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ÚVOD
Strom cieľov vznikne preklopením stromu cieľov. Častým dôsledkom „automatického“ preklopenia je nesprávna
formulácia niektorých cieľov, opatrení a aktivít. Pri formulácii cieľov najčastejšie dochádza k dvom chybám: buď sa
ciele nedajú merať, alebo sú nezrozumiteľne, zložito či všeobecne naformulované. Ciele sa definujú v logickej
hierarchickej štruktúre: strategický cieľ a špecifické ciele.

→

STROM PROBLÉMOV

STROM CIEĽOV

Celkové následky
neriešenia problému

Strategický cieľ

↑

↑

↑

↑

↑

↑

Následky
problému 1

Následky
problému 2

Následky
problému 3

Cieľ 1

Cieľ 2

Cieľ 3

↑

↑

↑

↑

↑

↑

PROBLÉM 1

PROBLÉM 2

PROBLÉM 3

PRIORITA 1

PRIORITA 2

PRIORITA 3

↑

↑

↑

↑

↑

↑

Príčiny
problému 1

Príčiny
problému 2

Príčiny
problému 3

Opatrenie 1.1
Opatrenie 1.2
...

Opatrenie 2.1
Opatrenie 2.2
...

Opatrenie 3.1
Opatrenie 3.2
...

Cieľ je možné naformulovať ako výstupový alebo výsledkový. Výstup vyjadruje konkrétne tovary a služby
vyprodukované v rámci samosprávy počas rozpočtového roka, charakterizuje sa pomocou merateľných
ukazovateľov cez kvantitu (tzn. množstvo tovarov a služieb), kvalitu (tzn. spokojnosť, dostupnosť, flexibilita a pod.),
alebo efektívnosť (jednotkové náklady). Výsledok vyjadruje spoločensko-ekonomickú zmenu dosiahnutú plnením
stratégie, charakterizuje sa merateľnými ukazovateľmi strednodobého efektu (zmena, zvýšenie, zníženie) alebo
dlhodobého účinku/vplyvu na cieľovú skupinu.
Aby ciele plnili svoje poslanie, mali by mať vlastnosti SMART (z angličtiny):
Specific – špecifický (t. j. konkrétny – v množstve, v kvalite a v čase),
Measurable – merateľný (pomocou jednotky merania môžeme povedať, že je splnený),
Agreed – akceptovaný (odsúhlasený príslušnými skupinami),
Realistic – reálny (náročný, ale dosiahnuteľný),
Trackable – sledovateľný (môžeme sledovať jeho postupné plnenie).
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VZDELÁVANIE VO ZVOLENE
Zvýšiť vzdelanostnú úroveň obyvateľstva.
Zosúladiť obsah a ponuku vzdelávania s potrebami trhu práce v regióne.
Vzdelávať v moderných a kvalitných školách.
Eliminovať problémy mladej generácie v oblasti zdravia, rizikového správania a uplatnenia sa v živote.
↑

↑

↑

Zlepšiť materiálno-technické
- Zlepšiť podmienky v školskej
- Zvýšiť informovanosť verejnosti
podmienky v školstve, zatraktív-niť
integrácii detí a žiakov so
o aktuálnom dianí v školstve.
školské prostredie: zlepšiť stav
zdravotným znevýhodnením, zvýšiť - Podporiť zdravý životný štýl mladej
niektorých škôl a školských zariadení
vzdelanostnú úroveň detí a žiakov
generácie: vhodný spôsob využívania
(rekon-štrukcia, modernizácia, zníženie
voľného času, záujem o šport a kultúru,
so zdrav. znevýh.
energ. náročnosti, zlepšenie estetiky
aktívny životný štýl, vhodné stravovacie
- Skvalitniť podmienky na
prostredia, bezbariéové úpravy;
návyky, zníženie počtu negatívnych
zabezpečenie výchovy a
modernizácia niektorých učební, IKT,
prejavov v správaní a závislostí.
didaktických pomôcok a MTZ škôl,
vzdelávania detí a žiakov zo
rekonštrukcia telocviční, ihrísk, areálov).
sociálne znevýhodneného
- Zlepšiť personálne zabezpečenie
prostredia, zvýšiť podiel žiakov zo
v školstve: zvýšiť odbornú úroveň
soc. znev. prostredia pokračujúcich
zamestnancov školstva, doplniť chýbajúce
vo vzdelávaní na stredných
profesie na školách (správca-údržbár,
školách.
správca PC siete, školský
psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny
- Zamerať sa na špeciálne potreby
pedagóg, asistent učiteľa, asistent učiteľa
všetkých detí, nie len detí so ŠVVP.
-

pre žiakov MRK...).

