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Program rozvoja
mesta Nová Baňa na roky 2014-2020
Strategická časť Programu rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2014-2020 nadväzuje na analytickú časť,
ktorej výstupom je komplexná analýza a SWOT analýza. Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja
mesta pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík a určení hlavných cieľov a priorít rozvoja mesta pri
rešpektovaní princípov regionálnej politiky v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja
územia.
Strategická časť obsahuje:
1. Víziu územia.
2. Formuláciu a návrh stratégie.
3. Výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách – oblastiach rozvoja (hospodárska,
sociálna, environmentálna).
Rozvoj územia mesta je potrebné chápať a posudzovať v širších súvislostiach vo všetkých oblastiach
jeho pôsobenia, nie izolovane. Pre stanovenie stratégie je preto nevyhnutné rešpektovať odhady
možného rozvoja vyšších (nadnárodných, národných, regionálnych) úrovní pre strednodobé a dlhodobé
časové horizonty. Východiská pre odhady budúceho vývoja sú deklarované predovšetkým v dokumente
Európa 2020, v ktorom na stanovené ciele nadväzujú aj ukazovatele pre ich hodnotenie.
Stratégia Európa 2020 predstavuje víziu európskeho sociálneho trhového hospodárstva v 21. storočí.
Základom stratégie sú tri vzájomne sa dopĺňajúce priority:
1. Inteligentný rast - vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inovácii.
2. Udržateľný rast - podporovanie ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho hospodárstva,
ktoré efektívnejšie využíva zdroje.
3. Inkluzívny rast – podporovanie hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré zabezpečí
sociálnu a územnú súdržnosť.
Európska únia si musí stanoviť, aký pokrok chce dosiahnuť do roku 2020. Na tento účel navrhuje
Komisia nasledovné hlavné ciele EÚ v jednotlivých oblastiach:
•
•
•
•
•

Zamestnanosť: Miera zamestnanosti obyvateľov vo veku 20-64 by mala dosiahnuť 75%
Výskum a vývoj: Úroveň investícií do výskumu a vývoja by mala dosiahnuť 3% HDP EÚ.
Zmena klímy a energetickej udržateľnosti: Je potrebné dosiahnuť ciele “20/20/20” v oblasti
klímy/energie (vrátane zvýšenia záväzku, pokiaľ ide o zníženie emisií na 30%, ak budú vhodné
podmienky).
Vzdelávanie: podiel ľudí, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku, by sa mal znížiť pod 10% a
minimálne 40% mladých ľudí by malo mať vysokoškolské vzdelanie.
Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu: o 20 miliónov menej ľudí by malo byť ohrozených
chudobou.

Tieto ciele sa vzájomne dopĺňajú a sú nevyhnutné na dosiahnutie celkového úspechu. Komisia v
stratégii navrhuje, aby členské štáty pretransformovali ciele EÚ na vnútroštátne ciele a postupy, a aby
každý člených štát prispôsobil stratégiu Európa 2020 svojim podmienkam.
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Aplikáciu stratégie Európa 2020 pre jednotlivé členské štáty sa snaží Európska únia konkretizovať v
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny. Slovenské hospodárstvo, ktoré zaznamenalo jednu z
najrýchlejších obnov po finančnej kríze, čelí výzvam, ako je posilnenie domácej výrobnej základne,
diverzifikácia zdrojov rastu, a zároveň konsolidácia dosiahnutého pokroku, pokiaľ ide o štrukturálne
reformy a verejné financie. Po spomalení v roku 2013 hospodárska činnosť na Slovensku v roku 2014
opätovne vzrástla. Napriek tomu sa očakáva, že podmienky na trhu práce sa budú zlepšovať len
mierne.1
Na zlepšenie rastového potenciálu Slovenska sú potrebné ďalšie opatrenia. Takisto by sa mali
zintenzívniť reformy v oblastiach ako je zamestnanosť, vzdelávanie, podnikateľské prostredie a
inovácia, energetika a verejná správa. Hoci celkový deficit verejných financií v roku 2013 dosiahol
2,8 % HDP a očakáva sa, že aj v nadchádzajúcich rokoch zostane pod úrovňou 3 % HDP, korekcia
nadmerného deficitu nesie so sebou riziká. Okrem toho sa vláda plánuje naďalej zameriavať na rastovo
orientované výdavky, avšak poskytnuté údaje tento cieľ úplne nepotvrdzujú.1
Odporúčania Európskej komisie na rok 2014 v skratke
Komisia vydala šesť odporúčaní určené Slovensku, aby tak pomohla zlepšiť jeho hospodársku
výkonnosť. Týkajú sa týchto oblastí: verejné financie, dane, trh práce, vzdelávanie a odborná príprava,
sieťové odvetvia, podnikateľské prostredie a efektívnosť verejnej správy. 1
Pre formuláciu vízie a návrh stratégie mesta Nová Baňa je dôležitejšie reflektovať na odhady budúceho
vývoja zapracované do dokumetov na národnej a regionálnej úrovni, predovšetkým na Národnú
stratégiu regionálneho rozvoja, ktorá bola aktualizovaná v máji 2014 (Uznesenie Vlády SR č.
222/2014) a na aktuálny dokument na úrovni Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý však
v čase tvorby stratégie rozvoja mesta Nová Baňa spracovaný nebol.
Aktualizácia národnej stratégie uvádza hlavné faktory rozvoja regiónov Slovenska, analyzuje
regionálne disparity, predkladá prognózu hospodárskeho vývoja v regiónoch Slovenska. Hodnotí
východiskový stav a predkladá princípy zásadného smerovania v prioritných oblastiach, na ktoré je
potrebné - aj v súlade so stratégiou Európa 2020 - klásť v regionálnom rozvoji Slovenskej republiky
hlavný dôraz.

