť srdcovo-
cievnych ochorení a nádorov 

• sociálno-patologické konanie časti populácie (nielen 
rómskeho pôvodu) prameniace z nezamestnanosti, 
chudoby alebo frustrácie zo života (alkoholizmus, 
kriminalita atď.) 
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10.2. EKONOMICKÝ POTENCIÁL  
 

Silné stránky Slabé stránky 
• relatívne vysoká miera mobility pracovnej sily 

obyvateľov Handlovej, cestujúcich za prácou najmä 
v rámci okresu Prievidza (prevažne práve do Prievidze)   

• pripravené a vysporiadané pozemky mesta Handlová, 
ktoré sú v jeho vlastníctve (v prevažnej miere vyňaté 
z poľnohospodárskeho pôdneho fondu) a určené na 
priemyselnú zástavbu, investície na zelenej lúke a pod.  

• vybudovaný podnikateľský inkubátor, vhodný pre 
realizáciu podnikateľských aktivít  malých a stredných 
podnikateľov  

• relatívne priaznivé ratingové hodnotenie mesta 
Handlová agentúrou Moody´s Investors Service 
zodpovedajúce úrovni Aa3.sk so stabilným výhľadom, 
vytvárajúce priaznivý signál pre investorov   

• veľká váha ekonomického potenciálu a zamestnanosti 
je spojená s vývojom v podniku HBP, a. s., ktorý je v 
značnom útlme a úroveň jeho produkcie závisí od 
poskytnutia štátnej pomoci 

• nízka miera diverzifikácie zručností  pracovnej sily, 
prevažne orientovanej na baníctvo a nadväzné profesie 

• vysoká zamestnanosť v mestskej samospráve a 
v subjektoch napojených na mesto Handlová  

• nízka miera podnikateľskej aktivity fyzických osôb, 
zaostávajúca za celoslovenským priemerom  

• nevyužitý vnútorný potenciál mesta a jeho okolia (v 
rámci hornej Nitry resp. Handlovskej doliny) na 
získavanie prínosov z rozvoja cestovného ruchu pre 
mesto, podnikateľov, obyvateľov a návštevníkov 

• nedostatočne striktne definované možnosti 
poskytovania finančných príspevkov z rozpočtu mesta 
právnickým osobám alebo fyzickým osobám – 
podnikateľom, dokonca aj na podporu podnikania (aj 
na úhradu prevádzkových a mzdových výdavkov)  

• finančné a administratívne zaťaženie podnikajúcich a 
nepodnikajúcich subjektov v meste aj z dôvodu  
miestnych daní, ktoré mesto vyrubuje, navyše 
u niektorých daní vysokými sadzbami, napríklad 
v prípade dane za stavby na ostatné podnikanie a na 
zárobkovú činnosť a dane za (ostatné) nebytové 
priestory  

• rýchlo rastúce kapitálové výdavky mesta 
nefinancované dostatočne z príjmov a (predaja) aktív,  
ale v značnej miere z úverov 

• vysoké deficity hospodárenia mestskej samosprávy 
(bez finančných transakcií) a vysoký dlh mesta, aj 
v porovnaní s inými samosprávami   

Príležitosti Ohrozenia 
• zvyšovanie podnikateľskej aktivity a ekonomickej 

výkonnosti v meste ako reakcia na zlepšené podmienky 
na podnikanie v SR a zvyšujúcu sa konkurenciu a 
aktivitu podnikateľských subjektov v regióne 

• zvýšenie investícií a podnikania napríklad 
v nadväznosti na zníženie miestnych daní (osobitne 
dane z nehnuteľností), priaznivé ratingové hodnotenie 
mesta Handlová, rozvinutie podnikateľského 
inkubátora a priemyselného parku  

• úsporné opatrenia, obmedzenie kapitálových výdavkov 
a manažovanie aktív, smerované k znižovaniu deficitov 
a úverovej zaťaženosti mesta  

• rast ekonomickej výkonnosti, príjmov a zamestnanosti 
z rozvoja obchodu a služieb, najmä cestovného ruchu, 
dosiahnutý napríklad koordinovanejšou 
(marketingovou) stratégiou spolu s inými obcami 
hornej Nitry a špeciálne s obcami Handlovskej doliny 
a zrušením dane z ubytovania 

• potenciálne ďalšie finančné nároky na (osobitne 
kapitálové) výdavky mesta nad rámec príjmov a/alebo 
predaja aktív mesta    

• vysoké náklady na dlhovú službu, problémy 
s manažovaním financovania naštartovaných  a/alebo 
plánovaných investičných projektov, vytláčajúcich aj 
iné výdavky samosprávy  

• hrozba prepúšťania významného počtu zamestnancov 
v ťažobnom úseku HBP – Baňa Handlová ako 
dôsledok znižovania ťažby uhlia v HBP, a. s.   

• nedostatočná schopnosť podnikateľských subjektov 
vytvárať pracovné miesta, ktoré by kompenzovali 
prepúšťanie zamestnancov vo veľkých podnikoch 
(osobitne v HBP, a. s.) a napríklad v samospráve a na 
ňu napojených subjektoch 

• odlev kvalifikovanejšej pracovnej sily mimo región 
a/alebo neprispôsobenie sa značnej časti ostatnej 
pracovnej sily v meste zmeneným požiadavkám na 
trhu práce 
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10.3. SOCIÁLNY POTENCIÁL  
 

Silné stránky Slabé stránky 
• postupne sa znižujúca sa miera nezamestnanosti 

v meste Handlová (i keď stále vyššia než celoslovenský 
priemer či celookresný priemer)  

• niekoľkoročné skúsenosti mesta Handlová 
a neziskových organizácií s projektmi a inými 
aktivitami, zameranými na prácu s ťažko 
zamestnateľnými 

• praktické skúsenosti s prácou s rómskou komunitou 
v rámci komunitného a školiaceho strediska projektu 
Help, realizovaného OZ Paradi Roma (napríklad 
vyučenie niekoľkých rómskych žien v dielni) 

• kvantitatívne uspokojivá vybavenosť a dostupnosť 
inštitucionálnej a sociálnej a zdravotnej starostlivosti 
v meste  

• významná časť obyvateľov, ktorá je dlhodobejšie bez 
práce, nemá nijakú alebo minimálnu kvalifikáciu a je 
ťažko zamestnateľná (prevažne koncentrovaná 
v relatívne veľkej rómskej osade) 

• pasivita a nízka motivácia Rómov zamestnať sa a malá 
motivácia firiem zamestnať Rómov   

• veľký podiel pracovnej sily, vrátane uchádzačov 
o zamestnanie, s nižším vzdelaním (napr. 
z uchádzačov o zamestnanie tvoria až ¾ občania so 
základným vzdelaním a vyučení)   

• nezanedbateľná časť pracovnej sily (vrátane 
uchádzačov o zamestnanie), ktorá je úzko profesne 
zameraná na baníctvo a ťažko sa rekvalifikuje (bývalí 
a súčasní zamestnanci HBP v strednom a najmä 
v preddôchodkovom veku) 

• značne nepriaznivá finančná situácia významnej časti 
obyvateľov Handlovej, osobitne tej žijúcej v rómskej 
osade, spôsobujúca u nich okrem iného i kumulovanie 
dlhodobejšej platobnej neschopnosti splácať záväzky 
(za energie, vodu) 

• chýbajúce typy poskytovateľov (komunitnej) 
starostlivosti pre starších a zdravotne postihnutých 
(napríklad týždenný, denný stacionár) 

• nedostatok poskytovateľov opatrovateľskej služby, 
ktorí by uspokojovali nároky na služby (dlhodobej) 
sociálnej a zdravotnej starostlivosti doma, napr. v 
dôsledku starnutia populácie v meste  

• nedostatočná adresnosť a nepreviazanosť úhrad za 
opatrovateľskú službu na reálne náklady  

Príležitosti Ohrozenia 
• vťahovanie stále viac občanov (dlhodobo) 

nezamestnaných do zamestnania v súkromných 
spoločnostiach ako dôsledok systematickej práce 
neziskových inštitúcií v spolupráci s mestskou 
samosprávou  v Handlovej  

• znižovanie miery nezamestnanosti a zlepšovanie 
podmienok v rómskej osade v nadväznosti na realizáciu 
Koncepcie rozvoja rómskej osady v Handlovej, 
projekty neziskových inštitúcií a osobitne zvýšený 
záujem Rómov o riešenie vlastných problémov 

• zvyšovanie informovanosti verejnosti o formách 
a alternatívach poskytovania sociálnych služieb v meste 
Handlová 

• sformovanie vlastného prístupu mesta k sociálnej 
politike, postaveného na osobnej zodpovednosti, 
dobrovoľnej solidarite a súkromných zdrojoch 

• zvyšovanie záujmu o opatrovateľskú službu o starších v 
rodinnom prostredí a celkovo vytvorenie podmienok 
pre rozvoj foriem domácej sociálnej (osobitne 
opatrovateľskej) a zdravotnej (osobitne 
ošetrovateľskej) služby, vytláčajúcich služby v 
inštitucionálnej starostlivosti 

• kumulované sociálne a iné problémy v rómskej osade 
z dôvodu rastúceho počtu obyvateľov v nej (aj ďalším 
prisťahovaním) a následne rastúceho počtu ľudí bez 
práce s finančnými problémami, koncentrovaných na 
relatívne malom priestore  

• prehlbujúca sa pasivita a neochota aktivizovať sa 
(vrátane napríklad zvyšovať si kvalifikáciu) u značnej 
časti Rómov a iných obyvateľov dlhodobejšie bez 
práce   

• zvyšovanie nezamestnanosti v súvislosti s utlmovaním 
baníctva a neschopnosť zamestnať sa tej časti 
pracovnej sily, ktorá môže byť prepustená z HBP, a. s. 
(riziko najmä pre ľudí v strednom a preddôchodkovom 
veku) 

• rastúce tlaky na finančnú a/alebo vecnú pomoc a iné 
riziká v dôsledku zvyšovania počtu (dlhodobo) 
nezamestnaných, spôsobovaného kumulovaním 
problémov v rómskej osade a v podniku HBP, a. s.  

• spoliehanie sa na zodpovednosť štátu za výkon 
sociálnej politiky a prevažne na verejné zdroje pri 
financovaní sociálnej sféry 

• problémy s vytvorením podmienok pre služby 
sociálnej a zdravotnej starostlivosti a financovaním 
rastúcich nárokov na starostlivosť o starších ľudí 
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10.4. OBČIANSKA INFRAŠTRUKTÚRA 
 

Silné stránky Slabé stránky 
• snaha mestskej samosprávy o koncepčný a efektívny 

výkon zverených kompetencií v oblasti školstva 
(prepracovaná koncepcia školskej politiky, existencia 
spoločného obecného úradu, snaha o optimalizáciu 
školskej siete v meste, opatrenia na znižovanie 
prevádzkových nákladov škôl) 

• snaha o vytvorenie konkurenčného prostredia v rámci 
základného školstva a predškolských zariadení 

• snaha o uplatňovanie systému otvorenej školy 

• rozvinutá mimoškolská záujmová činnosť a umelecké 
školstvo 

• dostatočne rozvinuté stredné školstvo 

• dostatok kultúrnych aktivít 

• kultúrne pamiatky  a miestne pamätihodnosti v meste 
(systematický prístup samosprávy) 

• rozvinutý systém podpory športových klubov 

• rozvinuté športové aktivity a infraštruktúra 

• školy a školské zariadenia ešte stále nedospeli 
k výraznejšej špecifikácii, mnoho aktivít sa opakuje 

• nevyvážená aprobačná skladba na školách 

• školy nemajú zadefinovaný systém práce s nadanými 
a talentovanými žiakmi 

• nedostatok príležitostí na celoživotné vzdelávanie 

• absencia súkromných škôl na úrovni základných 
a materských škôl 

• nedostatočná vybavenosť a zlý technický stav budov 
škôl, nedostatok prostriedkov na údržbu škôl 
a školských zariadení 

• nedostatok finančných prostriedkov na pokrytie 
všetkých nákladov škôl a školských zariadení a na 
ohodnotenie práce učiteľov  

• neprofesionálne vedenie voľno-časových aktivít, 
ponuka voľno-časových aktivít niekedy nezohľadňuje 
záujmy a potreby detí a mládeže 

• nedostatočné využívanie systém podpory aktivít iných 
subjektov v oblasti vzdelávania a kultúry 

Príležitosti Ohrozenia 
• vyššia kvalita poskytovaného vzdelávania na školách, 

systematická snaha o vytvorenie podmienok pre 
existenciu alternatívnych vzdelávacích programov 
jednotlivých škôl a konkurenčného prostredia medzi 
nimi 

• zavedenie nových učebných plánov, ktoré umožnia 
špecifikáciu škôl a poskytnú žiakom a rodičom 
možnosť väčšieho výberu 

• viaczdrojové financovanie, získanie mimorozpočtových 
zdrojov pre financovanie školstva 

• realizácia modelu otvorenej školy 

• vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

• vznik súkromných škôl 

• podpora kultúrnych, vzdelávacích a športových aktivít 
prostredníctvom poukážkového systému 

• viaczdrojové financovanie kultúry a športu 

• rozvoj dobrovoľníctva v oblasti voľno-časových aktivít 

• rekonštrukcia Domu kultúry spojená so zmenou 
obsahovej náplne činnosti smerom k multifunkčnému 
zariadeniu 

• pokles úrovne vzdelávania 

• neexistencia obsahovej reformy vzdelávania na 
centrálnej úrovni 

• poddimenzované finančné zdroje pre školstvo z 
verejných zdrojov 

• negatívny demografický vývoj a s ním súvisiace 
problémy so zavádzaním racionalizačných opatrení v 
oblasti školstva 

• zaťažovanie rozpočtu samosprávy nákladmi na 
financovanie kultúrnych a športových aktivít, ktoré by 
mohli byť financované súkromným sektorom 

• neefektívne hospodárenie mestom zriadených 
organizácií v oblasti kultúry a športu 
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10.5. DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA 
 

Silné stránky Slabé stránky 
• poloha na medzinárodnom dopravnom koridore 

západno-východného smeru Česká republika – Trenčín 
– Žiar nad Hronom 

• poloha v blízkosti dopravných uzlov Prievidza a Žiar 
nad Hronom 

• priaznivá poloha osobnej železničnej stanice – blízkosť 
centra i niektorých obytných zón mesta 

• dobré napojenie priemyselných areálov na železničnú 
stanicu 

• absencia priameho napojenia na sieť diaľnic a 
rýchlostných ciest 

• absencia výkonného cestného prepojenia s Trenčínom 
a Banskou Bystricou 

• chýbajúca preložka cesty I/50 

• priebeh prieťahu cesty I/50 priamo centrom mesta 

• úrovňové križovanie cestnej siete mesta so 
železničnou traťou (nad nemocnicou) 

• poloha mimo dvojkoľajných elektrifikovaných 
železničných magistrál 

• vzdialenosť k najbližšiemu medzinárodnému letisku 
(Bratislava 146 km) 

• nedostatočne rozvinutá sieť mestských cyklotrás, 
predovšetkým prepojení priemyselných areálov mesta 
s obytnými časťami a centrom 

Príležitosti Ohrozenia 
• dobudovanie rýchlostnej cesty R2, napojenie na 

diaľničnú sieť 

• významný zdroj a cieľ prepráv v súvislosti s 
ekonomickými aktivitami na území mesta a v jeho 
blízkosti, významný tranzit celoštátneho významu v 
smere východ-západ  

• zatraktívnenie pešej a cyklistickej dopravy na území 
mesta na úkor individuálnej automobilovej prepravy  

• rozvoj siete regionálnych cyklotrás v regióne horná 
Nitra, rastúca miera ich využitia 

• vybudovanie preložky cesty I/50 mimo intravilán 
mesta, odvedenie tranzitnej dopravy na obchvat; v 
súvislosti s vybudovaním obchvatu možnosť získať 
komunikáciu v súčasnosti tvoriacu prieťah cesty I/50 v 
intraviláne mesta pod správu mesta 

• priebeh železničnej trate pozdĺž obytných zón mesta s 
možnosťou výraznejšie zapojiť železničnú dopravu v 
rámci regionálneho dopravného systému 

• nedobudovanie, resp. omeškanie výstavby rýchlostnej 
cesty R2 

• rastúca zaťaženosť cestných komunikácií na území 
mesta, predovšetkým na ul. Prievidzská, ul. 29. 
augusta a Žiarska ul. 

• nerealizácia preložky cesty I/50, nevybudovanie 
cestného obchvatu mesta, obmedzené možnosti mesta 
spravovať komunikáciu prieťahu cesty I/50 v 
intraviláne mesta v prípade jej zotrvania pod správou 
SSC 

• nárast nákladnej cestnej dopravy v súvislosti s 
rozvojom priemyselných aktivít v meste a jeho okolí 

• rast stupňa automobilizácie obyvateľov mesta 

• nárast individuálneho motorizmu na úkor 
environmentálne prijateľnejších foriem prepravy 
(pešia, cyklistická) 

• bariérny efekt železničnej trate vedúcej naprieč 
mestom 
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10.6. TECHNICKÁ A ENVIRONMENTÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA 
 

Silné stránky Slabé stránky 
• relatívne uspokojivý stav protipovodňovej ochrany 

územia 

• vysoká miera zásobovanosti obyvateľov pitnou vodou  

• relatívne vysoká miera plynofikácie mesta 

• vybudovaná kanalizačná sieť a stupeň napojenia 
obyvateľov na kanalizáciu 

• separácia skla 

• nízka aktivita/úspešnosť v čerpaní prostriedkov 
z Environmentálneho fondu a zo štrukturálnych 
fondov (OP Infraštruktúra) 

• kvalita ovzdušia a nadmerný hluk, spôsobený najmä 
nevyhovujúcim stavom dopravnej infraštruktúry 

• nevyhovujúca kapacita a účinnosť ČOV 

• nízky podiel zhodnocovania komunálneho odpadu 

Príležitosti Ohrozenia 
• existencia a koncepčné spracovanie programového 

dokumentu v oblasti tepelného hospodárstva 

• existencia a koncepčné spracovanie programového 
dokumentu v oblasti trvalo udržateľného rozvoja mesta 

• predpokladané rozširovanie a skvalitňovanie 
plynofikácie mesta 

• dobrá dostupnosť prírodného prostredia, ktorá je 
predpokladom pre zvyšovanie kvality zdravia 
obyvateľov 

• deficit vlastných zdrojov pitnej vody, riziká tlaku na 
rast cien v súvislosti s očakávanými kapacitnými 
problémami v budúcnosti 

• deficitný rozpočet odpadového hospodárstva (výdavky 
nie sú dostatočne kryté z miestnych poplatkov za 
komunálny odpad), v nadväznosti na relatívne nízke 
poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný 
odpad 

• hlavný cestný ťah prechádzajúci centrom mesta, 
zvyšujúci riziká hluku a prašnosti 

• chýbajúci Program odpadového hospodárstva na 
ďalšie obdobie 

• chýbajúca koncepcia starostlivosti o zeleň 

• výskyt nelegálnych skládok odpadov 

• majetková účasť mesta na službách spracovania 
odpadov, ktorá zvyšuje riziká nižšej efektívnosti 
hospodárenia 
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10.7. ŠIRŠIE VZŤAHY – MESTO A ZÁZEMIE  
 

Silné stránky Slabé stránky 
• mesto Handlová plní viacero obslužných funkcií, z 

ktorých úžitok plynie nielen pre samotných obyvateľov 
mesta, ale i pre obyvateľov ďalších obcí spádového 
územia Handlovskej doliny 

• mesto je sídlom SOÚ pre obce Handlovskej doliny, pre 
ktoré zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy 

• k Handlovej prirodzene spáduje 6 vidieckych obcí v 
rámci Handlovskej kotliny, pričom počet obyvateľov 
takéhoto mikroregiónu dosahuje vyše 22 000. 
Handlová a obce jej zázemia sú združené do 
mikroregiónu Združenie obcí Handlovskej doliny a sú 
ideálnym príkladom spolupráce obcí potvrdzujúcim 
reálne existujúce sídelné väzby 

• mesto je členom viacerých regionálnych a 
celoslovenských združení obcí (ZMOS, ZMOHN,  
ÚMS, ZRRHN RRA, RZCRHN, RZO Vtáčnik) 

• mesto má nadviazané partnerské vzťahy s dvomi 
mestami a jednou obcou v zahraničí 

• mesto má v rámci Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty 
nevýhodnú polohu a postavenie, keďže sa nachádza vo 
veľkej vzdialenosti od štátnych hraníc a nie je 
súčasťou prihraničného regiónu, v ktorom sa 
koncentrujú aktivity euroregionálneho združenia 

• mesto sa vzhľadom na svoju polohu v jadrovej časti 
štátu nezúčastňuje cezhraničnej spolupráce  

• na území mesta sú isté obmedzenia pre výstavbu a 
investičnú činnosť, v súvislosti s poddolovaním 
územia v dôsledku banskej činnosti (hlbinná ťažba 
uhlia) a zosuvmi 

Príležitosti Ohrozenia 
• vytváranie takého podnikateľského prostredia 

(deregulácia a znižovanie daní) na území  mesta, ktoré 
by umožnilo vznik nových pracovných príležitostí pre 
obyvateľov zamestnať sa v meste 

• mesto by sa malo usilovať o uzatváranie dohôd o 
utvorení spoločného školského obvodu s okolitým 
obcami a prilákať tak žiakov do ZŠ v Handlovej 

• zmena kritérií v rámci fiškálnej decentralizácie v 
prospech miest, ktoré plnia funkcie nielen pre svojich 
obyvateľov, ale i pre obyvateľov ďalších obcí zázemia 

• posilnenie genius loci mesta, identity a príslušnosti 
obyvateľov mesta zvyšovaním povedomia o histórii a 
tradíciách mesta a regiónu 

• mesto by sa malo usilovať o partnerstvo primárne s 
takými mestami zo zahraničia, ktoré sú porovnateľnej 
veľkosti (podľa počtu obyvateľov) či významu a na 
svojom území riešia podobné problémy (banský 
priemysel, kvalita životného prostredia, a transformácia 
ekonomiky a spoločnosti) alebo ich dokázali úspešne 
na svojom území riešiť  

• mesto Handlová by malo udržiavať kontakty so sídlami 
a združeniami v rámci siete READY 

• okolie Handlovej má potenciál na celoročné využitie 
pre cestovný ruch, avšak kľúčovou podmienkou pre 
ďalší rozvoj cestovného ruchu sa javí zvýšenie kvality 
poskytovaných služieb v oblasti ubytovania a 
stravovania, ale i zlepšenie infraštruktúry (cesty, 
cyklotrasy, vleky) a informovania o regióne 

• množstvo pracovných príležitostí, ktoré pre 
Handlovčanov a ľudí regiónu hornej Nitry poskytujú 
prevádzky bansko-energetického komplexu sa môže 
stať neudržateľným, keďže ide o odvetvia, ktoré sú 
priamo či nepriamo naviazané na ťažbu hnedého uhlia 
v regióne hornej Nitry, ktorá je ekonomicky 
nerentabilná bez pokračovania rozsiahlej štátnej 
pomoci 

• prípadné ekonomické problémy priemyselných 
odvetví „banského komplexu“ na hornej Nitre môžu 
krátkodobo negatívne ovplyvniť úroveň zamestnanosti 
a zvýšiť nezamestnanosť v meste Handlová 

• stredné školy na území mesta a rozhodovanie o ich 
osude nie je v kompetencii mesta ale je v právomoci 
Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom 
v Trenčíne 

• počet žiakov v základných školách, ktorých 
zriaďovateľom je mesto Handlová, bude vzhľadom na 
demografické trendy postupne klesať 

• prípadná zmena kritérií v rámci fiškálnej 
decentralizácie v neprospech miest plniacich funkcie i 
pre obyvateľov širšieho zázemia a nárast kompetencií 
bez prislúchajúcich financií 
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10.8. E-GOVERNMENT A INFORMATIZÁCIA 
 

Silné stránky Slabé stránky 
• 98 % územia mesta je pokrytých internetom 

• Koncepcia rozvoja informačného systému mesta 
Handlová 

• obsažná webstránka mesta a jej aktualizácia 

• zverejňovanie zápisníc z rokovaní mestského 
zastupiteľstva, jeho uznesení a hlasovaní o nich na 
webstránke mesta 

• organizovanie pravidelných verejných diskusií 
obyvateľov mesta s jeho predstaviteľmi 

• diskusné fórum na webstránke mesta 

• absencia elektronického sprievodcu pri vybavovaní 
agendy na webstránke mesta 

• mestské organizácie majú vlastnú informačno-
komunikačnú infraštruktúru - nie sú prepojené 
navzájom ani s mestským úradom 

• mesto nemá informačný systém prepojený s 
databázami alebo systémami štátnych orgánov 

Príležitosti Ohrozenia 
• informatizácia spoločnosti 

• elektronických online služieb pre fyzické a právnické 
osoby  

• vzdelávanie zamestnancov mesta v oblasti informačno-
komunikačných technológií 

• verejné obstarávanie prostredníctvom elektronických 
aukcií a elektronického obstarávania 

• nezrovnoprávnenie papierovej formy komunikácie s 
elektronickou 

• nezlučiteľnosť informačného systému mesta so 
systémami orgánov štátnej správy 

• chýbajúca online dostupnosť údajov použiteľných na 
právne úkony a implementácia elektronického podpisu 

• nezáujem populácie o využívanie informačno-
komunikačných technológií na komunikáciu s 
mestským úradom 

• nedostatok finančných prostriedkov na informatizáciu 
správy mesta 
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11. STRATÉGIA ROZVOJA MESTA 
Spoločným cieľom stratégie je: 
 

 
ZVYŠOVANIE ŽIVOTNEJ ÚROVNE A KVALITY ŽIVOTA OBYVATE ĽOV MESTA 

A ZLEPŠOVANIE PODNIKATE ĽSKÉHO PROSTREDIA V MESTE  
 

11.1. STRATEGICKÉ ZÁMERY 
Stratégia rozvoja mesta sa bude odvíjať od nasledovných zámerov: 

SZ 1 PRIAZNIVEJŠIE PODNIKATE ĽSKÉ A INVESTI ČNÉ PROSTREDIE  

Zámerom je vytvoriť podmienky pre motivačné a konkurenciu nedeformujúce prostredie pre podnikanie, osobitne 
malé a stredné, so zameraním na tvorbu nových produktívnych pracovných miest v súkromnej sfére, najmä 
prostredníctvom znižovania neefektívnych výdavkov a zmenou príjmovej (daňovej a poplatkovej) politiky mesta.  

SZ 2 HOSPODÁRNA SAMOSPRÁVA ZABEZPEČUJÚCA ZÁKLADNÉ ÚLOHY MESTA 

Jedným z ukazovateľov kvality ekonomického prostredia, ale i kvality poskytovaných služieb je efektívnosť 
vynakladaných prostriedkov a účelnosť ich použitia. Zámerom je dosiahnuť dlhodobú a stabilnú vyrovnanosť 
rozpočtu mesta, taktiež i prostredníctvom privatizácie a outsourcingu majetku (doplnkového – nie nevyhnutného 
pre plnenie funkcií samosprávy) a služieb mesta. 

SZ 3 RAST ZAMESTNANOSTI 

Práca je pre ľudí nielen zdrojom príjmov, ale aj ich vlastnej dôstojnosti. Mesto má záujem podporovať rast 
zamestnanosti svojich obyvateľov prostredníctvom trhovo konformných postupov. Takými sú opatrenia smerujúce 
k aktivizácii nezamestnaných k zmysluplnej činnosti a k zvyšovaniu ich motivácie zamestnať sa alebo začať 
podnikať. V záujme dosiahnutia tohto zámeru bude mesto spolupracovať nielen so štátnou správou pôsobiacou na 
úseku práce a sociálnych vecí, ale aj s inými miestnymi samosprávami a súkromnými subjektmi (ziskovými i 
neziskovými) pôsobiacimi v regióne. 

SZ 4 KVALITNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY 

Poskytovanie kvalitných sociálnych služieb je predpokladom spokojnosti občanov, ktorí tieto služby z objektívnych 
dôvodov potrebujú. Mesto bude v rámci svojich možností vytvárať podmienky pre čo najkvalitnejšie poskytovanie 
sociálnych služieb súkromnými poskytovateľmi, rešpektujúc pritom princípy efektivity a hospodárnosti. 

SZ 5 KVALITNÉ VZDELÁVANIE A ROZVOJ OB ČIANSKEJ INFRAŠTRUKTÚRY 

Mesto musí prejavovať záujem o zvyšovanie kvalifikácie svojich obyvateľov vo vzťahu k budúcemu zamestnaniu, 
ale aj umožniť im prístup k celoživotnému vzdelávaniu a tým zvyšovať úroveň celkového vzdelania. Zároveň 
špeciálne vo vzťahu k deťom a mládeži musí vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality ich života, pre dostatok 
príležitostí a rovnosť šancí, poskytnúť im príležitosť pre aktívne občianstvo a účasť zástupcov mládeže na 
spoločenskom a politickom živote, pretože vníma mládež ako dôležitého aktéra rozvoja mesta. Podpora formálneho 
i neformálneho vzdelávania, ako aj informálneho učenia sa  je investíciou a prostriedkom na rozvoj talentu a 
nadania, ako aj formovanie komplexnej osobnosti mladého človeka. Právo na informácie je jedno zo základných 
ľudských práv, a preto mesto musí byť garantom dostupnosti a komplexnosti  informácií pre mládež 
prostredníctvom rôznych subjektov a štruktúr a podporovať výmeny skúseností z dobrej praxe. Dôležitou súčasťou 
úsilia o stabilizáciu a zvyšovanie kvality ľudských zdrojov v meste musí byť snaha o posilňovanie lokálpatriotizmu, 
tradícií a kultúry, informačnú modernizáciu, podporu výučby cudzích jazykov a princípov otvorenej školy. 
Súčasťou kvalitného vzdelávania je i kvalitné vybavenie infraštruktúrou v oblasti školstva a informačných 
technológií.  

SZ 6 SKVALITNENIE DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY 

Mesto zabezpečí v rámci svojich kompetencií územný rozvoj mesta vo všetkých jeho zložkách, najmä však s 
dôrazom na rozvoj dopravy a dopravnej infraštruktúry. Strategický zámer bude napĺňaný najmä na základe 
obstarania územnoplánovacích dokumentácií pre jednotlivé opatrenia, ale i podporou v rámci aktivít územného 
rozvoja viažucich sa k rekonštrukciám, resp. budovaniu nových zariadení. Mesto sa bude usilovať o vytvorenie 
vhodného prostredia pre život, ktoré uspokojí potreby obyvateľov mesta, podnikateľov a jeho návštevníkov. 
Účinný spôsob, ako to dosiahnuť, je vybudovať dobrú dostupnosť mesta a dobudovať infraštruktúru na jeho území. 
Naplnenie tohto zámeru má priamy pozitívny dosah i na zvyšovanie ekonomického potenciálu mesta, rozvoja 
cestovného ruchu, ako i na kvalitu životného prostredia. 
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SZ 7 SKVALITNENIE TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY 

Cieľom strategického zámeru je dosiahnuť skvalitnenie technickej infraštruktúry v meste Handlová. Strategické 
zámery sa týkajú najmä tých oblastí, ktoré patria do úplnej, alebo aspoň čiastočnej kompetencie samosprávy, resp. 
oblastí, v ktorých môže samospráva ovplyvňovať ekonomiku spoločností, zabezpečujúcich kvality technickej 
infraštruktúry. Dosiahnutie cieľov sa realizuje najmä prostredníctvom ekonomických nástrojov posilňujúcich 
konkurenčné prostredie. 

SZ 8 ZVÝŠENIE KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Cieľom strategického zámeru je dosiahnuť zlepšenie stavu životného prostredia obyvateľov v Handlovej. 
Dosiahnutie tohto zámeru je potrebné realizovať pomocou takých nástrojov, ktoré včlenia ochranu životného 
prostredia do prosperujúceho ekonomického prostredia. 

SZ 9 ROZVOJ MEDZINÁRODNEJ, MEDZIREGIONÁLNEJ A MEDZIOBECNEJ S POLUPRÁCE  

Cieľom zámeru je zefektívniť formy spolupráce medzi mestom a obcami jeho zázemia, ako i posilnením postavenia 
mesta v regióne. Zapájanie sa do nových iniciatív a partnerstiev smeruje k podpore výmeny informácií, kultúrnych 
tradícií a skúseností s riešením problémov vznikajúcich na území miest, ako i príprave spoločných aktivít. 
Intenzívne zapájanie sa mesta do medziregionálnej spolupráce, ako i spolupráce v rámci miest a obcí hornej Nitry 
okrem iného zvýrazňuje postavenie mesta Handlová ako priemyselného centra v rámci mikroregiónu Handlovskej 
doliny. Potreba rozvoja medziobecnej spolupráce vyplýva z toho, že mesto Handlová je prirodzeným centrom pre 
svoje zázemie a plní zároveň i viacero obslužných funkcií, z ktorých úžitok plynie nielen pre samotných 
obyvateľov mesta, ale i pre obyvateľov ďalších obcí daného spádového územia.  

SZ 10 ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU 

 Súčasťou zámeru je vytvorenie podmienok pre cestovný ruch, ktorý je potenciálne významnou ekonomickou 
aktivitou, ktorej rozvoj môže ovplyvňovať i mestská samospráva. Jej aktivity by mali byť zamerané na racionálnu 
a efektívnu investičnú politiku do rekonštrukcie tých objektov, ktorých správu alebo vlastníctvo nie je možné 
previesť na súkromný sektor a spolupráca so súkromným sektorom v oblasti poskytovania služieb v cestovnom 
ruchu, ako i spolupráca s okolitým obcami a mestami hornej Nitry a regionálne pôsobiacimi združeniami v oblasti 
cestovného ruchu. 

SZ 11 EFEKTÍVNE A TRANSPARENTNE FUNGUJÚCE DIGITÁLNE MESTO 

 Informatizácia je nevyhnutný proces zavádzania moderných informačno-komunikačných technológií (IKT) do 
bežného života. Základným cieľom je výrazný posun vo využívaní IKT pri procesoch spracovania dokumentov a 
pri komunikácii vnútri mestského úradu. Dosiahnutie cieľa v tejto časti je možné vytvorením interného portálu, 
ktorý slúži ako centrálne úložisko dát potrebných pre zamestnancov MsÚ a organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta. Kľúčovou úlohou informatizácie v podmienkach miestnej samosprávy je rýchle zavádzanie 
online služieb, ktoré umožnia občanom mesta, návštevníkom a podnikateľom rýchle vybavenie svojej agendy, 
získanie informácie a vyriešenia konkrétnej situácie. 

Len samospráva otvorená ľuďom, z vôle ktorých vykonáva moc, môže realizovať správu vecí verejných. Ľudia sa 
voľbou svojich zástupcov nevzdávajú práva byť plnohodnotne informovaní o všetkých záležitostiach obce alebo 
mesta. Každý obyvateľ obce sa môže zúčastňovať na samospráve obce. Má právo zúčastňovať sa na verejných 
diskusiách a zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor, zúčastňovať sa na zasadnutiach 
obecného zastupiteľstva, obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce atď. Aby tieto práva mohol 
uplatniť, musí mať dobrý prístup k informáciám. Transparentné rozhodovanie je nevyhnutnou podmienkou na 
efektívne vynakladanie verejných finančných prostriedkov. 

 

11.2. CIELE A NÁSTROJE 
Napĺňanie strategických zámerov mesta sa bude opierať o realizáciu nasledovných cieľov a nástrojov: 

 

SZ 1 PRIAZNIVEJŠIE PODNIKATE ĽSKÉ A INVESTI ČNÉ PROSTREDIE 

Cieľ Nástroj 

1.1.
  

Zníženie finančného a 
administratívneho zaťaženia 
obyvateľov a 
podnikateľských subjektov 
v meste  

1.1.1. Koncepcia miestnych daní mesta Handlová  

1.1.2. Úprava sadzieb dane z nehnuteľností a  zjednodušenie jej správy 

1.1.3 Prehodnotenie ostatných miestnych daní  

1.2.
  

Zlepšenie konkurenčných 
podmienok pre podnikanie, 
obchod a služby 

1.2.1. Minimalizovanie možností poskytovania finančných prostriedkov 
z rozpočtu mesta podnikateľským fyzickým a právnickým osobám   
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SZ 2 HOSPODÁRNA A FINANČNE UDRŽATEĽNÁ SAMOSPRÁVA 

Cieľ Nástroj 

2.1. Zvýšenie celkovej 
hospodárnosti mestskej 
samosprávy 

2.1.1. Prijatie a dodržiavanie pravidla každoročne vyrovnaného rozpočtu (bez 
zarátavania finančných operácií) 

2.1.2. Prehodnotenie a redukovanie výdavkov mesta  

2.1.3. Transparentnejšie rozpočtovanie a vykazovanie mesta (programové 
rozpočtovanie, akruálne účtovníctvo) 

2.2.
  

Zníženie úverovej 
zaťaženosti a stratégia 
manažovania majetku 
samosprávy mesta  

2.2.1. Manažovanie úverov mesta  v prepojení na jeho výdavkovú politiku 
a manažovanie majetku 

2.2.2. Manažovanie majetku  mesta so zameraním na financovanie úverov 
a kapitálových výdavkov mesta  

 

SZ 3 RAST ZAMESTNANOSTI 

Cieľ Nástroj 

3.1. Uplatňovanie vlastného 
prístupu mesta k riešeniu 
problémov na trhu práce 

3.1.1. Definovanie predstavy mestskej samosprávy o vlastnom prístupe k 
riešeniu problémov nezamestnanosti a hmotnej núdze v súčasnom 
legislatívnom prostredí 

3.2. Zlepšenie podmienok na trhu 
práce, osobitne 
informovanosti subjektov na 
ňom 

3.2.1. Systematickejšie informovanie o pracovných príležitostiach na 
regionálnom trhu práce 

3.2.2 Informovanie nezamestnaných o možnostiach získania podpory a 
pomoci pri rozbiehaní samostatnej zárobkovej činnosti 

3.3. Aktivizovanie ťažko 
zamestnateľných uchádzačov 
o prácu, osobitne dlhodobo 
nezamestnaných 

3.3.1. Vytváranie podmienok pre organizovanie aktivačnej činnosti inými 
subjektmi v meste 

3.3.2. Prehlbovanie a zefektívnenie spolupráce mesta so súkromnými 
subjektmi pri zamestnávaní ťažko zamestnateľných občanov mesta  

 

SZ 4 KVALITNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY 

Cieľ Nástroj 

4.1. Definovanie zamerania 
a zvýšenie adresnosti 
sociálnej politiky mesta  

4.1.1. Vymedzenie potrieb jednotlivcov cieľových skupín sociálnej sféry, 
osobitne sociálnych služieb 

4.1.2. Definovanie zodpovednosti mestskej samosprávy za zabezpečenie 
sociálnych služieb (možnosti, priority, formy) 

4.1.3. Zoslabovanie vplyvu negatívnych javov na deti a mládež 

4.1.4. Ekonomickejšie nastavenie úhrad za poskytovanie opatrovateľskej 
služby 

4.2. Kvalitné a komplexné služby 
pre starších obyvateľov, 
najmä v domácom prostredí 

4.2.1. Rozšírenie a rozvoj opatrovateľskej služby 

4.3. Dobudovanie infraštruktúry 
sociálnych služieb v meste 

4.3.1. Doplnenie chýbajúcich foriem zariadení sociálnych služieb a foriem 
sociálnej práce podľa potrieb obyvateľov 

 

SZ 5 KVALITNÉ VZDELÁVANIE A  ROZVOJ OB ČIANSKEJ INFRAŠTRUKTÚRY 

Cieľ Nástroj 

5.1. Skvalitnenie obsahu 
vzdelávania na školách 

5.1.1. Koncepčný a systematický prístup mestskej samosprávy k oblasti 
školstva 

5.1.2. Posilňovanie individualizácie vyučovania a formatívneho charakteru 
edukácie 

5.2. Modernizácia škôl 
a školských zariadení 

5.2.1. Vytváranie podmienok pre viaczdrojové financovanie škôl a školských 
zariadení 

5.2.2. Renovácia a modernizácia škôl a školských zariadení 

5.2.3. Zlepšenie vybavenia škôl a školských zariadení  
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5.3. Otvorenie školy verejnosti 
a rozvoj celoživotného 
vzdelávania 

5.3.1. Realizácia modelu otvorenej školy  

5.3.2. Podpora celoživotného vzdelávania 

5.4. Podpora detí a mládeže   5.4.1. Koncepčný a systematický prístup mestskej samosprávy k rozvoju a 
k podpore detí a mládeže 

5.4.2. Vytváranie vhodných podmienok na realizáciu voľnočasových aktivít 
a neformálneho vzdelávania detí a mládeže 

5.4.3. Podpora detí a mládeže  so zdravotným postihnutím a detí 
pochádzajúcich zo znevýhodneného prostredia 

5.4.4. Vytváranie podmienok pre participáciu mladých ľudí na miestnej a  
regionálnej úrovni 

5.4.5. Podpora poskytovania informačných služieb pre mládež a rozširovanie 
možností prístupu mládeže k informáciám vo všetkých oblastiach ich 
objektívnych potrieb a požiadaviek 

5.5. Rozvoj kultúry a kultúrnej 
infraštruktúry 

5.5.1. Koncepčný a systematický prístup mestskej samosprávy k oblasti 
kultúry 

5.5.2. Dobudovanie a rekonštrukcia kultúrnych zariadení  

5.5.3. Záchrana, obnova, využívanie a prezentácia kultúrneho dedičstva mesta 

5.5.4. Vytváranie podmienok pre kultúrne aktivity rôznych subjektov 

5.6. Rozvoj športu a športovej 
infraštruktúry 

5.6.1. Koncepčný a systematický prístup mestskej samosprávy k oblasti 
športu 

5.6.2. Dobudovanie a rekonštrukcia športových zariadení v meste 

5.6.3. Vytváranie podmienok pre viaczdrojové financovanie športových 
aktivít 

5.6.4. Podpora športových aktivít detí a mládeže 

5.6.5. Spolupráca škôl so športovými klubmi v meste 

 

SZ 6 SKVALITNENIE DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY 

Cieľ Nástroj 

6.1. Dobudovanie a skvalitnenie 
dopravnej infraštruktúry 

6.1.1. Iniciatíva mesta pri urýchlení dobudovania rýchlostnej cesty R2 a 
napojenia mesta na diaľničnú sieť 

6.1.2. Iniciatíva mesta pri urýchlení realizácie preložky cesty I/50 (západný 
cestný obchvat mesta) 

6.1.3. Riešenie bariérneho efektu železničnej siete na území mesta 

6.1.4. Rekonštrukcia a údržba miestnych komunikácií 

6.1.5. Zvýšenie priepustnosti cestných križovatiek v intraviláne mesta 

6.1.6. Riešenie statickej dopravy v centre mesta a v obytných zónach 
(sídliskách) 

6.1.7. Vytvorenie predpokladov pre odstránenie nadbytočných železničných 
koľají 

6.1.8. Vybudovanie autobusovej stanice v meste 

6.2. Eliminácia cestnej dopravy v 
centre mesta 

6.2.1. Vytvorenie podmienok pre obmedzenie cestnej dopravy v centre mesta 

6.3. Odľahčenie cestnej dopravy 
v intraviláne mesta 

6.3.1. Vytvorenie podmienok pre posilnenie cyklistickej dopravy na území 
mesta (cyklotrasy) 

6.3.2. Zatraktívnenie MHD pre obyvateľov mesta 
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SZ 7 SKVALITNENIE TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY 

Cieľ Nástroj 

7.1. Zlepšenie stavu 
protipovodňovej ochrany 
územia 

7.1.1. Realizácia protipovodňových opatrení v súlade s Vodohospodárskym 
plánom a ÚPN mesta 

7.2. Zvýšenie kvality 
zásobovania obyvateľstva 
pitnou vodou a napojenia 
obyvateľstva na kanalizačnú 
sieť 

7.2.1. Realizácia opatrení smerujúcich k zabezpečeniu plného napojenia 
obyvateľstva na pitnú vodu 

7.2.2. Realizácia opatrení smerujúcich k zvýšeniu kvality kanalizácie 
a napojenia obyvateľstva na kanalizáciu 

7.3. Rozvoj tepelného 
hospodárstva 

7.3.1. Využitie kompetencií samosprávy v oblasti tepelného hospodárstva  

7.4. Rozvoj odpadového 
hospodárstva 

7.4.1. Koncepčné riešenie odpadového hospodárstva v meste 

7.4.2. Riešenie environmentálnych záťaží 

7.4.3. Skvalitňovanie spôsobov nakladania s odpadom a spôsobov ich 
zhodnocovania/zneškodňovania 

7.4.4. Zvyšovanie osobnej zodpovednosti obyvateľov mesta v súvislosti 
s odpadovým hospodárstvom 

7.4.5. Efektívne využívanie ekonomických nástrojov v odpadovej politike 
mesta 

7.5. Rekonštrukcia verejného 
osvetlenia 

7.5.1. Obmena a údržba sústavy verejného osvetlenia v meste 

 

SZ 8  ZVÝŠENIE KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

 

Cieľ Nástroj 

8.1. Zlepšenie kvality verejných 
priestranstiev 

8.1.1. Vytvorenie predpokladov pre udržateľný rozvoj zložiek životného 
prostredia v meste 

8.1.2. Zlepšenie starostlivosti o mestskú zeleň a verejné priestranstvá 

8.1.3. Prevencia, kontrola a odstraňovanie znečisťovania verejných 
priestranstiev psami 

8.2. Znižovanie zaťaženosti 
zložiek životného prostredia 

8.2.1. Zlepšovanie kvality ovzdušia a znižovanie zaťaženosti hlukom 

 

SZ 9 ROZVOJ MEDZINÁRODNEJ, MEDZIREGIONÁLNEJ A MEDZIOBECNEJ S POLUPRÁCE 

Cieľ Nástroj 

9.1. Rozvoj medzinárodnej 
a medziregionálnej 
spolupráce 

9.1.1. Spolupráca so samosprávami v zahraničí s cieľom výmeny 
informácií a skúseností, ako i poznávania tradícií a hodnôt 

9.1.2. Zapojenie mesta do iniciatív v oblasti medzinárodnej spolupráce 
v rámci regiónov a krajín 

9.1.3. Spolupráca a výmena skúseností s mestami a regiónmi 
dotknutými banskou činnosťou či jej útlmom na ich území či v 
ich bezprostrednom okolí 

9.2. Rozvoj medziobecnej 
spolupráce 

9.2.1. Medziobecná spolupráca mesta s obcami v zázemí mesta 
v rámci miestnej akčnej skupiny (MAS)  

9.2.2. Možnosti efektívnej správy vecí verejných a spolupráce 
samospráv pri plnení prenesených a originálnych kompetencií v 
rámci spoločných obecných úradov 

9.3. Spoločne presadzovanie 
záujmov regiónu horná Nitra 

9.3.1 Užšia spolupráca a presadzovanie spoločných záujmov miest a 
obcí regiónu hornej Nitry v rámci Trenčianskeho 
samosprávneho kraja 
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SZ 10 ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU 

Cieľ Nástroj 

10.1
  

Koncepčný prístup 
samosprávy k oblasti 
cestovného ruchu 

10.1.1. Realizácia cieľov koncepcie rozvoja cestovného ruchu 

10.2.
 