1

Zdroj:http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/slovensko/country-specific-recommendations/index_sk.htm
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1. Vízia mesta Nová Baňa
V zmysle aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky sa očakáva, že
regióny budú schopné efektívne využívať svoj vnútorný potenciál ako svoju konkurenčnú výhodu s
cieľom zvyšovať kvalitu života obyvateľov a v rámci jednotlivých regiónov budú znižované
vnútroregionálne rozdiely. Počas realizácie aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR
bude pri plánovacích procesoch uplatňovaný integrovaný prístup orientovaný smerom k udržateľnému
sociálnemu, ekonomickému, environmentálnemu a územnému rozvoju regiónov.
Vízia regionálneho rozvoja predstavuje stav, ku ktorému má Slovensko za niekoľko rokov dospieť,
vymedzuje rámec pre definovanie strategických cieľov a priorít na obdobie 2014 až 2020 s výhľadom do
roku 2030, ako aj postupy na ich dosiahnutie.
Vízia regionálneho rozvoja Slovenska je definovaná nasledovne:

“Slovensko sa má stať krajinou s vysokou kvalitou života všetkých občanov. Každý región bude
využívať svoje danosti v prospech svojho udržateľného hospodárskeho, sociálneho, environmentálneho
a územného rozvoja a tým aj Slovenskej republiky, ako vyspelého, hospodársky, politicky a sociálne
súdržného členského štátu Európskej únie.”
Pre naplnenie dlhodobej vízie regionálneho rozvoja podľa aktualizovanej Národnej stratégie
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zameranej na rozvoj regiónov, zvyšovanie ich
výkonnostného potenciálu a konkurencieschopnosti je stanovený nasledovný strategický cieľ:
“Integrovaným a výsledkovo orientovaným prístupom k regionálnemu rozvoju a na základe využitia
vnútorného potenciálu regiónov zvýšiť do roku 2030 ich adaptabilitu, konkurencieschopnosť a
výkonnosť pri súčasnom zvyšovaní kvality života obyvateľov a pri rešpektovaní princípov udržateľného
rozvoja”.
Stanovenie vízie predstavuje očakávaný stav, ktorý má mesto Nová Baňa z dlhodobého hľadiska
dosiahnuť. Vymedzuje rámec pre definovanie strategických cieľov a priorít na obdobie nasledujúcich
10 – 14 rokov a postupov na ich dosiahnutie.
Mesto Nová Baňa má stanovenú nasledovnú víziu, ktorá zodpovedá dosiahnutým výsledkom počas
rokov 2007-2013 a aj očakávaniam pre nasledovné roky 2014-2020 s výhľadom do roku 2030:
„Mesto Nová Baňa bude v roku 2030 mestom aktívnych a vzdelaných ľudí s priateľským prostredím
pre život a podnikanie, ktoré všestranným rozvojom a s využitím vnútorného potenciálu všetkých
daností svojho územia zabezpečuje zvyšovanie kvality života všetkých svojich obyvateľov.“
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2. Strategický cieľ rozvoja mesta Nová Baňa
Pri stanovení strategického cieľa mesta Nová Baňa sa prihliadalo na aktualizáciu Národnej stratégie
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (Uznesenie Vlády SR č.222, máj 2014). Dokument je v
súlade s inými strategickými a koncepčnými dokumentmi, a to so spomínanou stratégiou Európa 2020,
v oblasti politiky súdržnosti nadväzuje na Partnerskú dohodu SR na roky 2014 – 2020, v oblasti
územného rozvoja je stratégia koordinovaná s Koncepciou územného rozvoja Slovenska.
Prostredníctvom nástrojov politiky rozvoja tento dokument nadväzuje aj na realizáciu rozvojových
programov financovaných zo štátneho rozpočtu a doplnkových zdrojov financovania.
V oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov majú svoje nezastupiteľné postavenie obce, ako
jedna z troch úrovní verejnej správy. Obce tvoria integrálnu súčasť regionálnej politiky a regionálneho
rozvoja. Ekonomika obcí predstavuje významnú časť verejných financií. Obce zabezpečujú výkony a
služby vo verejnom záujme v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej
správy.
V dokumente sú uvádzané hlavné faktory rozvoja regiónov Slovenska, determinanty
konkurencieschopnosti regiónov a hlavné disparity. Dokument Národná stratégia regionálneho rozvoja