  

Rozvoj infraštruktúry 
cestovného ruchu v meste 

10.2.1. Dobudovanie a rekonštrukcia zariadení cestovného ruchu v meste 

10.3.
  

Propagácia mesta ako 
centra Handlovskej doliny 

10.3.1. Marketingová profilácia mesta Handlová ako centra Handlovskej 
doliny a propagácia mesta v rámci spoločnej propagácie regiónu 
hornej Nitry navonok 

10.3.2. Dobudovanie, aktualizácia a udržiavanie jednotného informačného 
systému v regióne 

10.4. Priaznivejšie prostredie 
pre cestovný ruch 

10.4.1. Podpora služieb a propagácie cestovného ruchu v meste 

 

SZ 11 EFEKTÍVNE A TRANSPARENTNE FUNGUJÚCE DIGITÁLNE MESTO 

Cieľ Nástroj 
11.1. E-government 

a informatizácia 
samosprávy 

11.1.1. Koncepčný rozvoj informačných systémov mesta 
11.1.2. Informatizácia komunikácie klienta s úradom (Front Office) 
11.1.3. Informatizácia administratívy (úradu) 
11.1.4. Rozvoj informačných a komunikačných technológií (IKT) v meste 

11.2. Transparentná samospráva 11.2.1. Prehľadné nakladanie s verejnými prostriedkami a zabezpečenie 
informovanosti občanov o aktivitách samosprávy 

11.2.2. Vytvorenie priestoru na diskusiu medzi volenými predstaviteľmi 
mesta a občanmi 

 

11.3. OPATRENIA 
Realizácia nástrojov definovaných v rámci jednotlivých cieľov v strategickej časti sa bude uskutočňovať na základe 
nasledovného súboru opatrení: 

 

SZ 1 PRIAZNIVEJŠIE PODNIKATE ĽSKÉ A INVESTI ČNÉ PROSTREDIE 

Cieľ 1.1. Zníženie finančného a administratívneho zaťaženia obyvateľov a 
podnikateľských subjektov v meste 

Nástroj 

1.1.1 Koncepcia miestnych daní mesta Handlová  

Opatrenia 

1.1.1.1 

Prostredníctvom analýzy vyhodnotiť miestne dane v Handlovej z viacerých  pohľadov – schopnosti 
financovania výdavkov, ktoré sú nevyhnutné pre základné úlohy mesta, opodstatnenosti viacerých 
miestnych daní  (aj vo vzťahu k výdavkom na ich správu), miery ich komplikovanosti a osobitne 
z pohľadu možností zníženia zaťaženia obyvateľov, podnikateľských subjektov a investorov Handlovej 
miestnymi daňami 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní. Analýza zrealizovaná.  

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie splnené - v rámci vyhodnotenia plnenia rozpočtu k 30.6.2010. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní i naďalej. Analýza zrealizovaná.  

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Analýza je pravidelne hodnotená v rámci polročných intervalov, opatrenia sa plnia naďalej. 
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Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní, pri každom prehodnocovaní výšky miestnych daní sa berú do úvahy rôzne faktory, 
ktoré môžu ovplyvniť tak výšku dane ako aj schopnosť subjektov dane platiť. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie podnikateľskej činnosti, správy daní a poplatkov  

Spolupráca 
na realizácii: 

ostatné relevantné oddelenia  

Termín 
realizácie: 

do októbra 2009 a kontinuálne ďalej 

Finančné 
zdroje na 
realizáciu: 

vlastné zdroje  

1.1.1.2 
Predložiť stratégiu miestnych daní mesta Handlová, v ktorej budú odporúčania zmien VZN č. 7/2007, 
12/2005, 13/2005, 14/2005 a 15/2005 s cieľom zjednodušenia správy miestnych daní, zníženia ich 
sadzieb a prehodnotenia existencie niektorých z nich 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní. Stratégia daní je daná v rámci programového vyhlásenia zastupiteľstva, dane sa 
nemenili. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa plní. Bol pripravený návrh na nové VZN voblasti daní, systém je maximálne zjednodušený. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní. Pokračujeme v systéme vytvorenom v predchádzajúcom roku, príprava novely zákona 
o miestnych daniach zo strany štátu. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní. Boli prijaté doplnky k platným VZN o miestnych daniach, účinnosť  zákona 
o miestnych daniach bola posunutá od roku 2013. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní. Pre rok 2013 boli prijaté dve VZN – upravujúce DzN a poplatok KO.  

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

.  

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie podnikateľskej činnosti, správy daní a poplatkov  

Spolupráca 
na realizácii: 

- 

Termín 
realizácie: 

november 2009 a kontinuálne 
ďalej 

Finančné zdroje na 
realizáciu: 

vlastné zdroje  

 

Nástroj 

1.1.2 Úprava sadzieb dane z nehnuteľností a  zjednodušenie  jej správy 

Opatrenie 

1.1.2.1 

V nadväznosti na koncepčnú analýzu a stratégiu miestnych daní mesta Handlová (podľa opatrení 1.1.1.1. 
a 1.1.1.2.) upraviť  VZN mesta Handlová č. 7/2007 o dani z nehnuteľností tak, aby sa oproti súčasnosti 
znížilo zaťaženie obyvateľov a firiem z  tejto dane (napríklad dane zo stavieb za  priemyselné stavby 
a za stavby na ostatné podnikanie) a aby sa zjednodušila jej správa     

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní. VZN o dani z nehnuteľností bolo bez zmien, čím sa nenavyšovala zaťaženosť už tretí 
rok. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa plní. Nové VZN o dani z nehnuteľností, kde mesto v rámci legislatívy prihliadalo na vývoj 
v meste a určilo sadzby v nižších rozpätiach ako to umožňoval zákon. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní. Vzhľadom na pripravovanú reformu miestnych daní sa očakávajú zmeny, ktoré bude 
treba premietnúť aj do mestských zákonov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní a je naviazané na legislatívne úpravy, pre rok 2012 mesto prijalo doplnky k platným 
nariadenia o miestnych daniach. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní. Výška sadzieb bola upravená v súlade s právnymi normami, došlo k zjednoteniu 
niektorých sadzieb, maximálna výška dane sa nemenila.  

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie podnikateľskej činnosti, správy daní a poplatkov  
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Spolupráca 
na realizácii: 

- 

Termín 
realizácie: 

december  2009 a kontinuálne 
ďalej 

Finančné zdroje na 
realizáciu: 

vlastné zdroje  

 

Nástroj 

1.1.3 Prehodnotenie ostatných miestnych daní  

Opatrenie 

1.1.3.1 

V nadväznosti na koncepčnú analýzu a stratégiu miestnych daní (podľa opatrení 1.1.1.1. a 1.1.1.2.) 
konkretizovať možnosti prehodnotenia vyrubovania dane za užívanie verejného priestranstva, dane za 
psa a dane za nevýherné hracie automaty a na základe toho upraviť VZN Mesta Handlová č. 12/2005, 
13/2005 a 14/2005 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní - v súlade s realizačným programom samosprávy. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa plní. Nedošlo k žiadnym zmenám, ktoré by zaťažovali daňovníkov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní. Mesto sa pripravuje na zmeny avizované z úrovne vlády SR.  

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní. Bola prijatá novela zákona o miestnych daniach s účinnosťou od 01.12.2012, ktorá 
bude zapracovaná aj do miestnych noriem. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní. K danému dátumu neboli prijaté žiadne zmeny, tie je možné vykonať len k 01.01. 
príslušného zdaňovacieho obdobia. Daň za psa a daň za nevýherné hracie prístroje prešli od 01.01.2013 
do režimu spoločne vyrubovaných daní spolu s daňou z nehnuteľností.  

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie podnikateľskej činnosti, správy daní a poplatkov  

Spolupráca 
na realizácii: 

- 

Termín 
realizácie: 

december 2009 a kontinuálne 
ďalej Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje  

 

Cieľ 1.2. Zlepšenie konkurenčných podmienok pre podnikanie, obchod a služby   
 

Nástroj 

1.2.1 
Minimalizovanie možností poskytovania finančných prostriedkov z rozpočtu mesta podnikateľským 
fyzickým a právnickým osobám   

Opatrenie 

Opatrenie 
1.1.2.1 

Upraviť VZN č. 6/2007 o poskytovaní finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Handlová tak, aby sa 
minimalizovali možnosti podpory mesta podnikateľským fyzickým alebo právnickým subjektom, 
napríklad neumožnením poskytovania dotácií na podporu podnikania 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní. MsZ dňa 25. 10. 2007 uzn. č. 406/2007 schválilo VZN č. 6/2007 o poskytovaní 
finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. V § 2 uvedeného uznesenia sú špecifikované možné formy 
poskytnutia finančných prostriedkov, t.j. dotácie, granty a cena mesta, je  definovaný  okruh 
potencionálnych príjemcov ako i účel použitia (v súlade  so zák. č. 583/2004 Zb. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov). Aplikácia ustanovení VZN v rozpočte na 
príslušný rok sa premieta v poskytovaní dotácií len na OZ a PO so sídlom v meste Handlová, založené 
mestom (n.o.), a to len na verejnoprospešné služby.  

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa plní čiastočne. VZN č. 6/2007 mebolo prepracované, poskytovanie finančných prostriedkov 
formou  dotácií je záväzne limitované rozpočtom na daný rozpočtový rok a z hľadiska ekonomickej 
situácie (hospodárska kríza) sa vylučuje poskytnutie dotácií podnikateľom  na podporu podnikania, zák. 
č. 583/2004 Zb. to ani neumožňuje. 
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Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa neplní. Možno aplikovať hodnotenie k 30. 6. 2010 – odporúčame  uvedené opatrenie  
zrušiť, vzhľadom na situáciu, že mesto nemá dostatok finančných prostriedkov ani na zabezpečenie 
svojich základných, zákonom stanovených úloh a povinností a nemôže si dovoliť podporu 
podnikateľského sektora. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie v súčasnej ekonomickej situácii stratilo svoju opodstatnenosť – mesto vzhľadom na svoje 
možnosti opakovane redukovalo objem finančných prostriedkov, ktoré poskytne zo svojho rozpočtu  
subjektom, podporujúcim rozvoj športu, kultúry, vzdelávania a práce s mládežou. V dohľadnej dobe nie 
sú predpoklady na poskytovanie dotácií podnikateľským subjektov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní čiastočne – aj napriek tomu, že nedošlo k zmene VZN č. 6/2007,  z dôvodu finančnej 
situácie mesta  v rozpočte ani na tento  nie sú vyčlenené finančné prostriedky na poskytovanie dotácií 
podnikateľským subjektom. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie ekonomické  

Spolupráca 
na realizácii: 

oddelenie podnikateľskej činnosti, správy daní a poplatkov 

Termín 
realizácie: 

december 2008 a kontinuálne 
ďalej Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje  

 

SZ 2 HOSPODÁRNA A FINANČNE UDRŽATEĽNÁ SAMOSPRÁVA  
 

Cieľ 2.1. Zvýšenie celkovej hospodárnosti mestskej samosprávy 
 

Nástroj 

2.1.1.  Prijatie a dodržiavanie pravidla každoročne vyrovnaného rozpočtu (bez zarátavania finančných operácií) 

Opatrenie 

2.1.1.1. 
Osobitným VZN alebo inou formou (napr. internou smernicou) prijať pravidlo vyrovnaného 
hospodárenia mesta bez finančných transakcií (v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. a rozpočtovou 
klasifikáciou)  

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní. Príprave rozpočtu zainteresovaní zamestnanci spolu s vedením mesta venujú vždy 
mimoriadnu pozornosť v snahe zabezpečiť finančne všetky povinnosti, ktoré mestu vyplývajú zo zákona 
č. 369/1990 Zb. Pre rozpočtový rok 2009 nebola spracovaná smernica, príp. VZN na zabezpečenie 
vyrovnaného hospodárenia, ale rozpočet bol nastavený tak, že požadovaný výsledok aj na základe 
výsledkov, dosiahnutých k 30. 6. 2009 sa s najvňčšou pravdepodobnosťou podarí zabezpečiť. Napokon 
prijatím VZN by sa v prípade avizovaných ekonomických problémov (zhoršenie hospodárskych 
a finančných podmienok  v spoločnosti) mesto nutne dostalo do problému porušenia vlastného prijatého 
VZN.  

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa plní. V rámci záverečného účtu za rok 2009, schváleného MZ uzn. č. 1571, overeného 
audítorkou  bolo okrem iného konštatované, že pravidlo vyrovnaného hospodárenia (bez finančných 
operácií) sa tak, ako bol rozpočet nastavený, podarilo zabezpečiť, keď dokonca bol dosiahnutý 
rozpočtový prebytok vo výške 513 934 €.  

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní. Rok 2010  bol rokom prelomovým, keď sa v plnej miere prejavil dopad hospodárskej  
a finančnej krízy aj v hospodárení samosprávy. Reálne zabezpečenie pravidla vyrovnaného hospodárenia  
je podmienené v príjmovej časti bezproblémovým tokom „podielovej dane“ zo ŠR  a jeho medziročným 
rastom  tak, ako sme to zaznamenali v predchádzajúcich rokoch. V dôsledku krízy a negatívneho  vývoja 
podielovej dane (cca 50% reálneho príjmu r. 2008)  pri prijatí VZN o zabezpečení vyrovnaného 
hospodárenia by nutne došlo k jeho porušeniu. Samosprávy mali problém zabezpečovať základné 
povinnosti, extrémny výpadok príjmov aj pri realizovaní zásadných racionalizačných a úsporných 
opatrení  vo všetkých organizáciách, naviazaných svojimi rozpočtami na rozpočet mesta, nezabezpečili 
vyrovnané hospodárenie za rok 2010. Vzhľadom na pokračujúcu ďalšiu vlnu recesie sa dajú 
predpokladať vážne problémy aj v rámci roka 2011. Návrh – v najbližších rokoch prebiehajúcej 
hospodárskej a finančnej krízy by bolo kontraproduktívne splniť opatrenie 2.1.1.1.  a odporúčam zvážiť 
jeho ponechanie v rámci stanoveného cieľa. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Vzhľadom na pretrvávajúcu hospodársku situáciu a s ňou nejednoznančný vývoj podielovej dane, ktorá 
v rozpočte mesta tvorí takmer 50% bežných príjmov  by pri prijatí takého závažného dokumentu, ako je 
VZN, neprezieravé. Osobitne v r. 2012 bol rozpočet  bez finančných operácií schodkový vzhľadom na 
očakávaný schválený úver zo ŠFRB na kúpu nájomných bytov Mostná 2. 
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Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní – rozpočet na r. 2013 bol schválený v súlade so zákonom č. 583/2004  z. z. a vo väzbe 
na odporúčania Memoranda. Rozpočet aj po 2. zmene je  k termínu 30. 6. 2013 schválený ako 
prebytkový. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie ekonomické  

Spolupráca 
na realizácii: 

prednosta MsÚ, ostatné relevantné oddelenia  

Termín 
realizácie: 

október 2009 a kontinuálne 
ďalej Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje  

 

Nástroj 

2.1.2. Prehodnotenie a redukovanie výdavkov mesta  

Opatrenie 

2.1.2.1. 
Prehodnotiť a výrazne redukovať ďalšie výdavky mesta (osobitne kapitálové), so zameraním na 
odbúranie tých, ktoré nesúvisia priamo s úlohami samosprávy 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie  k hodnotenému obdobiu splnené. Zák. č. 369/1990 Zb. v §4 definuje úlohy samosprávy, ktoré 
je povinná zabezpečovať. V  súvislosti s uvedeným, ako aj vo väzbe na  možnosť  žiadať  finančné 
prostriedky cez viaceré ROP-ky  z EÚ  mesto v rámci  svojho rozpočtu kapitálové výdavky  realizovalo 
zásadne z cudzích zdrojov, vlastné kapitálové výdavky sa využili  len na spolufinancovanie úspešných 
projektov, financovaných z EU a ŠR, príp. na zabezpečenie svojich zákonných povinností (rekonštrukcia 
MK, škôl a šk. zariadení a pod.). Na zabezpečenie voľných finančných zdrojov na  tieto investičné akcie 
bolo nevyhnutné redukovať prevádzkové výdavky aj vo väzbe na rozpočty mestských organizácií – aj za 
cenu zrušenia  pohyblivých zložiek miezd zamestancov mesta. Uvedené kroky by mohli zabezpečiť 
vyrovnané hospodárenie.  

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie  splnené – na základe redukovania viacerých bežných výdavkov a realizovania investičných 
akcií len z cudzích zdrojov a to v záujme plnenia zákonom daných povinností sa podarilo zabezpečiť za 
rok 2009 prebytkový rozpočet aj napriek tomu, že príjem z podielovej dane oproti r. 2008 reálne 
poklesol  7 mil €. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie splnené – mnohé výdavky rozpočtu bolo nevyhnutné redukovať, príp. vôbec plánované 
nerealizovať, rozhodnutím primátora sa nezvažovalo v rozpočte  MsÚ a mestských organizácií 
s pohyblivou zložkou miezd – ako dôsledok pokračujúcej hospodárskej a finančnej krízy. Okrem 
nevyhnutných prevádzkových výdavkov sa v kapitálovom rozpočte prejavili akcie, financované 
z cudzích zdrojov (ŠR a Eú). Mesto sa okrem uvedených ekonomických problémov  muselo finančne 
vysporiadať aj s výdavkami, súvisiacimi s odstránením škôd pri povodni 15. augusta 2010. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Pretrvávajúca hospodárska situácia nahráva splneniu uvedeného opatrenia – rozpočet aj v časti 
kapitálových výdavkov bol minimalistický – vo väzbe na očakávané príjmy z podielovej dane sa 
rozpočtovali len nevyhnutné kapitálové výdavky na zabezpečenie úhrad pokračujúcich aktivít 
z minulých rokov + výdavky na spolufinancovanie realizovanej novej priority – budovanie sociálneho 
zariadenia - Senior centra. Úloha je teda splnená a rovnaký trend možno očakávať aj v najbližších 
rokoch. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie splnené – aj napriek uplatňovaniu úsporného režimu v predchádzajúcich minimálne dvoch 
rozpočtových rokoch rozpočet na rok 2013  bol  zostavený  v intenciách Vládou SR a ZMOS-om 
prijatého Memoranda na zabezpečenie konsolidácie verejných financií (5%-tná úspora osobných 
výdavkov a 10%-tná úspora prevádzkových výdakov orpoti rozpočtu k 30. 6. 2012). 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie ekonomické  

Spolupráca 
na realizácii: 

prednosta MsÚ, ostatné relevantné oddelenia  

Termín 
realizácie: 

od roku 2009 priebežne Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje  

 

Nástroj 

2.1.3.  
Transparentnejšie rozpočtovanie a vykazovanie mesta (programové rozpočtovanie, akruálne 
účtovníctvo) 



Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová (2008 – 2013) 

 

 - 94 -

Opatrenie 

2.1.3.1. 
Pokračovanie prípravy mesta na programové rozpočtovanie, akruálne účtovníctvo, vypracovaním 
mechanizmu prechodu na programové rozpočtovanie a akruálne účtovníctvo, prípravou softwaru 
a ďalšími školeniami pracovníkov v tejto oblasti   

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie v celom rozsahu splnené – mesto na rozpočtový rok 2009 má schválený programový rozpočet 
v súlade so zák. č. 583/2004 Zb. a  s metodikou MF SR uznes. MZ č. 934 zo  dňa 9. 12. 2008, polročná 
monitorovacia správa  programového rozpočtu bude rovnako predmetom zhodnotenia hospodárenia za 
polrok 2009 v súlade s legislatívou. MsÚ spolu s rozpočtovými organizáciami mesta (RO, PO)  po 
zaškolení relevantných zamestnancov EO plynule prešli a uplatňujú akruálne  účtovníctvo 
prostredníctvom svojich softwerov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie v celom rozsahu splnené – mesto vyhodnotilo hospodárenie za rok 2009 formou schválenia 
záverečného účtu a predložením hodnotiacej  správy programového rozpočtu,  

na rok 2010  bol rovnako spracovaný programový rozpočet v súlade s metodikou MF SR a bol schválený  
uznes. MZ  č. 1399 dňa. 3. 12. 2009,  monitorovacia  správa bude  v súlade so zák. č. 583/2007 Zb. 
predložená MZ pri predložení rozboru hospodárenia za polrok 2010. Hodnotiaca správa programového 
rozpočtu  spolu so záverečným účtom  a  celoročným hodnotením za rok 2010 bude spracovaná 
a predložená  poslancom MZ.  MsÚ spolu s mestskými  organizáciami (RO, PO)  uplatňujú akruálne 
účtovníctvo prostredníctvom svojich softwerov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie v celkom rozsahu splnené – mesto na rok 2010  vypracovalo monitorovaciu správu a 
programový rozpočet v súlade s metodikou MF SR, monitorovacia správa bola v súlade so zák.  

č. 583/2007 Zb. predložená MZ, spolu so záverečným účtom MZ  a celoročným hodnotením bola 
spracovaná hodnotiaca správa PR.  MsÚ spolu s rozpočtovými organizáciami uplatňuje akruálne 
účtovníctvo prostredníctvom svojich softwerov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie v celkom rozsahu splnené – mesto za  rok 2011 spolu so záverečným účtom vypracovalo 
hodnotiacu  správu  programového rozpočtu a aj  programový rozpočet na rok 2012 bol spracovaný 
v súlade s metodikou MF SR , monitorovacia  správa programového rozpočtu  za polrok 2012 bude 
v súlade so zák. č. 583/2007 Zb. predložená MZ,  hodnotiaca správa  programového rozpočtu roku 2012 
spolu s vyhodnotením hospodárenia a  záverečným účtom bude tiež predložená MZ..  MsÚ spolu 
s rozpočtovými organizáciami uplatňuje akruálne účtovníctvo prostredníctvom svojich softwerov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie v celkom rozsahu splnené – 
mesto za  rok 2012 spolu so záverečným účtom vypracovalo hodnotiacu  správu  programového 
rozpočtu a aj  programový rozpočet na rok 2013 bol spracovaný v súlade s metodikou MF SR, 
monitorovacia  správa programového rozpočtu  za polrok 2013 bude v súlade so zák. č. 583/2007 Zb. 
predložená MZ,  hodnotiaca správa  programového rozpočtu  roku 2013 spolu s vyhodnotením 
hospodárenia a  záverečným účtom bude tiež predložená MZ.  MsÚ spolu s rozpočtovými organizáciami 
uplatňuje akruálne účtovníctvo prostredníctvom svojich softwerov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie ekonomické  

Spolupráca 
na realizácii: 

ostatné relevantné oddelenia 

Termín 
realizácie: 

rok 2008 Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje  

 

Cieľ 2.2.   Zníženie úverovej zaťaženosti a stratégia manažovania majetku samosprávy 
mesta 
 

Nástroj 

2.2.1 Manažovanie úverov mesta v prepojení na jeho výdavkovú politiku a manažovanie majetku mesta 

Opatrenie 

2.2.1.1 
Vypracovať kritériá na prijímanie úverov tak, aby boli úvery mestom prijímané iba vo výnimočných 
prípadoch (napríklad nevyhnutných pre zabezpečenie finančnej stability mesta) a navrhnúť systém 
znižovania dlhu, osobitne v prepojení na manažovanie majetku mesta  
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Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie splnené – kritérium prijímania úverov je dané priamo zákonom č. 583/2004 Zb. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, príp. čerpanie nového úveru schválením jeho 
účelového určenia a požadovanej výšky je podmienené analýzou jeho dopadu na splnenie zákonom 
daných podmienok + výrok kontrolórky. Analýza dlhovej služby a jeho znižovania splácaním istiny 
a úroku je spracované prognózou bežných príjmov s horizontom na obdobie 10 rokov. Väzba medzi 
znižovaním dlhu a majetkom mesta nie je, za všetky úvery je ručenie zmenkou bez zaťažovania 
mestského majetku. Ekonomická situácia prinútila mesto prijať aj kontokorentný úver, z hľadiska 
dlhovej služby je tento irelevantný. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie splnené – kritérium prijímania úverov je dané priamo zákonom č. 583/2004 Zb. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, príp. čerpanie nového úveru schválením jeho 
účelového určenia a požadovanej výšky je podmienené analýzou jeho dopadu na splnenie zákonom 
daných podmienok + výrok kontrolórky. Analýza dlhovej služby a jeho znižovania splácaním istiny 
a úroku je spracované prognózou bežných príjmov s horizontom na obdobie 10 rokov. Väzba medzi 
znižovaním dlhu a majetkom mesta nie je, za všetky úvery je ručenie zmenkou bez zaťažovania 
mestského majetku. Ekonomická situácia prinútila mesto prijať aj kontokorentný úver, z hľadiska 
dlhovej služby je tento irelevantný. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie splnené – kritérium prijímania úverov je dané priamo zákonom č. 583/2004 Zb. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, príp. čerpanie nového úveru schválením jeho 
účelového určenia a požadovanej výšky je podmienené analýzou jeho dopadu na splnenie zákonom 
daných podmienok + výrok kontrolórky.  Analýza dlhovej služby a jeho znižovania  splácaním istiny 
a úroku je spracované  prognózou  bežných príjmov  s horizontom na obdobie 10 rokov. Väzba medzi 
znižovaním dlhu a majetkom mesta nie je, za všetky úvery je ručenie zmenkou bez zaťažovania 
mestského majetku. Aj napriek výraznému zníženiu príjmov mesta dlhové zaťaženie mesta sa znižuje – 
je to jedna zo zásadných priorít finančného manažmentu. Ekonomická situácia prinútila mesto prijať aj 
kontokorentný úver, z hľadiska dlhovej služby je tento irelevantný. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie splnené – kritérium prijímania úverov je dané priamo zákonom č. 583/2004 Zb. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, príp. čerpanie nového úveru schválením jeho 
účelového určenia a požadovanej výšky je podmienené analýzou jeho dopadu na splnenie zákonom 
daných podmienok + výrok kontrolórky.  Analýza dlhovej služby a jeho znižovania  splácaním istiny 
a úroku je spracované  prognózou  bežných príjmov s horizontom na obdobie 10 rokov. Väzba medzi 
znižovaním dlhu a majetkom mesta nie je, za všetky úvery je ručenie zmenkou bez zaťažovania 
mestského majetku. V priebehu hodnoteného roka došlo k výraznému zníženiu príjmov mesta -  dlhové 
zaťaženie mesta sa znižuje – je to jedna zo zásadných priorít finančného manažmentu. Ekonomická 
situácia prinútila mesto prijať aj kontokorentný úver, z hľadiska dlhovej služby je tento irelevantný. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní  – kritérium prijímania úverov je dané priamo zákonom č. 583/2004 Zb. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, príp. čerpanie nového úveru schválením jeho 
účelového určenia a požadovanej výšky je podmienené analýzou jeho dopadu na splnenie zákonom 
daných podmienok + výrok kontrolórky.  Väzba medzi znižovaním dlhu a majetkom mesta nie je, za 
všetky úvery je realizované ručenie zmenkou bez zaťažovania mestského majetku.  Splácanie úveru je  
zabezpečené prebytkom  bežného rozpočtu v potrebnej výške. V priebehu hodnoteného obdobia  došlo 
k ďalšiemu  zníženiu  úverov – je to jedna zo zásadných priorít finančného manažmentu mesta.   
Ekonomická situácia  mesta už tretí rok vyžadujem čerpať  aj kontokorentný úver, z hľadiska dlhovej 
služby sú jeho finančné dopady zanedbateľné. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie ekonomické  

Spolupráca 
na realizácii: 

ostatné relevantné oddelenia  

Termín 
realizácie: 

december 2008 Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje  

Opatrenie 

2.2.1.2 
Vypracovať rámcový plán krokov financovania úverov a kapitálových výdavkov do roku 2013 
z viacerých zdrojov, vrátane z výnosov z predaja majetku mesta, z externých neúverových zdrojov a 
z úspor v rozpočte 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Rámcový plán financovania úverov a relizovania kapitálových výdavkov predstavuje každoročne 
zásadný nástroj hospodárenia mesta – mestský rozpočet, schválený MZ. Kapitálové výdavky sú 
rozpočtované len na nevyhnutné akcie, vyplývajúce  mestu zo zák. č. 369/1990 Zb. Vlastné zdroje sú 
rozpočtované najmä na spolufinancovanie úspešných projektov zo zdrojov ŠR a EÚ. Ekonomická 
situácia v spoločnosti nie je priaznivá na  získanie dostatočných vlastných zdrojov z predaja mestského 
majetku 
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Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Hospodárska kríza v r. 2010 výrazným spôsobom ovplyvňuje aj  hospodárenie samosprávy, znižovanie 
dlhovej služby je prioritou v rámci schváleného rozpočtu aj napriek komplikovanému zabezpečeniu 
ostatných zákonných povinností mesta. Plánovaný odpredaj mestského majetku sa s ohľadom na 
nepriaznivú hospodársku situáciu neuskutočnil v predpokladanej miere, v rozpočte s poddimenzovaným 
objemom podielovej dane od štátu nie je reálne počítať s úsporami v rozpočte. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Hospodárska kríza vrcholí, objavujú sa prognózy o možnej ďalšej recesii, príjem z podielovej dane za 
rok 2010 bol o 26,4 % nižší ako  v r. 2009, v rozpočte r. 2011 sa  v kapitálových výdavkoch vlastné 
zdroje vyčlenili len na spolufinancovnie projektov zo zdrojov ŠR a EÚ, plánovaný predaj mestského 
majetku sa doposiaľ nepodarilo odpredať v rozsahu, v akom sa počítalo – v takýchto neistých 
a nejasných podmienkach toku financií s opakovane redukovanými príjmami zo ŠR je veľmi zložité 
spracovať rámcová plán, koncepciu – samosprávy sú nútené improvizovať. Opatrenie až do obdobia 
stabilizovania hospodárskej a finančnej situácie štátu odporúčam vypustiť. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Rozpočet na rok 2012 sa nepodailo zostaviť s prebytkom bežného rozpočtu na zabezpečenie krytia 
výdavkov dlhovej služby. Súviselo to s plánovaným čerpaním úveru zo ŠFRB na kúpu nájomných bytov 
na Ul. mostná 2. Komerčné úvery, ako aj kapitálové výdavky však v r. 2012 majú byť v rámci 
schváleného rozpočtu hradené najmä z príjmov z predaja mestského majetku – z kapitálových príjmov. 
Uvedené platí aj v rámci povinného spolufinancovania projektov, realizovaných z externých zdrojov – 
zo ŠR a EÚ. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa  plní čiastočne  – vo väzbe na plnenie opatrenia 2.1.1.1. je bežný rozpočet zostavený ako 
prebytkový  vo výške dlhovej služby. Vzhľadom na pretrvávajúcu hospodársku a finančnú situáciu 
kapitálový rozpočet počíta len s nevyhnutným spolufinancovaním akcií, realizovaných z cudzích zdrojov 
a splácaním starých záväzkov v súlade s nastavením splátkových kalendárov s rozpočtovanými príjmami 
z predaja majetku, ktoré sa však za hodnotené obdobie nepodarilo získať v plánovanej výške. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie ekonomické  

Spolupráca 
na realizácii: 

referát regionálneho rozvoja a strategického plánovania MsÚ 

Termín 
realizácie: 

december 2008 a kontinuálne 
ďalej Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje  

 

Nástroj 

2.2.2 Manažovanie majetku  mesta so zameraním na financovanie úverov a kapitálových výdavkov mesta 

Opatrenie 

2.2.2.1 

V súlade s plánom krokov financovania úverov a kapitálových výdavkov (opatrenie č. 2.2.1.2) 
vypracovať spôsob a postup manažovania majetku, so zameraním na prehodnotenie majetkovej účasti 
mesta v obchodných spoločnostiach, odpredaj prebytočného majetku mesta a transformáciu 
rozpočtových a príspevkových mestských organizácií mesta Handlová 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Mesto má 100% majetkovú účasť v 2 s.r.o. – prostredníctvom nich zabezpečuje niektoré základné úlohy, 
vyplývajúce z legislatívy a má možnosť ovplyvniť ich rozsah vo väzbe na finančnú náročnosť, za ktorú 
sú poskytované.  

Prebytočný majetok sa mesto usiluje odpredať v súlade so VZN 4/2007  o hospodárení a nakladaní 
s majetkom mesta a VZN č. 2/2008 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta, zámer odpredať 
vytypovaný nepotrebný majetok sa nedarí splniť v požadovanom rozsahu  najmä s ohľadom  na 
celospoločenskú ekonomickú situáciu . 

Z opatrenia odporúčam vylúčiť návrh transformovať rozpočtové organizácie mesta pre rozpor  
s legislatívou (zámer súkromnej MŠ sa neujal, súkr. ZUŠ jestvuje) – oba typy (RO, PO) totiž vyžadujú 
nevyhnutný objem finančného príspevku z rozpočtu mesta . Príspevkové organizácie pre svoj charakter 
by sa len veľmi ťažko mohli transformovať na súkromné zariadenia, čím by sa však dosiahlo, že by sme 
objekty vylúčili  z možnosti uchádzať sa o  získanie prostriedkov na ich rekonštrukciu. Odpredaj týchto 
objektov z hľadisla straty vplyvu mesta na chod týchto činností sa nepredpokladá. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Aj na základe realizovania pasportu nepotrebného majetku mesta k odpredaju nedochádza 
v požadovanom rozsahu z dôvodu ťažkej hospodárskej situácie. Majetok RO – platí argument z r. 2009, 
mjetok PO – platí argument r. 2009, mestským obchodným organizáciám bol odpredaný majetok, 
u ktorého to dovoľuje legislatíva, manažovanie majetku sa riadi internou legislatívou – argumenty r. 
2009. 
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Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Manažovanie majetku mesta sa riadi internou smernicou  – VZN č. 4/2007 a VZN č. 2/2008, na základez 
realizovania pasportu nepotrebného majetku mesta k odpredaju nedochádza v požadovanom rozsahu 
z dôvodu ťažkej hospodárskej situácie. Majetok RO – platí argument z r. 2009 a 2010, mjetok PO – platí 
argument r. 2009 a 2010, mestským obchodným organizáciám bol odpredaný majetok, u ktorého to 
dovoľuje legislatíva (nie je získaný zo zdrojov ŠR a EÚ). Situácia s predajom nepotrebného majetku 
mesta sa pravdepodobne zmení až po doznení hospodárskej krízy, v súčasnom období sa plánovanie 
postupnosti krokov v manažovaní mestského majetku sa míňajú účinku.  

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Oddelenie nakladania s majetkom mesta má spracovaný pasport nepotrebného a nevyužívaného 
mestského majetku, ktorý mesto priebežné ponúka na odpredaj. Aj v rozpočte na rok 2012 sa počíta 
s kapitálovým príjmom z predaja mestskej tržnice, opakovane neúspešne ponúkaná na predaj. Rovnako 
sa počíta s predajom mestských priestorov na Námestí baníkov – uvedené transakcie by mali v tomto 
roku byť úspešné a naplniť tak kapitálové príjmy. Ďalší krok k zabezpečeniu príjmov súvisí so zámerom 
odpredaja obchodného podielu v mestskej spoločnosti Hater Handlová, s.r.o.   

Predaj obchodného podielu  niektorej  inej spoločnosti sa zatiaľ neuvažuje. 

V záujme znižovania výdavkov mesta a zabezpečenia príjmov na dlhovú službu a investičné akcie je 
obmedzenie preávzdky mestskej príspevkovej organizácie Plaváreň na 10 mesiacov, čo sa odzrkadlilo vo 
výške schváleného príspevku pre túto organizáciu. Obdobným spôsobom zníženia prevádzkových 
výdavkov a posilnenia zdrojov na dlhovú službu by mohlo byť presťahovanie CVČ Relax do iných 
priestorov – napr. DK, príp. do priestorov niektorej školy. So zrušením niektorej mestskej organizácie sa 
zatiaľ neuvažuje. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa neplní /nie je v prípade rozpočtových organizácií realizovateľné. Po neochote získať 
finančné zdroje z predaja obchodného podielu mestskej spoločnosti Hater Handlová v r. 2013 sa 
s podobným krokom nepočíta. V  prípade príspevkovej organizácie Plaváreň zmene právnej formy/ 
vlastnícke vzťahy  z dôvodu  použitia zdrojov z nórskeho mechanizmu bránia zmluvné podmienky. 
Krokom k šetreniu finančných prostriedkov bolo presťahovanie sídla mestskej rozpočtovej organizácie 
CVČ Relax do priestorov DK. Prebytočný majetok sa v súčasnej situácii ponúka na odpredaj 
s ťažkosťami, k odpredaju dochádza hlavne v prípade pozemkov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie ekonomické  

Spolupráca 
na realizácii: 

ostatné relevantné oddelenia 

Termín 
realizácie: 

do decembra 2008 a kontinuálne 
ďalej Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 

Opatrenie 

2.2.2.2 
V nadväznosti na opatrenie č. 2.2.2.1 realizovať predaj príslušného majetku mesta Handlová 
v obchodných spoločnostiach a mestských príspevkových organizácií  

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Na vyhodnotenie plnenia uvedeného opatrenia je možné aplikovať hodnotenie opatrenia 2.2.2.1. 
k hodnotenému obdobiu. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Na vyhodnotenie plnenia uvedeného opatrenia je možné aplikovať hodnotenie opatrenia 2.2.2.1. 
k hodnotenému obdobiu. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Na vyhodnotenie plnenia uvedeného opatrenia je možné aplikovať hodnotenie opatrenia 2.2.2.1.  

za roky 2009, 2010 a 2011. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Krokom k zabezpečeniu príjmov do rozpočtu je zámer odpredaja obchodného podielu v mestskej 
spoločnosti Hater Handlová, s.r.o. , a bude na rozhodnutí mestských poslancov, či sa tento zámer podarí. 
Iné zámery s mestským majetkom v iných organizáciách sa doposiaľ nepripravujú. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa neplní (vysvetlenie v opatrení 2.2.2.1.) 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie ekonomické  

Spolupráca 
na realizácii: 

ostatné relevantné oddelenia  

Termín 
realizácie: 

od roku 2009 Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 

 

SZ 3 RAST ZAMESTNANOSTI  
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Cieľ 3.1. Uplatňovanie vlastného prístupu mesta k riešeniu problémov na trhu práce  
 

Nástroj 

3.1.1 
Definovanie predstavy mestskej samosprávy o vlastnom prístupe k riešeniu problémov nezamestnanosti 
a hmotnej núdze v súčasnom legislatívnom prostredí 

Opatrenie 

3.1.1.1 

Príprava a schválenie Koncepcie riešenia problémov nezamestnanosti a hmotnej núdze v meste 
Handlová, so zameraním na úzko špecifickú pracovnú silu (osobitne baníctvo a nadväzné profesie...) 
a na menej kvalifikovanú a ťažko zamestnateľnú pracovnú silu, prevažne koncentrovanú v rómskej 
osade 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Koncepčný materiál nebol spracovaný, nakoľko mesto malo záujem o pokračovanie aktivít neziskovej 
organizácie Help, n.o. na území mesta, ktorá sa zameriavala na aktívnu prácu s nezamestnanými formou 
aktivačných školení, rekvalifikačných kurzov s cieľom zvýšenia zamestnateľnosti uchádzačov 
o zamestnanie.  

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Mesto sa prostredníctvom neziskovej organizácie Help,n.o. zapojilo do projektu : Handlovský program 
podpory vzdelávania a zamestnania od 09/2009. Financovaný bol z finančného mechanizmu EHP, 
Nórskeho finančného mechanizmu a ŠR SR.  

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Všetky aktivity tejto oblasti zastrešil Help,n.o. cez aktivity tútoring, sieťovanie zamestnávateľov 
a sprevádzanie zamestnaním a celoživotné vzdelávanie. Ptrojekt končil 04/2011. Na aktivitách sa 
podieľali i partneri, napr. ÚPSVaR v Prievidzi, Sociálna poisťovňa, mimovládne organizácie 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní čiastočne. V rámci trvalej udržateľnosti projektu: Handlovský program podpory 
vzdelávania a zamestnania, aktivity Help, n.o. pokračujú ďalej v oblasti tútoringu – poradenstvo pre 
nezamestnaných občanov, v oblasti sieťovania zamestnávateľov a celoživotného vzdelávania. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní čiastočne. V rámci trvalej udržateľnosti projektu: Handlovský program podpory 
vzdelávania a zamestnania, aktivity Help, n.o. pokračujú ďalej v oblasti tútoringu – poradenstvo pre 
nezamestnaných občanov, v oblasti sieťovania zamestnávateľov a celoživotného vzdelávania. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

Help, n.o. ; oddelenie sociálne  

Spolupráca 
na realizácii: 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Handlovej (detašované pracovisko ÚPSVaR v Prievidzi); 
mimovládne organizácie 

Termín 
realizácie: 

november 2009 a kontinuálne 
ďalej Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje  

 

Cieľ 3.2. Zlepšenie podmienok na trhu práce, osobitne informovanosti subjektov na ňom 
 

Nástroj 

3.2.1 Systematickejšie informovanie o pracovných príležitostiach na regionálnom trhu práce   

Opatrenie 

3.2.1.1 

Pripraviť a predložiť návrh systematickejšej spolupráce MsÚ s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v 
Handlovej, regionálnou samosprávou a inými mestskými samosprávami v regióne kraji pri získavaní 
a sprostredkovaní informácií o pracovných príležitostiach a analýza možností vytvorenia regionálneho 
partnerstva za účelom systematického zhromažďovania a výmeny informácií o vývoji na regionálnom 
trhu práce a sprostredkovania informácií uchádzačom o prácu   

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Zastrešoval Help, n.o. (uvedené vyššie). 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Zastrešoval Help,n.o.  (uvedené vyššie). 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Zastrešoval Help, n.o. (uvedené vyššie). 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní čiastočne.  
Help, n.o. priebežne sleduje vývoj na regionálnom trhu práce a sprostredkováva informácie uchádzačom 
o prácu. 
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Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní čiastočne.  
Help, n.o. spolupracuje s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Handlovej, s firmami 
a s organizáciami v regióne, priebežne sleduje vývoj na regionálnom trhu práce, a sprostredkováva 
informácie uchádzačom o prácu. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

Help, n.o.  

Spolupráca 
na realizácii: 

oddelenie sociálne, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Handlovej (detašované pracovisko ÚPSVaR 
v Prievidzi); TSK;  podnikateľské subjekty 

Termín 
realizácie: 

november 2009 a kontinuálne 
ďalej  Finančné zdroje na realizáciu: 

vlastné zdroje, zdroje EU, štátny 
rozpočet, iné externé schémy 
pomoci 

Opatrenie 

3.2.1.2 
Sprístupnenie nezamestnaným a iným občanom elektronicky spracovávaných informácií o voľných 
pracovných miestach v regióne na jednom kontaktnom mieste s počítačom na MsÚ, najmä v súčinnosti 
a po dohode s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Handlovej    

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Realizované, sprístupnený internet pre verejnosť v priestoroch Domu kultúry a v priestoroch Mestskej 
knižnice, informácie o ponuke voľných pracovných miest zverejnené v priestoroch sociálneho oddelenia. 
Poradenstvo a pomoc poskytovaná i cez Help, n.o. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Internet presunutý z Domu kultúry do priestorov plavárne, pokračovanie vyššie uvedených aktivít. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Počas povodní v minulom roku zničený internet na plavárni, miestom s možnosťou voľného prístupu na 
internet zostala Mestská knižnica. Pokračovanie vyššie uvedených aktivít. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

V priestoroch Mestskej knižnice je 8 počítačových staníc s prístupom na internet pre všetkých 
návštevníkov knižnice. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie v plnení. I naďalej nezamestnaní občania mesta majú voľný prístup na internet v priestoroch 
Mestskej knižnice. Terénne sociálne pracovníčky intenzívne pracujú s nezamestnanými v meste 
a v priestoroch ich kancelárie na sociálnom oddelení MsÚ majú možnosť slobodného prístupu na 
internet a pod vedením terénnych pracovníkov si majú možnosť vyhľadávať voľné pracovné miesta 
v rámci SR i v zahraničí. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie sociálne 

Spolupráca 
na realizácii: 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Handlovej (detašované pracovisko ÚPSVaR v Prievidzi) 

Termín 
realizácie: 

priebežne Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje, zdroje EU, štátny 
rozpočet, iné externé schémy 
pomoci 

 

Nástroj 

3.2.2 
Informovanie nezamestnaných o možnostiach získania podpory a pomoci pri rozbiehaní samostatnej 
zárobkovej činnosti 

Opatrenie 

3.2.2.1 
Vypracovanie letáku o možnostiach získania príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť podľa zákona 
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a distribúcia letáku uchádzačom o zamestnanie v meste 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Bol vytvorený manuál pre potreby začínajúcich podnikateľov, ktorý bol daný každému záujemcovi 
o podnikanie a slúžil ako podklad pri organizovaní kurzov 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Došlo k legislatívnym zmenám, ktoré zjednodušili systém pri zakladaní živnosti a preto potreba 
vytvorenia takejto publikácie stratila opodstatnenie 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Súčasne legislatívne prostredie je prehľadné a umožňuje vybaviť základné povinnosti pri zakladaní 
živonsti všetko na jednom mieste. Samospráva sa na tomto procese nezúčastňuje, vychádzajúc 
z pravných noriem nemá právo do procesu vstupovať. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

V rámci informovanosti poskytujú zamestnanci oddelenia pomoc pri získavaní prvotoných informácii 
a usmerňujú potencionálnych záujemcov o podnikanie. Legislatíva pre samosprávy nedáva priestor pre 
konktrétne kroky v prípade pomoci tejto skupine obyvateľov, v uvedenej oblasti pôsobíme metodicky. 
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Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Uvedenú činnosť vykonáva štátna správa v rámci programu podpory zamestnanosti, samosprávne 
orgány nie sú zákonom splnomocnené k uvedenej činnosti – čo viedlo aj k úrave VZN , ktorým sa určujú 
pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb č. 4/2013. Mesto v rámci svojich kompetencii 
zabezpečuje informovanosť. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie podnikateľskej činnosti, správy daní a poplatkov MsÚ 

Spolupráca 
na realizácii: 

oddelenie sociálne; Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Handlovej (detašované pracovisko ÚPSVaR 
v Prievidzi) 

Termín 
realizácie: 

2008 Finančné zdroje na realizáciu: štátny rozpočet 

Opatrenie 

3.2.2.2 
Systematická spolupráca s inštitúciami zaoberajúcimi sa podporou malého a stredného podnikania za 
účelom zabezpečenia informovanosti začínajúcich podnikateľov o možnostiach získania podpory 
a pomoci pri rozbiehaní podnikania 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Plní sa v spolupráci s n.o. Asterion a Help, n.o., 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

V rámci kurzov, organizovaných nez.organizáciami a odd. strateg. rozvoja sa zabezpečuje spolupráca 
s podnikateľskou sférou. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní, podnikateľské subjekty sa oslovujú v súlade s prebiehajúcimi výzvami programov na 
podporu MSP. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Plní sa, existuje tu vzájomné prepojenie s mestskými organizáciami. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie plní. Túto činnosť zabezpečujú hlavne mestské organizácie Help,n.o. a Asterion, n.o. a 
prostredníctvom nich sa opatrenie plní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie podnikateľskej činnosti, správy daní a poplatkov 

Spolupráca 
na realizácii: 

oddelenie sociálne; podnikateľské združenia; podnikateľské subjekty; inštitúcie zaoberajúce sa podporou 
malého a stredného podnikania 

Termín 
realizácie: 

od roku 2009 Finančné zdroje na realizáciu: externé zdroje, vlastné zdroje 

 

Cieľ 3.3. Aktivizovanie ťažko zamestnateľných uchádzačov o prácu, osobitne dlhodobo 
nezamestnaných   
 

Nástroj 

3.3.1 Vytváranie podmienok pre organizovanie aktivačnej činnosti inými subjektmi v meste 

Opatrenie 

3.3.1.1 

Spolupráca s právnickými a fyzickými osobami, vykonávajúcimi všeobecne prospešné činnosti, pri 
organizovaní dobrovoľníckych prác v súlade so zákonom o službách zamestnanosti v znení neskorších 
predpisov (najmä organizácie poskytujúce sociálne služby, mimovládne organizácie, cirkvi a nimi 
zriadené organizácie, zdravotnícke zariadenia) 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Nadviazanie úzkej spolupráce s Jazmín n.o. pri realizácii jednotlivých aktivít plánu dobrovoľníckych 
prác.  

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Spolupráca prebieha, predovšetkým s Jazmín n.o. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Spolupráca s Jazmín n.o. prebieha, nadviazanie spolupráce so ZOHD pri tvorbe plánu organizácie 
dobrovoľníckych prác. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Cieľ v plnení. Sociálne oddelenie pri zabezpečovaní dobrovoľníckych prác úzko spolupracuje s Jazmín, 
n.o. a so ZOHD. Súčasne sociálne oddelenie na zabezpečenie doplnkových služieb (upratovanie 
priestorov DOS, Denného centra a práčovne) spolupracuje s mestom Handlová, verejno-prospešnými 
prácami. 
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Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie v plnení. Sociálne oddelenie úzko spolupracuje s Jazmín, n.o. a ZOHD pri zabezpečovaní 
dobrovoľníckej práce v prospech občanov mesta, hlavne pri zabezpečovaní opatrovateľskej služby. 
V prvom polroku 2013 (02 – 06) zabezpečovalo i samotné mesto dobrovoľnícke práce cez podaný 
projekt . V rámci tohto projektu 10 dobrovoľníkov pomáhalo pri starostlivosti o ostatné osoby a pri 
zabezpečovaní služieb v sociálnej oblasti v meste. Prostredníctvom drobných obecných prác a verejno 
prospešných prác sociálne oddelenie zabezpečovalo doplnkové sociálne služby (prevádzka práčovne do 
01/2013, upratovanie v obytných domoch s bytmi osobitného určenia, Dennom centre – Klube 
dôchodcov). 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie sociálne  

Spolupráca 
na realizácii: 

Jazmín, n.o. ; ZOHD; referát regionálneho rozvoja a strategického plánovania; Úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny v Handlovej (detašované pracovisko ÚPSVaR v Prievidzi); MPSVaR SR 

Termín 
realizácie: 

od roku 2008 Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje, zdroje EU, štátny 
rozpočet, iné externé schémy 
pomoci 

Opatrenie 

3.3.1.2 
Príprava a vytvorenie partnerstva podľa zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti v znení neskorších 
predpisov s mimovládnymi organizáciami a ďalšími subjektmi v meste za účelom spolupráce pri 
organizovaní aktivačných prác a rozvoji zamestnanosti 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Oficiálne uzatváranie partnerstva nie je  potrebné, všetky subjekty v meste, ktoré sa môžu podieľať, 
prípadne využívať aktivačné práce vzájomne spolupracujú.   

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Vzájomná spolupráca prebieha i naďalej, týka sa všetkých subjektov v meste, ktoré sa môžu podieľať, 
prípadne využívať aktivačné práce. Ciele jednotlivých projektov sú priebežne napĺňané.   

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

K uzavtretiu oficiálneho partnerstva stále nepristupujeme, spolupráca všetkých zainteresovaných 
subjektov prebieha. Ciele jednotlivých projektov sú priebežne napĺňané.   

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Cieľ je v čiastočnom plnení. Zainteresované subjekty spolupracujú dobrovoľne a napĺňajú tak ciele 
jednotlivých projektov. Nie je preto nutné vytvárať oficiálne partnerstvá.   

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie bolo i v ďalšom hodnotiacom období v čiastočnom plnení. Jednotlivé subjekty spolupracujú 
pri organizovaní aktivačných prác a rozvoji zamestnanosti. Nebolo nutné uzatváranie oficiálnych 
partnerstiev. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie sociálne  

Spolupráca 
na realizácii: 

referát regionálneho rozvoja a strategického plánovania; mimovládne organizácie; Úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny v Handlovej (detašované pracovisko ÚPSVaR v Prievidzi); MPSVaR SR  

Termín 
realizácie: 

od roku 2009 Finančné zdroje na realizáciu: 
štátny rozpočet a fondy EÚ, 
vlastné zdroje, iné externé 
zdroje 

 

Nástroj 

3.3.2 
Prehlbovanie a zefektívnenie spolupráce mesta so súkromnými subjektmi pri zamestnávaní ťažko 
zamestnateľných občanov mesta  

Opatrenie 

3.3.2.1 
V nadväznosti na Koncepciu rozvoja rómskej osady v Handlovej prehĺbenie a zefektívnenie spolupráce 
mesta s neziskovými a komerčnými súkromnými subjektmi v motivovaní a vťahovaní stále 
významnejšej časti Rómov do dlhodobo udržateľných pracovných a/alebo podnikateľských aktivít  

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Zastrešoval Help,n.o. (uvedené vyššie). 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Zastrešoval Help,n.o. (uvedené vyššie). 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Zastrešoval Help,n.o. (uvedené vyššie). 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Help, n.o. rámci aktivity tútoring – poradenstvo pre nezamestnaných občanov spolupracuje aj 
s rómskymi spoluobčanmi a sústreďuje sa  na ich motiváciu a hľadanie uplatnenia na trhu. 
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Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Help, n.o. plní čiastočne v rámci aktivity tútoring – poradenstvo pre nezamestnaných občanov, kde  
spolupracuje aj s rómskymi spoluobčanmi a sústreďuje sa  na ich motiváciu a hľadanie uplatnenia na 
trhu. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

Help,n.o.; oddelenie sociálne 

Spolupráca 
na realizácii: 

referát regionálneho rozvoja a strategického plánovania;  mimovládne organizácie; podnikateľské 
subjekty; Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Handlovej (detašované pracovisko ÚPSVaR 
v Prievidzi) 

Termín 
realizácie: 

priebežne Finančné zdroje na realizáciu: 
štátny rozpočet a fondy EÚ, 
vlastné zdroje, iné externé 
zdroje 

Opatrenie 

3.3.2.2 
V nadväznosti na doterajšie aktivity mesta, spoluprácu so súkromnými subjektmi a prostredníctvom 
iných foriem sa sústrediť na motivovanie zamestnať (sa) a vzdelávať ťažko zamestnateľných občanov 
mesta okrem uvedených v opatrení 3.3.2.1.   

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Zastrešoval Help,n.o. (uvedené vyššie). 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Zastrešoval Help,n.o. (uvedené vyššie). 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Zastrešoval Help,n.o. (uvedené vyššie). 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní. 
Help, n.o. v rámci aktivity tútoring – poradenstvo pre nezamestnaných občanov spolupracuje 
s ťažkozamestnateľnými skupinymi občanov a sústreďuje sa  na ich motiváciu a osobnostný  
a profesionálny rozvoj. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní. 
Help, n.o. v rámci aktivity tútoring – poradenstvo pre nezamestnaných občanov spolupracuje 
s ťažkozamestnateľnými skupinymi občanov a sústreďuje sa  na ich motiváciu, osobnostný  
a profesionálny rozvoj a na odstraňovanie bariéra vo vzťahu k trhu práce.. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

Help, n.o. ; oddelenie sociálne  

Spolupráca 
na realizácii: 

primátor mesta, mimovládne organizácie, podnikateľské subjekty 

Termín 
realizácie: 

priebežne Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 

 

SZ 4 KVALITNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY 
 

Cieľ 4.1. Definovanie zamerania a zvýšenie adresnosti sociálnej politiky mesta  
 

Nástroj 

4.1.1 Vymedzenie potrieb jednotlivcov cieľových skupín sociálnej sféry, osobitne sociálnych služieb 

Opatrenie 

4.1.1.1 
Realizácia prieskumu potrieb obyvateľov Handlovej v sociálnej núdzi (v zmysle zákona č. 195/1998 Z. 
z. o sociálnej pomoci)  

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Zisťovanie potrieb prebieha v rámci mestských diskusií, návštev Klubu dôchodcov, prostredníctvom 
terénnej sociálnej práce. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Vyhodnotenie dlhodobo požadovaných služieb – prepravná služba, domov dôchodcov (pripravené 
a realizované projekty). Ostatné požiadavky sú zakomponované v KPSS. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Neobjavujú sa nové požiadavky, pripravujeme realizáciu Senior Centra. 
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Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Neobjavujú sa nové požiadavky na sociálne služby. Občania prejavujú nespokojnosť s neposkytovaním 
jednorázových sociálnych dávok zo strany mesta, zastavenie ktorých súvisí s hospodárskou a finančnou 
krízou v meste. V mesiacoch júl – október 2011 mesto využilo možnosť zapojenia sa do projektu 
„Potravinová banka“ a zabezpečilo distribúciu dodávok múky a cestovín občanom v hmotnej núdzi 
a seniorom s nízkym dôchodkom. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Vo februári 2013 sociálne oddelenie uskutočnilo prieskum formou dotazníkov, ktoré okrem kontaktných 
miest boli dobrovoľníkmi distribuované do jednotlivých domácností, hlavne seniorov a zdravotne 
postihnutých. Výsledky prieskumu, požiadavky a potreby občanov sú zapracované v pripravovanom 
Komunitnom pláne sociálnych služieb na roky 2014-2019. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie sociálne  

Spolupráca 
na realizácii: 

referát regionálneho rozvoja a strategického plánovania MsÚ 

Termín 
realizácie: 

od roku 2009 Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje, externé zdroje 

 

Nástroj 

4.1.2 
Definovanie zodpovednosti mestskej samosprávy za zabezpečenie sociálnych služieb (možnosti, 
priority, formy) 

Opatrenie 

4.1.2.1 Vypracovanie a schválenie Koncepcie rozvoja sociálnych služieb do roku 2013   

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Zhromažďovanie materiálov, podkladov a východiskovej legislatívy. Zmena zákona v roku 2008 
priniesla  povinnosť vypracovať koncepčný materiál tzv. Komunitnýplán sociálnych služieb (KPSS), 
ktorý nahradí plánovaný dokument. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Vytvorenie a schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Handlová na roky 2010-2012. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

KPSS sa priebežne napĺňa, jeho hodnotenie bude samostane schvalované MsZ. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Neobjavujú sa nové požiadavky na sociálne služby. V druhej polovici roka 2012 pripravujeme 
uskutočniť prieskum – anketu medzi obyvateľmi zameraný na spokojnosť s kvalitou doteraz 
poskytovaných sociálnych služieb prípadné zistenie požiadaviek na ďalšie zavedenie sociálnych služieb 
v meste.  

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

KPSS sa priebežne napĺňal, v 03/2013 MsZ schválilo jeho vyhodnotenie a od januára 2013 prrebieha 
príprava a spracovanie KPSS na roky 2014 - 2019 .V rámci prípravy sa v mesiaci február uskutočnil 
prieskum medzi občanmi mesta o spokojnosti s poskytovanými sociálnymi službami a o potrebách 
občanov o poskytovaní ďaľších sociálnych služieb v meste. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie sociálne  

Spolupráca 
na realizácii: 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Handlovej (detašované pracovisko ÚPSVaR v Prievidzi); 
mimovládne organizácie 

Termín 
realizácie: 

2008-2009 Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje, externé zdroje 

 

Nástroj 

4.1.3 Zoslabovanie vplyvu negatívnych javov na deti a mládež 

Opatrenie 

4.1.3.1 Príprava a realizácia Koncepcie prevencie sociálno-patologických javov v meste Handlová 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Prebieha prípravná fáza a oslovovanie členov pracovnej skupiny. Zhromažďujeme materiály, podklady 
a legislatívne východiská. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Tvorbu koncepcie k danému dátumu nerealizujeme, nakoľko riešime následky Banského nešťastia 
z augusta 2009.  
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Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Tvorbu koncepcie k danému dátumu nerealizujeme, nakoľko riešime následky povodní z augusta 2010. 
V mesiaci máj a jún vytvárame pracovnú skupinu a je spracovaný prvotný koncept.  

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

V mesiacoch december 2011 – marec 2012 sa uskutočnil široký prieskum (dotazníková forma) na 
všetkých základných a stredných školách v meste s cieľom zistiť rozsah a jednotlivé druhy sociálno-
patologických javov medzi deťmi a mládežou. Výsledky prieskumu boli vyhodnotené a budú slúžiť ako 
podklad pre pracovnú skupinu, ktorá bude pripravovať Koncepciu prevencie sociálno-patologických 
javov v meste. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Do konca roka 2012 sa zrealizovali dve zasadnutia pracovnej skupiny a výsledky prieskumu boli 
prerokované aj počas Dní vzdelávania učiteľov základných škôl v meste.  
Samotná koncepcia bude spracovaná do januára 2014 a bude nadväzovať aj na KPSS v meste a na 
Koncepciu práce s mládežou. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie sociálne  

Spolupráca 
na realizácii: 

komisia zdravotná, sociálna a verejného poriadku MsZ; mimovládne organizácie 

Termín 
realizácie: 

2008 Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 

Opatrenie 

4.1.3.2 
Pokračovanie v realizácii programu Školy podporujúce zdravie, podpora jeho rozšírenia v predškolských 
zariadeniach 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Všetky základné školy sú zaradené do národnej „Siete škôl podporujúcich zdravie“, t.j. získali certifikát 
(ZŠ Mierové nám v roku 1995, ZŠ Morovnianska cesta 1997, ZŠ Školská ul. 1996). Školy pokračujú 
v realizácií projektu i naďalej (vypracúvajú vlastné doplnky k hlavnému projektu). Materská škola Ul. 
SNP 27 je zaradená do Národnej siete škôl podporujúcich zdravie, má certifikát „Škola podporujúca 
zdravie“, ktorý získala v roku 2006. MŠ implementovala výchovu ku zdraviu a zdravému životnému 
štýlu aj do svojho Školského vzdelávacieho programu ISCED 0 „Dúha“. V školskom roku 2008/09 
vytvorili a realizovali 7 školských pedagogických projektov vo všetkých elokovaných triedach MŠ 
(projekty Zdravé zúbky, Adamko hravo-zdravo, Chránim seba – chránim teba, Bojujeme proti chrípke 
pohybom a zdravou výživou, Pohybom ku zdraviu, Čo je zdravé to mám rád,  Zdravý úsmev). 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Plní sa. Školy vypracúvajú vlastné doplnky k hlavnému projektu a realizujú vlastné pedagogické 
projekty v rámci výchovy k zdraviu a zdravému životnému štýlu.  

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Plní sa. Školy vypracúvajú vlastné doplnky k hlavnému projektu a realizujú vlastné pedagogické 
projekty v rámci výchovy k zdraviu a zdravému životnému štýlu.  

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Plní sa. Školy realizujú aktivity a programy v rámci výchovy k zdraviu a zdravému životnému štýlu. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Plní sa. Školy realizujú aktivity a programy v rámci výchovy k zdraviu a zdravému životnému štýlu. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

školy a školské zariadenia 

Spolupráca 
na realizácii: 

komisia zdravotná, sociálna a verejného poriadku MsZ 

Termín 
realizácie: 

priebežne Finančné zdroje na realizáciu: 
štátny rozpočet a fondy EÚ, 
vlastné zdroje, iné externé 
zdroje 

Opatrenie 

4.1.3.3 Osveta zameraná na dospelých s cieľom posilniť ich zodpovednosť za mládež 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Cieľ je plnený intenzívnejšou spoluprácou s jednotlivými školskými zariadeniami na území mesta, kedy 
prebieha vzájomné včasné informovanie a poskytovanie súčinnosti. Vykonávané sú priebežné osobné 
návštevy škôl. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

K prebiehajúcej spolupráci so školskými zariadeniami sa pridáva užšia spolupráca s ÚPSVaR Prievidza, 
odd. SPO a SK. K tejto problematike realizuje mesto projekt v spolupráci KR PZ v Trenčíne „Nástrahy 
života“ v mesiacoch 01 – 03/2010. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Vzájomná spolupráca prebieha bez problémov, stále viac sa do popredia dostáva prevencia 
a vyhľadávacia činnosť.  
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Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Spolupráca s jednotlivými školskými zariadeniami na území mesta je na dobrej úrovni, priebežne sa plní 
toto opatrenie, hlavne osobnými kontaktmi medzi pracovníkmi školy a terénnymi pracovníkmi. 
Zintenzívnila a zefektívnila sa aj spolupráca s ÚPSVaR, oddelením SPOaSK. Dôraz stále kladieme na 
prevenciu, včasné odhaľovanie a predchádzanie prípadných problémov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie je stále v plnení. Spolupráca jednotlivých zložiek ja na dobrej úrovni. Dôraz sa kladie hlavne 
na prevenciu a osvetu. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie sociálne  

Spolupráca 
na realizácii: 

školy a školské zariadenia 

Termín 
realizácie: 

priebežne Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 

 

Nástroj 

4.1.4 Ekonomickejšie nastavenie úhrad za poskytovanie opatrovateľskej služby 

Opatrenie 

4.1.4.1 

Zmeniť VZN mesta Handlová č. 2/2007 tak, aby úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu boli 
naviazané súčasne na  reálne náklady, náročnosť rôznych úkonov a finančné možnosti klientov a tak, aby 
opatrovateľskú službu mohli poskytovať aj opatrovatelia, ktorí nie sú v pracovnoprávnom pomere 
s mestom alebo nevykonávajú činnosť na základe zmluvy, resp. dohody s mestom Handlová  

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Mestské  zastupiteľstvo  Mesta Handlová  v súlade s   § 6 ods. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 
službách (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov  vydáva pre územie mesta nové VZN 
k problematike poskytovania sociálnych služieb, vrátane OS, platné od 04/2009. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Pre potreby OS využívame i služby dobrovoľníkov a aktivačných pracovníkov, v súlade s novomu 
miestnou legislatívou. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

OS poskytujeme naďalej na kvalitnej úrovni,  využívame i služby dobrovoľníkov a aktivačných 
pracovníkov, miestnu legislatívu nemeníme. Máme i zamestnancov na základe realizácie projektu 50i. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

V júni 2012 v súlade so zákonom č. 50/2012 o výške úhrad za sociálne služby MsZ prijalo Doplnok č. 2 
k VZN č. 3/2009, ktorým sa zmenila výška úhrad za opatrovateľskú službu v meste. Prijatiu Doplnku č. 
2 predchádzal prieskum (osobné návštevy opatrovaných) s cieľom zistiť reakcie na zvýšenie hodinových 
poplatkov a prieskum v rámci Slovenska o výškach poplatkov za opatrovateľskú službu v jednotlivých 
mestách.  

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie bolo splnené prijatím nového VZN v roku 2012. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie sociálne  

Spolupráca 
na realizácii: 

-  

Termín 
realizácie: 

december 2009 a kontinuálne 
ďalej Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 

 

Cieľ 4.2. Kvalitné a komplexné služby pre starších obyvateľov, najmä v domácom 
prostredí 
 

Nástroj 

4.2.1 Rozšírenie a rozvoj opatrovateľskej služby 

Opatrenie 

4.2.1.1 
Systematické monitorovanie záujmu obyvateľov mesta Handlová o poskytovanie opatrovateľskej služby 
a ďalších podporných služieb pre starších 
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Hodnotenie 
k 30.06.2009 

OS je jediná služba pre seniorov odkázaných na pomoc inej osoby, mesto vykonáva osvetu medzi 
občanmi a úzko spolupracuje s nemocnicou v meste, rovanko s obvodnými lekármi. Najväčšia 
informačná kampaň prebieha v súvislosti s implementáciou novej miestnej legislatívy.   

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Prebieha spolupráca s nemocnicou a lekármi, rovnako vyhľadávacia činnosť.  Registrujeme dlhodobý 
záujem o vytvorenie domova dôchodcov na území mesta.  

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Prebieha spolupráca s nemocnicou a lekármi, rovnako vyhľadávacia činnosť. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Základom plnenia opatrenia je úzka spolupráca s obvodnými lekármi, s nemocnicami v regióne, 
vyhľadávacou činnosťou a následnou spoluprácou s rodinou. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa i naďalej plní. S poskytovaním opatrovateľskej služby v meste sú občania spokojní. 
Vyhľadávacia a monitorovacia činnosť prebieha v úzkej spolupráci s obvodnými lekármi, 2. súkromnou 
nemocnicou v Handlovej a Nemocnicou Bojnice. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie sociálne  

Spolupráca 
na realizácii: 

- 

Termín 
realizácie: 

priebežne Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 

Opatrenie 

4.2.1.2 Priorizácia opatrovateľskej služby pri zostavovaní rozpočtu mesta v rámci sociálnej oblasti 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní – v schválenom rozpočte na rok 2009 sú zakomponované požiadavky ved. soc. odd. 
tak, aby boli finančne kryté potreby na odmeňovanie a ostatné náležitosti, vyplývajúce z príslušnej 
legislatívy (ZP, SF, bezpečnosť pri práci a v tej súvislosti smernica o poskytovaní ochranných pomôcok 
a pod.) pre počet opatrovateliek, vyplývajúci z opodstatných potrieb na túto službu odkázaných 
obyvateľov mesta. Zakomponované zmeny v rozpočte v súlade s novým zákonom so sociálnych 
službách. Zvýšenie príjmov a počtu zamestnancov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa plní – v schválenom rozpočte na rok 2010 sú zakomponované požiadavky ved. soc. odd. 
tak, aby boli finančne kryté potreby na odmeňovanie a ostatné náležitosti, vyplývajúce z príslušnej 
legislatívy (ZP, SF, bezpečnosť pri práci a v tej súvislosti smernica o poskytovaní ochranných pomôcok 
a pod.) pre počet opatrovateliek, vyplývajúci z opodstatných potrieb na túto službu odkázaných 
obyvateľov mesta. Zabezpečovať túto službu finančne sa mestu darí aj  pri obmedzených príjmových 
zdrojoch. Zvýšenie výdavkov na dohody a pre projekt 50i. Realizované i výdavky na kúpu ochranných 
pracovných pomôcok pre opatrovateľky mesta.  

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní – v schválenom rozpočte na rok 2011 sú zakomponované požiadavky ved. soc. odd. 
tak, aby boli finančne kryté potreby na odmeňovanie a ostatné náležitosti, vyplývajúce z príslušnej 
legislatívy (ZP, SF, bezpečnosť pri práci a v tej súvislosti smernica o poskytovaní ochranných pomôcok 
a pod.) pre počet opatrovateliek, vyplývajúci z opodstatných potrieb na túto službu odkázaných 
obyvateľov mesta. Zabezpečovať túto službu finančne sa mestu darí aj  pri neustále sa znižovaných  
príjmových zdrojoch. Potreby OS sú v rámci rouzpočtu mesta pokryté, vrátane projektu 50i. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní – v rozpočte na rok 2012 boli pokryté všetky finančné náležitosti vyplývajúce 
z legislatívy. Finančne zabezpečovať opatrovateľskú službu v meste sa mestu darí i napriek tomu, že sa 
nenavyšuje počet opatrovateliek a požiadavky občanov pokrývame prostredníctvom aktivačnej 
a dobrovoľníckej činnosti. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní -  v rozpočte na rok 2013 boli pokryté všetky finančné náležitosti vyplývajúce 
z legislatívy. Finančne zabezpečovať opatrovateľskú službu v meste sa mestu darí i napriek tomu, že sa 
nenavyšuje počet opatrovateliek a požiadavky občanov pokrývame prostredníctvom aktivačnej 
a dobrovoľníckej činnosti. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

. 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

ekonomické oddelenie ; oddelenie sociálne 

Spolupráca 
na realizácii: 

- 

Termín 
realizácie: 

od roku 2009 priebežne Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 

Opatrenie 
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4.2.1.3 
Zabezpečenie dostatočnej informovanosti občanov mesta Handlová o poskytovaní opatrovateľskej 
služby a ďalších podporných služieb 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Realizovaná informačná kampaň k novej miestnej legislatíve a novému kľúčovému zákonu o sociálnych 
službách. Informácie sú na webovej stránke, vrátane jednotlivých žiadostí. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Realizovaná informačná kampaň k novej miestnej legislatíve a novej sociálnej službe – prepravná 
služba. Priebežne aktualizujeme informácie  na webovej stránke, vrátane jednotlivých žiadostí. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

V rámci Handlovských novín a webovej stránky mesta sociálne oddelenie priebežne informuje o svojej 
činnosti, aktivitách a zmenách v sociálnej oblasti. Vykonávame informačné návštevy v Dennom centre. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Informovanosť občanov o poskytovaní opatrovateľskej služby zabezpečujeme prostrednictvom webovej 
stránky mesta, úzkou spoluprácou s Denným centrom,  s obvodnými lekármi a osobnými návštevami  
v domácnostiach seniorov.  

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní. Občania sú dostatočne informovaní všetkými dostupnými kanálmi o tejto sociálnej 
službe. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie sociálne  

Spolupráca 
na realizácii: 

hovorca / marketing 

Termín 
realizácie: 

od roku 2009 priebežne Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje, externé zdroje 

 

 
Cieľ 4.3. Dobudovanie infraštruktúry sociálnych služieb v meste 
 

Nástroj 

4.3.1 
Doplnenie chýbajúcich foriem zariadení sociálnych služieb a foriem sociálnej práce podľa potrieb 
obyvateľov 

Opatrenie 

4.3.1.1 Vybudovanie Centra sociálnych služieb  

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní. Pripravuje sa zámer vybudovania Senior centra, konzultujú sa možnosti získania 
externých zdrojov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa plní. Príprava veľkého projektu a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. 
Podaná projekt.žiadosť o poskytnutie NFP v máji 2010 na MPaRV SR  

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Projekt.žiadosť o NFP schválená, zmluva s MPaRV SR podpísaná. Prebieha predimplementačná fáza 
projektu  - VO. Rokovania o financovaní a prevádzke budúceho Senior centra.  

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní. Prebieha realizačná fáza projektu – stavebné úpravy objektu. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní. Realizačná fáza projektu bola ukončená. Budova Senior centra bola skolaudovaná. 
Pracuje sa na zabezpečení dodávky interiérového a IKT vybavenia. Paralelne prebehla registrácia 
neziskovej organizácie Senior centrum Handlová,n.o. Pripravuje sa výber.konanie na riaditeľa, riešia sa 
procesy pre zabezpečenie finančnej, technickej a personálnej prevádzky n.o. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie sociálne ; referát regionálneho rozvoja a strategického plánovania MsÚ 

Spolupráca 
na realizácii: 

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP; Spoločný obecný úrad  v Handlovej - Stavebný úrad ; 
oddelenie ekonomické 

Termín 
realizácie: 

2009-2011 a kontinuálne ďalej Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje, zdroje EU, štátny 
rozpočet, iné externé schémy 
pomoci 

Opatrenie 

4.3.1.2 Obnova sociálnej infraštruktúry rómskej osady  
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Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Podaná projektová žiadosť na Splnomocnenca vlády pre RK na projekt spracovania PD. Úspešná. 
Podaná žiadosť na realizáciu výstavbu bytov nižšieho štandardu na ŠFRB 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Podaná žiadosť na realizáciu výstavby bytov nižšieho štandardu na SFRB nebola úspešná. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

S ohľadom na povodne z augusta 2010 pozornosť a finančné prostriedky venované obnove 
infraštruktúry mesta, rómska osada nebola zasiahnutá.  

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

V hodnotiacom období neboli podávané žiadne projekty na obnovu sociálnej infraštruktúry rómskej 
osady. Havarijné situácie v oblasti bytového fondu riešime v úzkej spolupráci s MsBP, s.r.o. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

V hodnotiacom období neboli podávané žiadne projekty na obnovu sociálnej infraštruktúry rómskej 
osady. V spolupráci s MsBP Handlová, s.r.o. a pracovníkmi verejno prospešných prác sa riešia len 
havarijné situácie.  

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie sociálne 

Spolupráca 
na realizácii: 

referát regionálneho rozvoja a strategického plánovania MsÚ ; oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP; 
oddelenie ekonomické 

Termín 
realizácie: 

2011 - 2013 Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje, zdroje EU, štátny 
rozpočet, iné externé schémy 
pomoci 

Opatrenie 

4.3.1.3 
Vytvorenie podmienok na rozvoj komunitnej sociálnej práce a systematická podpora komunitnej 
sociálnej práce 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Mesto realizuje kontinuálne Projekt rozvoja služieb starostlivosti o skupiny občanov Mesta Handlová 
ohrozené sociálnym vylúčením, s prioritou na rómsku komunitu v termíne od 04/2008. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Mesto pokračuje v realizácii Projektu rozvoja služieb starostlivosti o skupiny občanov Mesta Handlová 
ohrozené sociálnym vylúčením, s prioritou na rómsku komunitu do 03/2010. Následne zamestnáva TSP 
a ATSP na vlastné náklady do schválenia pokračovania projektu. Nový projekt podaný vo 02/2010. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Mesto realizuje nový projekt ako kontinuálne pokračovanie projektov komunitnej práce s názvom 
Rozvoj služieb starostlivosti o skupiny občanov ohrozené sociálnym vylúčením, s osobitným zreteľom 
na marginalizovanú rómsku komunitu v Handlovej v termíne od  08/2010. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Pokračuje realizácia projektu „ Rozvoj služieb starostlivosti o skupiny občanov ohrozené sociálnym 
vylúčením, s osobitným zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu „ ktorý bude ukončený 
v auguste 2012. Mesto podalo žiadosť o zapojenie do Národného projektu terénnej sociálnej práce, ktorý 
by mal zabezpečiť kontinuálnu realizáciu terénnej sociálnej práce v meste od septembra 2012. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní. Od 1.9.2012 prebieha v meste Národný projekt Terénnej sociálnej práce, v rámci 
ktorého pracujú 2 terénni sociálni pracovníci a 3 ich asistenti. Projekt je financovaný FSR. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie sociálne  

Spolupráca 
na realizácii: 

referát regionálneho rozvoja a strategického plánovania; oddelenie ekonomické 

Termín 
realizácie: 

2008 - 2010 Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje, zdroje EU, štátny 
rozpočet, iné externé schémy 
pomoci 

 

SZ 5 KVALITNÉ VZDELÁVANIE A  ROZVOJ OB ČIANSKEJ 
INFRAŠTRUKTÚRY  

 
Cieľ 5.1. Skvalitnenie obsahu vzdelávania na školách 

 

Nástroj 

5.1.1 Koncepčný a systematický prístup samosprávy k oblasti školstva 
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Opatrenie 

5.1.1.1 Každoročné vyhodnocovanie a aktualizácia Koncepcie školskej politiky mesta Handlová 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní. Opatrenia koncepcie sa plnia, aktualizácia nie je zatiaľ potrebná. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa plní. Opatrenia koncepcie sa plnia, aktualizácia nie je potrebná. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní. Odborná pracovná komisia, (menovaná primátorom mesta), vypracovala návrhy na 
aktualizáciu Koncepcie v oblasti siete školských jedální, otvorenia nových elokovaných tried MŠ 
a zmeny sídla CVČ. Materiál pod názvom „Optimalizácia siete škôl a školských zariadení“ prerokovalo 
MsZ 30. júna 2011. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní. Podľa finančných možností sa plnia opatrenia navrhnuté odbornou komisiou 
(zriadenie výdajnej školskej jedálne na Dimitrovovej ul., zriadenie elokovanej triedy v priestoroch ZŠ 
Školská ul.). Ďalšia aktualizácia bude potrebná po schválení novely zákona o financovaní škôl (t.j. 
začiatok roka 2013). 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa čiastočne plní. Zrealizovalo sa opatrenie z aktualizácie „Zmena sídla CVČ RELAX a jeho 
presťahovanie do budovy Domu kultúry MH“. Taktiež bola spracovaná projektová dokumentácia na 
rekonštrukciu a prestavbu bytového domu na Školskej ul. na triedy materskej školy (t.j. opatrenie 
z aktualizácie). Ďalšia aktualizácia bude spracovaná po schválení avizovaných zmien všeobecne 
záväzných právnych predpisov, a dokumentov v oblasti výchovy a vzdelávania. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

Spoločný obecný úrad – školský úrad v Handlovej  

Spolupráca 
na realizácii: 

komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou MsZ; školy a školské zariadenia  

Termín 
realizácie: 

priebežne od roku 2008 Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje  

Opatrenie 

5.1.1.2 
Vypracovanie, vyhodnocovanie a aktualizácia strategických programov rozvoja škôl a školských 
zariadení 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní. Ciel, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy  na príslušný školský 
rok a vyhodnotenie jeho plnenia  obsahujú správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach škôl a školských zariadení, ktoré predkladá riaditeľ školy na vyjadrenie rade školy a na 
schválenie zriaďovateľovi do 31.októbra. Správy sú zverejnené na webovej stránke mesta.  

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa plní. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 
a školských zariadení za školský rok 2009/10 budú prerované MsZ na zasadnutí v októbri 2010. Správy 
následne budú zverejnené na webových stránkach škôl. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní. Správy za školský rok 2010/11 budú prerokované na októbrovom zasadnutí MsZ 
a následne zverejnené na webových stránkach škôl. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní. Správy za školský rok 2011/12 budú prerokované na MsZ v októbri 2012 a následne 
zverejnené na webových stránkach škôl. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní. Správy za školský rok 2012/13 budú prerokované na MsZ v októbri 2013 a následne 
zverejnené na webových stránkach škôl. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

riaditelia škôl a školských zariadení 

Spolupráca 
na realizácii: 

Spoločný obecný úrad – školský úrad v Handlovej; komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou MsZ 

Termín 
realizácie: 

priebežne od roku 2009 Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje, externé zdroje 

Opatrenie 

5.1.1.3 
Finančná podpora školám pri využívaní inovačných foriem výučby na realizovanie špecifických 
vzdelávacích programov v rámci platných legislatívnych možností 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa neplní – nedostatok finančných prostriedkov na rozvojové projekty, realizujú sa len nutné 
výdavky.     
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Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa neplní – pokračuje krízový režim financovania.  

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa neplní – pokračuje krízový režim financovania. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa neplní – nedostatok finančných prostriedkov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa neplní – nedostatok finančných prostriedkov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

Spoločný obecný úrad – školský úrad v Handlovej 

Spolupráca 
na realizácii: 

komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou MsZ; základné školy 

Termín 
realizácie: 

od roku 2008 Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje, zdroje EU, štátny 
rozpočet, iné externé schémy 
pomoci 

 

Nástroj 

5.1.2 Posilňovanie individualizácie vyučovania a formatívneho charakteru edukácie 

Opatrenie 

5.1.2.1 
Vytváranie podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom zabezpečenia 
informačných a komunikačných technológií na školách  

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní. Na ZŠ MC vybudované tri nové učebne (jazyková, počítačová a multimediálna). Na 
ZŠ MN boli zakúpené 2 noteboky, 2 dataprojektory a 8 počítačov. Učitelia sa vzdelávajú v oblasti 
integrácie IKT do vyučovania.  