je považovaný za záväzný programovací dokument pre jednotlivé regióny, mestá, obce, teda aj pre
mesto Nová Baňa.
Strategický cieľ mesta Nová Baňa na roky 2014-2020 s rešpektovaním strategických cieľov pre
Banskobystrický samosprávny kraj je nasledovný:
„Strategickým cieľom rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2014-2020 je vytvorenie podmienok pre
zvyšovanie kvality života obyvateľov mesta Nová Baňa, konkurencieschopný hospodársky rozvoj
a kvalitné životné prostredie s rešpektovaním strategických cieľov VÚC Banskobystrického
samosprávneho kraja.“
3. Stratégia rozvoja mesta Nová Baňa
Cieľom strategickej časti je návrh takých prioritných oblastí a opatrení, ktoré budú viesť k dosiahnutiu
srategického cieľa a teda následne naplneniu vízie mesta rešpektujúc princípy regionálnej politiky.
Proritných oblastí a opatrení, ktoré sú priamo v kompetencii mesta a tiež oblastí, ktoré nie sú priamo v
kompetencii mesta, ale mesto ich v rámci svojich schopností a možností dokáže ovplyvniť (najmä pri
využití princípu partnerstva).
Definovanie stratégie rozvoja mesta Nová Baňa nadväzuje na výsledky analýz, vychádza z poznania
komplexného vnútorného prostredia, potrieb obyvateľov mesta Nová Baňa. Do riešenia pomerne
širokého spektra existujúcich rozvojových potrieb aktívne vstupujú viacerí aktéri (štát, miestna
samospráva, súkromný sektor, mimovládne organizácie atď.) s rôznymi kompetenciami, záujmami a
finančnými zdrojmi. Zároveň vychádza z predpokladu, že príslušné orgány verejnej správy na národnej
a regionálnej úrovni zabezpečia koordinovaný prístup pri zabezpečení plánovaných zmien, ktorého
dôležitým predpokladom je dobrá informovanosť kľúčových aktérov a ich spolupráca. Osobitná
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pozornosť v stratégii je venovaná koordinácii rozvojových zámerov mesta, ktoré budú cez schválené
operačné programy spolufinancované zo zdrojov európskych fondov.
Je spracovaná v súlade s aktualizovanou Národnou stratégiou regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky, v súlade s prioritnými oblasťami v nej definovanými, a to:
PO 1 Ľudské zdroje – zvýšenie kvality ľudského kapitálu
PO 2 Ekonomická výkonnosť a konkurencieschopnosť hospodárstva
PO 3 Štrukturálne zmeny
PO 4 Poznatkovo orientovaná ekonomika
PO 5 Ochrana a tvorba životného prostredia
Tieto sú premietnuté do proritných oblastí navrhovaných v stratégii rozvoja mesta s prispôsobením
podmienkam úrovne samosprávy a tiež zlúčením PO 2 – PO 4 do jednej spoločnej prioritnej oblasti –
Hospodárska politika.
Pre naplnenie vízie a na dosiahnutie strategického cieľa si mesto Nová Baňa stanovilo tri nasledovné
hlavné prioritné oblasti / politiky:
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1. Sociálna politika – zahŕňa oblasť trhu práce, školstvo a vzdelávanie, sociálne služby a sociálnu
infraštruktúru (sociálnu, bytovú a zdravotnícku), kultúru a šport, rozvoj a podporu partnerskej
spolupráce.
2. Hospodárska politika – pozostáva z oblastí so zameraním na podnikateľské prostredie (podpora
malého a stredného podnikania, podpora veľkých podnikov a pod.), na podporu remeselnej
a poľnohospodárskej výroby, rozvoj cestovného ruchu, rozvoj dopravnej (miestne komunikácie,
parkovacie miesta, chodníky, cyklodoprava a pod.) a ostatnej technickej infraštruktúry (mestský
rozhlas, kamerový systém, osvetlenie, verejné toalety a pod.), efektívna verejná správa, výskum
a inovácie, kultúrny a kreatívny priemysel (ide o priemysel, ktorý pridáva výsledkom duševnej
tvorivej činnosti hospodársku hodnotu, zahŕňa najmä umenie, podporu tradičných remesiel,
folklóru a pod.)
3. Environmentálna politika – so zameraním na odpadové hospodárstvo, vodné hospodárstvo (voda,
kanalizácia, protipovodňové opatrenia, opatrenia vedúce k prevencii pred živelnými pohromami),
na ochranu a tvorbu zložiek životného prostredia (ovzdušie, zeleň v meste, zníženie spotreby
energie pri prevádzke verejných budov a pod.), na ochranu krajiny a prírody.