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa plní. Materská škola Ul. SNP 27, Handlová v rámci projektu „Vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania“ získala výpočtovú a didaktickú 
techniku, (10ks stolových počítačov s príslušenstvom, 2ks televízorov Samsung, 2ks digitálnych 
fotoaparátov, 20ks didaktických pomôcok, 10ks aplikačných softvérov, 10ks MP3 prehrávačov). 
Pomôcky boli prerozdelené podľa počtu tried do jednotlivých zariadení.  

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní. Na ZŠ máme v súčasnosti 164 počítačov a 8 interaktívnych tabúľ. IKT je pravidelne 
využívaná na vyučovaní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní. Základné školy zabezpečujú IKT z vlastných pridelených rozpočtov. Na ZŠ máme 
v súčasnosti 200 ks počítačov, notebookov a tabletov a 17 interaktívnych tabúľ. IKT je pravidelne 
využívaná na vyučovaní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní. Podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v oblasti IKT školy zlepšujú z 
vlastných pridelených rozpočtov, z príspevkov pre žiakov zo SZP a finančnými prostriedkami získanými 
výhrami v súťažiach. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

riaditelia škôl a školských zariadení  

Spolupráca 
na realizácii: 

Spoločný obecný úrad – školský úrad v Handlovej 

Termín 
realizácie: 

od roku 2008 Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje, zdroje EU, štátny 
rozpočet, iné externé schémy 
pomoci 

Opatrenie 

5.1.2.2 
Zabezpečenie špeciálno-pedagogickej starostlivosti všetkým žiakom so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní. Špeciálno-pedagogická starostlivosť v školskom roku 2008/09 bola zabezpečená 11 
individuálne integrovaným žiakom. Najviac individuálne integrovaných žiakov, t.j. 6, navštevovalo ZŠ 
Morovnianska cesta. Na tejto škole pôsobí školský špeciálny pedagóg a asistent učiteľa. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa plní. V šk.r. 2009/10 bola zabezpečená špeciálno-pedagogická starostlivosť 7 začleneným 
(individuálne integrovaným) žiakom. Najviac individuálne integrovaných žiakov, t.j. 5, navštevovalo 
ZŠ, Morovnianska cesta. Na tejto škole pôsobí školský špeciálny pedagóg a asistent učiteľa. 
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Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní. V šk.r. 2010/11 bola zabezpečená špeciálno-pedagogická starostlivosť 15 začleneným 
(individuálne integrovaným) žiakom. Najviac individuálne integrovaných žiakov, t.j. 7, navštevovalo 
ZŠ, Morovnianska cesta. Na škole pôsobí školský špeciálny pedagóg a asistent učiteľa. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní. V šk.r. 2011/12 bola zabezpečená špeciálno-pedagogická starostlivosť 18 začleneným 
(individuálne integrovaným) žiakom. Najviac individuálne integrovaných žiakov, t.j. 7, navštevovalo 
ZŠ, Morovnianska cesta. V školskom roku 2011/12 pôsobil na menovanej škole asistent učiteľa školský 
špeciálny pedagóg na čiastočný úväzok. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní. V šk.r. 2012/13 bola zabezpečená špeciálno-pedagogická starostlivosť 28 začleneným 
(individuálne integrovaným) žiakom. Na ZŠ Morovnianska cesta pôsobí školský špeciálny pedagóg. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

riaditelia škôl a školských zariadení  

Spolupráca 
na realizácii: 

Spoločný obecný úrad – školský úrad v Handlovej; mimovládne organizácie 

Termín 
realizácie: 

od roku 2009 Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje, externé zdroje 

Opatrenie 

5.1.2.3 
Príprava a realizácia koncepcie rozvoja vzdelávania pre znevýhodnené skupiny  ÚPRAVA : Realizácia 
úloh a opatrení celoslovenských strategických a koncepčných dokumentov v oblasti vzdelávania detí 
a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.  

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní.  

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Problematika je čiastkovo rozpracovaná v rámci školských vzdelávacích programov. (napr. nultý ročník, 
kurzy základného vzdelania). Samotná koncepcia nie je spracovaná. ÚPRAVA: zmena termínu 
realizácie - 2012 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

V plnení. ÚPRAVA: zmena termínu realizácie na rok 2012 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní čiastočne. Do školských vzdelávacích programov sú zapracované úlohy a opatrenia 
z celonárodných koncepčných dokumentov (napr. Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania 
rómskej populácie 2005 – 2015, Stratégia SR pre integráciu Rómov do  roku 2020). ZŠ Morovnianska 
cesta Handlová, ktorú navštevuje cca 20% z celkového počtu žiakov školy zo sociálne znevýhodneného 
prostredia realizuje od septembra 2012 celodenný výchovný systém „Do školy bez tašky“ v rámci 
implementácie národného projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii 
marginalizovaných rómskych komunít“, ktorý je financovaný z operačného programu Vzdelávanie. 
Help, n.o. realizuje školenia, rekvalifikačné kurzy pre znevýhodnené skupiny dospelých. Koncepcia 
zatiaľ nie je spracovaná. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní. ZŠ Morovnianska cesta realizuje národný projekt „Vzdelávaním pedagogických 
zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ (MRK 1) financovaný z operačného 
programu Vzdelávanie. V rámci projektu škola realizuje celodenný výchovný systém. Škola  zamestnáva 
3 asistentov učiteľa žiakov zo sociálneho znevýhodneného protredia (2 asistenti sú financovaní 
z projektu MRK1, 1 asistent z nenormatívnych príspevkov školy zo štátneho rozpočtu). 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

školy a školské zariadenia (ÚPRAVA od 01.07.2012) 

( PÔVODNE: Spoločný obecný úrad – školský úrad v Handlovej ) 

Spolupráca 
na realizácii: 

Spoločný obecný úrad – školský úrad v Handlovej (ÚPRAVA od 01.07.2012) 

(PÔVODNE: školy a školské zariadenia; komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou MsZ; 
mimovládne organizácie)  

Termín 
realizácie: 

2010 a kontinuálne ďalej Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 

 

Cieľ 5.2. Modernizácia škôl a školských zariadení  
 

Nástroj 

5.2.1 Vytváranie podmienok pre viaczdrojové financovanie škôl a školských zariadení 
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Opatrenie 

5.2.1.1 
Uplatňovanie pravidiel vo financovaní originálnych školských kompetencií, každoročné vyčleňovanie 
najmenej 4% z podielových daní na kapitálové výdavky pre oblasť školstva 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Schválený rozpočet na rok 2009 do hodnoteného obdobia prešiel 1. rozpočtovým opatrením – po 1. 
úprave sa počítalo s celkovým vyčlenením finančných prostriedkov pre oblasť školstva vo výške 37,5%, 
s kapitálovými prostriedkami sa nezvažovalo, vzhľadom na skutočnosť, že sme sa uchádzali 
o prostriedky zo ŠR a EÚ a v prípade úspešnosti sa budú projekty v oblasti školstva realizovať 
v nasledujúcom roku.  Uvedený objem finančných prostriedkov  predstavoval aj dofinancovanie potrieb 
na prenesený výkon v oblasti školstva. 

Odporúčam uvedené opatrenie zrušiť vzhľadom na nemožnosť jeho aplikácie v praxi v súčasnej dobe – 
prognózy vývoja podielovej dane sú nejednoznačné, v súčasnej finančnej situácii príjem nemá rastúcu 
tendenciu a samosprávy by mohli odporučenie vyčleniť z podielovej dane reálne získanej až v decembri 
príslušného roka.  

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

V rámci schváleného záverečného účtu za rok 2009 a predloženého hospodárenia škôl a šk. zariadení 
predstavovali reálne kapitálové výdavky na školstvo 2%  a celkové výdavky na školstvo aj s kapit. 
výdavkami 33%. Zdôvodnenie – celková finančná  situácia a nariadenie vedenia mesta realizovať 
úsporné opatrenia v rámci všetkých mestských organizácií vo väzbe na klesajúci objem príjmov 
z podielovej dane do rozpočtu mesta. 

Schválený rozpočet na rok 2010 do hodnoteného obdobia prešiel 1. rozpočtovým opatrením – po 1. 
úprave sa počítalo s celkovým vyčlenením finančných prostriedkov pre oblasť školstva vo výške 
38,41%,v rámci nich s kapitálovými prostriedkami sa v súvislosti so zahájením úspešných projektov   
zvažovalo vo výške 3,94%, čo predstavuje financovanie nevyhnutných výdavkov na akcie plne hradené 
z prostriedkov mesta, ako i v súvislosti so spolufinancovaním projektov. 

Odporúčam uvedené opatrenie zrušiť vzhľadom na nemožnosť jeho aplikácie v praxi v súčasnej dobe – 
prognózy vývoja podielovej dane sú nejednoznačné, v súčasnej finančnej situácii príjem nemá rastúcu 
tendenciu a samosprávy by mohli odporučenie vyčleniť z podielovej dane reálne získanej až v decembri 
príslušného roka. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

V rámci schváleného záverečného účtu za rok 2010 sa konštatoval reálny príjem z podielovej dane len 
na úrovni 80%  príjmu za rok 2009 a predstavoval 86,84% upraveného rozpočtu. V rámci predloženého 
hospodárenia škôl a šk. zariadení predstavovali reálne kapitálové výdavky na školstvo 3,93%  a celkové 
výdavky na školstvo aj s kapit. výdavkami 40,78%. 

Schválený rozpočet na rok 2011 do hodnoteného obdobia prešiel 1. rozpočtovým opatrením – po 1. 
úprave sa počítalo s celkovými príjmami z podielovej dane o 12% vyššími ako bola skutočnosť r. 2010. 

 V rozpočte sa tiež počítalo s vyčlenením finančných prostriedkov pre oblasť školstva vo výške 
34,60%,v rámci nich sa s  kapitálovými prostriedkami  v súvislosti s prebiehajúcimi  projektmi   
zvažovalo vo výške 32,86%, čo predstavuje financovanie nevyhnutných výdavkov na akcie plne hradené 
z prostriedkov mesta, ako i v súvislosti so spolufinancovaním projektov. 

Odporúčam uvedené opatrenie zrušiť vzhľadom na nemožnosť jeho aplikácie v praxi v súčasnej dobe – 
prognózy vývoja podielovej dane sú nejednoznačné, v súčasnej finančnej situácii príjem  má klesajúcu 
tendenciu a vyhláška má pre mesto  len odporúčajúci charakter. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Odporúčam uvedené opatrenie zrušiť vzhľadom na nemožnosť jeho aplikácie v praxi v súčasnej dobe – 
prognózy vývoja podielovej dane sú nejednoznačné, v súčasnej finančnej situácii príjem  má klesajúcu 
tendenciu a vyhláška má pre mesto  len odporúčajúci charakter. Pri zachovaní doterajšej siete zariadení 
s originálnou kompetenciou v oblasti školstva mesto má povinnosť vyčleniť v rozpočte prioritne zdroje 
na mzdy a prevádzkové výdavky týchto zariadení. Nakoľko príjem z podielovej dane má klesajúcu 
tendenciu a prognózy  v rámci roka sú niekoľkokrát MF SR upresňované a aktualizované, je tento postup 
veľmi zložitý. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa neplní –  jeho aplikácia v praxi je veľmi zložitá, keď príjem z podielovej dane má 
v priebehu roka aj medziročne klesajúcu tendenciu. Mesto problematicky vyčleňuje  zodpovedajúci 
objem  prostriedkov na osobné  výdavky vrátane legislatívne schváleného  5 % -tného  zvýšenia  miezd 
pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom v školstve a v obmedzenej výške na prevádzku. 
Kapitálové výdavky sú rozpočtované len na už zrealizované projekty na úhradu dojednaných splátok. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie ekonomické  

Spolupráca 
na realizácii: 

Spoločný obecný úrad - školský úrad v Handlovej; komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou MsZ 

Termín 
realizácie: 

od roku 2008 Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 
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Opatrenie 

5.2.1.2 
Aktívne získavanie grantov zo štátneho rozpočtu, fondov EÚ a ďalších externých zdrojov na 
financovanie projektov škôl a školských zariadení 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní. V oblasti školstva bolo v šk.roku 2008/09 spracovaných a podaných 16 projektov na 
získanie finančných prostriedkov, zameraných na vzdelávanie, rozvoj športu, elektronizáciu, 
rekonštrukciu a budovanie ihrísk pri školách. Úspešní sme boli v 5 prípadoch a neúspešní v 10 
prípadoch. Jeden projekt je v súčasnosti v procese schvaľovania. Z 5 úspešných projektov sú 3 projekty 
zrealizované a 2 projekty sú v realizácií. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa plní. Podané 4 projekty so zameraním na vzdelávanie, rozvoj športu, elektronizáciu, 
rekonštrukciu a budovanie ihrísk pri školách. Schválené 2 projekty. V š. roku 2009/10 sa realizovali 2 
veľké projekty v oblasti školstva („Prestavba, zateplenie a zriadenie nových učební ZŠ Mierové 
námestie“ a I. a II. etapa  projektu „Modernizácia osvetľovacej sústavy – Zdravé svetlo“). 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní. Podané 4 projekty so zameraním na vzdelávanie, rozvoj športu a elektronizáciu škôl. 
Schválených 0 projektov. Realizácia III. etapy projektu „Modernizácia osvetľovacej sústavy – Zdravé 
svetlo“.  

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní – ZŠ Morovnianska cesta zapojená do celonárodného projektu „Vzdelávaním 
pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“, financovaného 
z operačného programu Vzdelávanie, trvanie projektu 40 mesiacov, do júna 2012 realizácia prípravných 
aktivít. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní, školy a škôlky sa priebežne uchádzajú o financie na vlastné projekty. ZŠ 
Morovnianska cesta realizuje národný projekt „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii 
marginalizovaných rómskych komunít“ (MRK 1). MŠ Ul. SNP zapojená do národného projektu 
„Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni vzdelávania“ (MRK 2) – realizácia 
prípravných aktivít.  
CVČ RELAX – finančná podopora z programu ADAM 2 (projekt „Je to o nás“) a z programu Mládež 
v akcii (projekt „Sme v tom spolu“). 
Taktiež boli získané finančné protriedky na malé projekty škôl a školských zariadení, napr. od Nadácie 
Volswagen – ZŠ Školská, Nadácia Orange – CVČ RELAX, 
Ostatné úspešné projekty: ZŠ MN - „Zelená  budúcnosť“ VSE (RWE GROUP, Košice); ZŠ Školská - 
„Ekologické autíčko - práca s odpadovým materiálom v 1.ročníku (Volkswagen Slovakia Bratislava); 
MŠ SNP -  „Malý dopraváčik a zdravotník“ (Nadácia Allianz „Žiadosť o podporu v rámci bezpečnosti 
dopravy“); ZŠ MC - „Rodičia, potrebujeme Vás“ (JUVENTA / Grantová výzva) 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

referát regionálneho rozvoja a strategického plánovania ; riaditelia škôl a školských zariadení 

Spolupráca 
na realizácii: 

oddelenie ekonomické ; komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou MsZ 

Termín 
realizácie: 

od roku 2008 Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje, zdroje EU, štátny 
rozpočet, iné externé schémy 
pomoci 

 

Nástroj 

5.2.2 Renovácia a modernizácia škôl a školských zariadení 

Opatrenie 

5.2.2.1 Rekonštrukcia ZŠ Morovnianska cesta, ZŠ Školská a ZŠ Mierové námestie 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní. Podané 3 projekt. žiadosti na rekonštrukciu všetkých 3 základných škôl. Schválená 1 - 
ZŠ Morovnianska cesta. Realizácia rekonštrukciu od 2008.  

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa plní. Podané 2 projekt. žiadosti na rekonštrukciu ZŠ základných škôl na Mierovom námestí 
a Školskej ul. Schválená v poradí druhá ZŠ - na Mierovom námestí. Ukončenie realizácie projektu 
rekonštrukcie ZŠ MC v júni 2010, finančné vyrovnanie neskôr. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní. Ukončenie realizácie projektu rekonštrukcie ZŠ Mierové námestie v apríli 2011, 
finančné vyrovnanie neskôr. Projekt. žiadosť na ZŠ Školská nepodaný z dôvodu nevyhlásenia 
relevantnej výzvy.  

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní. Ukončenie realizácie projektu rekonštrukcie ZŠ Morovnianska cesta a ZŠ Mierové 
námestie. Projektová žiadosť na rekonštrukciu ZŠ Školská nebola podaná z dôvodu nevyhlásenia 
relevantnej výzvy. 
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Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní. Prebieha následný monitoring projektu rekonštrukcie ZŠ Morovnianska cesta a ZŠ 
Mierové námestie. Projektová žiadosť na rekonštrukciu ZŠ Školská nebola podaná z dôvodu 
nevyhlásenia relevantnej výzvy. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

referát regionálneho rozvoja a strategického plánovania  

Spolupráca 
na realizácii: 

riaditelia škôl; oddelenie ekonomické;  oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP; Spoločný obecný úrad 
– stavebný úrad v Handlovej  

Termín 
realizácie: 

2008-2013 Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje, zdroje EU, štátny 
rozpočet, iné externé schémy 
pomoci 

Opatrenie 

5.2.2.2 Rekonštrukcia materských škôl, základnej umeleckej školy a centra voľného času (CVČ) 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní čiastočne. Pripravuje sa projektová dokumentácia na materskú školu SNP. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa plní. Podaná projekt. žiadosť na rekonštrukciu MŠ SNP. Neúspešná. CVČ zatepľuje časť 
fasády a vymieňa okná z vlastných zdrojov.  

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní. Pripravuje sa projektová dokumentácia na ostatné 3 elokované pracoviská MŠ. Podaná 
žiadosť na dotáciu na dokončenie fasády CVČ. Neúspešná. CVČ rekonštruuje vstupné schodisko (zdroje 
mesta) 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní  čiastočne z dôvodu nevyhlásenia relevantnej výzvy na podanie projektovej žiadosti. Je 
vypracovaná projektová dokumentácia na 3 elokované pracoviská MŠ.  

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní  čiastočne z dôvodu nevyhlásenia relevantnej výzvy na podanie projektovej žiadosti. 
CVČ presťahované do budovy Domu kultúry MH – čiastočná rekonštrukcia priestorov pre potreby CVČ. 
Spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu a prestavbu bytového domu na Školskej ul. na 
triedy materskej školy a  na 3 elokované pracoviská MŠ. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

referát regionálneho rozvoja a strategického plánovania ;  riaditelia MŠ, ZUŠ a CVČ 

Spolupráca 
na realizácii: 

oddelenie ekonomické; oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP; Spoločný obecný úrad – stavebný úrad 
v Handlovej 

Termín 
realizácie: 

2008-2013 Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje, zdroje EU, štátny 
rozpočet, iné externé schémy 
pomoci 

 

Nástroj 

5.2.3 Zlepšenie vybavenia škôl a školských zariadení 

Opatrenie 

5.2.3.1 Postupné zvyšovanie a skvalitňovanie vybavenia škôl a školských zariadení školskými pomôckami 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní. Školy a šk. zariadenia mesta zvyšujú a skvalitňujú úroveň vybavenia z  poskytnutých 
finančných prostriedkov (normatívne – prenesený výkon), príp. z prostriedkov z výnosu dane. Na 
základe vyjadreného súhlasu MZ ostatné príjmy z prenájmov, školného, sponzorské a ďalšie využívajú 
v plnej výšky na tento účel v rámci svojich upravovaných rozpočtov. Zriaďovateľ v plnom rozsahu 
poskytuje školám a školským zariadeniam finančné prostriedky na zlepšenie materiálneho vybavenia 
z mesačného príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením detí 
a žiakov v školách a školských zariadeniach (tzv. školné). Z týchto prostriedkov a normatívnych 
príspevkov základných škôl sa obnovujú učebné pomôcky, didaktická technika, hračky, zariadenie 
a ďalšie vybavenie tried.  

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa plní. Školy a šk. zariadenia mesta zvyšujú  a skvalitňujú úroveň vybavenia z  poskytnutých 
finančných prostriedkov  (normatívne – prenesený výkon), príp. z prostriedkov z výnosu dane. Na 
základe vyjadreného súhlasu MZ ostatné príjmy z prenájmov, školného, sponzorské a ďalšie využívajú 
v plnej výšky na tento účel v rámci svojich upravovaných rozpočtov. Hlavné finančné zdroje: príspevky 
rodičov (školné), normatívne príspevky, fondy EÚ (v rámci rekonštrukcie ZŠ MC a ZŠ MN)  
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Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní. Hlavné finančné zdroje: príspevky rodičov (školné), normatívne príspevky. Školy 
a šk. zariadenia mesta zvyšujú a skvalitňujú úroveň vybavenia z  poskytnutých finančných prostriedkov  
(normatívne – prenesený výkon), príp. z prostriedkov z výnosu dane. Na základe vyjadreného súhlasu 
MZ ostatné príjmy z prenájmov, školného, sponzorské a ďalšie využívajú v plnej výšky na tento účel 
v rámci svojich upravovaných rozpočtov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní v rámci finančných možností. Hlavné finančné zdroje: normatívne príspevky v ZŠ a 
príspevky rodičov (školné). 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní v rámci finančných možností. Hlavné finančné zdroje: normatívne príspevky v ZŠ a 
príspevky rodičov (školné). Školy úroveň vybavenia vzdelávacieho procesu skvalitňujú poskytnutými 
finančnými prostriedkami  (normatívne – prenesený výkon, príspevky pre žiakov zo SZP), ostatnými 
príjmami z prenájmov, rodičovských a sponzorských príspevkov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie ekonomické; riaditelia škôl a školských zariadení 

Spolupráca 
na realizácii: 

komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou MsZ; mimovládne organizácie, sponzori 

Termín 
realizácie: 

priebežne Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje, zdroje EU, štátny 
rozpočet, iné externé schémy 
pomoci 

Opatrenie 

5.2.3.2 
Realizácia projektov zameraných na informatizáciu a internetizáciu škôl a školských zariadení, 
vybavenie škôl počítačmi 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie plnené – mesto získalo účelové finančné prostriedky zo zdrojov ŠR a EÚ na rekonštrukciu 
objektu ZŠ MC, v rámci ktorej sa zriadi počítačová (18 počítačov) a  jazyková učebňa. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie plnené – v rámci úspešného projektu mesto ukončilo realizáciu rekonštrukcie ZŠ MC 
a vybavenie jazykovej a počítačovej učebne, realizuje  sa v rámci rekonštrukcia objektu ZŠ MN, v rámci 
ktorej sa zriadi počítačová (18 počítačov) a jazyková učebňa. Interaktívne tabule a počítače 
zabezpečovali školy aj z finančných darov a sponzorsky. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie plnené – v rámci úspešného projektu mesto ukončilo  rekonštrukciu objektu ZŠ MN, v rámci 
ktorej zriadilo počítačovú a jazykovú učebňu.  Interaktívne tabule a počítače zabezpečovali školy aj zo 
získaných sponzorských finančných darov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní. Medziročne sa zvýšil počet počítačov, notebookov a tabletov na ZŠ o 36 ks, počet 
interaktívnych tabúľ sa zdvojnásobil (jún 2011 8 ks, jún 2012 17 ks). IKT techniku zabezpečujú školy 
z vlastných prostriedkov (normatívne príspevky, sponzori) a projektov (ZŠ Morovnianska cesta).   

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní. IKT techniku zabezpečujú školy z vlastných prostriedkov (normatívne príspevky, 
sponzori) a projektov (ZŠ  Školská –očakávame schválenie prostriedkov  na revitalizáciu). V ZŠ sme 
mali pre potreby vzdelávacieho procesu k 30.06.2013 142 počítačov a 20 interaktívnych tabúľ, 56 
notebookov, 4 tablety; v MŠ 25 počítačov a 5 notebookov. Učebne IKT boli pravidelne, i keď niekedy 
s technickými problémami, využívané v edukácii.   

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie ekonomické; riaditelia škôl a školských zariadení 

Spolupráca 
na realizácii: 

komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou MsZ; mimovládne organizácie, sponzori 

Termín 
realizácie: 

priebežne Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje, zdroje EU, štátny 
rozpočet, iné externé schémy 
pomoci 

 

Cieľ 5.3. Otvorenie školy verejnosti a rozvoj celoživotného vzdelávania 
 

Nástroj 

5.3.1 Realizácia modelu otvorenej školy 

Opatrenie 
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5.3.1.1 
Realizácia programov otvorenej školy smerujúcich k tomu, aby školy okrem základných vzdelávacích 
aktivít ponúkali aj doplnkové vzdelávacie aktivity, mimoškolské aktivity a služby a stali sa centrom 
vzdelávania so všetkými súvislosťami 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní. Realizuje sa záujmové vzdelávanie v rámci projektu „Vzdelávacie poukazy“. ZUŠ 
poskytuje vzdelávanie aj dospelým uchádzačom. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa plní. Realizuje sa záujmové vzdelávanie v rámci projektu „Vzdelávacie poukazy“. ZUŠ 
poskytuje vzdelávanie aj dospelým uchádzačom. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní. Realizuje sa záujmové vzdelávanie v rámci projektu „Vzdelávacie poukazy“. ZUŠ 
poskytuje vzdelávanie aj dospelým uchádzačom. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní. Realizuje sa záujmové vzdelávanie v rámci projektu „Vzdelávacie poukazy“. ZUŠ 
a CVČ poskytujú vzdelávanie aj dospelým uchádzačom. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní. Realizuje sa záujmové vzdelávanie v rámci projektu „Vzdelávacie poukazy“ a v rámci 
celodenného výchovného systému v národnom projekte MRK1. ZUŠ a CVČ poskytujú vzdelávanie aj 
dospelým uchádzačom. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

riaditelia základných škôl 

Spolupráca 
na realizácii: 

Spoločný obecný úrad - školský úrad v Handlovej, komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou MsZ, 
mimovládne organizácie 

Termín 
realizácie: 

od roku 2008 Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje, zdroje EU, štátny 
rozpočet, iné externé schémy 
pomoci 

 

Nástroj 

5.3.2 Podpora celoživotného vzdelávania 

Opatrenie 

5.3.2.1 
Podpora ďalšieho vzdelávania. Využívanie základných a stredných škôl ako základu systému ďalšieho 
vzdelávania, podpora vzdelávacích inštitúcií a mimovládnych organizácií pri realizácii projektov 
celoživotného a neformálneho vzdelávania, ako aj informálneho učenia sa 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní – realizuje sa prostredníctvom pravidelnej záujmovej činnosti v krúžkoch pre deti, 
mládež a dospelých záujemcov v úzkej spolupráci so základnými a strednými školami, občianskymi 
združeniami a športovými klubmi. Ďalšie vzdelávanie sa uskutočňuje v rámci možností a podmienok 
jednotlivých škôl. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa plní – realizuje sa prostredníctvom pravidelnej záujmovej činnosti v krúžkoch pre deti, 
mládež a dospelých záujemcov v úzkej spolupráci so základnými a strednými školami, občianskymi 
združeniami a športovými klubmi. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov sa uskutočňuje 
v súlade s plánmi kontinuálneho vzdelávania na šk. rok 2009/10, ktoré vydal po vyjadrení zriaďovateľa 
riaditeľ školy. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní – realizuje sa prostredníctvom pravidelnej záujmovej činnosti v krúžkoch pre deti, 
mládež a dospelých záujemcov v úzkej spolupráci so základnými a strednými školami, občianskymi 
združeniami a športovými klubmi. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov sa uskutočňuje 
v súlade s plánmi kontinuálneho vzdelávania na šk. rok 2010/11, ktoré vydal po vyjadrení zriaďovateľa 
riaditeľ školy. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní – realizuje sa prostredníctvom pravidelnej záujmovej činnosti v krúžkoch pre deti, 
mládež a dospelých záujemcov v úzkej spolupráci so základnými a strednými školami, občianskymi 
združeniami a športovými klubmi. Neformálne vzdelávanie bolo zamerané na zdravý životný štýl 
a protidrogovú agendu...... 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov podľa plánov kontinuálneho vzdelávania na šk. rok 
2011/12. 



Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová (2008 – 2013) 

 

 - 117 - 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní realizáciou pravidelnej záujmovej činnosti v krúžkoch v ZŠ, MŠ CVČ a aktivitami pre 
deti a mládež v úzkej spolupráci škôl s občianskymi združeniami a športovými klubmi.. 

Členovia DaMP-u a vedúci záujmových útvarov v CVČ, ako aj ich členovia (spolu 8 osôb), sa zúčastnili 
neformálneho vzdelávania v rámci národného projektu KomPrax. Výstupom bolo 6 úspešných projektov 
– podujatí, ktoré sa v priebehu školského roka 2012/2013 zrealizovali. 

Celoživotné vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl sa uskutočňuje v súlade s plánmi 
kontinuálneho vzdelávania na šk. rok 2012/13. 

V prvom polroku sa zúčastnila 1 pracovníčka DK MH neformálneho projektového vzdelávania pre prácu 
s mládežou v rámci národného projektu KomPrax. Z finančných dôvodov nemôžeme našim 
zamestnancom umožniť ďalšie odborné vzdelávanie okrem ekonómky, ktorá sa zúčastnila 6 školení 
súvisiacich s výkonom jej práce v oblasti účtovníctva, ekonomiky a personalistiky. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

základné školy; Centrum voľného času; Základná umelecká škola; Dom kultúry 

Spolupráca 
na realizácii: 

Spoločný obecný úrad - školský úrad v Handlovej; stredné školy; mimovládne organizácie 

Termín 
realizácie: 

priebežne Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje, zdroje EU, štátny 
rozpočet, iné externé schémy 
pomoci 

Opatrenie 

5.3.2.2 
Vzdelávacie programy pre manažment a zamestnancov miestneho úradu, rozpočtových a príspevkových 
organizácií mesta  

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa čiastočne plní. Zastrešujú riaditelia organizácií a prednosta MsÚ. Školský úrad nemá na 
realizáciu opatrenia potrebné kompetencie ani finančné prostriedky. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa plní. Inovačné funkčné vzdelávanie pedagogických zamestnancov absolvovalo 5 riaditeľov 
a zástupcov škôl. Zastrešujú riaditelia organizácií a prednosta MsÚ. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní. 1 riaditeľ a 1 zástupca navštevuje funkčné vzdelávanie vedúcich pedagogických 
zamestnancov. Zastrešujú riaditelia organizácií a prednosta MsÚ. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní.  

MŠ: Na vzdelávacie programy „Manažment v MŠ“ boli prihlásení 4 vedúci pedagogickí zamestnanci  
MŠ (riaditeľka a 3 zástupkyne) – vzdelávanie sa zatiaľ nerealizovalo;  

ZUŠ: 1 riaditeľ a 1 zástupca navštevovali a ukončili funkčné vzdelávanie vedúcich pedagogických 
zamestnancov,  

ZŠ: 2 zástupcovia ZŠ navštevovali funkčné vzdelávanie (z toho 1 zástupca aj ukončil) 

ŠKD: 1 vedúca ŠKD navštevovala a ukončila funkčné vzdelávanie Príprava vedúcich pedagogických 
zamestnancov.   

Zastrešujú riaditelia organizácií a prednosta MsÚ. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

V šk. roku 2012/13 ukončila funkčné inovačné vzdelávanie riaditeľka MŠ a zástupkyňa RŠ pre 1. 
stupeň. Riaditeľka a zástupkyňa MŠ navštevovali vzdelávanie pre vedúcich pedagogických 
zamestnancov „Inovácie v didaktike“.  

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

prednosta; riaditelia organizácií 

Spolupráca 
na realizácii: 

Spoločný obecný úrad – školský úrad v Handlovej; komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou 
MsZ; školy a školské zariadenia; mimovládne organizácie 

Termín 
realizácie: 

od roku 2008 Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje, zdroje EU, štátny 
rozpočet, iné externé schémy 
pomoci 

 

Cieľ 5.4. Podpora detí a mládeže   
 

Nástroj 

5.4.1 Koncepčný a systematický prístup mestskej samosprávy k rozvoju a k podpore detí a mládeže 
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Opatrenie 

5.4.1.1 
Príprava a schválenie Koncepcie práce s deťmi a mládežou Mesta Handlová na roky 2008 – 2013 so 
zahrnutím úloh vyplývajúcich z Kľúčových oblastí a plánov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži 
v Slovenskej republike na roky 2008 – 2013 a z nového zákona o podpore práce s mládežou  

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní. V novembri 2008 schválilo MsZ zámer vypracovať Koncepciu práce s deťmi 
a mládežou na roky 2009 – 2013 v gescii CVČ Relax. Pripravuje sa návrh novej koncepcie. Zastrešuje 
CVČ RELAX. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie splnené. MsZ schválilo dokument Koncepcia práce s deťmi a mládežou Mesta Handlová dňa 
25.02.2010. Koncepcia nemá časovo vymedzené obdobie, t.j. roky 2008-2013; bude sa aktualizovať 
prostredníctvom dvojročných akčných plánov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie splnené (viď vyššie). 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie splnené (viď vyššie). 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie splnené (viď vyššie). 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

Centrum voľného času; komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou MsZ  

Spolupráca 
na realizácii: 

školy a školské zariadenia, Základná umelecká škola, mimovládne organizácie 

Termín 
realizácie: 

2008 Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 

Opatrenie 

5.4.1.2 
Každoročné vyhodnocovanie Koncepcie práce s deťmi a mládežou Mesta Handlová na roky 2008 – 
2013, aktualizácia koncepcie 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie v plnení. Zmena termínu vyhodnotenie koncepcie: správu o plnení opatrení Koncepcie práce  
s deťmi a mládežou do roku 2008 bude súčasťou predloženej novej Koncepcie práce s deťmi 
a mládežou.  

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie je splnené. Odpočet plnenia koncepcie do roku 2008 predložený na prerokovanie MsZ 
25.02.2010 ako príloha novej Koncepcie práce s deťmi a mládežou. Nesplnené opatrenia v oblasti 
„Životný štýl a voľný čas“ a „Participácia“ boli zapracované do návrhu novej koncepcie. Koncepcia sa 
bude vyhodnocovať v dvojročných časových intervaloch v súlade s akčnými plánmi. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

27.1.2011 MsZ schválilo Návrh akčných plánov na plnenie opatrení Koncepcie práce s deťmi 
a mládežou Mesta Handlová na roky 2011-12. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní. Materiál „Vyhodnotenie a aktualizácia Akčných plánov na plnenie opatrení  
Koncepcie práce s deťmi a  mládežou na roky 2012 – 2014“ prerokovaný a schválený na MZ 
28.06.2012. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní. Spracovaný odpočet plnenia opatrení akčných plánov, pripravuje sa ich aktualizácia. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou MsZ  

Spolupráca 
na realizácii: 

školy a školské zariadenia; Centrum voľného času; Základná umelecká škola; mimovládne organizácie 

Termín 
realizácie: 

priebežne od roku 2009 Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 

 
Nástroj 

5.4.2 
Vytváranie vhodných podmienok na realizáciu voľnočasových aktivít a neformálneho vzdelávania detí 
a mládeže 

Opatrenie 

5.4.2.1 
Audit voľnočasovej záujmovej činnosti v meste (vrátane finančnej náročnosti), následné prispôsobenie 
ponuky krúžkov a príležitostnej záujmovej činnosti reálnemu záujmu detí a mladých ľudí 
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Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní. Ponuka záujmovej činnosti (krúžky a podujatia) sa upravuje na základe analýzy 
záujmovej činnosti za uplynulý školský rok. Zastrešujú riaditelia škôl a školských zariadení 
poskytujúcich záujmové vzdelávanie. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa plní. Ponuka záujmovej činnosti (krúžky a podujatia) sa upravuje na základe analýzy 
záujmovej činnosti za uplynulý školský rok. Zastrešujú riaditelia škôl a školských zariadení 
poskytujúcich záujmové vzdelávanie. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní. Ponuka záujmovej činnosti (krúžky a podujatia) sa upravuje na základe analýzy 
záujmovej činnosti za uplynulý školský rok. Zastrešujú riaditelia škôl a školských zariadení 
poskytujúcich záujmové vzdelávanie. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní. Ponuka záujmovej činnosti (krúžky a podujatia) sa upravuje na základe analýzy 
záujmovej činnosti za uplynulý školský rok. Zastrešujú riaditelia škôl a školských zariadení 
poskytujúcich záujmové vzdelávanie. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní. Ponuka záujmovej činnosti (krúžky a podujatia) sa upravuje na základe analýzy 
záujmovej činnosti za uplynulý školský rok. Zastrešujú riaditelia škôl a školských zariadení 
poskytujúcich záujmové vzdelávanie. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

Spoločný obecný úrad - školský úrad v Handlovej 

Spolupráca 
na realizácii: 

komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou MsZ, základné školy, Základná umelecká škola, 
Centrum voľného času, mimovládne organizácie 

Termín 
realizácie: 

od roku 2008  Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje, externé zdroje 

Opatrenie 

5.4.2.2 Obnova a budovanie detských a športových ihrísk v meste 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní priebežne - vznik viacúčelových ihrísk ma ZŠ Školská, ZŠ Mierové námestie, 
odstránenie nedostatkov a obnova náterov oplotenia detských ihrísk na Partizánskej, Mostnej, Okružnej 
ulici a Mierovom námestí, rekonštrukcia ihriska na Okružnej ul. č. 11, výmena piesku na detskom 
ihrisku pri MŠ Ul. SNP 27, detské ihrisko Prievidzská – zemné práce, pokládka umelej trávy, osadenie 
lavičiek. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa plní priebežne - údržba prebieha napr. ul. Prievidzská, výstavba viacúčelovom ihrisku na 
sídlisku MC. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní priebežne - športovisko na ul. Mostná. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa neplnilo z dôvodu absencie finančných prostriedkov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa neplnilo z dôvodu absencie finančných prostriedkov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

komisia výstavby, ÚP, dopravy a OŽP   

Spolupráca 
na realizácii: 

komisia športu MsZ 

Termín 
realizácie: 

priebežne, od roku 2008 Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje, zdroje EU, štátny 
rozpočet, iné externé schémy 
pomoci 

Opatrenie 

5.4.2.3 
Podpora zriaďovania a práce otvorených klubov a nízkoprahových zariadení pre mladých na území 
mesta, vytváranie klubovní pre deti a mládež v priestoroch škôl a školských zariadení 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa neplní z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na rozvojové projekty v dôsledku 
hospodárskej krízy.  

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa neplní. Nie sú k dispozícii potrebné finančné zdroje z dôvodu hospodárskej krízy, nízkeho 
výnosu podielových daní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa neplní. Nie sú k dispozícii potrebné finančné zdroje, pokračuje hospodárska kríza a krízový 
režim financovania.   
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Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa neplní. Nie sú k dispozícii potrebné finančné zdroje. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa neplní. Nie sú k dispozícii potrebné finančné zdroje - pokračuje krízový režim 
financovania.   

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

riaditelia základných škôl 

Spolupráca 
na realizácii: 

komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou MsZ  

Termín 
realizácie: 

priebežne Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje, externé zdroje 

Opatrenie 

5.4.2.4 
Pokračovanie v tradícii organizovania celomestských podujatí a koordinácia, ako aj realizácia nových 
atraktívnych projektov pre deti a mládež 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní. V druhej polovici roka sú celomestské podujatia realizované v komornejšom štýle, 
vzhľadom na tragédiu v Bani Handlová  

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa plní. Okrem celomestských podujatí sa pripravujú podujatia pre všetky vekové kategórie. 
Vzhľadom k záplavám v Handlovej v auguste 2010 sa podujatia realizujú v úspornom režime, termíny sa 
neposúvajú. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní. Celomestské podujatia sú realizované podľa Kalendára celomestských podujatí.  
Zvýšil sa počet kultúrno-výchovných podujatí pre deti a mládež – realizujú sa v spolupráci 
s neziskovými organizáciami, hudobnými telesami, divadelnými združeniami. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní. Celomestské podujatia sú realizované podľa Kalendára celomestských podujatí.  
V spolupráci s neziskovými organizáciami sa realizujú podujatia zamerané na osvetu v oblasti 
sociálnopatologických javov a nízkonákladové podujatia.  

Vzhľadom vývoj finančnej situácie v meste sa podujatia realizujú v úspornom režime. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní. Školy sa zapájajú do celomestských podujatí, ktoré sú realizované podľa Kalendára 
celomestských podujatí. Pripravujú vlastné podujatia v rámci finančných možností. Materské školy  
handlovskej doliny realizujú spoločné podujatia zamerané na kultúru, šport, dopravnú a zdravotnú 
výchovu. (Handlovské kahančeky, Malý Zdravotník a Dopraváčik, Z dúhovej knižky.) Detský 
a mládežnícky parlament prostredníctvom finančných prostriedkov získaných z projektov realizoval 
vlastné podujatia pre deti a mládež (cca 16 podujatí), ktoré mali pozitívny ohlas a vytvárajú základ pre 
vznik nových tradícii. Dom kultúry mesta Handlová organizuje celomestské podujatia podľa Kalendára 
podujatí. Realizujujú sa  podujatia zamerané na osvetu v oblasti sociálnopatologických javov 
a nízkonákladové podujatia  spolupráci  s neziskovými organizáciami a občianskymi združeniami. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

riaditelia škôl a školských zariadení, Dom kultúry mesta Handlová 

Spolupráca 
na realizácii: 

komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou MsZ; komisia kultúry, pamätihodností, CR 
a regionálneho rozvoja MsZ 

Termín 
realizácie: 

priebežne Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje, externé zdroje 

Opatrenie 

5.4.2.5 
Podpora činnosti organizácií tretieho sektora a dobrovoľníkov, ktorí vyvíjajú aktivity v oblasti práce 
s deťmi a mládežou a rozvíjanie ich vzájomnej spolupráce so školami a školskými zariadeniami 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní. Školy a školské zariadenia pravidelne a systematicky spolupracujú so subjektmi 
tretieho sektora. Mesto poskytuje finančnú podporu – dotácie v súlade s VZN č.6/2007. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa plní. Školy a školské zariadenia pravidelne a systematicky spolupracujú so subjektmi 
tretieho sektora. Mesto poskytuje finančnú podporu – dotácie v súlade s VZN č.6/2007. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní. Školy a školské zariadenia pravidelne a systematicky spolupracujú so subjektmi 
tretieho sektora. Mesto poskytuje finančnú podporu – dotácie v súlade s VZN č.6/2007. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní čiastočne. Školy a školské zariadenia spolupracujú so subjektmi tretieho sektora. 
Mesto vzhľadom na nedostatok finančných protriedkov poskytuje minimálnu finančnú podporu – 
dotácie v súlade s VZN č.6/2007. 
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Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní čiastočne. Školy a školské zariadenia spolupracujú so subjektmi tretieho sektora. 
Mesto vzhľadom na nedostatok finančných protriedkov neposkytuje finančnú podporu – dotácie v súlade 
s VZN č.6/2007. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou MsZ 

Spolupráca 
na realizácii: 

školy a školské zariadenia; mimovládne organizácie 

Termín 
realizácie: 

priebežne Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje, zdroje EU, štátny 
rozpočet, iné externé schémy 
pomoci 

 

Nástroj 

5.4.3 
Podpora detí a mládeže  so zdravotným postihnutím a detí pochádzajúcich zo znevýhodneného 
prostredia 

Opatrenie 

5.4.3.1 
Skvalitňovanie záujmovej činnosti a neformálneho vzdelávania v školách a školských zariadeniach 
s osobitnou pozornosťou deťom a mládeži so zdravotným postihnutím a zo sociálne znevýhodneného 
prostredia 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní. Deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia neuhrádzajú príspevky v ŠKD, 
CVČ a ZUŠ v súlade so VZN č. 5/2009. CVČ: Máme zabezpečený bezbariérový prístup do budovy, 
realizuje sa záujmový útvar Boccia pre telesne postihnutých športovcov a Hviezdička – rómsky tanečný 
súbor pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín. Na základe platnej legislatívy (zákon č. 245/2008 Z.z.) 
umožňujeme deťom, ktorých zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi bezplatne 
navštevovať záujmové útvary. Spolupracujeme s Klubom telesne postihnutých športovcov Pegas – 
organizácia charitatívneho celomestského podujatia „Na kolesách proti rakovine“. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa plní. Deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia neuhrádzajú príspevky v ŠKD, 
CVČ a ZUŠ v súlade so VZN č. 5/2009. CVČ: Máme rekonštruovaný bezbariérový prístup do budovy. 
Na základe prijatého VZN č. 5/2009 sme rozšírili možnosti navštevovať záujmové útvary deťom, 
nachádzajúcim sa v sociálne znevýhodnenom prostredí oproti predchádzajúcemu roku (zľavu na 
príspevok do ZÚ majú v prípade návštevnosti 2 a viacerých záujmových útvarov, resp. u 2 a viacerých 
súrodencov a v prípade poskytnutia vzdelávacieho poukazu navštevujú záujmový útvar bezplatne. 
Týmto sme otvorili priestor pre sebarealizáciu vo voľnom čase aj deťom z rodín na hranici životného 
minima. Spolupracujeme s Klubom telesne postihnutých športovcov Pegas – organizácia charitatívneho 
celomestského podujatia „Na kolesách proti rakovine“. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní. Deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia neuhrádzajú príspevky v ŠKD, 
CVČ a ZUŠ v súlade so VZN č. 5/2009. CVČ - Naša budova má bezbariérový prístup. Prebieha 
záujmový útvar Rómsky folklór pre deti pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia.  

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní. Deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia naďalej neuhrádzajú príspevky 
v ŠKD, CVČ a ZUŠ (v súlade so VZN č. 5/2009).     

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní. Deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia naďalej neuhrádzajú príspevky 
v ŠKD, CVČ a ZUŠ (v súlade so VZN č. 5/2009).   

Záujmové vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa realizuje aj v rámci národného 
projektu MRK1 (ZŠ MC). 

CVČ spolupracuje s Klubom telesne postihnutých športovcov Pegas (charitatívne celomestské podujatie 
„Na kolesách proti rakovine“). Členom DaMP je telesne postihnutý mladý človek. Prostredníctvom 
projektu podporeného Nadáciou Orange DaMP pre deti a mládež pochádzajúce zo sociálne 
znevýhodneného prostredia zrealizoval dve podujatia.   

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

základné školy; Základná umelecká škola; Centrum voľného času  

Spolupráca 
na realizácii: 

Dom kultúry mesta Handlová, komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou MsZ; Spoločný obecný 
úrad - školský úrad v Handlovej; mimovládne organizácie 

Termín 
realizácie: 

priebežne od roku 2008 Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje, zdroje EU, štátny 
rozpočet, iné externé schémy 
pomoci 
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Opatrenie 

5.4.3.2 
Rozšírenie foriem predškolskej prípravy detí na školu a zvýšenie zaškolenosti detí zo sociálne 
znevýhodneného prostredia 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní. Rodičia detí zo sociálne znevýhodneného prostredia neplatia príspevky na čiastočnú 
úhradu nákladov (školné) a dostávajú  príspevok na stravu a pomôcky. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa plní. Rodičia detí zo sociálne znevýhodneného prostredia neplatia príspevky na čiastočnú 
úhradu nákladov (školné) a dostávajú  príspevok na stravu a pomôcky. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní. Rodičia detí zo sociálne znevýhodneného prostredia neplatia príspevky na čiastočnú 
úhradu nákladov (školné) a dostávajú  príspevok na stravu a pomôcky. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní. Rodičia detí zo sociálne znevýhodneného prostredia neplatia príspevky na čiastočnú 
úhradu nákladov (školné) a dostávajú  príspevok na stravu a pomôcky. Od septembra 2012 otvorená 
elokovaná trieda pre deti posledný rok pred začiatkom PŠD v priestoroch ZŠ Školská. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní. Rodičia detí zo sociálne znevýhodneného prostredia neplatia príspevky na čiastočnú 
úhradu nákladov (školné) a dostávajú  príspevok na stravu a pomôcky. MŠ sa zapojila do národného 
projektu „Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy“ (MRK 2) Filozofiou 
projektu je dosiahnuť začlenenie čo najvyššieho počtu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia do 
materských škôl a za aktívnej osvety rodičov zlepšiť ich pripravenosť pre vstup na primárny stupeň 
vzdelávania. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

predškolské zariadenia 

Spolupráca 
na realizácii: 

Spoločný obecný úrad – školský úrad v Handlovej 

Termín 
realizácie: 

od roku 2008 Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje, iné externé 
zdroje 

 

Nástroj 

5.4.4 Vytváranie podmienok pre participáciu mladých ľudí na miestnej a  regionálnej úrovni 

Opatrenie 

5.4.4.1 
Podpora činnosti žiackych školských rád na základných a stredných školách ako efektívnych nástrojov 
učenia sa participácii 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní. Na každej ZŠ a SŠ zriadené orgány školskej samosprávy - žiacka školská rada, resp. 
školský parlament; vedenie školy podporuje činnosť ŽŠR. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa plní. Na každej ZŠ a SŠ zriadená žiacka školská rada, vedenie školy podporuje činnosť 
žiackych samosprávnych orgánov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní.  Na každej ZŠ a SŠ zriadená žiacka školská rada, vedenie školy podporuje činnosť 
ŽŠR. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní.  Na každej ZŠ a SŠ zriadená žiacka školská rada. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní.  Na každej ZŠ a SŠ zriadená žiacka školská rada, vedenie školy podporuje činnosť 
ŽŠR. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

riaditelia škôl 

Spolupráca 
na realizácii: 

rady škôl 

Termín 
realizácie: 

priebežne Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 

Opatrenie 

5.4.4.2 
Vyčleňovanie finančných prostriedkov na grantový program zabezpečujúci napĺňanie cieľov a úloh 
Koncepcie práce s deťmi a mládežou mesta Handlová, vrátane prostriedkov na posilnenie občianskej 
participácie mladých ľudí v meste 
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Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní. „Program poskytnutia finančných prostriedkov na  podporu aktivít detí a mládeže  
Mesta Handlová na rok 2009“ schválilo Mestské zastupiteľstvo Mesta Handlová uznesením č. 996  zo 
dňa 29.januára 2009. V rozpočte mesta na rok 2009 bolo na tento účel vyčlenených 1660,- €. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa plní. „Hoď to tam ! - Program poskytnutia finančných prostriedkov na  podporu aktivít detí 
a mládeže  Mesta Handlová na rok 2010“ schválilo Mestské zastupiteľstvo Mesta Handlová uznesením 
č. 1555  zo dňa 29.apríla 2010. V  rozpočte mesta na rok 2010 bolo na tento účel vyčlenených 800,- €. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní. „Hoď to tam ! - Program poskytnutia finančných prostriedkov na  podporu aktivít detí 
a mládeže Mesta Handlová na rok 2010“ schválilo Mestské zastupiteľstvo Mesta Handlová uznesením  

č. 128  zo dňa 24.apríla 2011. V  rozpočte mesta na rok 2010 bolo na tento účel vyčlenených 500,- €. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní čiastočne, z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie sa znižuje objem vyčlenených 
finančných prostriedkov na program v rozpočte a skutočné čerpanie prostriedkov z programu.  „Hoď to 
tam ! - Program poskytnutia finančných prostriedkov na  podporu aktivít detí a mládeže Mesta Handlová 
na rok 2012“ schválilo Mestské zastupiteľstvo Mesta Handlová dňa 31.mája 2012. V  rozpočte mesta na 
rok 2012 bolo na tento účel vyčlenených 300,- €. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní čiastočne. „Hoď to tam! Program poskytnutia finančných prostriedkov na  podporu 
aktivít detí a mládeže Mesta Handlová na rok 2013“ schválilo Mestské zastupiteľstvo Mesta Handlová 
dňa 30.mája 2013. V  rozpočte mesta na rok 2013 bolo na tento účel vyčlenených 400,- €. Z programu 
zatiaľ neboli poskytnuté finančné protriedky. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

mestské zastupiteľstvo 

Spolupráca 
na realizácii: 

komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou MsZ 

Termín 
realizácie: 

každoročne od roku 2008 Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 

Opatrenie 

5.4.4.3 
Zabezpečenie otvorenej metódy koordinácie v oblasti participácie mládeže a informácií pre mládež, 
vytváranie partnerstiev na miestnej a regionálnej úrovni a podpora vzniku ďalších mechanizmov na 
participáciu a na rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní. Detský a mládežnícky parlament (DaMP), zriadený v roku 2007, je kontrolný a 
iniciatívny poradný orgán primátora mesta, tvorený zástupcami študentov a žiakov jednotlivých 
handlovských základných a stredných škôl, zástupcov o.z a n.o. pracujúcich s deťmi a mládežou 
a z radov dobrovoľníkov. Pní svoje úlohy: podieľa sa na organizovaní podujatí pre svojich rovesníkov, 
presadzuje a chráni záujmy žiakov a študentov škôl a školských zariadení, ako aj ostatných mladých 
v meste, presadzuje zlepšenie prístupu mladých ľudí ku kvalitným informáciám, podporuje participáciu 
mladých ľudí v meste a v školách, snaží sa o zabezpečenie prístupu zástupcov mladých do 
samosprávnych orgánov a štruktúr mesta, aby sa tak zabezpečila ich účasť na príslušných rozhodnutiach 
a diskusiách a aby sa stali rovnocennými partnermi pri tvorbe rozhodnutí, ktoré sa ich dotýkajú, 
presadzuje vytvorenie podmienok na aktívne trávenie voľného času, ktoré zodpovedajú súčasným 
požiadavkám mládeže. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa plní. CVČ prostredníctvom DaMP-u spustilo webovú stránku www.hodtotam.sk, ktorá 
slúži pre mladých ľudí v mikroregióne. Jej účelom je informovať o činnosti DaMP a iných aktívnych 
mladých dobrovoľníkov. DaMP ako prvý na Slovensku bol prijatý za člena ŠR SŠ SR, členovia DaMP-u 
sa pravidelne zúčastňovali na zasadnutiach ŠR SŠ SR. Projekt „Chceme byť niekým“ bol schválený 
v programe Mládež v akcii, podakcii 5.1. a.  

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní. DaMP spolupracuje so ŽŠR ZŠ a SŠ, DO Fénix Handlová, Jazmín, n.o., Komisiou 
vzdelávania, práce s deťmi a mládežou pri MsZ Handlová, Dočasnou pracovnou komisiou na tvorbu 
dvojročných akčných plánov Koncepcie práce s deťmi a mládežou mesta Handlová, ŠBK Handlová,  
Mestským kynologickým klubom Handlová, s Referátom regionálneho rozvoja mesta Handlová, 
Mestskou políciou, Domom kultúry, s poslancami MsZ a primátorom mesta. Projekt „Chceme byť 
niekým“ bol od januára do konca septembra 2011 zrealizovaný. Vďaka nemu sme získali finančnú 
podporu na realizáciu vzdelávaní pre mladých a zakúpili sme techniku pre miništúdio, ktoré je zriadené 
v priestoroch CVČ Relax. DaMP prevzal v Trenčíne ocenenie „Najaktívnejší člen ŠR SŠ na Slovensku“ 
z rúk predsedu ŠRSŠ Slovenska Andreja Barborku a podpredsedu TSK Jozefa Božíka. 
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Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní. DaMP spolupracuje so ŽŠR ZŠ a SŠ mesta, DO Fénix Handlová, Jazmín, n.o., 
Komisiou vzdelávania, práce s deťmi a mládežou pri MsZ Handlová, Mestským kynologickým klubom 
Handlová, s Referátom regionálneho rozvoja mesta Handlová, Mestskou políciou, Domom kultúry, 
s poslancami MsZ a primátorom mesta. Plní svoje úlohy: podieľa sa na organizovaní podujatí pre 
svojich rovesníkov, podporuje participáciu mladých ľudí v meste, má zabezpečený prístup do 
samosprávnych orgánov a štruktúr mesta prostredníctvom svojho zástupcu v Komisii vzdelávania, práce 
s deťmi a mládežou pri MsZ Handlová a tak zabezpečuje účasť mladých na príslušných rozhodnutiach 
a diskusiách. Členovia DaMP-u sa pravidelne zúčastňovali na zasadnutiach Študentskej rady stredných 
škôl v Trenčíne s cieľom podpory participácie a dňa 25.10.2011 sa zúčastnili aj Open Days v Trenčíne, 
kde vytvárali parnerstvá regionálneho charakteru na celoslovenskej úrovni. V dňoch 26.11.–27.11.2011 
sa DaMP-áci zúčastnili rôznych workshopov v rámci tradičného podujatia pod názvom „Dobrošopa“ 
v Ružomberku, ktoré je zamerané na dobrovoľnícke aktivity. V decembri 2011 sa členovia DaMP-u 
zapojili do zbierky pre Unicef predajom vianočných pohľadníc a participovali aj pri organizácii a 
realizácii podujatí ako: „Handlovská kapustnica“, ktoré prebieha už tradične na Námestí baníkov 
a zúčastňuje sa ho široká verejnosť, Cesta rozprávkovým lesom, celomestské oslavy Dňa baníkov... 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní. DaMP spolupracuje so ŽŠR, so základnými a strednými školami v meste, Komisiou 
vzdelávania, práce s deťmi a mládežou pri MsZ Handlová, Mestským kynologickým klubom Handlová, 
s Referátom regionálneho rozvoja mesta Handlová, Mestskou políciou, Domom kultúry, s poslancami 
MsZ a primátorom mesta. Organizuje podujatia pre svojich rovesníkov, má zabezpečený prístup do 
samosprávnych orgánov a štruktúr mesta prostredníctvom svojho zástupcu v Komisii vzdelávania, práce 
s deťmi a mládežou pri MsZ Handlová a tak zabezpečuje účasť mladých na príslušných rozhodnutiach 
a diskusiách. Členovia DaMP-u sú členmi Študentskej rady stredných škôl v Trenčíne s cieľom podpory 
participácie a pravidelne sa zúčastňujú na zasadnutiach. Partnerstvá regionálneho charakteru začali 
vytvárať na podujatí Open Day – Bližšie k vám. Prostredníctvom zdrojov z EÚ rozvíjajú spoluprácu aj 
naďalej a zapájajú sa spoločne do podujatí s mestom. Taktiež DaMP rozvíja svoju dobrovoľnícku 
činnosť – spolupracuje s UNICEF a Ligou za duševné zdravie pri príležitosti Dňa nezábudiek. DaMP 
participuje na celomestských podujatiach ako „Handlovská kapustnica“, „100 rokov železničnej trate 
Handlová-Prievidza“, „Cesta rozprávkovým lesom“, „Oslavy Dňa baníkov“. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

Detský a mládežnícky parlament; Centrum voľného času 

Spolupráca 
na realizácii: 

Komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou MsZ; mimovládne organizácie 

Termín 
realizácie: 

priebežne Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 

 

Nástroj 

5.4.5 
Podpora poskytovania informačných služieb pre mládež a rozširovanie možností prístupu mládeže 
k informáciám vo všetkých oblastiach ich objektívnych potrieb a požiadaviek 

Opatrenie 

5.4.5.1 

Zabezpečenie dostupnosti a komplexnosti informácií pre mládež, poskytovanie informácií 
o možnostiach a spôsoboch participácie mladých ľudí v meste, podporovanie modernizácie 
a efektívnosti existujúcich internetových portálov a sietí, ako aj využívanie nových foriem 
informovanosti (internetové diskusie, verejné diskusné fóra, okrúhle stoly, panelové diskusie a pod.) 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní. Rokovanie zástupcov komisie so zástupcami DaMP mesta Handlová o možnostiach 
vytvorenia chat – foŕa. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa neplnilo, zámer sa nerealizoval zámeru (aj napriek vytvoreniu prvých komunikačných 
platforiem) z dôvodu personálnych zmien a nedostatku fin. prostriedkov na technickú prevádzku. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Zámer sa presunul do kompetencie a sledovania  DaMP, resp. CVČ Relax Handlová. 
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Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní. Členmi DaMP-u boli aj zástupcovia ŽŠR na školách, prostredníctvom ktorých 
prenášal DaMP informácie v oblasti participácie. V rámci súťaže vyhlásenej mestom Handlová pod 
názvom „Dobrý nápad“ 28. 9. 2011 prezentovali členovia DaMP-u projekt „Chceme byť niekým“. 
Členovia DaMP-u použili z neho zakúpenú techniku na spracovanie reportáží z aktivít a činnosti 
neformálnych skupín mladých ľudí, ktoré odprezentovali na hoeuvedenej súťaži, ktorej sa zúčastňujú 
žiaci ZŠ a SŠ v meste. V dňoch 21.10.–23.10.2011 sa uskutočnilo na Remate pracovné stretnutie členov 
DaMP-u a ŽŠR základných a stredných škôl v meste. Toto školenie bolo zamerané na neformálne 
vzdelávanie, ktorého obsahom bola Malá škola organizovania (počas nej sa učili ako pripraviť 
a zrealizovať kultúrne alebo športové podujatie pre svojich rovesníkov). Oživením bolo premietanie 
pomocou dataprojektoru a snímanie týchto aktivít kamerou, ktorú DaMP-áci získali z projektu „Chceme 
byť niekým“. V rámci školenia prebiehala diskusia mladých s pozvanými zástupcami MsZ. Sekcia 
kultúry DaMP-u zorganizovala v dňoch 31.1.–1.2.2012 súťaž v tvorbe webstránok s názvom „Spoznávaj 
internet“, ktorej sa zúčastnili žiaci ôsmych ročníkov základných škôl. Obsahom súťaže bola tvorba 
webových stránok, ktorá prebiehala niekoľko dní a výsledné stránky sa hodnotili v zmysle kritérií: 
design, obsah a prehľadnosť stránky, jej úprava a kreatívny vzhľad. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní. DaMP aktívne spolupracuje so ŽŠR na školách. Z finančných prostriedkov získaných 
prostredníctvom projektov z EÚ, DaMP pracuje na vytvorení vlastnej internetovej stránky a mesačne 
vydáva noviny určené pre deti a mládež. Tieto sa distribuujú na základných a stredných školách. DaMP 
oživil facebookovú stránku, prostredníctvom ktorej informuje mládež o aktivitách a zároveň ich vyzýva 
na spoluprácu. Táto forma sa osvedčila, nakoľko mladí ľudia, ktorí nie sú aktívnymi členmi DaMP-u sa 
prostredníctvom týchto výziev zapojili do organizácie určitých podujatí s členmi DaMP-u. DaMP 
prostredníctvom informačných materiálov, ktoré má sústredené na samostatnom panely vo svojich 
priestoroch, sprostredkováva dôležité informácie pre mladých ľudí. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

Detský a mládežnícky parlament (DaMP); komisia pre komunikáciu a informatizáciu MsZ 

Spolupráca 
na realizácii: 

ostatné relevantné oddelenia; mimovládne organizácie 

Termín 
realizácie: 

priebežne Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 

Opatrenie 

5.4.5.2 Vytvorenie Informačného centra mladých v Handlovej 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa neplní z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v dôsledku hospodárskej krízy. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa neplní z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v dôsledku hospodárskej krízy. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa neplní z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v dôsledku hospodárskej krízy. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa neplní z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v dôsledku hospodárskej krízy. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa čiastočne plní prostredníctvom distribúcie informačných materiálov, ktoré nám poskytuje 
ICM v Prievidzi. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou MsZ  

Spolupráca 
na realizácii: 

mimovládne organizácie 

Termín 
realizácie: 

2010 Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje, zdroje EU, štátny 
rozpočet, iné externé schémy 
pomoci 

Opatrenie 

5.4.5.3 Využívanie počítačov v školách a knižniciach na získavanie informácií pre mladých ľudí 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní. V MsK je 8 verejných počítačov a prístupových miest na internet. Sú plne využívané 
žiakmi a študentmi. Žiaci majú prístup k počítačom ako zdrojom získavania informácií na vyučovacích 
hodinách i v rámci krúžkovej činnosti po vyučovaní. 
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Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa plní. V MsK je 8 verejných počítačov a prístupových miest na internet. Sú plne využívané 
žiakmi a študentmi. Žiaci majú prístup k počítačom ako zdrojom získavania informácií na vyučovacích 
hodinách i v rámci krúžkovej činnosti po vyučovaní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní. V MsK je 8 verejných počítačov a prístupových miest na internet. Sú plne využívané 
žiakmi a študentmi. Žiaci majú prístup k počítačom ako zdrojom získavania informácií na vyučovacích 
hodinách i v rámci krúžkovej činnosti po vyučovaní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní. Žiaci majú prístup k počítačom na vyučovacích hodinách v rámci vyučovacích 
predmetov a po vyučovaní v rámci krúžkovej činnosti.  

Zároveň v Mestskej knižnici je 8 verejných počítačov a prístupových miest na internet. Sú plne 
využívané žiakmi a študentmi. Žiaci majú prístup k počítačom ako zdrojom získavania informácií. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní. Žiaci majú prístup k počítačom na vyučovacích hodinách v rámci vyučovacích 
predmetov a po vyučovaní v rámci krúžkovej činnosti.  

Deti v MŠ majú umožnený prístup k PC v rámci edukačných aktivít. V spolupráci s CVČ sa taktiež 
zúčastňujú pravidelných aktivít pod názvom „ABC na počítači“. 

Zároveň v Mestskej knižnici je 8 verejných počítačov a prístupových miest na internet. Sú plne 
využívané žiakmi a študentmi. Žiaci majú prístup k počítačom ako zdrojom získavania informácií. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

riaditelia škôl; Mestská knižnica 

Spolupráca 
na realizácii: 

komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou MsZ, komisia pre komunikáciu a informatizáciu MsZ 

Termín 
realizácie: 

priebežne Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje, zdroje EU, štátny 
rozpočet, iné externé schémy 
pomoci 

 

Nástroj 

5.5.1 Koncepčný a systematický prístup samosprávy k oblasti kultúry 

Opatrenie 

5.5.1.1 Vypracovanie Koncepcie rozvoja kultúry mesta Handlová  

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa nesplnilo.  

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa nesplnilo.  

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa nesplnilo.  

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie je v plnení. Dom kultúry pripravuje podklady pre tvorbu koncepcie.  

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie je v plnení. Dom kultúry pripravil  podklady pre tvorbu koncepcie, bola prerokovaná v 
Komisii kultúry, pamätihodností mesta, CR a regionálneho rozvoja MsZ. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

Dom kultúry  (ÚPRAVA od 01.07.2012)  

(PÔVODNE: Dom kultúry , komisia kultúry, pamätihodností mesta, CR a regionálneho rozvoja MsZ )  

Spolupráca 
na realizácii: 

kultúrne inštitúcie a organizácie 

Termín 
realizácie: 

od roku 2008 Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 

Opatrenie 

5.5.1.2 
Každoročné vypracovanie a prerokovanie správy o stave kultúry sledujúcej napĺňanie Koncepcie rozvoja 
kultúry mesta Handlová, aktualizácia koncepcie 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 1x ročne Kalendár celomestských podujatí (KCP), 
predkladaný riaditeľkou Domu kultúry Handlová. Predmetný dokument bol pred schválením MsZ 
prerokovaný na zasadnutí Komisie kultúry pri MsZ. ÚPRAVA: zastrešuje prevažne Dom kultúry  
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Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa plní. Podujatia v rámci KCP boli vyhodnotené za predchádzajúci rok. Komisia kultúry na 
zasadnutí pripomienkovala KCP na rok 2010, ktorý bol MsZ schválený v decembri 2010. ÚPRAVA: 
zastrešuje prevažne Dom kultúry 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní. Podujatia sa organizujú v zmysle schváleného KCP. ÚPRAVA: zastrešuje prevažne 
Dom kultúry  

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 1x ročne Kalendár celomestských podujatí (KCP), 
predkladaný riaditeľkou Domu kultúry Handlová. Predmetný dokument bol pred schválením MsZ 
prerokovaný na zasadnutí Komisie kultúry pri MsZ. Keďže zatiaľ nie je vypracovaná koncepcia rozvoja 
kultúry jedná sa o správy zahŕňajúce činnosti, ktoré zastrešuje a realizuje Dom kultúry na základe KCP, 
dramaturgického plánu a akcií v spolupráci s inými organizáciami.  

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní. Mestské zastupiteľstvo schválilo Kalendár celomestských podujatí (KCP), 
predkladaný riaditeľkou Domu kultúry Handlová. Predmetný dokument bol pred schválením MsZ 
prerokovaný na zasadnutí Komisie kultúry pri MsZ. Tieto podujatia zastrešuje Dom kultúry. Podujatia 
vychádzajúce z dramaturgického plánu a rôzne akcie  realizuje v spolupráci s inými organizáciami. 
O činnosti pravidelne predkladá správy na rokovaniach MsZ. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

Dom kultúry  (ÚPRAVA od 01.07.2012)  

(PÔVODNE: Dom kultúry ; komisia kultúry, pamätihodností mesta, CR a regionálneho rozvoja MsZ)  

Spolupráca 
na realizácii: 

kultúrne inštitúcie a organizácie; mestské organizácie;  komisia kultúry, pamätihodností mesta, CR 
a regionálneho rozvoja MsZ 

Termín 
realizácie: 

každoročne od roku 2009 Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje  

 

Nástroj 

5.5.2 Dobudovanie a rekonštrukcia kultúrnych zariadení 

Opatrenie 

5.5.2.1 Rekonštrukcia Domu kultúry a jeho zmena na polyfunkčnú budovu  

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa čiastočne plní. Je spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na 
rekonštrukciu DK Handlová. Chýbajú však výzvy na predkladanie projekt. žiadostí.  

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa čiastočne plní. Je spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu DK Handlová. 
Chýbajú však výzvy na predkladanie projekt. žiadostí. Predĺženie stavebného povolenia. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa čiastočne plní. Je spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu DK Handlová. 
Chýbajú však výzvy na predkladanie projekt. žiadostí.  

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa čiastočne plní. Je spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu DK Handlová. 
Chýbajú však výzvy na predkladanie projekt. žiadostí. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa čiastočne plní. Je spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu DK Handlová. 
Chýbajú však výzvy na predkladanie projekt. žiadostí.  

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

referát regionálneho rozvoja a strategického plánovania MsÚ; oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP  

Spolupráca 
na realizácii: 

Dom kultúry; ekonomické oddelenie; Spoločný obecný úrad - stavebný úrad v Handlovej 

Termín 
realizácie: 

2010-2013 Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje, zdroje EU, štátny 
rozpočet, iné externé schémy 
pomoci 

Opatrenie 

5.5.2.2 Vybudovanie stálej umeleckej galérie prác handlovských umelcov 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie plní čiastočne, nedostatok finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu (v prvom 
rade). Zámer podporený vedením mesta, podporený rozpočtom. Nákup umeleckých diel Akademického 
maliara R. Cigánika, dočasne umiestené v Malej zasadacej miestnosti MsÚ Diela sú vedené v majetku 
mesta. 
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Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa plní čiastočne z titulu nedostatku finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu 
(v prvom rade). Rozšírenie galérie o Trilógiou akademického maliara R. Cigánika – obradná sieň MsÚ. 
Úloha v plnení – hľadanie vhodných priestorov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní čiastočne z titulu nedostatku finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu 
(v prvom rade). Hľadanie vhodných priestorov a snaha o rozširovanie galérie o tvorbu ďalších miestnych 
umelcov. Nákup diel sa nerealizuje z dôvodu nedostatku fin. prostriedkov 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní čiastočne, mesto má zámer vybudovať stálu galériu miestnych umelcov, avšak chýbajú 
finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie  a doposiaľ nebola vyhlásená relevantná 
výzva na získanie  fin. prostriedkov.  

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní čiastočne, mesto má zámer vybudovať stálu galériu miestnych umelcov, avšak chýbajú 
finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie a doposiaľ nebola vyhlásená relevantná 
výzva na získanie  fin. prostriedkov. Od 2009 mesto zakupuje diela miestnych umelcov ako napr. od 
akademického maliara R. Cigánika. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

hovorca / marketing; referát regionálneho rozvoja a strategického plánovania MsÚ; oddelenie výstavby, 
ÚP, dopravy a OŽP  

Spolupráca 
na realizácii: 

Dom kultúry mesta Handlová; komisia kultúry, pamätihodností mesta, CR a regionálneho rozvoja MsZ 

Termín 
realizácie: 

2010-2013 Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje, zdroje EU, štátny 
rozpočet, iné externé schémy 
pomoci 

Opatrenie 

5.5.2.3 
Rozšírenie počtu propagačných plôch na vylepovanie plagátov v meste a v mestských častiach v záujme 
zvýšenia informovanosti obyvateľov v nepokrytých lokalitách 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa neplnilo z dôvodu absencie finančných prostriedkov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa neplnilo z dôvodu absencie finančných prostriedkov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa neplnilo z dôvodu absencie finančných prostriedkov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa neplnilo z dôvodu absencie finančných prostriedkov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa neplnilo z dôvodu absencie finančných prostriedkov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

prednosta MsÚ 

Spolupráca 
na realizácii: 

oddelenie výstavby, územného plánu, dopravy a ochrany životného prostredia MsÚ 

Termín 
realizácie: 

2008-2009 Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 

 

Nástroj 

5.5.3 Záchrana, obnova, využívanie a prezentácia kultúrneho dedičstva mesta. 

Opatrenie 

5.5.3.1 Rekonštrukcia a obnova historických budov a pamiatok a miestnych pamätihodností 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa priebežne plní. Prebehla rekonštrukcia pamätníka SNP v parku. Podaná projekt.žiadosť na 
reštaurovanie pomníka s reliéfmi I. a II.sv.vojny na cintoríne v Handlovej na MK SR. Neúspešná.  

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa priebežne plní. Podaná projekt.žiadosť na reštaurovanie pomníka s reliéfmi I. a II.sv.vojny 
na cintoríne v Handlovej na MK SR. Neúspešná. Premiestnenie a úprava sochy baníka z Hladového 
námestia. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa priebežne plní. Podaná projekt. žiadosť na vojnové hroby na MV SR. Kulminuje 
nedostatok finančných prostriedkov na prípravu projektových dokumentácií na rekonštrukciu iných 
objektov (v prvom rade).  
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Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa priebežne plní. Podaná projekt. žiadosť na reštaurovanie pomníka s reliéfmi I. a II.sv.vojny 
na cintoríne v Handlovej na MK SR, ktorá nebola podporená. Naďalej kulminuje nedostatok finančných 
prostriedkov na prípravu projektových dokumentácií na rekonštrukciu objektov pamiatok a miestnych 
pamätihodností. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa priebežne plní. Naďalej kulminuje nedostatok finančných prostriedkov na prípravu 
projektových dokumentácií na rekonštrukciu objektov pamiatok a miestnych pamätihodností. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

komisia kultúry, pamätihodností mesta, CR a regionálneho rozvoja MsZ  

Spolupráca 
na realizácii: 

referát regionálneho rozvoja a strategického plánovania; oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP 

Termín 
realizácie: 

2008-2013 Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje, zdroje EU, štátny 
rozpočet, iné externé schémy 
pomoci 

 

Nástroj 

5.5.4 Vytváranie podmienok pre kultúrne aktivity rôznych subjektov 

Opatrenie 

5.5.4.1 Podpora kultúrnych aktivít iných subjektov mestskou samosprávou (priestory, dotácie, grantový systém) 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní. Komisia kultúry odporúča primátorovi mesta schválenie resp. neschválenie žiadosti 
o transfer na organizovanie rôznych kultúrnych podujatí. Výška poskytnutej dotácie sa stanovuje podľa  
finančnej situácie mesta.  

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa plní. Kultúrne podujatia sa realizujú za podpory mesta, z vlastných zdrojov mesta, komisia 
kultúry prejednáva na svojich zasadnutiach žiadosti o dotáciu, ktoré následne schvaľuje primátor mesta. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní. Podpora kultúrnych aktivít iných subjektov mestskou samosprávou sa plní. Mesto 
podporujem podujatia z vlastných zdrojov. Členovia Komisie kultúry sa uchádzali aj o externé zdroje 
v súvislosti s organizovaním podujatia pri príležitosti 80. výročia otvorenia  železničnej trate Handlová – 
Horná Štubňa. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní čiastočne z dôvodu nedostatku vlastných finančných prostriedkov. Uchádzanie sa 
o externé zdroje prostredníctvom rôznych dotačných a nadačných schém. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní čiastočne z dôvodu nedostatku vlastných finančných prostriedkov. Uchádzanie sa 
o externé zdroje prostredníctvom rôznych dotačných a nadačných schém. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

komisia kultúry, pamätihodností mesta, CR a regionálneho rozvoja MsZ 

Spolupráca 
na realizácii: 

referát regionálneho rozvoja a strategického plánovania; oddelenie ekonomické MsÚ; oddelenie 
podnikateľskej činnosti, správy daní a poplatkov MsÚ 

Termín 
realizácie: 

priebežne Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje, zdroje EU, štátny 
rozpočet, iné externé schémy 
pomoci 

 

Cieľ 5.6. Rozvoj športu a športovej infraštruktúry 
 

Nástroj 

5.6.1 Koncepčný a systematický prístup mestskej samosprávy k oblasti športu 

Opatrenie 

5.6.1.1 Vypracovanie Koncepcie rozvoja športu mesta Handlová  

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní. Pri tvorbe Koncepcie športu boli oslovení všetci zástupcovia športov v meste. 
Rozpracovaná je analýza súčasného stavu, hlavné úlohy a ciele. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa splnilo. V záujme ďalšieho rozvoja športu boli zosúladené ciele, úlohy a systém 
financovania. Koncepcia  pripravená na prerokovanie a následné schválenie MsZ v II. polroku 2010. 
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Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Koncepcia sa priebežne plní v jednotlivých oblastiach. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Úlohy a ciele boli priebežne realizované. Nositeľom úloh bol CVČ Relax, školy a športové kluby. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Úloha realizovaná. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

komisia športu MsZ 

Spolupráca 
na realizácii: 

Plaváreň, športové kluby 

Termín 
realizácie: 

od roku 2008 Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 

Opatrenie 

5.6.1.2 Systematické vyhodnocovanie a aktualizovanie Koncepcie rozvoja športu mesta Handlová  

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa čiastočne plní, koncepcia v štádiu rozpracovania. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa čiastočne plní. Vzhľadom na rozsah údajov, množstvo subjektov a mapovaných  informácií 
bola tvorba Koncepcie časovo náročná. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní. Schválená Koncepcia športu, jej úlohy a ciele sa plnia.  

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie bolo v stálej pozornosti zodpovedných. V rámci možností boli realizované ukazovatele 
a doplnené o nové aktuálne úlohy. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Priebežne plnené úlohy. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

komisia športu MsZ 

Spolupráca 
na realizácii: 

Plaváreň, športové kluby 

Termín 
realizácie: 

každoročne od roku 2009 Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 

 

Nástroj 

5.6.2 Dobudovanie a rekonštrukcia športových zariadení v meste 

Opatrenie 

5.6.2.1 Vybudovanie rekreačno-relaxačného komplexu v priestoroch letného kúpaliska a krytej plavárne 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa čiastočne plní. Podaná projekt.žiadosť na rekonštrukciu rozvodov tepla plavárne mesta 
Handlová.   

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa čiastočne plní. Podaná projekt.žiadosť bola schválená. Realizácia projektu prebieha od cca 
II. polroku 2011.   

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Realizácia projektu rekonštrukcie rozvodov tepla plavárne mesta Handlová sa finančne ukončuje. 
Podaná projekt.žiadosť na opravu strechy krytej plavárne - neúspešná. Vypracovanie štúdie na 
rekonštrukciu letného kúpaliska. Prebiehajú rokovania s investormi ohľadne rekonštrukcie letného 
kúpaliska. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Projekt rekonštrukcie rozvodov tepla je riadne ukončený. V súčasnej dobe sa ukončuje majetkovo-
právne vysporiadanie geotermálneho vrtu a tiež sa oslovujú potenciálni, aj zahraniční investori na 
vybudovanie letného kúpaliska. Zároveň sa neustále hľadajú externé zdroje na drobné opravy, napr. 
strechy apod. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Oslovujú potenciálni, aj zahraniční investori na vybudovanie letného kúpaliska. Zároveň sa neustále 
hľadajú externé zdroje na drobné opravy, napr. strechy a pod. 
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Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

referát regionálneho rozvoja a strategického plánovania ; oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP 

Spolupráca 
na realizácii: 

Plaváreň, komisia športu MsZ 

Termín 
realizácie: 

2011-2013 Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje, zdroje EU, štátny 
rozpočet, iné externé schémy 
pomoci 

Opatrenie 

5.6.2.2 Vybudovanie športovo-oddychovej zóny na stabilizačnom násype 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa neplní z titulu nevysporiadaných vlastníckych vzťahov a tiež nedostatku finančných 
prostriedkov na projektovú dokumentáciu (v prvom rade).  

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa neplní z titulu nevysporiadaných vlastníckych vzťahov a tiež nedostatku finančných 
prostriedkov na projektovú dokumentáciu (v prvom rade).  

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa neplní z titulu nevysporiadaných vlastníckych vzťahov a tiež nedostatku finančných 
prostriedkov na projektovú dokumentáciu (v prvom rade).  

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa neplní v prvom rade z nedostatku finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu a 
tiež z titulu nevysporiadaných vlastníckych vzťahov. Takisto v súčasnosti neexistuje možnosť žiadať 
externé finančné zdroje na tento účel. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa neplní z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a nevysporiadaných vlastníckych 
vzťahov k vodohospodárskej stavbe. MŽP SR stavbu stabilizačného násypu (SO-19) ešte 
neskolaudovalo a preto nie je možné na pozemkoch požiadať o stavbu iného charakteru. 
Takisto v súčasnosti neexistuje možnosť žiadať externé finančné zdroje na tento účel. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

referát regionálneho rozvoja a strategického plánovania; oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP  

Spolupráca 
na realizácii: 

komisia športu MsZ 

Termín 
realizácie: 

2009-2011 Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje, zdroje EU, štátny 
rozpočet, iné externé schémy 
pomoci 

Opatrenie 

5.6.2.3 Vybudovanie futbalového ihriska (umelá tráva) 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa neplní z titulu nedostatku finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu (v prvom 
rade).  

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa neplní z titulu nedostatku finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu (v prvom 
rade).  

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa neplní z titulu nedostatku finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu (v prvom 
rade).  

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa neplní z titulu nedostatku finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu (v prvom 
rade). 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa neplní z titulu nedostatku finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu 
a realizáciu. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

referát regionálneho rozvoja a strategického plánovania; oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP  

Spolupráca 
na realizácii: 

komisia športu MsZ 

Termín 
realizácie: 

2009-2011 Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje, zdroje EU, štátny 
rozpočet, iné externé schémy 
pomoci 
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Nástroj 

5.6.3 Vytvárania podmienok pre viaczdrojové financovanie športových aktivít 

Opatrenie 

5.6.3.1 Podpora športových klubov a športových činností mestskou samosprávou (priestory, dotácie)  

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní. Dôkazy napr.: nájomná zmluva na štadión, kolkáreň, Krššáková – pre postih. 
Športovcov. Podpora financovania prebieha v zmysle rozpočtu. Prevádzka zariadení a dotácií na šport 
má výraznú zásluhu na plnení zámerov.  

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa plní. Pokračuje sa v podpore cez nájomné zmluvy na štadión, kolkáreň, Krššáková – pre 
postih. Športovcov. Boli poskytnuté dotácie na podporu športu a klubov vo výške 333.910,- € a tak isto 
v roku 2010. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní. Uzatvorené zvýhodnené nájomné zmluvy na štadión, kolkáreň, Krššáková – pre 
postih. Športovcov. Financovanie v úspornom režime. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Mesto Handlová získalo do svojej správy prevádzkovanie štadiónu (vykonáva MsBP, s.r.o), naďalej sú 
uzatvárané zmluvy s výhodnejšími podmienkami v prípade poskytovania športovej činnosti. 

Športové aktivity boli podporované najmä v basketbale, futbale, gymnastike, plávaní. Financovanie 
v hodnotenom období pokračovalo v úspornom režime. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Z dôvodu úsporného režimu sa finančné prostriedky neposkytli. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

komisia športu MsZ 

Spolupráca 
na realizácii: 

oddelenie ekonomické ; oddelenie podnikateľskej činnosti, správy daní a poplatkov MsÚ 

Termín 
realizácie: 

priebežne Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje, externé zdroje 

Opatrenie 

5.6.3.2 
Systematická snaha o využívanie externých finančných zdrojov (športové zväzy, ministerstvo školstva, 
asignácia 2%, sponzoring) na financovanie športových aktivít v meste 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa priebežne plní najmä v oblasti futbalu a basketbalu. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa plní. Podarilo sa zachovať financovanie športových aktivít v meste. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní, no finančné možnosti i napriek snahe mierne poklesli. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

V rámci možností sa opatrenie plnilo. Finančné zdroje mierne poklesli. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Externé finančné zdroje neboli využité. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

komisia športu MsZ a športové kluby 

Spolupráca 
na realizácii: 

- 

Termín 
realizácie: 

priebežne Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje, zdroje EU, štátny 
rozpočet, iné externé schémy 
pomoci 

 

Nástroj 

5.6.4 Podpora športových aktivít detí a mládeže 

Opatrenie 

5.6.4.1 Finančná a ekonomická podpora športových aktivít detí a mládeže  
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Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní podľa Kalendára mestských športových podujatí s dôrazom na mládež. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa plní sa. Prevládajú tradičné podujatia a aktivity v zmysle kalendára. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní. Podpora v úspornom finančnom režime nenarušila plnenie. Dominovali podujatia pre 
mládež, s rozšírením súťaží v Handlovských športových hrách pre deti materských škôl a žiakov 
základných a stredných  škôl. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Podľa kalendára mestských športových podujatí boli naplnené a realizované všetky. Vyvrcholením bol 
45. ročník Handlovských športových hier pre žiakov ZŠ, SŠ a detí MŠ. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Úlohy splnené v zmysle Kalendára celomestských podujatí. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

komisia športu MsZ 

Spolupráca 
na realizácii: 

základné školy, materské školy, športové kluby, Centrum voľného času 

Termín 
realizácie: 

priebežne Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje, externé zdroje 

Opatrenie 

5.6.4.2 Každoročné hodnotenie športových aktivít na školách  

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní. Realizujeme súťaž Najúspešnejšia základná škola v športových súťažiach 2009. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa plní. Realizujeme súťaž Najúspešnejšia základná škola v športových súťažiach 2010. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní. Realizujeme súťaž Najúspešnejšia základná škola v športových súťažiach 2011. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Priebežne sa plní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Priebežne sa plní. Hodnotenie úspešnosti škôl v športových súťažiach je súčasťou hodnotiacich správ za 
školský rok 2012/13, ktoré budú prerokované na MsZ v októbri 2013. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

základné školy; materské školy; športové kluby  

Spolupráca 
na realizácii: 

komisia športu MsZ 

Termín 
realizácie: 

priebežne Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 

 

Nástroj 

5.6.5 Spolupráca škôl so športovými klubmi v meste 

Opatrenie 

5.6.5.1 
Spolupráca škôl so športovými klubmi formou turnajov a súťaží, prezentácia športových klubov na 
školách, nábor nových členov 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní. Školy v rámci svojho športového zamerania (basketbal, futbal, gymnastika, plávanie) 
intenzívne spolupracujú so športovými klubmi. V šk. roku 2008/09 sme zriadili triedy so športovou 
prípravou zameranou na futbal v ZŠ Školská ul..   