Prostredníctvom týchto prioritných oblastí ďalej rozpracovaných do jednotlivých opatrení bude mesto
napĺňať víziu rozvoja napĺňaním strategického cieľa, vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality
života obyvateľov mesta, pre konkurecieschopný hospodársky rozvoj a zvyšovanie kvality životného
prostredia s rešpektovaním strategických cieľov Banskobystrického samosprávneho kraja.

Formulár S1 – Plánovací formulár – vízia
Vízia
Mesto Nová Baňa bude v roku 2030 mestom aktívnych a vzdelaných ľudí s priateľským prostredím pre
život a podnikanie, ktoré všestranným rozvojom a s využitím vnútorného potenciálu všetkých daností
svojho územia zabezpečuje zvyšovanie kvality života všetkých svojich obyvateľov.

Strategický cieľ
„Strategickým cieľom rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2014-2020 je vytvorenie podmienok pre
zvyšovanie kvality života obyvateľov mesta Nová Baňa, konkurencieschopný hospodársky rozvoj
a kvalitné životné prostredie s rešpektovaním strategických cieľov VÚC Banskobystrického
samosprávneho kraja.“
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Formulár S2 – Tabuľka strategických cieľov a opatrení
Vízia
Mesto Nová Baňa bude v roku 2030 mestom aktívnych a vzdelaných ľudí s priateľským prostredím pre život a podnikanie, ktoré všestranným rozvojom
a s využitím vnútorného potenciálu všetkých daností svojho územia zabezpečuje zvyšovanie kvality života všetkých svojich obyvateľov.

Prioritná
oblasť
Cieľ

Prioritná oblasť 1 (PO 1)
Sociálna politika

Prioritná oblasť 2 (PO 2)
Hospodárska politika

Prioritná oblasť 3 (PO 3)
Environmentálna politika

Zvýšiť kvalitu a zabezpečiť rozvoj ľudských zdrojov
a všestrannú celoživotnú starostlivosť o obyvateľov
mesta.

Upevniť
inovatívne
a konkurencieschopné
hospodárstvo založené na využití vnútorného
potenciálu územia, dobudovanej technickej
infraštruktúre a kvalitných službách verejnej správy
a cestovného ruchu.
• Podnikateľské prostredie
• Remeselná a poľnohospodárska výroba
• Cestovný ruch
• Technická infraštruktúra a služby verejnej
správy
• Výskum a inovácie
• Kultúrny a kreatívny priemysel

Znížiť negatívne dopady vplývajúce na kvalitu
životného prostredia a kvalitu života obyvateľov
a zvýšiť ich environmentálne povedomie.

Opatrenie 2.1 - Zvýšenie atraktívnosti prostredia
pre podnikanie a zamestnanosť.
Opatrenie 2.2. – Podpora remeselnej výroby
a poľnohospodárskej produkcie „z dvora“.
Opatrenie 2.3 – Ochrana a rozvoj kultúrneho
a prírodného dedičstva.
Opatrenie 2.4 - Vytváranie podmienok pre rozvoj
cestovného ruchu a rekreácie.
Opatrenie 2.5 – Podpora rozvoja dopravnej
a ostatnej technickej infraštruktúry.
Opatrenie 2.6 – Podpora rozvoja informačnej
spoločnosti a efektívnej verejnej správy.
Opatrenie 2.7 – Podpora aktivít a projektov
v oblasti výskumu a inovácií.
Opatrenie 2.8 – Podpora aktivít a projektov
v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Opatrenie 3.1 – Moderné a efektívne odpadové
hospodárstvo.
Opatrenie 3.2 – Rozvoj infraštruktúry vodného
hospodárstva a podpora aktivít vedúcich k prevencii
pred živelnými pohromami a odstraňovaniu ich
následkov.
Opatrenie 3.3 – Podpora aktivít a projektov v oblasti
mestského prostredia, zachovania biodiverzity
ekosystémov, ochrany a tvorby prírody a krajiny.
Opatrenie 3.4 – Znižovanie emisií a energetickej
spotreby.
Opatrenie 3.5 – Podpora environmentálnej osvety,
výchovy a prevencie.