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa plní. Školy v rámci svojho športového zamerania (basketbal, futbal, gymnastika, plávanie) 
intenzívne spolupracujú so športovými klubmi.   

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní. Školy v rámci svojho športového zamerania (basketbal, futbal, gymnastika, plávanie) 
intenzívne spolupracujú so športovými klubmi.   

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Priebežne sa plní. 
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Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Priebežne sa plní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

základné školy; Centrum voľného času 

Spolupráca 
na realizácii: 

športové kluby;  komisia športu MsZ; stredné školy 

Termín 
realizácie: 

priebežne Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje, externé zdroje 

Opatrenie 

5.6.5.2 Spolupráca materských škôl a športových klubov pri organizácii pohybových hier pre deti 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní. Realizovala sa predplavecká príprava, HŠH.  

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa plní. Realizovala sa predplavecká príprava, HŠH.  

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní. Realizovala sa predplavecká príprava, HŠH. MŠ spolupracovala so športovými klubmi 
pri organizácií jednodňových projektov, napr. podujatie Noc v škôlke.  

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Priebežne sa plní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Priebežne sa plní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

materské školy 

Spolupráca 
na realizácii: 

športové kluby;  komisia športu MsZ 

Termín 
realizácie: 

priebežne Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje, externé zdroje 

 

SZ 6 SKVALITNENIE DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY 
 
Cieľ 6.1. Dobudovanie a skvalitnenie dopravnej infraštruktúry 
 

Nástroj 

6.1.1 Iniciatíva mesta pri urýchlení dobudovania rýchlostnej cesty R2 a napojenia mesta na diaľničnú sieť 

Opatrenie 

6.1.1.1 
Zakomponovanie trasy rýchlostnej cesty R2 (v trase Trenčín – Prievidza – Žiar nad Hronom) v ÚPN 
mesta Handlová 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie splnené (ÚPN SÚ mesta Handlová Aktualizácia 2006, Zmeny a doplnky č. 2 schválený dňa 
27.03.2008 uznesením č. 623) 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie splnené (ÚPN SÚ mesta Handlová Aktualizácia 2006, Zmeny a doplnky č. 2 schválený dňa 
27.03.2008 uznesením č. 623) 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie splnené (ÚPN SÚ mesta Handlová Aktualizácia 2006, Zmeny a doplnky č. 2 schválený dňa 
27.03.2008 uznesením č. 623) 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie splnené (ÚPN SÚ mesta Handlová Aktualizácia 2006, Zmeny a doplnky č. 2 schválený dňa 
27.03.2008 uznesením č. 623) 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie splnené (ÚPN SÚ mesta Handlová Aktualizácia 2012, Zmeny a doplnky č. 3, schválený dňa 
31.03.2013 uznesením č. 27/2013 – 692). 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 
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Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP 

Spolupráca 
na realizácii: 

- 

Termín 
realizácie: 

2008-2013 Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje (v rámci prípadnej 
potreby aktualizovať ÚPN 
mesta) 

Opatrenie 

6.1.1.2 
Koordinácia prípravy územia pre výstavbu rýchlostnej cesty R2 v katastrálnom území mesta 
(sprostredkovanie výkupu pozemkov v trase R2 pre NDS, a. s.) 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa neplní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa neplní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa neplní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa neplnilo z dôvodu absencie finančných prostriedkov a iných priorít dialničnej siete. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa neplnilo z dôvodu absencie finančných prostriedkov a iných priorít dialničnej siete. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  

Spolupráca 
na realizácii: 

oddelenie ekonomické; oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP  

Termín 
realizácie: 

2008-2013 Finančné zdroje na realizáciu: 
Národná diaľničná spoločnosť, 
a. s. 

Opatrenie 

6.1.1.3 
Aktívne vystupovanie mesta voči centrálnym inštitúciám v procese urýchlenia realizácie výstavby 
rýchlostnej cesty R2 v spolupráci s orgánmi ostatných samospráv dotknutých miest a  obcí v regióne, 
vrátane Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Rokovanie s ministrom dopravy, pôšt a  telekomunikácii SR o realizácii uznesenia výjazdového zadnutia 
Vlády SR v Prievidzi o realizácii výstavby rýchlostnej komunikácie R2 – Trenčín – Žiar nad Hronom. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Rokovanie s predsedom Vlády SR, ministrom dopravy, riaditeľom NDS, a.s o neplnení úloh a snaha 
o prednostné zaradenie predmetnej stavby do realizácie. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Zmena rozhodnutia Vlády SR –  výstavba rýchlostnej komunikácie R2 nie je prioritou  SR na roky 2010 
-2014. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Zmena rozhodnutia Vlády SR –  výstavba rýchlostnej komunikácie R2 nie je prioritou  SR na roky 2010 
-2014. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Zmena rozhodnutia Vlády SR –  výstavba rýchlostnej komunikácie R2 nie je prioritou  SR na roky 2010 
- 2014. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

primátor mesta 

Spolupráca 
na realizácii: 

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, samosprávy 
dotknutých miest a obcí regiónu, Trenčiansky samosprávny kraj 

Termín 
realizácie: 

2008-2013 Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 

 

Nástroj 

6.1.2 Iniciatíva mesta pri urýchlení realizácie preložky cesty I/50 (západný cestný obchvat mesta) 

Opatrenie 
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6.1.2.1 Zakomponovanie preložky cesty I/50 do ÚPN mesta 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie splnené (ÚPN SÚ mesta Handlová Aktualizácia 2006, Zmeny a doplnky č. 2 schválený dňa 
27.03.2008 uznesením č. 623) 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie splnené (ÚPN SÚ mesta Handlová Aktualizácia 2006, Zmeny a doplnky č. 2 schválený dňa 
27.03.2008 uznesením č. 623) 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie splnené (ÚPN SÚ mesta Handlová Aktualizácia 2006, Zmeny a doplnky č. 2 schválený dňa 
27.03.2008 uznesením č. 623) 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie splnené (ÚPN SÚ mesta Handlová Aktualizácia 2006, Zmeny a doplnky č. 2 schválený dňa 
27.03.2008 uznesením č. 623) 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie splnené (ÚPN SÚ mesta Handlová Aktualizácia 2012, Zmeny a doplnky č. 3, schválený dňa 
31.03.2013 uznesením č. 27/2013 – 692). 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP  

Spolupráca 
na realizácii: 

- 

Termín 
realizácie: 

2008-2013 Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje (v rámci prípadnej 
potreby aktualizovať ÚPN 
mesta) 

Opatrenie 

6.1.2.2 
Koordinácia prípravy územia pre výstavbu cestného obchvatu mesta v jeho katastrálnom území 
(sprostredkovanie výkupu pozemkov v trase západného obchvatu pre SSC) 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa neplní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa neplní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa neplní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa neplní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa neplní. Výstavba rýchlostnej komunikácie R2 nie je prioritou SR na roky 2010 - 2014. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  

Spolupráca 
na realizácii: 

oddelenie ekonomické; oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP  

Termín 
realizácie: 

2008-2013 Finančné zdroje na realizáciu: 
Národná diaľničná spoločnosť, 
a. s.  

Opatrenie 

6.1.2.3 
Aktívne pôsobenie mesta v rokovaniach s centrálnymi inštitúciami v procese urýchlenia realizácie 
západného cestného obchvatu mesta (v spolupráci s orgánmi samospráv susediacich obcí 
a Trenčianskeho samosprávneho kraja) 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Rozhodnutuie NDS, a.s. o trasovaní obchvatu mesta Handlová tzv. západným smerom, zakomponovanie 
tohto rozhodnutia do realizácie cesty R2. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Pozri hodnotenie bodu 6.1.1.3 na roky 2010 -2011. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Pozri hodnotenie bodu 6.1.1.3 na roky 2010 -2011. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Pozri hodnotenie bodu 6.1.1.3 na roky 2010 -2011. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Zmena rozhodnutia Vlády SR –  výstavba rýchlostnej komunikácie R2 nie je prioritou  SR na roky 2010 
- 2014. 



Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová (2008 – 2013) 

 

 - 137 -

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

primátor mesta 

Spolupráca 
na realizácii: 

Slovenská správa ciest, a. s., Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, samosprávy susediacich 
obcí, Trenčiansky samosprávny kraj 

Termín 
realizácie: 

2008-2013 Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 

 

Nástroj 

6.1.3 Riešenie bariérneho efektu železničnej siete na území mesta 

Opatrenie 

6.1.3.1 
Odstránenie bariérneho efektu úrovňového železničného priecestia nad nemocnicou (križovatka Ligetská 
– L. Novomeského – Železničiarska – M. R. Štefánika) 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa neplní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa neplní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa neplní 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa neplní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa neplní z dôvodu absencie finančných zdrojov na projektovú dokumentáciu a realizáciu. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP 

Spolupráca 
na realizácii: 

ŽSR, a. s. 

Termín 
realizácie: 

po roku 2009 Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje a zdroje ŽSR, a. s. 

 

 

 

Nástroj 

6.1.4 Rekonštrukcia a údržba miestnych komunikácií 

Opatrenie 

6.1.4.1 
Zabezpečenie postupnej rekonštrukcie a pravidelnej údržby miestnych komunikácií, vrátane chodníkov, 
lávok a mostov  

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa priebežne plní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa priebežne plní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa priebežne plní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa priebežne plní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa priebežne plní v rámci finančných možnosti rozpočtu Mesta Handlová. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP  
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Spolupráca 
na realizácii: 

referát regionálneho rozvoja a strategického plánovania;  Slovenská správa ciest, a. s.; Trenčiansky 
samosprávny kraj 

Termín 
realizácie: 

2008-2013 Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje, fondy EÚ, štátny 
rozpočet, iné externé zdroje 

 

 

Nástroj 

6.1.5 Zvýšenie priepustnosti cestných križovatiek v intraviláne mesta 

Opatrenie 

6.1.5.1 
Zabezpečenie odstraňovania kolíznych úsekov (bodových závad) v cestnej sieti mesta, s preferenciou 
rekonštrukcie úrovňových križovatiek na kruhové tam, kde je takéto riešenie opodstatnené (v spolupráci 
so SSC, a. s.) 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa neplní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa neplní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa priebežne plní (výstavba MKK v rámci stavby „I/50 Handlová – centrum“) 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa neplní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa neplní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OZˇP  

Spolupráca 
na realizácii: 

Slovenská správa ciest, a. s. 

Termín 
realizácie: 

2008-2013 Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje a zdroje SSC, a. 
s., fondy EÚ, štátny rozpočet, 
iné externé zdroje 

 

Nástroj 

6.1.6 Riešenie statickej dopravy v centre mesta a v obytných zónach (sídliskách) 

Opatrenie 

6.1.6.1 

Vypracovanie harmonogramu výstavby a rozvoja objektov a plôch pre: 

1. krátko- i dlhodobé parkovanie v centre mesta na pozemkoch vytypovaných pre výstavbu takýchto 
objektov (v súlade s ÚPN mesta) 

2. parkovanie v obytných zónach (prioritne sídliskách) na pozemkoch vytypovaných pre výstavbu 
takýchto objektov (v súlade s ÚPN mesta) 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa priebežne plní (vypracovanie projektov parkovacích miest v obytných zónach a ich 
realizácia) 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa priebežne plní (vypracovanie projektov parkovacích miest v obytných zónach a ich 
realizácia) 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa priebežne plní (vypracovanie projektov parkovacích miest v obytných zónach a ich 
realizácia) 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa priebežne plní (vypracovanie projektov parkovacích miest v obytných zónach a ich 
realizácia) 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa priebežne plní (vypracovanie projektov parkovacích miest v obytných zónach a ich 
realizácia). 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP  
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Spolupráca 
na realizácii: 

potenciálni spoluinvestori 

Termín 
realizácie: 

2008-2013 Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje a zdroje 
potenciálnych spoluinvestorov 

 

Nástroj 

6.1.7 Vytvorenie predpokladov pre odstránenie nadbytočných železničných koľají 

Opatrenie 

6.1.7.1 
Odstránenie (v spolupráci so správcom koľajiska) nevyužívaných nákladných koľají železničnej stanice 
v prípade útlmu ich hospodárskeho využitia 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa neplní (v kompetencii ÚRŽD) 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa neplní (v kompetencii ÚRŽD) 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa neplní (v kompetencii ÚRŽD) 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa neplní (v kompetencii ÚRŽD) 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa neplní (v kompetencii ÚRŽD). 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP  

Spolupráca 
na realizácii: 

Hornonitrianske bane Prievidza a. s., 

ŽSR, a. s. 

Termín 
realizácie: 

po ukončení ťažby v Bani 
Handlová 

Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje, adekvátne 
príspevky ostatných dotknutých 
správcov predmetných koľají 

 

Nástroj 

6.1.8 Vybudovanie centrálnej autobusovej stanice prímestskej a diaľkovej dopravy 

Opatrenie 

6.1.8.1 Vybudovanie centrálnej autobusovej stanice prímestskej a diaľkovej dopravy v lokalite starej tržnice 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie čiastočne splnené (zapracovanie do víťaznej štúdie CMZ Handlová) 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie čiastočne splnené (zapracované vo víťaznej štúdii CMZ Handlová) 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie čiastočne splnené (zapracované vo víťaznej štúdii CMZ Handlová) 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie čiastočne splnené (zapracované vo víťaznej štúdii CMZ Handlová a Z a D č. 3 ÚPD mesta 
Handlová) 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie čiastočne splnené (zapracované vo víťaznej ideovej štúdii CMZ Handlová a v Zmenácha 
doplnkoch č. 3 ÚPD mesta Handlová). 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP  

Spolupráca 
na realizácii: 

SAD Prievidza, a. s., potenciálni spoluinvestori 

Termín 
realizácie: 

2009-2013 Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje a zdroje 
potenciálnych spoluinvestorov, 
iné externé zdroje 
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Cieľ 6.2.: Eliminácia cestnej dopravy v centre mesta 
 

Nástroj 

6.2.1 Vytvorenie podmienok pre obmedzenie cestnej dopravy v centre mesta 

Opatrenie 

6.2.1.1 
Vytvorenie podmienok pre preradenie úseku dnešnej cesty I/50, ležiaceho v intraviláne mesta, do 
kategórie miestnej komunikácie s cieľom regulovať cestnú dopravu smerujúcu do centra mesta - po 
dobudovaní západného obchvatu mesta (preložky cesty I/50) 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa neplní (v kompetencii MDVRR SR) 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa neplní (v kompetencii MDVRR SR) 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa neplní (v kompetencii MDVRR SR) 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa neplní (v kompetencii MDVRR SR) 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa neplní (v kompetencii MDVRR SR). Zmena rozhodnutia Vlády SR –  výstavba rýchlostnej 
komunikácie R2 nie je prioritou  SR na roky 2010 - 2014. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP  

Spolupráca 
na realizácii: 

Slovenská správa ciest, a. s. 

Termín 
realizácie: 

po dobudovaní západného 
obchvatu mesta (preložky cesty 
I/50) 

Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 

Opatrenie 

6.2.1.2 
V nadväznosti na realizáciu opatrenia 6.2.1.1. prehodnotiť reguláciu cestnej dopravy na cestnej sieti 
ústiacej do centra mesta (Nám. Baníkov) tak, aby boli vytvorené predpoklady pre realizáciu zóny pre 
peších (v súlade s ÚPN mesta)  

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa priebežne plní 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie čiastočne splnené – vypracovanie urbanistickej štúdie CMZ 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie čiastočne splnené v súvislosti s realizáciou stavby „I/50 Handlová – centrum“ 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie čiastočne splnené v súvislosti s realizáciou stavby „I/50 Handlová – centrum“ 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie čiastočne splnené v súvislosti s realizáciou stavby „I/50 Handlová – centrum“. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP  

Spolupráca 
na realizácii: 

Slovenská správa ciest, a. s. 

Termín 
realizácie: 

po realizácii opatrenia 6.2.1.1. Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje a zdroje SSC, a. s. 

 

Cieľ 6.3.: Odľahčenie cestnej dopravy v intraviláne mesta 
 

Nástroj 

6.3.1 Vytvorenie podmienok pre posilnenie cyklistickej dopravy na území mesta (cyklotrasy) 
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Opatrenie 

6.3.1.1 
Systematická príprava a budovanie cyklistických chodníkov tak, aby boli navzájom prepojené 
priemyselné areály, obytné zóny, mestské centrum ako i zóny rekreácie a športu; zabezpečiť napojenie 
na regionálne cyklistické trasy a informovať verejnosť 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa neplní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa neplní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa neplní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa neplní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa neplní z dôvodu absencie finančných zdrojov na prípravu a realizáciu. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP  

Spolupráca 
na realizácii: 

referát regionálneho rozvoja a strategického plánovania; Slovenský cykloklub; Trenčiansky 
samosprávny kraj; orgány ostatných miestnych samospráv v okolí mesta; ZOHD 

Termín 
realizácie: 

2008-2013 Finančné zdroje na realizáciu: 
fondy E,Úštátny rozpočet, 
vlastné zdroje, iné externé 
zdroje 

Opatrenie 

6.3.1.2 
Výber lokalít bezpečného parkovania, resp. úschovy bicyklov v centre mesta, zónach koncentrácie 
obchodu a služieb a priemyselnej zóne mesta tak, aby možnosť bezpečného uzamykania (príp. úschovy) 
zatraktívnila tento spôsob prepravy v meste 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa neplní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa neplní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa neplní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa neplní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa neplní. Nie sú vytvorené predpoklady a podmienky na realizáciu (trasy, zóny a ich 
majetkoprávne vysporiadanie). 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP  

Spolupráca 
na realizácii: 

súkromní spoluinvestori 

Termín 
realizácie: 

2008-2013 Finančné zdroje na realizáciu: 
fondy EÚ, štátny rozpočet, 
vlastné zdroje, iné externé 
zdroje, súkromný kapitál 

 

Nástroj 

6.3.2 Zatraktívnenie MHD pre obyvateľov mesta 

Opatrenie 

6.3.2.1 Výstavba, resp. rekonštrukcia prístreškov na zastávkach slúžiacich pre MHD 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa čiastočne plní. 
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Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa čiastočne plní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa čiastočne plní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa čiastočne plní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa neplní z titulu absencie finančných zdrojov. Vykonáva sa iba údržba existujúcich 
prístreškov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP; referát regionálneho rozvoja a strategického plánovania 

Spolupráca 
na realizácii: 

SAD Prievidza, a. s. 

Termín 
realizácie: 

2009-2013 Finančné zdroje na realizáciu: 

vlastné zdroje, adekvátny 
príspevok ostatných dotknutých 
subjektov (SAD Prievidza, a. s.), 
iné externé zdroje 

 

SZ 7 SKVALITNENIE TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY 
 
Cieľ 7.1. Zlepšenie stavu protipovodňovej ochrany územia 
 

Nástroj 

7.1.1. Realizácia protipovodňových opatrení v súlade s Vodohospodárskym plánom a ÚPN mesta 

Opatrenie 

7.1.1.1 

Spolupráca so správcom vodných tokov (Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p.) 
v presadzovaní plánovaných investičných zámerov – kooperácia pri príprave projektov, iniciovanie 
rokovaní v záujme presadenia cieľov, najmä: 

- pravidelná údržba, čistenie tokov a miestne rekonštrukcie, 

- ochrana pôdneho krytu pred vodnou eróziou uplatnením protieróznych pôdoochranných a 
lesotechnických opatrení, 

- realizácia povrchových protieróznych priekop zachytávajúcich prívalové vody, 

- zabezpečenie koryta vodného toku proti zosunom pôdy a ďalšie 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa priebežne plní 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa priebežne plní 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní – spolupráca pri realizácii protipovodňových opatrení (SVP, Lesy SR) 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní – spolupráca pri realizácii protipovodňových opatrení a rekonštrukcia Pstruhárskeho 
potoka (SVP, Lesy SR). 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

Slovenský vodohospodársky podnik š. p. 

Spolupráca 
na realizácii: 

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP  

Termín 
realizácie: 

2008-2013 
Finančné zdroje na realizáciu: 

vlastné zdroje, štátny rozpočet, 
fondy EÚ, iné externé zdroje, 
rozpočet SVP š. p. 
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Opatrenie 

7.1.1.2 
Zlepšenie informovanosti verejnosti o stave protipovodňovej ochrany v meste (najmä prostredníctvom 
internetovej stránky mesta), o súčasných, príp. plánovaných opatreniach správcu vodných tokov 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa priebežne plní.  

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa priebežne plní.  

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa priebežne plní.  

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa priebežne plní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa priebežne plní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

hovorca / marketing   

Spolupráca 
na realizácii: 

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP; Slovenský vodohospodársky podnik š. p. 

Termín 
realizácie: 

2008-2013 Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 

 
Cieľ 7.2. Zvýšenie kvality zásobovania obyvateľstva pitnou vodou a napojenia 
obyvateľstva na kanalizačnú sieť  
 

Nástroj 

7.2.1. Realizácia opatrení smerujúcich k zabezpečeniu plného napojenia obyvateľstva na pitnú vodu 

Opatrenie 

7.2.1.1 

Spolupráca s vlastníkom vodovodných a kanalizačných sietí (StVS, a. s.) v plánovaní a presadzovaní 
plánovaných investičných zámerov v súlade s ÚPN, najmä pokiaľ ide o: 

- rozširovanie jestvujúcej vodovodnej siete a jej zokruhovanie, 

- vybudovanie distribučného vodojemu s objemom 2 000 m3 pri jestvujúcom vodojeme Remata,  

- riešenie rekonštrukcie potrubnej siete III. tlakového pásma v Novej Lehote,  

- doplnenie akumulácie vody,  

- riešenie rekonštrukcie vodojemu Banská kolónia a výtlačného potrubia do vodojemu Grič, 

- vybudovanie vodojemu,  

- celkovú postupnú rekonštrukciu vodovodnej siete,  

- ochranu vodných zdrojov a kontrolu dodržiavania podmienok hospodárenia v pásmach ochrany 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa priebežne plní (vodovod a kanalizácia Pekárska a Ľ. Štúra) 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa priebežne plní (vodovod a kanalizácia v stupni stavebného povolenia na ul. Potočná) 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa neplní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa neplní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa priebežne plní (vodovod a kanalizácia v stupni stavebnej pripravenosti a odovzdania 
staveniska na ul. Potočná). 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP  
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Spolupráca 
na realizácii: 

StVS, a. s. 

Termín 
realizácie: 

2008-2013 Finančné zdroje na realizáciu: 

StVS, a. s., fondy EÚ a štátny 
rozpočet, vlastné zdroje, 
Environmentálny fond a iné 
externé zdroje 

 
Nástroj 

7.2.2 Realizácia opatrení smerujúcich k zvýšeniu kvality kanalizácie a napojenia obyvateľstva na kanalizáciu 

Opatrenie 

7.2.2.1 

Spolupráca s vlastníkom vodovodných a kanalizačných sietí (StVS, a. s.) pri plánovaní a v presadzovaní 
plánovaných investičných zámerov – najmä budovania kanalizačného systému podľa etapizácie rozvoja 
mesta (predovšetkým v baníckej kolónii a v prímestských častiach Nová Lehota a Morovno), 
rekonštrukcie zberačov a zvýšenia kapacity kanalizácie s cieľom dosiahnutia napojenia obyvateľstva v 
zmysle návrhov ÚPN 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa neplní.  

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa neplní.  

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa neplní.  

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa neplní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa neplní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

StVS, a. s.  

Spolupráca 
na realizácii: 

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP  

Termín 
realizácie: 

2008-2013 Finančné zdroje na realizáciu: 

StVS, a. s., vlastné zdroje, fondy 
EÚ, štátny rozpočet, 
Environmentálny fond, iné 
externé zdroje 

Opatrenie 

7.2.2.2 
Riešenie zvýšenia nedostatočnej kapacity ČOV Handlová (resp. vybudovanie novej ČOV), ktoré 
povedie k zníženiu nákladov na prepravu kalov do ČOV Prievidza a odstráneniu problémov 
s pretekaním cez odľahčovacie komory a nedostatočným čistiacim efektom súčasnej ČOV 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa priebežne plní – príprava DSP 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa priebežne plní – príprava DSP 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa priebežne plní – vydané stavebné povolenie na intenzifikáciu ČOV, podaná žiadosť o NFP 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa priebežne plní – realizácia intenzifikácie ČOV a rekonštrukcia odľahčovacích komôr. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa priebežne plní – realizácia intenzifikácie ČOV a vydané stavebné povolenie na 
rekonštrukciu odľahčovacích komôr. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP  

Spolupráca 
na realizácii: 

StVS, a. s. 
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Termín 
realizácie: 

2008-2013 Finančné zdroje na realizáciu: 

StVS, a. s., vlastné zdroje, fondy 
EÚ, štátny rozpočet, 
Environmentálny fond, iné 
externé zdroje 

 

Cieľ 7.3. Rozvoj tepelného hospodárstva 
 

Nástroj 

7.3.1 Využitie kompetencií samosprávy v oblasti tepelného hospodárstva 

Opatrenie 

7.3.1.1 

V súlade s ÚPN Handlová a Koncepciou rozvoja tepelného hospodárstva mesta Handlová uplatňovať 
nástroje environmentálnej politiky v tepelnom hospodárstve, najmä: 

- s využitím kompetencie mestského úradu preskúmať možnosť budovania kogeneračných zdrojov na 
výrobu elektriny a tepla, 

- vo zvýšenej miere využívať dostupné obnoviteľné a druhotné zdroje energie ako lokálnych 
doplnkových zdrojov systémovej energetike, 

- v lokalitách  neefektívnych  na  plynofikáciu  využívať aj elektrickú energiu a využitie miestnych 
energetických zdrojov (biomasa, bioplyn, geotermálna a solárna energia, malé vodné elektrárne a pod.) 
pre potreby obyvateľstva i služieb, 

- pri výstavbe nových zdrojov tepla dodržať požiadavky neohrozenia verejných záujmov a emisných 
limitov, 

-  rešpektovať ďalšie odporúčania schválenej Koncepcie rozvoja tepelného hospodárstva mesta 
Handlová v zmysle §31 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa neplní.  

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa neplní.  

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa neplní.  

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa neplní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa neplní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

StVS, a. s.  

Spolupráca 
na realizácii: 

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP  

Termín 
realizácie: 

2008-2013 Finančné zdroje na realizáciu: 

StVS, a. s., vlastné zdroje, fondy 
EÚ, štátny rozpočet, 
Environmentálny fond, iné 
externé zdroje 

 
Cieľ 7.4. Rozvoj odpadového hospodárstva 
 

Nástroj 

7.4.1 Koncepčné riešenie odpadového hospodárstva v meste 

Opatrenie 

7.4.1.1 

Spracovanie strategickej Koncepcie odpadového hospodárstva mesta Handlová, stanovujúcej:  

- ciele, nástroje, mechanizmy a finančné zabezpečenie rozvoja odpadového hospodárstva v meste;  

- realizáciu opatrení v zmysle existujúcich a pripravovaných programových dokumentov a investičných 
zámerov mesta (najmä v oblasti možného rozšírenia skládky komunálneho odpadu, rozširovania 
separovaného zberu, budovania zberných dvorov, likvidácie starej skládky atď.) 
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Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa neplní z dôvodu absencie nadradenej POH na úrovni kraja. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa neplní z dôvodu absencie nadradenej POH na úrovni kraja. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa neplní z dôvodu absencie nadradenej POH na úrovni kraja. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa neplní z dôvodu absencie nadradenej POH na úrovni kraja. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa neplní z dôvodu absencie (nevydania) nadradenej POH na úrovni kraja a okresu. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP  

Spolupráca 
na realizácii: 

- 

Termín 
realizácie: 

2008 Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 

 

Nástroj 

7.4.2 Riešenie environmentálnych záťaží 

Opatrenie 

7.4.2.1 
Vypracovanie a realizácia návrhu opatrení na likvidáciu starých a novovznikajúcich nelegálnych skládok 
odpadu a rekultivácia regionálnej skládky 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa priebežne plní likvidáciou čiernych skládok.  

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa priebežne plní likvidáciou čiernych skládok.  

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa priebežne plní likvidáciou čiernych skládok.  

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa priebežne plní likvidáciou čiernych skládok. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa priebežne plní likvidáciou čiernych skládok v rámci finančných možností rozpočtu mesta. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP 

Spolupráca 
na realizácii: 

HATER Handlová, s.r.o. 

Termín 
realizácie: 

do 2010 Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje, zdroje EU, štátny 
rozpočet, iné externé schémy 
pomoci 

 

Nástroj 

7.4.3 Skvalitňovanie spôsobov nakladania s odpadom a spôsobov ich zhodnocovania/zneškodňovania 

Opatrenie 

7.4.3.1 

Rozšírenie kvality a kvantity separácie zložiek komunálneho odpadu, najmä: 

- rozšírenie separácie o ďalšie komodity a tým zníženia množstva ukladaného odpadu na skládku TKO 
(podpora zníženia zaťaženosti skládky, predĺženia životnosti skládky atď.), 

- vybudovanie kompostárne, 

- riešenie nakladania s nebezpečnými odpadmi   

- prevádzkovanie zberného dvora (resp. dvorov) 
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Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Plní sa. Zberný dvor  plne využívaný občanmi pre všetky druhy odpadov na ktoré má oprávnené 
povolenie spoločnosť Hater-Handlová. Zber nebezpečného odpadu bol v zmysle zákona uskutočnený. 
Zefektívnenie separácie rozšírením odberateľov na druhotné suroviny. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Plní sa. Vypracovaný projekt na kompostáreň. Zberný dvor  plne využívaný občanmi pre všetky druhy 
odpadov na ktoré má oprávnené povolenie spoločnosť Hater-Handlová. Zber nebezpečného odpadu bol 
v zmysle zákona uskutočnený. Zefektívnenie separácie rozšírením odberateľov na druhotné suroviny.  

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Plní sa. V dôsledku povodní v 8/2010 nebolo znížené množstvo odpadu na skládke. Zberný dvor  bol 
rozčlenený na stavebný odpad a veľkoobjemný, ktorý sa zbiera na ul. Potočná 20 a ostatné druhy odpadu 
pre obyvateľov Handlovej sú dočasne premiestnené na Skládku Handlová. Zber nebezpečného odpadu 
bol v zmysle zákona uskutočnený. Zefektívnenie separácie rozšírením odberateľov na druhotné 
suroviny. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Situácia oproti poslednému hodnotiacemu termínu sa nezmenila. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

V hodnotenom období došlo k rozšíreniu separovaných komodít o odevy. Boli doplnené stojiská 
o kontajnery na zber starého oblečenia. Kompostáreň sa nepodarilo vybudovať. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

HATER Handlová, s.r.o. 

Spolupráca 
na realizácii: 

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP 

Termín 
realizácie: 

2008-2013 Finančné zdroje na realizáciu: 

fondy EÚ, štátny rozpočet, 
vlastné zdroje, Environmentálny 
fond, Recyklačný fond, iné 
externé zdroje 

 

Nástroj 

7.4.4 Zvyšovanie osobnej zodpovednosti obyvateľov mesta v súvislosti s odpadovým hospodárstvom 

Opatrenie 

7.4.4.1 

Zabezpečenie pravidelnej informovanosti občanov o spôsoboch nakladania s odpadmi v záujme zníženia 
výskytu nepovolených skládok a skladísk; vypracovanie informačného systému o odpadoch (najmä so 
zameraním na umiestnenie nádob, harmonogram vývozov, alternatívy spracovania a efektívneho 
využívania odpadov atď.) 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie v plnení aj v rámci spolupráce s hovorcom mesta. Články v miestnom mesačníku. 
Vypracovaný kalendár zvozu druhotných surovín, veľkoobjemového odpadu. Informovanie 
prostredníctvom médií, tlače, regionálnej TV a príležitostnými akciami (Deň Zeme). 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie v plnení Pravidelné zverejňovanie informácii v miestnom mesačníku objasňovaná 
v nepravidelných intervaloch v regionálnej televízii., v rámci celomestských podujatí – Deň zeme – 
vytváranie rekordov, propagácia separovaného zberu. Vypracovaný kalendár zvozu druhotných surovín, 
veľkoobjemového odpadu. Informovanie prostredníctvom médií, tlače, regionálnej TV a príležitostnými 
akciami (Deň Zeme).  

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie v plnení. Vytvorenie stáleho štruktúrovaného odkliku na web mesta,  v rámci celomestských 
podujatí , Deň otvorených dverí v samospráve mesta– Deň zeme 2011 – propagácia separovaného zberu. 
Vypracovaný kalendár zvozu druhotných surovín, veľkoobjemového odpadu. Informovanie 
prostredníctvom médií, tlače, regionálnej TV a príležitostnými akciami (Deň Zeme). 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Situácia z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na propagáciu sa nezmenila. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Informovanosť občanov bola zabezpečená formou zberových kalendárov do každej domácnosti /RD/ 
resp. prostredníctvom web stránky mesta. Spoločnosť vytvorila na webe mesta vlastnú zložku s cieľom 
hlbšieho informovania obyvateľov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

HATER Handlová, s.r.o. a hovorca / marketing 

Spolupráca 
na realizácii: 

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP  

Termín 
realizácie: 

od 2008 priebežne Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 
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Opatrenie 

7.4.4.2 

Posúdenie možností zlepšenia, príp. realizácia zlepšenia technickej infraštruktúry odpadového 
hospodárstva, napr. uzamykateľnosti kontajnerov v bytových domoch, zvýšenia počtu odpadkových 
košov na verejných priestranstvách, ako aj ďalšie opatrenia smerujúce k eliminácii znečisťovania 
verejných priestranstiev odpadmi 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Plní sa. Zaradenie do prevádzky vozidla MAN s lepšou stlačiteľnosťou a zefektivnením zberu KO.  
K eliminácii znečisťovania VP sa vykonáva jarné a jesenné upratovanie a mesačne sa vykonáva zber 
veľkoobjemového odpadu. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Plní sa. K eliminácii znečisťovania VP sa vykonáva jarné a jesenné upratovanie a mesačne sa vykonáva 
zber veľkoobjemového odpadu. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Plní sa. Bol zakúpený hydraulický lis s väčšou lisovacou silou. K eliminácii znečisťovania VP sa 
vykonáva jarné a jesenné upratovanie a mesačne sa vykonáva zber veľkoobjemového odpadu. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Z dôvodu podpaľovania nádob na separáciu a ich nahradzovania nedošlo k zlepšeniu situácie 
s množstvom stanovísk resp. počtu nádob na separáciu. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Počet stanovísk na separáciu bol zvýšený iba o počet nových bytových jednotiek v meste a nehradené 
existujúce nádoby poškodené požiarom celkom v 5-ich prípadoch. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

HATER Handlová, s.r.o. 

Spolupráca 
na realizácii: 

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP  

Termín 
realizácie: 

od 2008 priebežne Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 

 

Nástroj 

7.4.5. Efektívne využívanie ekonomických nástrojov v odpadovej politike mesta 

Opatrenie 

7.4.5.1 

Vytváranie zmluvných predpokladov pre vznik konkurenčného prostredia poskytovateľov služieb 
v odpadovom hospodárstve, pravidelné prehodnocovanie zmlúv s poskytovateľmi služieb v odpadovom 
hospodárstve a uzatváranie zmluvných podmienok s poskytovateľmi služieb v odpadovom hospodárstve 
na princípoch: 

- krátkodobosti, 

- parciálnosti (pre konkrétne činnosti), 

- ľahkej vypovedateľnosti pre prípad možného využitia lepšej alternatívnej  ponuky od iného 
poskytovateľa služieb 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa neplní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa neplní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa neplní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa neplní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa neplní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP 

Spolupráca 
na realizácii: 

právne oddelenie  

Termín 
realizácie: 

od 2008 priebežne Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 

Opatrenie 
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7.4.5.2 

Postupné odbúravanie výdavkov na odpadové hospodárstvo z rozpočtových zdrojov mesta (nad rámec 
poplatkov za komunálny odpad), presúvanie váhy výdavkov na odpadové hospodárstvo výhradne na 
príjmy z poplatkov za zber komunálneho odpadu; dosiahnutie fiškálnej vyrovnanosti odpadového 
hospodárstva v meste 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Posledná úprava sadzby za odvoz a uloženie TKO sa realizovala od r. 2008, kedy poplatok predstavoval 
14,90 € /1 obyv. /rok. Pri zavedení separovania odpadu a pri uplatňovaní minimálneho rozsahu úľav pre 
vyčlenené skupiny obyvateľov v súlade s VZN č. 7/2007 uplatňovaný poplatok nekryje náklady, spojené 
s odvozom, uložením a separovaním odpadu. Mesto uzatvorilo zmluvu s Recyklačným fondom (pri 
separácii 5 komodít a stanovenom množstve vyseparovaného odpadu), aby sme sa uchádzali  o zdroje na 
čiastočné krytie týchto výdavkov. Pre rok 2009 bol postavený rozpočet tak, že aj napriek príjmom z RF 
a uplatnení schválených úľav ostatné príjmy od poplatníkov nepokryjú rozpočtované výdavky, súvisiace 
s odpadom.  

Predpokladá sa, že k uvedeným úpravám sadzby dôjde v najbližšom roku. Opatrenie zatiaľ  nesplnené. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

V rámci záverečného účtu a zhodnotenia plnenie rozpočtu  za rok 2009 možno konštatovať, že 
v priebehu roka v dôsledku uplatnenia úľav došlo k úprave rozpočtu príjmov na poplatku za TKO. Jeho 
znížením.  Zavedením separovania 5 komodít nedošlo k zníženiu množstva uloženého TKO, ba práve 
naopak, došlo k výraznému zvýšeniu množstva uloženého TKO. Pri zachovaní poplatku 14,90 €, 
poskytnutí schváleného rozsahu úľav a za existencie istej skupiny občanov – neplatičov (plnenie 
upraveného rozpočtu príjmov len na 89,6%) sa vo finančnom vyjadrení odrazilo vo výraznom deficite 
príjmov voči reálnym výdavkom. Jestvujúca situácia je do značnej miery ovplyvnená celkovou 
ekonomickou situáciou, kedy sa zvyšuje počet obyvateľov v hraničnej ekonomickej situácii a nie je 
predpoklad z ich strany úhrada poplatku, príp. úhrada oneskorená po uplatnení  zákonných foriem 
vymáhania.  
Rozpočet na rok 2010 vzhľadom na hore uvedenú situáciu v spoločnosti nepočíta so zvýšením sadzby za 
TKO, je záujem mesta uchádzať sa opäť o čiastočnú úhradu nákladov z RF a počítame aj s vymožením 
istého starého dlhu od neplatičov. Avšak skúsenosti  z uplynulého roka nás viedli k tomu, že rozpočet 
musí počítať s úhradou reálnych nákladov skutočného objemu TKO a separovaného odpadu a mesto pri 
radikálnom znížení objemu príjmov z podielovej dane má problém vykryť z vlastných zdrojov rozdiel 
medzi predpokladanými príjmami a plánovanými výdavkami. Preto sa v r. 2010 pripravujú analýzy 
skutočného stavu, porovnania a v závere roka sa predloží návrh MZ na schválenie úpravy sadzby. 

Opatrenie –  plní sa v rámci roka. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

 Tak, ako bolo uvedené v hodnotení za predchádzajúci rok, aj po  vyhodnotení v r. 2010 sa v plnej miere 
preukázal disproporcia medzi príjmami a výdavkami  súvisiacimi s TKO a separovaným odpadom, 
najmä z dôvodu doterajšieho ponechania sadzby, ktorá bola jedna z najnižších v okolí  . Mestskému 
zastupiteľstvu  na základe predloženej analýzy schválili nové  VZN so zvýšenou sadzbou 16,60€/1 
osobu/rok, s takouto   sa počítalo aj pri príprave rozpočtu. V príjmoch sa ráta s čiastočným krytím 
nákladov na separáciou z RF, s úhradami za staré dlhy od neplatičov a pri rozpočtovaných výdavkoch  je 
rozpočtovaná prognóza vyrovnaných príjmov i výdavkov a  náklady by mohli byť kryté bez 
dofinancovania z rozpočtu mesta. Ekonomická situácia však je natoľko nepriaznivá, že výsledok na 
konci roka môže byť úplne iný – môže sa zvýšiť počet neplatičov  nízko príjmov rodín a domácností 
v hmotnej núdzi, problémových obchodných spoločností a podnikateľských subjektov (príjem bude 
nižší), RF neposkytne žiaden príjem (príjem bude nižší), príp., výpadok podielovej dane spôsobí 
zvýšenie záväzkov mesta voči spoločnosti Hater-Handlová, s.r.o. (výdavky síce nižšie, ale zvýšia sa  
záväzky mesta). Opatrenie sa v rámci možností v podmienkach  prebiehajúcej hospodárskej 
a ekonomickej krízy plní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Tak, ako bolo uvedené v hodnotení za predchádzajúci rok, aj po  vyhodnotení v r. 2011 sa v plnej miere 
preukázal disproporcia medzi príjmami a výdavkami  súvisiacimi s TKO a separovaným odpadom, 
najmä z dôvodu doterajšieho ponechania sadzby, ktorá bola jedna z najnižších v okolí  . Mestskému 
zastupiteľstva  na základe predloženej analýzy schválili nové  VZN so zvýšenou sadzbou 20,00€/1 
osobu/rok, s takouto  sa počítalo aj pri príprave rozpočtu. V príjmoch sa ráta s čiastočným krytím 
nákladov na separáciou z RF, s úhradami za staré dlhy od neplatičov a pri rozpočtovaných výdavkoch  je 
rozpočtovaná prognóza vyrovnaných príjmov i výdavkov a  náklady by mohli byť kryté bez 
dofinancovania z rozpočtu mesta. Ekonomická situácia však je natoľko nepriaznivá, že výsledok na 
konci roka môže byť úplne iný – môže sa zvýšiť počet neplatičov  nízko príjmov rodín a domácností 
v hmotnej núdzi, problémových obchodných spoločností a podnikateľských subjektov (príjem bude 
nižší), RF neposkytne žiaden príjem (príjem bude nižší), príp, výpadok podielovej dane spôsobí zvýšenie 
záväzkov mesta voči spoločnosti Hater-Handlová, s.r.o. (výdavky síce nižšie, ale zvýšia sa  záväzky 
mesta). Opatrenie sa v rámci možností v podmienkach  prebiehajúcej hospodárskej a ekonomickej krízy 
plní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa v rámci možností v podmienkach  prebiehajúcej hospodárskej a ekonomickej krízy plní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 
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Zodpovedný 
za realizáciu: 

prednosta 

Spolupráca 
na realizácii: 

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP; oddelenie ekonomické  

Termín 
realizácie: 

od 2008 priebežne Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 

 

Cieľ 7.5. Rekonštrukcia verejného osvetlenia 
 

Nástroj 

7.5.1 Obmena a údržba sústavy verejného osvetlenia v meste 

Opatrenie 

7.5.1.1 Vytvorenie projektových predpokladov a realizácia rekonštrukcie verejného osvetlenia 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa priebežne plní – začala sa rekonštrukcia VO 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa priebežne plní – prebieha rekonštrukcia VO 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa priebežne plní – prebieha rekonštrukcia VO 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa priebežne plní – prebieha rekonštrukcia VO 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa priebežne plní – prebieha rekonštrukcia VO. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP  

Spolupráca 
na realizácii: 

ostatné relevantné oddelenia 

Termín 
realizácie: 

od 2008 priebežne Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 

 
SZ 8  ZVÝŠENIE KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 
Cieľ 8.1. Zlepšenie kvality verejných priestranstiev 
 

Nástroj 

8.1.1 Vytvorenie predpokladov pre udržateľný rozvoj zložiek životného prostredia v meste 

Opatrenie 

8.1.1.1 

Spracovanie Generelu zelene a obstaranie Dokumentu starostlivosti o dreviny (DSD), ktorý poskytne 
prehľad o rozmiestnení, kvalite a ekologickom, krajinotvornom, estetickom a kultúrno-historickom 
význame drevín v katastrálnom území mesta a bude podkladom na zabezpečenie starostlivosti o dreviny, 
rozhodovanie orgánov ochrany prírody a pri uplatňovaní náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa priebežne plní – zadanie vypracovania PD. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie splnené – vypracovaná PD. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie splnené – vypracovaná PD. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie splnené – vypracovaná PD. 
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Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie splnené – vypracovaná PD. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP  

Spolupráca 
na realizácii: 

- 

Termín 
realizácie: 

od 2008 priebežne Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 

 
Nástroj 

8.1.2 Zlepšenie starostlivosti o mestskú zeleň a verejné priestranstvá 

Opatrenie 

8.1.2.1 
Aktívna politika mesta najmä smerom k zvyšovaniu kvality údržby o mestskú zeleň, v nadväznosti na 
spracovaný generel zelene (realizácia opatrenia 8.1.1.1.); revitalizácia zelene (predovšetkým 
dendrologická obnova zelene v centre mesta a iné) 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa priebežne plní – zadanie vypracovania PD. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie splnené – vypracovaná PD, začiatok realizácie dendrologickej obnovy ul. 29. Augusta. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie splnené – ukončená dendrologická obnova ul. 29. Augusta. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie splnené – ukončená dendrologická obnova ul. 29. Augusta, avšak škody spôsobené 
povodňami. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie čiastočne splnené – kvalita údržby klesá z titulu racionalizačných opatrení rozpočtu mesta. 
Škody spôsobené povodňami majú trvalejší charakter. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP  

Spolupráca 
na realizácii: 

- 

Termín 
realizácie: 

od 2008 priebežne Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje  

Opatrenie 

8.1.2.2. Aktívne zapojenie verejnosti do starostlivosti o zeleň, posilňovanie občianskej angažovanosti v údržbe 
okolia obytných zón (správa vybraných verejných plôch a pod.) 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní priebežne 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa plní priebežne 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní priebežne 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní priebežne 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní priebežne 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP  

Spolupráca 
na realizácii: 

- 
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Termín 
realizácie: 

od 2008 priebežne Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 

 

Nástroj 

8.1.3 Prevencia, kontrola a odstraňovanie znečisťovania verejných priestranstiev psami 

Opatrenie 

8.1.3.1 
Adresné používanie sadzieb dane za psa v prospech opatrení na prevenciu, kontrolu a odstraňovanie 
znečisťovania verejných priestranstiev psami 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Plní sa vychádzajúc aj z platnej úpravy VZN o podmienkach chovu psov v spolupráci s Mestskou 
políciou. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenia sa plnia, mesto jednotlivým daňovníkom poskytuje pomôcky na udržiavania verejných 
priestranstiev, zabezpečuje pravidelné výmeny sáčkov v smetných  nádobách v zónach vyhradených pre 
psičkárov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Pokračuje sa v plnení opatrení, mesto jednotlivým daňovníkom poskytuje pomôcky na udržiavania 
verejných priestranstiev, zabezpečuje pravidelné výmeny sáčkov v smetných  nádobách v zónach 
vyhradených pre psičkárov 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

V rámci prípravy zmeny sadzieb dane za psa bol vykonaný prieskum spolu s anketou na zistenie 
vnímania problematiky samotnými občanmi, opatrenia sa plnia, stanovenie výšky dane je každoročne 
zhodnocované. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Pre rok 2013 nedošlo k zmene vo výške sadzieb dane za psa, anketa bola vyhodnotená - v meste 
prevláda názorová nejednotnosť na problematiku a hlavne na určenie výšky dane za psa. V spolupráci 
s Mestskou políciou sú uskutočňované preventívne kontroly na odhalenie a odstránenie chýb v evidencii 
psov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie podnikateľskej činnosti, správy daní a poplatkov MsÚ 

Spolupráca 
na realizácii: 

oddelenie výstavby, územného plánu a ochrany životného prostredia MsÚ 

Termín 
realizácie: 

od 2008 priebežne Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 

Opatrenie 

8.1.3.2 Riešenie znečisťovania verejných priestranstiev psami prostredníctvom: 

- rozširovania informácií pre držiteľov psov o výbehoch pre psov a hygienickom zneškodňovaní 
exkrementov 

- osádzania košov a distribúcia vrecúšok na exkrementy 

- aktivizácia sankčnej politiky v tejto oblasti zo strany Mestskej polície 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa čiastočne plní (výber pokút príslušníkmi MsP) 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa čiastočne plní (výber pokút príslušníkmi MsP) 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa čiastočne plní (výber pokút príslušníkmi MsP) 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa čiastočne plní (výber pokút príslušníkmi MsP), problémom sa javia zničené koše a absencia 
finančných prostriedkov 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa čiastočne plní (výber pokút príslušníkmi MsP), problémom sa javia zničené, odcudzené 
koše a absencia finančných prostriedkov na ich doplnenie. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP  

Spolupráca 
na realizácii: 

Mestská polícia 

Termín 
realizácie: 

od 2008 priebežne Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 
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Cieľ 8.2. Znižovanie zaťaženosti zložiek životného prostredia 
 

Nástroj 

8.2.1 Zlepšovanie kvality ovzdušia a znižovanie zaťaženosti hlukom 

Opatrenie 

8.2.1.1 

Spracovanie strategickej Koncepcie zlepšenia kvality ovzdušia a zníženia zaťaženosti hlukom pre mesto 
Handlová, v ktorej sa posúdia možnosti zníženia zaťaženosti ovzdušia a zaťaženosti hlukom v meste (v 
nadväznosti na ÚPN, najmä zvyšovaním podielu zelene, riešením dopravy, zmenou lokalizácie 
znečisťovateľov a pod.) a následná realizácia koncepcie 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa priebežne plní v nadväznosti na Integrovaný program na zlepšenie kvality ovzdušia 
v okrese Prievidza pod gesciou KÚ ŽP v Trenčíne. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa priebežne plní v nadväznosti na Integrovaný program na zlepšenie kvality ovzdušia 
v okrese Prievidza pod gesciou KÚ ŽP v Trenčíne 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa priebežne plní v nadväznosti na Integrovaný program na zlepšenie kvality ovzdušia 
v okrese Prievidza pod gesciou KÚ ŽP v Trenčíne. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa priebežne plní v nadväznosti na Integrovaný program na zlepšenie kvality ovzdušia 
v okrese Prievidza pod gesciou KÚ ŽP v Trenčíne. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa priebežne plní v nadväznosti na Integrovaný program na zlepšenie kvality ovzdušia 
v okrese Prievidza pod gesciou KÚ ŽP v Trenčíne. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP  

Spolupráca 
na realizácii: 

relevantné oddelenia MsÚ 

Termín 
realizácie: 

do 2010 a kontinuálne ďalej 
Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 

SZ 9 ROZVOJ MEDZINÁRODNEJ,  MEDZIREGIONÁLNEJ A MEDZ IOBECNEJ 
SPOLUPRÁCE 
 
Cieľ 9.1. Rozvoj medzinárodnej a medziregionálnej spolupráce 
 

Nástroj 

9.1.1 
Spolupráca so samosprávami v zahraničí s cieľom výmeny informácií a skúseností, ako i poznávania 
tradícií a hodnôt 

Opatrenie 

9.1.1.1 
Pripraviť časový a obsahový plán bilaterálnej spolupráce mesta Handlová s jeho súčasnými partnerskými 
mestami (resp. obcami) na úrovni samospráv na roky 2008-2010 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie v plnení. Prehodnotenie družobných vzťahov. Návrh na aktualizáciu zmlúv. Zintenzívnenie 
spolupráce s mestom Voerde – študentské pobyty s podporu mesta Handlová. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Uzatvorenie nového zmluvného vzťahu (20.novembra 2009 ) so strediskovou obcou Konopiska 
(Poľsko)– bývalý banský priemysel. Plnenie v súlade s rozvojom CR – hľadanie možností spolupráce 
s banskými mestami, v rámci nadnárodnej spolupráce podané 2 projekty – výmenný pobyt v kultúrnej 
oblasti (neboli úspešné)  

Zintenzívnenie spolupráce s mestom Voerde – študentské pobyty s podporu mesta Handlová. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Nadviazanie komunikácie o možnej spolupráci s Tureckým mestom Tuncbilek. Vo fáze rokovania. 
Plnenie v súlade s rozvojom CR – hľadanie možností spolupráce s banskými mestami. Opatrenie 
v plnení v rámci prehodnocovania efektívnosti zmlúv uzavretých pred rokom 2009. (Šárišáp – 
Maďarsko, Zábřeh – ČR) 
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Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Plnenie v súlade s rozvojom CR – hľadanie možností spolupráce s banskými mestami. Opatrenie 
v plnení v rámci prehodnocovania efektívnosti zmlúv uzavretých pred rokom 2009. (Šárišáp – 
Maďarsko, Zábřeh – ČR). Komunikácia s družobnými mestami je na úrovni občasných návštev 
(Handlovské katarínske dni.) Plánované rozšírenie spolupráce sa nerealizovalo, nedošlo však k zániku 
partnerských zmlúv.  Z dôvodu zániku družobnej školy v meste Voerde bude potrebné nájsť nový 
spolupracujúci subjekt. 
Plánované vypracovanie obsahového a časového rozsahu spolupráce nebolo do roku 2010 realizované. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Obnovili sa rokovania s partnerským mestom Zábřeh, prebieha komunikácia na úrovní vedení miest 
a pripravuje sa nová zmluva o partnerstve. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

sekretariát primátora mesta a hovorca / marketing  

Spolupráca 
na realizácii: 

samosprávy partnerských miest Handlovej v zahraničí (Zábřeh, Sárisáp a Voerde) 

Termín 
realizácie: 

2008 Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 

Opatrenie 

9.1.1.2 

Analyzovať možnosti rozvoja bilaterálnych partnerských vzťahov mesta Handlová so samosprávami 
(porovnateľnej veľkosti, významu, či so skúsenosťami s riešením podobných problémov, s akými sa 
stretáva mesto Handlová, najmä banské mestá) v zahraničí (najmä z krajín EÚ) a následne pripraviť 
dohody o spolupráci a partnerstve 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Viď hodnotenie 9.1.1.1. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Viď hodnotenie 9.1.1.1. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Viď hodnotenie 9.1.1.1. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Viď hodnotenie 9.1.1.1. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Viď hodnotenie 9.1.1.1. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

sekretariát primátora mesta a hovorca / marketing  

Spolupráca 
na realizácii: 

referát regionálneho rozvoja a strategického plánovania; samosprávy potenciálnych partnerských miest 
v zahraničí; Združenie miest a obcí Slovenska; Rada európskych obcí a regiónov (Council of European 
Municipalities and Regions) 

Termín 
realizácie: 

od roku 2008 priebežne Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 

 

 

Nástroj 

9.1.2 Zapojenie mesta do iniciatív v oblasti medzinárodnej spolupráce v rámci regiónov a krajín EÚ 

Opatrenie 

9.1.2.1 
Sledovať možnosti zapojenia sa mesta Handlová do spoločných medzinárodných a cezhraničných 
projektov a následná realizácia projektov napr. v rámci Európskej územnej spolupráce počas 
programovacieho obdobia 2007-2013 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní. Predložených bolo niekoľko návrhov na partnerstvo v medzinárodných projektoch. 
Zapojili sme sa do podania projektovej žiadosti s Poľskom, Slovinskom, Nemeckom a ČR v rámci OP 
Central Europe. Neúspešný projekt. Zapojili sme sa do projektu s Islandom a Portugalskom, projekt 
bude realizovať Help, n.o.   

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa plní. Predložených bolo niekoľko návrhov na partnerstvo v medzinárodných projektoch. 
Zapojili sme sa podania projektových žiadostí s Poľskom - neúspešný projekt a so Srbskom - tiež 
neúspešne. 
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Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní. Predložených bolo niekoľko návrhov na partnerstvo v medzinárodných projektoch. 
Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a nevýhodné systémy financovania projektov sme sa 
nezapojili do prípravy žiadneho projektu. Plánujeme však podať projekt. žiadosť s ČR v rámci 
Cezhraničnej spolupráce v II. polroku 2011. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní. Bol podaný projekt s názvom „Živý les pre budúce generácie“ v rámci Cezhraničnej 
spolupráce SR-ČR 2007-2013. Žiadosť o FP nebola schválená.  

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa nenapĺňalo z dôvodu nepredkladania žiadnych partnerských projektov na medzinárodnej 
platforme. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

referát regionálneho rozvoja a strategického plánovania MsÚ 

Spolupráca 
na realizácii: 

mestské organizácie, iné organizácie, iné mestá, siete miest a regióny 

Termín 
realizácie: 

2008-2013 Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje, fondy EÚ, štátny 
rozpočet 

 

 

Nástroj 

9.1.3 
Spolupráca a výmena skúseností s mestami a regiónmi dotknutými banskou činnosťou či jej útlmom na 
ich území či v ich bezprostrednom okolí 

Opatrenie 

9.1.3.1 

Zapojiť intenzívnejšie mesto Handlová do aktivít siete READY (Connecting Rehabilitation & 
Development in European Mining Regions) a siete MINEC (Central and Eastern European Network of 
Mining Cities and Regions) a ďalších medziregionálnych štruktúr banských miest a regiónov počas 
obdobia 2008-2013 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa neplní z dôvodu nevyhlásenia žiadnej výzvy v príslušných programoch.  

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa neplní z dôvodu nevyhlásenia žiadnej výzvy v príslušných programoch.  

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa neplní z dôvodu nevyhlásenia žiadnej výzvy v príslušných programoch. Handlová je 
partnerom národného projektu „Slovenska banská cesta“ - spojenie významných banských miest do 
uceleného produktu cestovného ruchu na Slovensku.  

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa neplní z dôvodu nevyhlásenia žiadnej výzvy v príslušných programoch. Handlová je ale 
partnerom národného projektu „Slovenska banská cesta“ - spojenie významných banských miest do 
uceleného produktu cestovného ruchu na Slovensku.  

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa neplní z dôvodu nevyhlásenia žiadnej výzvy v príslušných programoch. Handlová je ale 
partnerom národného projektu „Slovenska banská cesta“ - spojenie významných banských miest do 
uceleného produktu cestovného ruchu na Slovensku. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

Handlovský banský spolok; referát regionálneho rozvoja a strategického plánovania; hovorca / 
marketing  

Spolupráca 
na realizácii: 

Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra; Regionálna rozvojová agentúra  Združenie miest a obcí horná 
Nitra; združenia slovenských banských miest;  

Termín 
realizácie: 

2008-2013 Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje, fondy EÚ, štátny 
rozpočet, iné externé zdroje 

 

Cieľ 9.2. Rozvoj medziobecnej spolupráce 
 

Nástroj 

9.2.1 
Medziobecná spolupráca mesta s obcami v zázemí mesta v rámci miestnej akčnej skupiny (MAS)  

 

Opatrenie 
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9.2.1.1 
Spolupráca mesta Handlová a okolitých obcí v rámci miestnej akčnej skupiny (MAS Žiar, o. z.) pre 
prístup k programu LEADER a následné zapájanie sa MAS do aktivít pri realizácii Národného 
strategického plánu rozvoja vidieka SR na roky 2007-2013 v mikroregióne Handlovská dolina 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní. Zástupcovia mesta sa v pravidelných intervaloch zúčastňovali zasadnutí OZ Žiar. 
Spracovaná a odovzdaná Integrovaná stratégia OZ Žiar – I. kolo . 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa plní. Odovzdaná prepracovaná integrovaná stratégia rozvoja územia OZ Žiar. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní. Mesto Handlová spolupracuje s OZ Žiar. Do realizácie aktivít z PRV prostredníctvom 
MAS sa nemôže zapájať, nakoľko OZ Žiar nezískalo štatút MAS. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní čiastočne. OZ Žiar nezískalo štatút MAS, preto je aj realizácia aktivít z PRV 
prostredníctvom MAS obmedzená. Spolupráca je zameraná na oblasť kultúry a udržanie tradícií. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní čiastočne. OZ Žiar nezískalo štatút MAS, preto je aj realizácia aktivít z PRV 
prostredníctvom MAS obmedzená. Spolupráca je zameraná na oblasť kultúry a udržanie tradícií. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

prednosta  

Spolupráca 
na realizácii: 

MAS Žiar, o. z. a , zástupcovia mesta v MAS 

Termín 
realizácie: 

2008 Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje, zdroje MAS Žiar, 
o. z. 

Opatrenie 

9.2.1.2 
Realizovať v Handlovej a okolí Integrovanú stratégiu rozvoja regiónu v pôsobnosti MAS v rámci obcí 
zapojených do MAS Žiar, o. z.  

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa neplní. OZ Žiar nezískalo vo výzve 2008/PRV/04 štatút MAS. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa neplní. Vo výzve č. 2009/PRV/15 nezískalo OZ Žiar štatút MAS. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa neplní. Je priamo naviazané na získanie NFP z PRV opatrenia 4.1 a 4.3 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa neplní. OZ Žiar nezískalo štatút MAS. Opatrenie je priamo naviazané na získanie NFP 
z PRV 4.1 a 4.3 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa neplní. OZ Žiar nezískalo štatút MAS. Opatrenie je priamo naviazané na získanie NFP 
z PRV 4.1 a 4.3 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

prednosta   

Spolupráca 
na realizácii: 

MAS Žiar, o. z. 

Termín 
realizácie: 

2008-2013 Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje, zdroje MAS Žiar, 
o. z. , fondy EÚ a štátny 
rozpočet 

 

 

Nástroj 

9.2.2 
Možnosti efektívnej správy vecí verejných a spolupráce samospráv pri plnení prenesených a 
originálnych kompetencií v rámci spoločných obecných úradov 

Opatrenie 

9.2.2.1 
Realizovať medzi starostami obcí mikroregiónu Handlovskej doliny prieskum s cieľom zistiť záujem 
o spoločnú správu ďalších vybraných prenesených a originálnych kompetencií samosprávy v rámci 
spoločného obecného úradu so sídlom v Handlovej  

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Na zasadnutí mikroregiónu  Združenia  miest a obcí Handlovskej doliny neboli vyslovené požiadavky na 
ďalšiu spoločnú správu prenesených a originálnych kompetencií SOcÚ. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Na zasadnutí mikroregiónu  Združenia miest a obcí Handlovskej doliny neboli vyslovené požiadavky na 
ďalšiu spoločnú správu prenesených a originálnych kompetencií SOcÚ. 
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Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Na zasadnutí mikroregiónu  Združenia miest a obcí Handlovskej doliny neboli vyslovené požiadavky na 
ďalšiu spoločnú správu prenesených a originálnych kompetencií SOcÚ. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Na zasadnutí mikroregiónu  Združenia miest a obcí Handlovskej doliny neboli vyslovené požiadavky na 
ďalšiu spoločnú správu prenesených a originálnych kompetencií SOcÚ. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Na zasadnutí mikroregiónu  Združenia miest a obcí Handlovskej doliny neboli vyslovené požiadavky na 
ďalšiu spoločnú správu prenesených a originálnych kompetencií SOcÚ. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

sekretariát primátora a prednosta MsÚ  

Spolupráca 
na realizácii: 

starostovia jednotlivých obcí v rámci mikroregionálneho Združenia obcí Handlovskej doliny 

Termín 
realizácie: 

2009 Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje a zdroje 
jednotlivých obcí v zázemí 
mesta 

Opatrenie 

9.2.2.2 
Analyzovať dopady (vrátane finančných) na rozpočet mesta súvisiace s potenciálnym rozšírením 
spoločného obecného úradu o ďalšie spoločne spravované kompetencie  

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Vzhľadom k tomu, že sa nemenil rozsah činnosti SOcÚ nebolo potrebné navyšovať finančný rozpočet 
tohto úradu. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Vzhľadom k tomu, že sa nemenil rozsah činnosti SOcÚ nebolo potrebné navyšovať finančný rozpočet 
tohto úradu. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Vzhľadom k tomu, že sa nemenil rozsah činnosti SOcÚ nebolo potrebné navyšovať finančný rozpočet 
tohto úradu. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Vzhľadom k tomu, že sa nemenil rozsah činnosti SOcÚ nebolo potrebné navyšovať finančný rozpočet 
tohto úradu. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Vzhľadom k tomu, že sa nemenil rozsah činnosti SOcÚ nebolo potrebné navyšovať finančný rozpočet 
tohto úradu. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

sekretariát primátora a prednosta MsÚ 

Spolupráca 
na realizácii: 

SOÚ,  jednotlivé obce v zázemí mesta v rámci mikroregionálneho Združenia obcí Handlovskej doliny 

Termín 
realizácie: 

2009-2010 Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje, zdroje 
jednotlivých obcí v zázemí 
mesta 

Opatrenie 

9.2.2.3 

V prípade záujmu o spoločnú správu ďalších vybraných kompetencií zo strany obcí zázemia mesta (na 
základe výsledkov prieskumu v rámci opatrenia 9.2.2.1.) a za predpokladu nie negatívnych dopadov na 
rozpočet mesta Handlová (na základe výsledkov analýzy v rámci opatrenia 9.2.2.2.) rozšíriť spoločný 
obecný úrad v Handlovej 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa nesplnilo, dôvodom je finančná situácia. Neaktuálne. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa nesplnilo, dôvodom je finančná situácia. Neaktuálne. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa nesplnilo, dôvodom je finančná situácia. Neaktuálne. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa nesplnilo, dôvodom je finančná situácia. Neaktuálne. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa nesplnilo, dôvodom je finančná situácia. Neaktuálne. Vzhľadom k predpokladanému 
schváleniu nového stavebného zákona, bude potrebné s rozšírením uvažovať od roku 2014. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

prednosta MsÚ a SOÚ 
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Spolupráca 
na realizácii: 

jednotlivé obce v zázemí mesta v rámci mikroregionálneho Združenia obcí Handlovskej doliny 

Termín 
realizácie: 

do 3 mesiacoch od rozhodnutia 
Rady štatutárov o prípadnom 
rozšírení SOÚ 

Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje, zdroje 
jednotlivých obcí v zázemí 
mesta 

 

Cieľ 9.3. Spoločne presadzovanie záujmov regiónu horná Nitra 
 

Nástroj 

9.3.1 
Užšia spolupráca a presadzovanie spoločných záujmov miest a obcí regiónu hornej Nitry v rámci 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Opatrenie 

9.3.1.1 

Rokovať o možnostiach pravidelných stretnutí zástupcov samospráv obcí a miest regiónu horná Nitra 
s poslancami Trenčianskeho samosprávneho kraja zvolených za obvod Prievidza do krajského 
zastupiteľstva s cieľom presadzovať spoločne záujmy regiónu v rámci kraja a následná realizácia 
stretnutí 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

V zmysle spracovaného harmonogramu ZMO HN sa členovia združenia pravidelne stretávali 
s poslancami TSK zvolených podľa jednotlivých miest v rámci okresu. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Zasadnutia zástupcov ZMO HN s poslancami TSK sa konali podľa aktuálnych potrieb . 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Zasadnutia zástupcov ZMO HN s poslancami TSK sa konali podľa aktuálnych potrieb . 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Zasadnutia zástupcov ZMO HN s poslancami TSK sa konali podľa aktuálnych potrieb . 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

primátor mesta 

Spolupráca 
na realizácii: 

Združenie miest a obcí hornej Nitry, poslanci  Trenčianskeho samosprávneho kraja zvolení za obvod 
Prievidza 

Termín 
realizácie: 

2008-2009 Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 

SZ 10  ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU 
 
Cieľ 10.1. Koncepčný prístup samosprávy k oblasti cestovného ruchu 
 

Nástroj 

10.1.1 Realizácia cieľov koncepcie rozvoja cestovného ruchu  

Opatrenie 

10.1.1.1 
Aktualizácia a schválenie Koncepcie rozvoja cestovného ruchu mesta Handlová a mikroregiónu 
Združenie obcí Handlovskej doliny na roky 2007-2013 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie v čiastočnom plnení. Nedostatočné personálne zabezpečenie. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie v čiastočnom plnení. Nedostatočné personálne zabezpečenie. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie v čiastočnom plnení. Nedostatočné personálne zabezpečenie. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní čiastočne. Každoročne sa aktualizuje analytická časť Koncepcie rozvoja cestovného 
ruchu vzhľadom na nedostatočné personálne zabezpečenie. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní čiastočne. Každoročne sa aktualizuje analytická časť Koncepcie rozvoja cestovného 
ruchu vzhľadom na nedostatočné personálne zabezpečenie. 
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Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

prednosta 

Spolupráca 
na realizácii: 

referát regionálneho rozvoja a strategického plánovania MsÚ; TIK ZOHD a hovorca / marketing  

Termín 
realizácie: 

2008 a kontinuálne ďalej Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 

Opatrenie 

10.1.1.2 
Priebežné plnenie čiastkových cieľov Koncepcie rozvoja cestovného ruchu mesta Handlová 
a mikroregiónu Združenie obcí Handlovskej doliny na roky 2007-2013, aktualizácia a každoročné 
vyhodnocovanie plnenia koncepcie 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie nerelevantné, nakoľko nebola spracovaná Koncepcia rozvoja cestovného ruchu mesta 
Handlová a mikroregiónu Združenie obcí Handlovskej doliny na roky 2007-2013. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie nerelevantné, nakoľko nebola spracovaná Koncepcia rozvoja cestovného ruchu mesta 
Handlová a mikroregiónu Združenie obcí Handlovskej doliny na roky 2007-2013. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie nerelevantné, nakoľko nebola spracovaná Koncepcia rozvoja cestovného ruchu mesta 
Handlová a mikroregiónu Združenie obcí Handlovskej doliny na roky 2007-2013. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie nerelevantné, nakoľko nebola spracovaná Koncepcia rozvoja cestovného ruchu mesta 
Handlová a mikroregiónu Združenie obcí Handlovskej doliny na roky 2007-2013.  

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie nerelevantné, nakoľko nebola spracovaná Koncepcia rozvoja cestovného ruchu mesta 
Handlová a mikroregiónu Združenie obcí Handlovskej doliny na roky 2007-2013. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

prednosta 

Spolupráca 
na realizácii: 

referát regionálneho rozvoja a strategického plánovania; TIK ZOHD a hovorca / marketing  

Termín 
realizácie: 

každoročne od roku 2009 Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 

Opatrenie 

10.1.1.3 

V spolupráci s miestnymi podnikateľmi, združeniami cestovného ruchu a samosprávami Združenia obcí 
Handlovskej doliny diskutovať o možnostiach vytvorenia spoločného produktového „balíčka“ služieb 
cestovného ruchu (informácie, možnosti trávenia času, trasy, zaujímavosti, zapojenie ubytovacích 
a reštauračných zariadení služieb atď.) ponúkaného pre návštevníkov mesta a okolia a v prípade dohody 
zúčastnených strán postupne zrealizovať spoločný „balíček“ 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie v plnení. Zapojenie sa do spolupráce s Regionálnym združením pre cestovný ruch Horná 
Nitra. Postupne boli oslovované podnikateľské subjekty s ponukou vytvoriť spoločný produktový 
balíček. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Zapojenie sa do spolupráce s Regionálnym združením pre cestovný ruch Horná Nitra. V spolupráci 
s podnikateľskými subjektmi sa pripravuje spoločný produktový balíček. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Zapojenie sa do spolupráce s Regionálnym združením pre cestovný ruch Horná Nitra. Bol spracovaný 
produktový balíček v podobe pexesa a VIP karty. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní čiastočne. Mesto, ZOHD a OZ Žiar majú záujem v zmysle Zákona o podpore 
cestovného ruchu vytvoriť OOCR. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní čiastočne. Podnikateľské subjekty neprejavili v tejto chvíli záujem o vytvorenie 
produktového balíka, nadviazaná spolupráca so zástupkyňou TMG 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

prednosta  

Spolupráca 
na realizácii: 

TIK ZOHD; miestni podnikatelia a regionálne združenia v oblasti cestovného ruchu 

Termín 
realizácie: 

2008-2013 Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje, externé zdroje 
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Cieľ 10.2. Rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu v meste 
 

Nástroj 

10.2.1 Dobudovanie a rekonštrukcia zariadení cestovného ruchu v meste 

Opatrenie 

10.2.1.1 
Postupná realizácia projektu mestského banského múzea v Handlovej so zameraním na expozíciu 
slovenského uhoľného baníctva v súvislosti s výročím 100 rokov priemyselnej ťažby uhlia v regióne 
v roku 2009 (etapovite: banské múzeum, banský skanzen a banský náučný chodník)  

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa čiastočne plní – rokovania s MK SR o výstavbe banského múzea. Podanie projekt. žiadosti 
na Banský náučný chodník. Úspešná.  

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa čiastočne plní – začiatok realizácie banského múzea. Banský náučný chodník vybudovaný. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa neplní – zastavená výstavba banského múzea (zodpovedný – SBM Banská Štiavnica). 
Podané 3 projekt. žiadosti na pokračovanie Banského náučného chodníka - Juhovýchodná trasa.  

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa neplní – zastavená výstavba banského múzea (zodpovedný – SBM Banská Štiavnica). 
Podané 3 projekt. žiadosti na pokračovanie Banského náučného chodníka - Juhovýchodná trasa. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa čiastočne plní – pokračovanie stavebnej realizácie (rekonštrukcie) banského múzea. Banský 
náučný chodník vybudovaný. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie výstavby, územného plánu, dopravy a ochrany životného prostredia MsÚ 

Spolupráca 
na realizácii: 

Handlovský banícky spolok, HBP, a. s., referát regionálneho rozvoja a strategického plánovania MsÚ 

Termín 
realizácie: 

2009-2013 Finančné zdroje na realizáciu: 
fondy EÚ a štátny rozpočet, 
vlastné zdroje, iné externé 
zdroje 

Opatrenie 

10.2.1.2 
Projektová príprava a budovanie cyklotrás (cyklistické chodníky, značenie) a zabezpečenie napojenia na 
regionálne cyklistické trasy  

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa neplní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa neplní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa neplní 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa neplní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa neplní, absencia prípravy, trasovania, priestorová stiesnenosť a nedostatok finančných 
zdrojov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP  

Spolupráca 
na realizácii: 

Slovenský cykloklub; Trenčiansky samosprávny kraj, orgány ostatných miestnych samospráv v okolí 
mesta; referát regionálneho rozvoja a strategického plánovania 

Termín 
realizácie: 

2009-2013 Finančné zdroje na realizáciu: 
fondy EÚ, štátny rozpočet, 
vlastné zdroje, iné externé 
zdroje 

Opatrenie 

10.2.1.3 
Projektová príprava a budovanie turistických a náučných chodníkov (vrátane súvisiacich oddychových 
zón: lavičky, prístrešky, vyhliadky, turistické značenie atď.) 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní. Spracovaný a predložený projekt.žiadosti na vybudovanie náučného chodníka na 
Remate a projekt. žiadosti na vybudovanie Banského náučného chodníka. Schválený. 
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Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa plní. Projekt na Rematský chodník bol schválený a následne bude zabezpečená jeho 
realizácia. Realizuje sa budovanie Banského náučného chodníka. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní. Projekt náučného chodníka Remata – Ráztočno bol zrealizovaný. Podávajú sa 3 
projekt.žiadosti na pokračovanie Basnký náučný chodník - Juhozápadná trasa. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní. Vybudované náučné chodníky a oddychová zóna na Líščej lúke sa pravidelne 
udržiavajú. Podali sa 2 projekt. žiadosti na pokračovanie Banského náučného chodníka – Juhozápadná 
trasa, obe žiadosti neboli schválené.  

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní. Predkladajú sa projektové žiadosti, bol vytvorený návrh na prepojenie banského NCH 
s NCH Remata. V súčasnom období sa hľadajú možnosti získania finančných prostriedkov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

TIK ZOHD; referát regionálneho rozvoja a strategického plánovania; oddelenie výstavby, ÚP, dopravy 
a OŽP  

Spolupráca 
na realizácii: 

prednosta,  komisia športu MsZ 

Termín 
realizácie: 

2009-2013 Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje, zdroje EU, štátny 
rozpočet, iné externé schémy 
pomoci 

Opatrenie 

10.2.1.4 
Doplnenie vybavenia Turisticko-informačnej kancelárie v Handlovej informačným a propagačným 
systémom pre návštevníkov mesta (monitory, informačné tabule a panely, smerové tabule 
k zaujímavostiam mesta a regiónu, infokiosky vo vybraných lokalitách mesta, web stránka TIK ZOHD) 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa  realizuje čiastočne. Bola zriadená len web stránka TIK ZOHD.  

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa realizuje čiastočne. Web portál TIK ZOHD je pravidelne aktualizovaný. Informačný systém 
sa zrealizovať nepodarilo. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa realizuje čiastočne. Web portál TIK ZOHD je pravidelne aktualizovaný. Informačný systém 
sa zrealizovať nepodarilo z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa realizuje čiastočne.Odvíja sa od výšky finančných prostriedkov. V roku 2012 bol TIK po 
presťahovaní vybavený svetelnou tabuľou a značením. Web portál je pravidelne aktualizovaný. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa realizuje čiastočne. Odvíja sa od výšky finančných prostriedkov. Po presťahovaní bol TIK 
vybavený svetelnou tabuľou a značením. Web portál je pravidelne aktualizovaný. Prezentácia 
mikroregiónu prebieha aj na fcb. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

referát regionálneho rozvoja a strategického plánovania MsÚ  

Spolupráca 
na realizácii: 

TIK ZOHD 

Termín 
realizácie: 

2009-2013 Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje, zdroje EU, štátny 
rozpočet, iné externé schémy 
pomoci 

 

Cieľ 10.3. Propagácia mesta ako centra Handlovskej doliny 
 

Nástroj 

10.3.1 
Marketingová profilácia mesta Handlová ako centra Handlovskej doliny a propagácia mesta v rámci 
spoločnej propagácie regiónu hornej Nitry navonok 

 

Opatrenie 

10.3.1.1 
Pripraviť obsahový, časový a marketingový plán pre propagáciu mesta Handlová navonok na roky 2009-
2013 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie v plnení. Koncepcia propagácie mesta sa dopracováva priebežne. Zaradenie pravidlenej účasti 
mesta na výstave CR. Informácie o meste zverejňované prostredníctvom Cestovného informátora pod 
záštitou Slovenskej agentúry pre cestovný ruch. Pozastavenie ďalších aktivít v oblasti propagácie 
z dôvodu nedostaku fin. prostriedkov. 
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Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie v plnení. Pozastavenie ďalších aktivít v oblasti propagácie z dôvodu nedostaku fin. 
prostriedkov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie v plnení. Pozastavenie ďalších aktivít v oblasti propagácie z dôvodu nedostaku fin. 
prostriedkov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie v plnení. Pozastavenie ďalších aktivít v oblasti propagácie z dôvodu nedostaku fin. 
prostriedkov – nie je na trhu produkt – stále pozastavené investície do Termálneho vrtu (MŽ SR) 
a dostavyb Banského múzea –SBM. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie v plnení. Pozastavenie ďalších aktivít v oblasti propagácie z dôvodu nedostaku fin. 
prostriedkov pretrváva – nie je na trhu produkt . Od 22.03.2013 je Termálny vrt už v majetku mesta 
(pôvodne MŽ SR). Práce na dostavbe Banského múzea sa obnovili, ÚV SR alokoval pre Slov.banské 
múzeum v Banskej Štiavnici financie na dostavbu tohto objektu.  

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

hovorca mesta / marketing  

Spolupráca 
na realizácii: 

referát regionálneho rozvoja a strategického plánovania MsÚ 

Termín 
realizácie: 

2008-2009 Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje, fondy EÚ, štátny 
rozpočet, iné externé zdroje 

Opatrenie 

10.3.1.2 

V nadväznosti na opatrenie 10.3.1.1. pripraviť dohodu vo veci marketingového plánu a spoločného 
postupu miest a obcí mikroregiónu Handlovskej doliny a regiónu hornej Nitry pri propagácii a spoločnej 
prezentácii regiónu na podujatiach veľtržného/výstavného typu konaných mimo regiónu v rámci SR či 
v zahraničí (len v prípade záujmu obcí mikroregiónu resp. centier cestovného ruchu regiónu hornej 
Nitry; v prípade nezáujmu obmedzený samostatný postup mesta) 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie v plnení. Zapojenie sa do spolupráce s Regionálnym združením pre cestovný ruch Horná 
Nitra. Mesto Handlová sa ako člen ZOHD a RZCRHN zúčastňuje na výstavách CR v SR,ČR a Poľsku. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie v plnení. Zapojenie sa do spolupráce s Regionálnym združením pre cestovný ruch Horná 
Nitra. Mesto Handlová sa ako člen ZOHD a RZCRHN súčastňuje na výstavách CR v SR – hlavne 
Slovakiatour. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie v plnení. Zapojenie sa do spolupráce s Regionálnym združením pre cestovný ruch Horná 
Nitra. Mesto Handlová sa ako člen ZOHD a RZCRHN súčastňuje na výstavách CR. Jeho propagácia je 
zabezpečovaná aj v rámci členstva v AICES 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie v plnení. Mesto Handlová sa ako člen ZOHD a RZCRHN zúčastňuje na výstavách CR. Jeho 
propagácia je zabezpečovaná aj v rámci členstva v AICES. Mesto Handlová nesvtúpilo do OOCR Horná 
Nitra – RZCRHN - zaniklo a pretranformovalo sa do OOCR Horná Nitra. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie v plnení. Mesto Handlová sa ako člen ZOHD zúčastňuje na výstavách CR. Jeho propagácia je 
zabezpečovaná aj v rámci členstva v AICES. Mesto Handlová nevstúpilo do OOCR Horná Nitra. 
RZCRHN zaniklo a pretransformovalo sa do OOCR Horná  Nitra. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

hovorca mesta / marketing  

Spolupráca 
na realizácii: 

TIK ZOHD; Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra; Regionálna rozvojová agentúra; Regionálne 
združenie cestovného ruchu horná Nitra a súkromný sektor pôsobiaci v oblasti turizmu na území mesta 
Handlová; ZOHD 

Termín 
realizácie: 

do 6 mesiacov od zrealizovania 
opatrenia 10.3.1.1. Finančné zdroje na realizáciu: 

vlastné zdroje, zdroje ďalších 
spolupracujúcich subjektov, iné 
externé zdroje 

 
Nástroj 

10.3.2 Vybudovanie, aktualizácia a udržiavanie jednotného informačného systému v regióne 

Opatrenie 
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10.3.2.1 

Po dohode so samosprávami miest a obcí hornej Nitry (najmä Bojnice a Prievidza) a regionálnymi 
združeniami pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu priebežne spravovať, dopĺňať a udržiavať vzájomne 
prepojený Jednotný informačný systém v regióne horná Nitra v podobe priestorových informácií pre 
turistov (informačné tabule a mapy, smerovky) na verejných priestranstvách v mestách a obciach 
regiónu hornej Nitry a mikroregiónu Handlovskej doliny 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa podarilo zrealizovať čiastočne. V spolupráci s RZCRHN bol čiastočne vybudovaný 
Jednotný informačný systém, ktorý spravuje RZCRHN.  

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa podarilo zrealizovať čiastočne.Vybudovaný Jednotný informačný systém bol doplnený 
o nové smerovky a informačné tabule pri súkromných zariadeniach a atraktivitách v rámci územia. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa podarilo zrealizovať čiastočne. Na úrovni TSK bol spracovaný projekt Jednotného 
informačného systému zo ŠF, ktorý zahŕňa aj územie Handlovskej doliny.  