•
•
•
•

Opatrenia

Školstvo a vzdelávanie
Sociálne služby a sociálna infraštruktúra
(sociálna, bytová a zdravotnícka).
Kultúra a šport
Rozvoj a podpora partnerskej spolupráce

Opatrenie 1.1 – Podpora aktivít a projektov v oblasti
školstva a vzdelávania.
Opatrenie
1.2
–
Výstavba,
rekonštrukcia
a modernizácia škôl a školských zariadení vrátane ich
materiálno-technického vybavenia.
Opatrenie 1.3 – Komplexná sociálna a zdravotná
starostlivosť o obyvateľov mesta.
Opatrenie 1.4 – Podpora výstavby a rekonštrukcie
bytového fondu.
Opatrenie 1.5 – Podpora športového, kultúrneho
a spoločenského života v meste vrátane výstavby
a modernizácie športovej a kultúrnej infraštruktúry.
Opatrenie 1.6 – Rozvoj a podpora partnerskej
spolupráce.
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•
•
•

Odpadové hospodárstvo
Vodné hospodárstvo (voda, kanalizácia,
protipovodňové opatrenia, opatrenia vedúce
k prevencii pred živelnými pohromami)
Ochrana
a tvorba
zložiek
životného
prostredia
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V prioritných oblastiach si mesto stanovilo strategické ciele a navrhlo opatrenia na
dosiahnutie strategických cieľov nasledovným spôsobom:

1. PRIORITNÁ OBLASŤ - SOCIÁLNA POLITIKA

Zvýšiť kvalitu a zabezpečiť rozvoj ľudských zdrojov a všestrannú
celoživotnú starostlivosť o obyvateľov mesta.

Opatrenie 1.1

Podpora aktivít a projektov v oblasti školstva a vzdelávania.

Opatrenie 1.2
Opatrenie 1.3

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia škôl a školských zariadení vrátane
ich materiálno-technického vybavenia.
Komplexná sociálna a zdravotná starostlivosť o obyvateľov mesta.

Opatrenie 1.4

Podpora výstavby a rekonštrukcie bytového fondu.

Opatrenie 1.5

Podpora športového, kultúrneho a spoločenského života v meste vrátane
výstavby a modernizácie športovej a kultúrnej infraštruktúry.
Rozvoj a podpora partnerskej spolupráce.

Opatrenie 1.6

2. PRIORITNÁ OBLASŤ – HOSPODÁRSKA POLITIKA

Upevniť inovatívne a konkurencieschopné hospodárstvo založené na využití vnútorného
potenciálu územia, dobudovanej technickej infraštruktúre
a kvalitných službách verejnej správy a cestovného ruchu.
Opatrenie 2.1

Zvýšenie atraktívnosti prostredia pre podnikanie a zamestnanosť.

Opatrenie 2.2

Podpora remeselnej výroby a poľnohopodárskej produkcie „z dvora“.

Opatrenie 2.3

Ochrana a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva.

Opatrenie 2.4

Vytváranie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu a rekreácie.

Opatrenie 2.5

Podpora rozvoja dopravnej a ostatnej technickej infraštruktúry.

Opatrenie 2.6

Podpora rozvoja informačnej spoločnosti a efektívnej verejnej správy.

Opatrenie 2.7

Podpora aktivít a projektov v oblasti výskumu a inovácií.

Opatrenie 2.8

Podpora aktivít a projektov v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu.
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3. PRIORITNÁ OBLASŤ - ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA

Znížiť negatívne dopady vplývajúce na kvalitu životného prostredia
a kvalitu života obyvateľov a zvýšiť ich environmentálne povedomie.
Opatrenie 3.1

Moderné a efektívne odpadové hospodárstvo.

Opatrenie 3.2

Opatrenie 3.4

Rozvoj infraštruktúry vodného hospodárstva a podpora aktivít vedúcich
k prevencii pred živelnými pohromami a odstraňovaniu ich následkov.
Podpora aktivít a projektov v oblasti mestského prostredia, zachovania
biodiverzity ekosystémov, ochrany a tvorby prírody a krajiny.
Znižovanie emisií a energetickej spotreby.

Opatrenie 3.5

Podpora environmentálnej osvety, výchovy a prevencie.

Opatrenie 3.3
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