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa podarilo zrealizovať čiastočne. Na úrovni TSK bol spracovaný projekt Jednotného 
informačného systému zo ŠF, ktorý zahŕňa aj územie Handlovskej doliny. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa momentálne neplní z dôvodu stagnácie spolupráce a nedostatku finančných zdrojov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

primátor mesta 

Spolupráca 
na realizácii: 

Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra, Regionálna rozvojová agentúra, Regionálne združenie 
cestovného ruchu horná Nitra, súkromný sektor pôsobiaci v oblasti turizmu na území mesta Handlová a 
ZOHD 

Termín 
realizácie: 

od roku 2008 priebežne Finančné zdroje na realizáciu: 
fondy EÚ, štátny rozpočet, 
vlastné zdroje, iné externé 
zdroje 

Opatrenie 

10.3.2.2 

Príprava podkladových informácií pre priebežnú aktualizáciu webportálov regiónu hornej Nitry so 
zameraním na informácie o službách a zaujímavostiach v oblasti cestovného ruchu v meste Handlová 
a mikroregióne Handlovskej doliny (v slovenčine, angličtine a ďalších vybraných cudzích jazykoch) 
resp. vytvorenie osobitného webportálu mikroregiónu Združenia obcí Handlovskej doliny. 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa podarilo naplniť. ZOHD má zriadený vlastný pravidelne aktualizovaný portál. TIK ZOHD  
zabezpečuje distribúciu informácii aj na portál RZCRHN. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa podarilo naplniť. ZOHD má zriadený vlastný pravidelne aktualizovaný portál. TIK ZOHD  
zabezpečuje distribúciu informácii aj na portál RZCRHN, národný portál a prostredníctvom AICES. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa podarilo naplniť. ZOHD má zriadený vlastný pravidelne aktualizovaný portál. TIK ZOHD  
zabezpečuje distribúciu informácii aj na portál RZCRHN, národný portál a prostredníctvom AICES. 
V súčasnom období je v štádiu spracovania projekt na nadačný fond na realizáciu web portálu 
v jazykových mutáciách. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie zrealizované. Informačný portál je pravidelne aktualizovaý. Informácie sú zasielané v rámci 
siete AICES na národný portál a taktiež na novovzniknutý portál www.podujatia.sk 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie zrealizované. Informačný portál je pravidelne aktualizovaý. Informácie sú zasielané v rámci 
siete AICES na národný portál a taktiež na novovzniknutý portál www.podujatia.sk a  fcb/ mikroregión 
handlovskej doliny. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

TIK ZOHD 

Spolupráca 
na realizácii: 

hovorca / marketing; správca počítačových sietí; referát regionálneho rozvoja a strategického plánovania  

Termín 
realizácie: 

od roku 2008 priebežne  Finančné zdroje na realizáciu: 
fondy EÚ, štátny rozpočet, 
vlastné zdroje, iné externé 
zdroje 

 
Cieľ 10.4. Priaznivejšie prostredie pre cestovný ruch 
 

Nástroj 
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10.4.1 Podpora služieb a propagácie cestovného ruchu v meste 

Opatrenie 

10.4.1.1 
Iniciovať zmenu VZN č. 15/2005 tak, aby získané finančné prostriedky boli účelovo viazané na podporu 
rozvoja cestovného ruchu 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Pri dani z ubytovania vychádzame z platných právnych noriem, tvoria príjem do rozpočtu mesta, 
samotné VZN na viazanosť prostriedkov nemá vplyv 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

VZN ostáva naďalej v platnosti bez zmien a bez ďalšieho navyšovania prostriedkov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Pri dani z ubytovania vychádzame z platných právnych noriem, tvoria príjem do rozpočtu mesta, 
samotné VZN na viazanosť prostriedkov nemá vplyv. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Zaznamenali sme úbytok ubytovacích zariadení, mesto nepristupilo k zvyšovaniu tejto dane od jej 
zavedenia, výber je nízky. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

V oblasti dane z ubytovania nenastali zmeny, počet ubytovaní vplýva aj na iné ukazovatele v rámci 
cestovného ruchu. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie podnikateľskej činnosti, správy daní a poplatkov MsÚ 

Spolupráca 
na realizácii: 

- 

Termín 
realizácie: 

do októbra 2008 
Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 

 
SZ 11 EFEKTÍVNE A TRANSPARENTNE FUNGUJÚCE DIGITÁLNE  MESTO 
 
Cieľ 11.1. E-government a informatizácia samosprávy 
 

Nástroj 

11.1.1 Koncepčný rozvoj informačných systémov mesta 

Opatrenie 

11.1.1.1 Každoročné vypracovanie správy o plnení Koncepcie rozvoja informačného systému mesta Handlová 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Koncepcia sa monitoruje, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa nerealizuje 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Koncepcia sa monitoruje, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa nerealizuje 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Koncepcia sa monitoruje, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa nerealizuje 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Koncepcia sa monitoruje, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa nerealizuje. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Koncepcia sa monitoruje, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa nerealizuje. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

prednosta MsÚ 

Spolupráca 
na realizácii: 

správca počítačovej siete  

Termín 
realizácie: 

každoročne od roku 2009 Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 
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Nástroj 

11.1.1 Informatizácia komunikácie klienta s úradom (Front Office) 

Opatrenie 

11.1.2.1 

Príprava na zavedenie nasledovných elektronických online služieb fyzickým a právnickým osobám: 

- zavedenie interaktívnej elektronickej podateľne prepojenej s informačným systémom mestského úradu, 

- elektronizácia evidencie psov, platenia miestnych daní a poplatkov, parkovného,  

- digitálna kronika mesta. 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa neplní, zatiaľ neboli vyhlásené relevantné výzvy v rámci OPIS 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa neplní, zatiaľ neboli vyhlásené relevantné výzvy v rámci OPIS 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní čiastočne, vytipovali sa elektronické služby, zatiaľ neboli vyhlásené relevantné výzvy 
v rámci OPIS 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní čiastočne, vytipovali sa elektronické služby, zatiaľ neboli vyhlásené relevantné výzvy 
v rámci OPIS, od 1.1.2013 plánujeme elektronickú podateľňu. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní čiastočne, vytipovali sa elektronické služby, vyhlásené relevantné výzvy v rámci 
OPIS-U nebude možné využiť.  

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

prednosta  

Spolupráca 
na realizácii: 

správca počítačovej siete; hovorca / marketing; referát regionálneho rozvoja a strategického plánovania 

Termín 
realizácie: 

do roku 2012 (podmienené 
získaním externých zdrojov na 
spolufinancovanie) 

Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje, zdroje EU, štátny 
rozpočet, iné externé schémy 
pomoci 

Opatrenie 

11.1.2.2 

Zjednodušenie elektronickej komunikácie medzi občanom a úradom: 

- elektronický sprievodca pri vybavovaní agendy, 

- dôsledné prepájanie navzájom súvisiacich informácií na internetovej stránke mesta hypertextovými 
odkazmi, 

- nastavenie automatických odpovedí z e-mailových adries, zamestnancov úradu v čase ich 
neprítomnosti a automatického presmerovania na e-mailovú adresu prítomného zamestnanca.  

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa neplní, zatiaľ neboli vyhlásené relevantné výzvy v rámci OPIS 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa neplní, zatiaľ neboli vyhlásené relevantné výzvy v rámci OPIS 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní čiastočne, vytipovali sa elektronické služby, zatiaľ neboli vyhlásené relevantné výzvy 
v rámci OPIS 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní čiastočne, vytipovali sa elektronické služby, zatiaľ neboli vyhlásené relevantné výzvy 
v rámci OPIS. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní čiastočne, vytipovali sa elektronické služby, zatiaľ nerealizované. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

správca počítačovej siete  

Spolupráca 
na realizácii: 

- 

Termín 
realizácie: 

do roku 2010 Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje, zdroje EU, štátny 
rozpočet, iné externé schémy 
pomoci 
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Nástroj 

11.1.3 Informatizácia administratívy (úradu) 

Opatrenie 

11.1.3.1. 
Sprevádzkovanie intranetu (internetovej stránky slúžiacej zamestnancom mesta na zdieľanie interných 
dokumentov, údajov, pošty, okamžitých správ či kalendára úloh) 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa neplní, v dôsledku nedostatku finančných zdrojov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa neplní, v dôsledku nedostatku finančných zdrojov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa neplní, v dôsledku nedostatku finančných zdrojov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa neplní, v dôsledku nedostatku finančných zdrojov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa neplní, v dôsledku nedostatku finančných zdrojov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

správca počítačovej siete  

Spolupráca 
na realizácii: 

- 

Termín 
realizácie: 

do roku 2010 Finančné zdroje na realizáciu: 
vlastné zdroje, zdroje EU, štátny 
rozpočet, iné externé schémy 
pomoci 

Opatrenie 

11.1.3.2 Sieťové prepojenie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová s mestským úradom 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa neplní, v dôsledku nedostatku finančných zdrojov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa neplní, v dôsledku nedostatku finančných zdrojov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa neplní, v dôsledku nedostatku finančných zdrojov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa neplní, v dôsledku nedostatku finančných zdrojov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa neplní, v dôsledku nedostatku finančných zdrojov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

prednosta  

Spolupráca 
na realizácii: 

správca počítačovej siete; organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Termín 
realizácie: 

do roku 2012 (podmienené 
získaním externých zdrojov na 
spolufinancovanie) 

Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 

Opatrenie 

11.1.3.3 
Vytvorenie geografického informačného systému prepojeného s informačným systémom mestského 
úradu 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa neplní, v dôsledku nedostatku finančných zdrojov. Realizovaný len systém katastra 
nehnuteľností v rámci programu Korwin. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa neplní, v dôsledku nedostatku finančných zdrojov. 
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Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa neplní, v dôsledku nedostatku finančných zdrojov. Nebude možné realizovať cez OPIS. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa neplní, v dôsledku nedostatku finančných zdrojov. Nebude možné realizovať cez OPIS. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa neplní, v dôsledku nedostatku finančných zdrojov. Nebude možné realizovať cez OPIS. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

správca počítačovej siete  

Spolupráca 
na realizácii: 

všetky oddelenia  

Termín 
realizácie: 

do roku 2012 (podmienené 
získaním externých zdrojov na 
spolufinancovanie) 

Finančné zdroje na realizáciu: 
fondy EÚ, štátny rozpočet, 
vlastné zdroje, iné externé 
zdroje 

 

Nástroj 

11.1.4 Rozvoj informačných a komunikačných technológií v meste 

Opatrenie 

11.1.4.1 
Utvorenie podmienok na pokrytie všetkých častí mesta Handlová internetom (rozšírenie 
širokopásmového internetu do mestských častí, ktoré nie sú zaujímavé pre komerčných 
prevádzkovateľov) 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa neplní, v dôsledku nedostatku finančných zdrojov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa neplní, v dôsledku nedostatku finančných zdrojov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa neplní, v dôsledku nedostatku finančných zdrojov. Určené lokality sa nemôžu uchádzať 
o OPIS. Finančne náročné a nezaujímavé pre poskytovateľov pripojenia 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa neplní, v dôsledku nedostatku finančných zdrojov. Určené lokality sa nemôžu uchádzať 
o OPIS. Finančne náročné a nezaujímavé pre poskytovateľov pripojenia. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa neplní, v dôsledku nedostatku finančných zdrojov. Určené lokality sa nemôžu uchádzať 
o OPIS. Finančne náročné a nezaujímavé pre poskytovateľov pripojenia 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

prednosta  

Spolupráca 
na realizácii: 

mestské zastupiteľstvo 

Termín 
realizácie: 

do roku 2012 Finančné zdroje na realizáciu: 
fondy EÚ a štátny rozpočet, 
vlastné zdroje, iné externé 
zdroje 

Opatrenie 

11.1.4.2 Elektronizácia Mestskej knižnice Handlová 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní. Prebieha prebudovávanie klasickej knižnice na modernejšie centrum, využívajúce 
nové  informačné technológie. V rámci možností sprístupnená databáza kníh čitateľom. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa plní. Prebieha prebudovávanie klasickej knižnice na modernejšie centrum, využívajúce 
nové  informačné technológie. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní. Prebieha prebudovávanie klasickej knižnice na modernejšie centrum, využívajúce 
nové  informačné technológie. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní. Prebieha prebudovávanie klasickej knižnice na modernejšie centrum, využívajúce 
nové  informačné technológie. Je možné zistiť aká publikácia je v knižnici, internetová stránka knižnice 
funguje. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní.  Je možné zistiť aká publikácia je v knižnici, internetová stránka knižnice funguje. Z 
dovôdu nedostatku finančných prostriedkov sa nepokračuje v zlepšovaní elektronizácie. 
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Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie evidencie a vnútornej správy  

Spolupráca 
na realizácii: 

Mestská knižnica Handlová 

Termín 
realizácie: 

do roku 2012 Finančné zdroje na realizáciu: 
fondy EÚ a štátny rozpočet, 
vlastné zdroje, iné externé 
zdroje 

Opatrenie 

11.1.4.3 
Podpora internetizácie a zavádzania informačných a komunikačných technológií v ostatných 
organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa neplní, v dôsledku nedostatku finančných zdrojov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa neplní, v dôsledku nedostatku finančných zdrojov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa neplní, v dôsledku nedostatku finančných zdrojov. Určené lokality sa nemôžu uchádzať 
o OPIS. Finančné náročne a nezaujímavé pre poskytovateľov pripojenia 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa neplní, v dôsledku nedostatku finančných zdrojov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa neplní, v dôsledku nedostatku finančných zdrojov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

oddelenie evidencie a vnútornej správy  

Spolupráca 
na realizácii: 

organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Termín 
realizácie: 

priebežne Finančné zdroje na realizáciu: 
fondy EÚ a štátny rozpočet, 
vlastné zdroje, iné externé 
zdroje 

 

Cieľ 11.2. Transparentná samospráva 
 

Nástroj 

11.2.1 
Prehľadné nakladanie s verejnými prostriedkami a zabezpečenie informovanosti občanov o aktivitách 
samosprávy  

Opatrenie 

11.2.1.1 Príprava Smernice upravujúcej zásady zverejňovania informácií mestom Handlová 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie v plnení. Smernica predmetom rokovania Komisie pre komunikácie a informatizáciu. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

V zmysle ustanovení vyššej legislatívy (novela zákona č.211/2000 – infozákon, a zákona o verejnom 
obstarávaní) potrebné prehodnotenie ustanovení pripravovanej smernice. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie v plnení. Smernica bude predmetom rokovania Komisie pre komunikáciu do konca roku 2011. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Smernica bola predmetom rokovania Komisie pre komunikáciu v roku 2012 a je pred schválením. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Smernica nebola schválená, nakoľko od 01.12.2012 vstúpila do platnosti novela zákona č.211/2000 
Zb.z. a vzišla potreba jej zapracovania do už pripravenej smernice. Táto nová smernica bude pripravená 
na schválenie do konca roka 2013. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 
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Zodpovedný 
za realizáciu: 

hovorca / marketing (ÚPRAVA od 01.07.2013) 

(PÔVODNE: prednosta) 
 

Spolupráca 
na realizácii: 

- 

Termín 
realizácie: 

2008 Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 

Opatrenie 

11.2.1.2 

Zverejňovanie informácií nad rámec zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, 
najmä:  

- hlasovanie poslancov mestského zastupiteľstva o prerokovaných návrhoch  

- zápisnice z rokovania mestského zastupiteľstva 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa plní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

sekretariáty a prednosta (ÚPRAVA od 01.07.2013) 

(PÔVODNE: prednosta) 

Spolupráca 
na realizácii: 

mestské zastupiteľstvo 

Termín 
realizácie: 

od roku 2008 priebežne Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 

Opatrenie 

11.2.1.3 
Stanovenie zásad odmeňovania primátora, zástupcu primátora, poslancov mestského zastupiteľstva 
a hlavného kontrolóra na základe plnenia jednoznačne definovaných úloh 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie splnené – Mestské zastupiteľstvo svojim uznesením č. 90 dňa 1. 4. 2007 schválilo Poriadok 
odmeňovania zamestnancov a volených orgánov mesta v členení na časti I. – III. V časti II. je podrobne 
rozpracovaný spôsob a podmienky  odmeňovania primátora, volených a menovaných zamestnancov 
mesta a poslancov MsZ. Uvedený poriadok sa v plnej miere uplatňuje. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie splnené – platí zdôvodnenie z minulého roka. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie splnené – zmenou zákona č. 369/90 Z.z. v súlade s požiadavkou spracovať samostatný  
poriadok odmeňovania poslancov MZ dňa 26. 8. 2010 schválilo nové Zásady odmeňovania poslancov 
mestského zastupiteľstva, podľa ktorého sa postupuje pri odmeňovaní od r. 2010. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie splnené – zmenou zákona č. 369/90 Z.z. v súlade s požiadavkou spracovať samostatný  
poriadok odmeňovania poslancov MZ dňa 30. 6. 2011 uznesením č. 189.  schválilo nové Zásady 
odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, podľa ktorého sa postupuje pri odmeňovaní od r. 
2011. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie splnené. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

sekretariáty (ÚPRAVA od 01.07.2013) 

(PÔVODNE: mestské zastupiteľstvo) 

Spolupráca 
na realizácii: 

- 

Termín 
realizácie: 

2008 Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 
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Opatrenie 

11.2.1.4 
Pravidelná prezentácia najvýznamnejších výdavkov samosprávy a vykonaných úsporných opatrení na 
úradnej tabuli a na webstránke mesta v polročnej periodicite 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie plnené – v rámci podrobných rozborov plnenia rozpočtu v polročných intervaloch  je 
spracovaný podrobný textový a prehľadný tabuľkový materiál vrátane výdavkov, predkladaný MZ ako 
informatívna správa, zverejňovaná na web stránke po prerokovaní v MZ. Rovnako sa postupuje 
v prípade rozpočtových opatrení, pri ktorých sa realizujú formou prijatia uznesenia MZ návrhy na zmeny 
v rozpočtu, najmä z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie plnené – v rámci podrobných rozborov plnenia rozpočtu v polročných intervaloch  je 
spracovaný podrobný textový a prehľadný tabuľkový materiál vrátane výdavkov, predkladaný MZ ako 
informatívna správa, zverejňovaná na web stránke po prerokovaní v MZ. Rovnako sa postupuje 
v prípade rozpočtových opatrení, pri ktorých sa realizujú formou prijatia uznesenia MZ návrhy na zmeny 
v rozpočtu, najmä z dôvodu neustále sa znižujúceho príjmu podielovej dane zo ŠR. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie plnené – v rámci podrobných rozborov plnenia rozpočtu v polročných intervaloch  je 
spracovaný podrobný textový a prehľadný tabuľkový materiál vrátane výdavkov, predkladaný MZ ako 
informatívna správa, zverejňovaná na web stránke po prerokovaní v MZ. Rovnako sa postupuje 
v prípade rozpočtových opatrení, pri ktorých sa realizujú formou prijatia uznesenia MZ návrhy na zmeny 
v rozpočtu, najmä z dôvodu poklesu príjmov zo ŠR v podobe podielovej dane. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie plnené – v rámci podrobných rozborov plnenia rozpočtu v polročných intervaloch  je 
spracovaný podrobný textový a prehľadný tabuľkový materiál vrátane výdavkov, predkladaný MZ ako 
informatívna správa, zverejňovaná na web stránke po prerokovaní v MZ. Rovnako sa postupuje 
v prípade rozpočtových opatrení, pri ktorých sa realizujú formou prijatia uznesenia MZ návrhy na zmeny 
v rozpočtu, najmä z dôvodu poklesu príjmov zo ŠR v podobe podielovej dane.  

Vzhľadom na pokles príjmov do mestských rozpočtov aj pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtov za posledné 
roky sú prezentované úsporné opatrenia, ku ktorým muselo mesto pristúpiť v záujme pripravenia 
rozpočtu v súlade s platnou legislatívou. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie  sa plní – v rámci podrobných rozborov plnenia rozpočtu v polročných intervaloch je 
spracovaný podrobný textový a prehľadný tabuľkový materiál vrátane výdavkov, predkladaný MZ ako 
informatívna správa, zverejňovaná na web stránke po prerokovaní v MZ. Rovnako sa postupuje 
v prípade rozpočtových opatrení, pri ktorých sa realizujú formou prijatia uznesenia MZ návrhy na zmeny 
v rozpočte, najmä z dôvodu poklesu príjmov zo ŠR v podobe podielovej dane.  

Vzhľadom na pokles príjmov do mestských rozpočtov aj pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtov za posledné 
roky sú prezentované úsporné opatrenia, ku ktorým muselo mesto pristúpiť v záujme pripravenia 
rozpočtu v súlade s platnou legislatívou a v duchu Vládou SR a ZMOS prijatého Memoranda. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

ekonomické oddelenie  

Spolupráca 
na realizácii: 

ostatné relevantné oddelenia  

Termín 
realizácie: 

od januára 2009 priebežne Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 

Opatrenie 

11.2.1.5 
Zabezpečenie efektívneho a transparentného verejného obstarávania prostredníctvom elektronických 
aukcií a elektronického obstarávania (e-Procurement) 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní čiastočne. Hoci neboli uskutočnené žiadne elektronické aukcie ani elektronické VO, 
prebehli školenia. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa plní. Uskutočnili sa dve podprahové zákazky prostredníctvom EVO 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní. Uskutočnila sa jedna podprahová zákazka prostredníctvom EVO.  

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Za hodnotené obdobie sa nerealizovali žiadne zákazky prostredníctvom EVO a EA. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní. Za hodnotené obdobie bola uskutočnená jedna elektronická aukcia. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 
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Zodpovedný 
za realizáciu: 

referát verejného obstarávania  

Spolupráca 
na realizácii: 

ekonomické oddelenie; prednosta  

Termín 
realizácie: 

priebežne od roku 2010 Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje  

Opatrenie 

11.2.1.6 
Zabezpečenie informovanosti obyvateľov Handlovej o možnostiach a podmienkach využívania 
sociálnych služieb v meste, okrese Prievidza a susedných okresoch 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie sa plní. Pravidelné zverejňovanie informácii o projektoch a sociálnych službách v miestnom 
mesačníku a na podujatiach mesta (Deň zdravia). Informácie na www.handlova.sk  

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie sa plní. Pravidelné zverejňovanie informácii o projektoch a sociálnych službách v miestnom 
mesačníku a na podujatiach mesta (Deň zdravia, Deň otvorených dverí v samospráve mesta).  

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie sa plní. Pravidelné zverejňovanie informácii o projektoch a sociálnych službách v miestnom 
mesačníku a na podujatiach mesta (Deň zdravia). 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie sa plní. Pravidelné zverejňovanie informácii o projektoch a sociálnych službách v miestnom 
mesačníku a na podujatiach mesta (Deň zdravia). 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie sa plní. Pravidelné zverejňovanie informácii o projektoch a sociálnych službách v miestnom 
mesačníku a na podujatiach mesta (Deň zdravia). Mesto Handlová už viac ako rok intenzívne informuje 
o budovaní Senior centra ako aj o nových službách, ktoré bude zariadenie od roku 2014 poskytovať.  

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

sociálne oddelenie a hovorca / marketing 

Spolupráca 
na realizácii: 

neziskové organizácie (Jazmín, Asterion, Help) a detašované pracovisko Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny 

Termín 
realizácie: 

od roku 2009 priebežne Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje, externé zdroje 

Opatrenie 

11.2.1.7 
Zabezpečenie informovanosti obyvateľov Handlovej o možnostiach celoživotného vzdelávania 
v nadväznosti na potreby trhu práce v regióne 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Plní sa čiastočne. V prípade požiadavky a poskytnutia potrebných informácií zverejňuje hovorca na 
webe, tabuli a pod. ÚPRAVA: Potrebné prehodnotiť opatrenie, resp. zodpovednosť za 
realizáciu opatrenia, nakoľko SŠÚ nemá prístup k požadovaným informáciám, ani potrebné kompetencie 
na ich získanie. 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Plní sa čiastočne. V prípade požiadavky a poskytnutia potrebných informácií zverejňuje hovorca na 
webe, tabuli a pod. 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Plní sa čiastočne. V prípade požiadavky a poskytnutia potrebných informácií zverejňuje hovorca na 
webe, tabuli a pod.  

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Help, n.o. opatrenie plní – informuje obyvateľov mesta o ponukách vzdelávania a to zverejňovaním 
prostredníctvom webu, mestského rozhlasu, na informačných tabulách mesta, v Handlovských novinách 
a pod. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Help, n.o. opatrenie plní – informuje obyvateľov mesta o ponukách vzdelávania a to zverejňovaním 
prostredníctvom webu, mestského rozhlasu, na informačných tabulách mesta, v Handlovských novinách, 
na ÚPSVaR v Handlovej a pod. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

Help, n.o., Spoločný obecný úrad - školský úrad  v Handlovej 

Spolupráca 
na realizácii: 

vzdelávacie inštitúcie; mimovládne organizácie a detašované pracovisko Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny 

Termín 
realizácie: 

priebežne Finančné zdroje na realizáciu: 
fondy EÚ a štátny rozpočet, 
vlastné zdroje, iné externé 
zdroje 

 
Nástroj 
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11.2.2 Vytvorenie priestoru na diskusiu medzi volenými predstaviteľmi mesta a občanmi 

Opatrenie 

11.2.2.1 
Pokračovanie organizácie pravidelných verejných diskusií obyvateľov mesta s predstaviteľmi 
samosprávy na aktuálne témy 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Prehodnotenie efektívnosti verejných diskusii v jednotlivých lokalitách mesta pre nízku účasť občanov 
(priemer 6 obyvateľov). Nastavenie nového systému – Verejné diskusie ku konkrétnej problematike 
v meste . 

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Realizácia dvoch verejných diskusii – 2/2010 Výstavba nových bytových domov na Ul. Mostná, 
04/2011 – Verejná diskusia – Rekonštrukcia plavárne mesta . 

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Do 06/2011 nebola zrealizovaná verejná diskusia. Mesto nerealizovalo žiadny investičný zámer, 
zintenzívnilo informovanosť o napr. realizácii stavby preložky I/50 centrum – Malý obchvat mesta  -
samostatným odklikom na web stránke www.handlova.sk Zámer realizácie verejných diskusii 
podporovaný primátorom mesta, ktorý VD zvoláva. 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Neboli realizované verejné diskusie. Ostáva však zámer zvolávať verejné diskusie k závažným témam 
týkajúcim sa rozvoja mesta. V mesiaci 12/2012 bolo však realizované verejné prerokovanie k ÚPN 
mesta Handlová – zvolané odd. výstavby MsÚ. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Neboli realizované verejné diskusie. Ostáva však zámer zvolávať verejné diskusie k závažným témam 
týkajúcim sa rozvoja mesta. V roku 2013 bolo však realizované verejné prerokovanie k ÚPN mesta 
Handlová – zvolané odd. výstavby MsÚ. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

hovorca / marketing  

Spolupráca 
na realizácii: 

občania mesta, mimovládne organizácie 

Termín 
realizácie: 

priebežne Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 

Opatrenie 

11.2.2.2 Organizácia on-line diskusií s predstaviteľmi samosprávy mesta 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie v plnení. Úloha predmetom rokovania so správcom siete. Ako dostačujúce riešenie 
vyhodnotená existencie diskusie na www.handlova.sk  

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie v plnení. Ako dostačujúce vyhodnotenie existencie diskusie na www.handlova.sk  

Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie v plnení. Ako dostačujúce vyhodnotenie existencie diskusie na www.handlova.sk 

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie v plnení. Ako dostačujúce vyhodnotenie existencie diskusie na www.handlova.sk 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie v plnení. Ako dostačujúce vyhodnotenie existencie diskusie na www.handlova.sk . Za 
zmienku stoja aj pravidelné „okrúhle stoly“ s predstaviteľmi mesta v regionálnej TV. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

hovorca / marketing  

Spolupráca 
na realizácii: 

správca počítačovej siete 

Termín 
realizácie: 

od 2009 Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 

Opatrenie 

11.2.2.3 Prevádzkovanie diskusného fóra na web stránke mesta 

Hodnotenie 
k 30.06.2009 

Opatrenie v plnení. Diskusné fórum je v prevádzke, občania ho aktívne využívajú.  

Hodnotenie 
k 30.06.2010 

Opatrenie v plnení. Diskusné fórum je v prevádzke, občania ho aktívne využívajú. Prerušenie nastalo 
vzhľadom na nešťastie v Bani Handlová 10.8.2009, obnovená diskusia bola spustená 25.8.2009.  
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Hodnotenie 
k 30.06.2011 

Opatrenie v plnení. Diskusné fórum je v prevádzke, občania ho aktívne využívajú.  

Hodnotenie 
k 30.06.2012 

Opatrenie v plnení. Diskusné fórum je v prevádzke, občania ho aktívne využívajú. 

Hodnotenie 
k 30.06.2013 

Opatrenie v plnení. Diskusné fórum je v prevádzke, občania ho aktívne využívajú. 

Hodnotenie 
k 30.06.2014 

 

Zodpovedný 
za realizáciu: 

hovorca / marketing 

Spolupráca 
na realizácii: 

správca počítačovej siete  

Termín 
realizácie: 

priebežne Finančné zdroje na realizáciu: vlastné zdroje 

 

11.4. MOŽNOSTI SPOLUFINANCOVANIA REALIZÁCIE OPATRENÍ Z FO NDOV EÚ 
Vyššie popísané opatrenia je možné počas programovacieho obdobia 2007-2013 spolufinancovať z fondov EÚ a štátneho 
rozpočtu. V nasledovných tabuľkách sú na základe programových manuálov k operačným programom popísané možné 
zdroje spolufinancovania opatrení, ktoré by mohla samospráva mesta Handlová realizovať ako oprávnený žiadateľ, a to 
podľa príslušnosti opatrení k jednotlivým strategickým zámerom definovaným v stratégii rozvoja mesta: 

 

Operačný program:  Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

Prioritná os: 1. Podpora rastu zamestnanosti 

Opatrenie:  1.1. Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a 
dlhodobej nezamestnanosti 

Podporované aktivity: podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej 
nezamestnanosti 

Finančné zdroje:   95% výdavkov na projekt hradených z fondov EÚ a štátneho rozpočtu 

Limity na výdavky: neuvádzajú sa 

Doba realizácie:   neuvádza sa 

PHSR Handlová:  vybrané opatrenia SZ 3 

Ďalšie informácie:  www.sia.gov.sk 

 

Operačný program:  Regionálny operačný program 

Prioritná os: 2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 

Opatrenie:  2.1. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 

Podporované aktivity: rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a budovanie zariadení sociálnych služieb a zariadení 
na výkon sociálnoprávnej ochrany a zariadení sociálnej kurately, vrátane obstarania ich 
vybavenia (aj IKT) 

Finančné zdroje:   95% výdavkov na projekt hradených z fondov EÚ a štátneho rozpočtu 

Limity na výdavky: min. 8 000 000 Sk a max. 100 000 000 Sk 

Doba realizácie:  max. 20 mesiacov 

PHSR Handlová:  vybrané opatrenia SZ 4 

Ďalšie informácie:  www.ropka.sk 

 

Operačný program:  Vzdelávanie 
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Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy 

Opatrenie:  1.1. Premena tradičnej školy na modernú 

Podporované aktivity: podpora reformy a rozvoj všeobecného a odborného vzdelávania na ZŠ; podpora výchovného a 
kariérového poradenstva na ZŠ; podpora systému otvorenej školy; podpora a rozvoj nástrojov 
hodnotenia výchovno-vzdelávacích činností škôl a školských zariadení 

Finančné zdroje:   95% výdavkov na projekt hradených z fondov EÚ a štátneho rozpočtu 

Limity na výdavky: nie sú stanovené (až vo výzvach) 

Doba realizácie:  nie je stanovená (až vo výzvach) 

PHSR Handlová:  vybrané opatrenia SZ 5 

Ďalšie informácie:  www.asfeu.sk 

 

Operačný program:  Vzdelávanie 

Prioritná os: 2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov 

Opatrenie:  2.1.  Podpora ďalšieho vzdelávania 

Podporované aktivity: zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania; rozvoj ľudských zdrojov v ďalšom vzdelávaní; 
podpora učiacich sa regiónov a vytvárania sietí v ďalšom vzdelávaní; podpora ďalšieho 
vzdelávania v jednotlivých sektoroch; uľahčenie prístupu k ďalšiemu vzdelávaniu; podpora 
diverzifikácie foriem financovania ďalšieho vzdelávania; rozvoj kľúčových kompetencií 
prostredníctvom ďalšieho vzdelávania; zlepšenie priechodnosti medzi sektormi a úrovňami 
formálneho a neformálneho vzdelávania 

Finančné zdroje:   95% výdavkov na projekt hradených z fondov EÚ a štátneho rozpočtu 

Limity na výdavky: nie sú stanovené (až vo výzvach) 

Doba realizácie:  nie je stanovená (až vo výzvach) 

PHSR Handlová:  vybrané opatrenia SZ 5 

Ďalšie informácie:  www.asfeu.sk 

 

Operačný program:  Regionálny operačný program 

Prioritná os: 1. Infraštruktúra vzdelávania 

Opatrenie:  1.1. Infraštruktúra vzdelávania 

Podporované aktivity: rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia predškolských zariadení a základných škôl, vrátane 
obstarania ich vybavenia (aj IKT) 

Finančné zdroje:   95% výdavkov na projekt hradených z fondov EÚ a štátneho rozpočtu 

Limity na výdavky: min. 8 000 000 Sk a max. 100 000 000 Sk 

Doba realizácie:  max. 18 mesiacov 

PHSR Handlová:  vybrané opatrenia SZ 5 

Ďalšie informácie:  www.ropka.sk 

 

Operačný program:  Regionálny operačný program 

Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu 

Opatrenie:  3.1. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov 
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Podporované aktivity: rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia pamäťových a fondových inštitúcií, obnova 
kultúrnych pamiatok na kultúrno-spoločenské účely, revitalizácia historických parkov 
v areáloch kultúrnych pamiatok, vrátane obstarania ich vybavenia (aj IKT) 

Finančné zdroje:   95% výdavkov na projekt hradených z fondov EÚ a štátneho rozpočtu 

Limity na výdavky: min. 5 000 000 Sk a max. 75 000 000 Sk 

Doba realizácie:  max. 20 mesiacov 

PHSR Handlová:  vybrané opatrenia SZ 5 

Ďalšie informácie:  www.ropka.sk 

 

 

 

 

Operačný program:  Regionálny operačný program 

Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu 

Opatrenie:  3.2. Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu 

Podporované aktivity: rekonštrukcia miestnych komunikácií, mostov a lávok, vrátane dopravných subsystémov, 
parkoviská, cyklotrasy, lyžiarske trasy, orientačné tabule, chodníky, verejné sociálne 
zariadenia, verejné priestranstvá a zeleň, verejné osvetlenie, autobusové zastávky, vytváranie 
a podpora existujúcich TIK  

Finančné zdroje:   95% výdavkov na projekt hradených z fondov EÚ a štátneho rozpočtu 

Limity na výdavky: min. 5 000 000 Sk a max. 50 000 000 Sk  

Doba realizácie:  max. 20 mesiacov 

PHSR Handlová:  vybrané opatrenia SZ 6 a SZ 10 

Ďalšie informácie:  www.ropka.sk 

 

Operačný program:  Regionálny operačný program 

Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu 

Opatrenie:  3.2. Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu 

Podporované aktivity: rekonštrukcia miestnych komunikácií, mostov a lávok, vrátane dopravných subsystémov, 
parkoviská, cyklotrasy, orientačné tabule, chodníky, verejné sociálne zariadenia, verejné 
priestranstvá a zeleň, verejné osvetlenie, autobusové zastávky, vytváranie a podpora 
existujúcich TIK  

Finančné zdroje:   95% výdavkov na projekt hradených z fondov EÚ a štátneho rozpočtu 

Limity na výdavky: min. 5 000 000 Sk a max. 50 000 000 Sk 

Doba realizácie:  max. 20 mesiacov 

PHSR Handlová:  vybrané opatrenia SZ 6 

Ďalšie informácie:  www.ropka.sk 

 

Operačný program:  Regionálny operačný program 

Prioritná os: 4. Regenerácia sídiel 

Opatrenie:  4.1. Regenerácia sídiel 
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Podporované aktivity: úprava verejných priestranstiev a prvkov zelene, verejné osvetlenie, chodníky a cyklotrasy, 
rekonštrukcia miestnych komunikácií, mostov a lávok, vrátane dopravných subsystémov, 
zastávky, verejné hygienické zariadenia, úprava a regulácia povodí, rekonštrukcia vodovodov 
a kanalizácií 

Finančné zdroje:   95% výdavkov na projekt hradených z fondov EÚ a štátneho rozpočtu 

Limity na výdavky: min. 5 000 000 Sk a max. 70 000 000 Sk (dopytové) resp.                                                      
min. 8 000 000 Sk a max.  150 000 000 Sk (integrované stratégie rozvoja mestských oblastí)  

Doba realizácie:  max. 20 mesiacov 

PHSR Handlová:  vybrané opatrenia SZ 6, SZ 7, SZ 8 a SZ 10 

Ďalšie informácie:  www.ropka.sk 

 

 

 

Operačný program:  Životné prostredie 

Prioritná os: 2. Ochrana pred povodňami 

Operačný cieľ:  2.1. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami 

Podporované aktivity: opatrenia vyplývajúce z pripravovanej smernice Európskeho parlamentu a Rady o hodnotení a 
manažmente povodňových rizík; realizácia preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami 
v nadväznosti na Program protipovodňovej ochrany SR do roku 2010 

Finančné zdroje:   95% výdavkov na projekt hradených z fondov EÚ a štátneho rozpočtu 

Limity na výdavky: min. sa nestanovuje (až vo výzve) 

Doba realizácie:  nestanovuje sa 

PHSR Handlová:  vybrané opatrenia SZ 7 

Ďalšie informácie:  www.opzp.sk 

 

Operačný program:  Životné prostredie 

Prioritná os: 1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd 

Operačný cieľ:  1.1. Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov 

Podporované aktivity: výstavba a rozšírenie obecných verejných vodovodov; dobudovanie, rozšírenie resp. zvýšenie 
kapacity vybudovaných vodárenských sústav 

Finančné zdroje:   95% výdavkov na projekt hradených z fondov EÚ a štátneho rozpočtu 

Limity na výdavky: min. sa nestanovuje (až vo výzve) 

Doba realizácie:  nestanovuje sa 

PHSR Handlová:  vybrané opatrenia SZ 7 

Ďalšie informácie:  www.opzp.sk 

 

Operačný program:  Životné prostredie 

Prioritná os: 1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd 

Operačný cieľ:  1.2. Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ 

Podporované aktivity: výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie 
kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov  
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Finančné zdroje:   95% výdavkov na projekt hradených z fondov EÚ a štátneho rozpočtu 

Limity na výdavky: min. sa nestanovuje (až vo výzve) 

Doba realizácie:  nestanovuje sa 

PHSR Handlová:  vybrané opatrenia SZ 7 

Ďalšie informácie:  www.opzp.sk 

 

 

 

 

 

 

 

Operačný program:  Životné prostredie 

Prioritná os: 3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy 

Operačný cieľ:  3.1. Ochrana ovzdušia 

Podporované aktivity: znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší; zmena palivovej 
základne na environmentálne prijateľnejšie palivo (v danom prípade okrem obnoviteľných 
zdrojov energie); opatrenia investičného charakteru určené v integrovanom povolení v 
spaľovacích energetických zariadeniach 

Finančné zdroje:   95% výdavkov na projekt hradených z fondov EÚ a štátneho rozpočtu 

Limity na výdavky: min. sa nestanovuje (až vo výzve) 

Doba realizácie:  nestanovuje sa 

PHSR Handlová:  vybrané opatrenia SZ 7 

Ďalšie informácie:  www.opzp.sk 

 

Operačný program:  Životné prostredie 

Prioritná os: 3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy 

Operačný cieľ:  3.2. Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných 
zdrojov energie 

Podporované aktivity: znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich 
látok v oblasti výroby tepla, vrátane zmeny palivovej základne energetických zdrojov v 
prospech využívania obnoviteľných zdrojov (biomasa, slnečná energia, geotermálna energia); 
výstavba alebo rekonštrukcia primárnych a diaľkových rozvodov pre systémy centrálneho 
zásobovania teplom 

Finančné zdroje:   95% výdavkov na projekt hradených z fondov EÚ a štátneho rozpočtu 

Limity na výdavky: min. sa nestanovuje (až vo výzve) 

Doba realizácie:  nestanovuje sa 

PHSR Handlová:  vybrané opatrenia SZ 7 

Ďalšie informácie:  www.opzp.sk 

 

Operačný program:  Životné prostredie 

Prioritná os: 4. Odpadové hospodárstvo 
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Operačný cieľ:  4.1. Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu 

Podporované aktivity: zavádzanie nových a  zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného zberu  
komunálnych odpadov na základe vytvorenia koncepčných východísk separovaného zberu, 
dotrieďovanie vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu a zmesového komunálneho 
odpadu 

Finančné zdroje:   95% výdavkov na projekt hradených z fondov EÚ a štátneho rozpočtu 

Limity na výdavky: min. sa nestanovuje (až vo výzve) 

Doba realizácie:  nestanovuje sa 

PHSR Handlová:  vybrané opatrenia SZ 7 

Ďalšie informácie:  www.opzp.sk 

 

 

 

Operačný program:  Životné prostredie 

Prioritná os: 4. Odpadové hospodárstvo 

Operačný cieľ:  4.2. Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov 

Podporované aktivity: úprava vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne 
vhodným zneškodnením; zhodnocovanie odpadov; zvýšenie miery recyklácie; energetické 
zhodnocovanie odpadov 

Finančné zdroje:   95% výdavkov na projekt hradených z fondov EÚ a štátneho rozpočtu 

Limity na výdavky: min. sa nestanovuje (až vo výzve) 

Doba realizácie:  nestanovuje sa 

PHSR Handlová:  vybrané opatrenia SZ 7 

Ďalšie informácie:  www.opzp.sk 

 

Operačný program:  Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

Opatrenie:  2.2. Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie 
poradenstva v oblasti energetických úspor 

Podporované aktivity: podpora verejného sektora pri budovaní a modernizácii verejného osvetlenia v mestách a 
obciach 

Finančné zdroje:   95% výdavkov na projekt hradených z fondov EÚ a štátneho rozpočtu 

Limity na výdavky: max. 250 000 eur 

Doba realizácie:  max. 36 mesiacov 

Poznámka:  žiadateľ musí byť 100%-ným vlastníkom nehnuteľného majetku súvisiaceho s projektom  

PHSR Handlová:  vybrané opatrenia SZ 7 

Ďalšie informácie:  www.sea.gov.sk 

 

Operačný program:  Regionálny operačný program 

Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu 

Opatrenie:  3.2. Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu 

Podporované aktivity: investičné: rekonštrukcia miestnych komunikácií vrátane dopravných subsystémov, 
parkoviská, cyklotrasy, orientačné tabule, chodníky, verejné sociálne zariadenia, verejné 
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priestranstvá a zeleň, verejné osvetlenie, autobusové zastávky, vytváranie a podpora 
existujúcich TIK                                                                                                         
neinvestičné: propagácia regiónov, marketingové štúdie a analýzy, tvora propagačných 
materiálov, podpora prezentácie doma i v zahraničí, budovanie partnerstiev medzi aktérmi CR, 
ponuky produktov CR 

Finančné zdroje:   95% výdavkov na projekt hradených z fondov EÚ a štátneho rozpočtu 

Limity na výdavky: investi čné: min. 5 000 000 Sk a max. 50 000 000 Sk                                               
neinvestičné: min. 1 000 000 Sk a max. 15 000 000 Sk 

Doba realizácie:  max. 20 mesiacov 

PHSR Handlová:  vybrané opatrenia SZ 10 

Ďalšie informácie:  www.ropka.sk 

 

 

Operačný program:  Informačná spoločnosť 

Prioritná os: 1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb 

Opatrenie:  1.2. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na regionálnej a miestnej 
úrovni 

Podporované aktivity: rozvoj zdieľaných služieb eGovernmentu na regionálnej a miestnej úrovni rozvoj 
špecializovaných služieb eGovernmentu na regionálnej a miestnej úrovni zamerané na 
vytvorenie a udržateľný rozvoj kvalitného back office samosprávy prostredníctvom investícií 
do zdieľaného HW, SW a integrácia IKI a vybraných procesov verejnej správy do jedného 
bodu – front office 

Finančné zdroje:   85% výdavkov na projekt hradených z fondov EÚ a štátneho rozpočtu 

PHSR Handlová:  vybrané opatrenia SZ 11 

Ďalšie informácie:  www.roopis.vlada.gov.sk 

 

Operačný program:  Informačná spoločnosť 

Prioritná os: 3. Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu 

Opatrenie:  Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásmového prístupu 

Podporované aktivity: zavádzanie, rozvoj a prevádzka moderných sieťových platforiem zabezpečujúcich komunikáciu 
systémov štátnej správy v rozsahu potrebnom pre rozvoj e-Governmentu, budovanie a rozvoj 
optických, metalických či bezdrôtových prístupových širokopásmových sietí  

Finančné zdroje:   85% výdavkov na projekt hradených z fondov EÚ a štátneho rozpočtu 

PHSR Handlová:  vybrané opatrenia SZ 11 

Ďalšie informácie:  www.roopis.vlada.gov.sk 

 

 

 