↑

↑

↑

PRIORITA
MODERNIZÁCIA ŠKOLSTVA
↑

↑

↑

Financovanie školstva

Zlepšenie podmienok
na integráciu
vo výchove a vzdelávaní

Zlepšenie informovanosti,
komunikácie a spolupráce
v školstve

- Zvýšiť objem financií v rozpočte
- Zlepšiť komunikáciu škôl
mesta na prevádzku škôl, školských s rodinami žiakov so ŠVVP.
zariadení a školských športových
- Zlepšiť podmienky pre vzdelávanie
areálov, ich rekonštrukciu a
deti so zdravotným
vybavenie a odmeňovanie
znevýhodnením: zlepšiť bezbariérovú
úpravu vzdelávacích a voľnočasových
zamestnancov.
priestorov na niektorých školách a
- Zvýšiť objem financií v dotačnom
vybavenie špeciálnymi pomôckami,
systéme mesta na podporu
iniciovať zavedenie študijných odborov na
výchovných a vzdelávacích aktivít
SŠ pre žiakov so zdravotným
znevýhodnením.
pre všetky typy detí.
- Zlepšiť podmienky pre vzdelávanie
- Vysporiadať pozemky pod
detí zo sociálne znevýhodneného
objektmi niektorých škôl (obmedzená
prostredia: zlepšiť komunikáciu
možnosť žiadať o granty, dotácie...).
s rodinami žiakov , zvýšiť záujem rodičov
- Podporiť vzdelávanie
o výchovu, vzdelávanie a voľnočasové
zamestnancov v školstve.

aktivity svojich detí, posilniť dôveru; zlepšiť
dochádzku detí z MRK do MŠ; zvýšiť počet
pedagógov a odborných zamestnancov na
inkluzívne vzdelávanie detí z rómskych
komunít a málopodnetného prostredia,
zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov
školstva v oblasti rodovo citlivej a
multikutúrnej výchovy; zaviesť diagnostiku
detí z málo podnetného prostredia v MŠ
a zvýšiť záujem rodičov o umiestnenie detí
v nultých ročníkoch, zvýšiť počet asistentov
učiteľa.
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-

Zlepšiť komunikáciu a spoluprácu
medzi školami a školskými
zariadeniami rôznych
zriaďovateľov: zlepšiť komunikáciu
Mesta so súkromnými školami a školskými
zariadeniami, zlepšiť kooperáciu škôl a
školských zariadení, zlepšiť prepojenie
škola-prax, zvýšiť záujem mládeže
o štúdium technických odborov.

-

Zlepšiť spoluprácu v oblasti školarodina-voľný čas - zlepšiť komunikáciu

škôl s rodinami detí (podporiť zdravý
životný štýl, eliminovať negatívne
spoločenské javy, vytvoriť podmienky pre
prácu učiteľov-koordinátorov prevencie na
školách) a komunikáciu medzi subjektmi
pôsobiacimi v oblasti voľného času.
- Zlepšiť informačný systém na
spracovanie administratívnych a finančných
údajov o školstve na úrovni MsÚ
a jednotlivých škôl, odstrániť duplicitu
vyžadovaných finančných a administratívnych údajov od viacerých inštitúcií.
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MLÁDEŽ VO ZVOLENE
Zlepšiť schopnosť mladých ľudí uplatniť sa v živote.
↑
- Lepšie podmienky pre aktívne
využívanie voľného času, šanca
znížiť zdravotné a psychické
problémy mládeže.
↑

↑
- Znížiť nezamestnanosť mladých
ľudí, zvýšiť ich záujem
o podnikanie, zvyšovanie
vzdelania a zručností.
↑

↑
- Zvýšiť počet mladých ľudí
participujúcich na rozhodovaní o
miestnych záležitostiach v
samospráve.
↑

PRIORITA
AKTÍVNA MLÁDEŽ
↑

↑

↑

Zvýšenie záujmu mládeže o aktívne
využívanie
voľného času

Zvýšenie záujmu mládeže
o okolité dianie

Zvýšenie aktivity samosprávy
vo vzťahu k mládeži

- Zlepšiť ponuku organizovaných
Podporiť aktivity škôl a MVO
voľnočasových aktivít pre mladých
zamerané na informovanie
ľudí , ktorá bude zohľadňovať ich
mladých ľudí o témach spojených s
záujmy.
osamostatnením sa v živote
- Podporiť aktívne využívanie
(zamestnanie, vlastné podnikanie,
voľného času mládeže (šport,
zvyšovanie vzdelávania a
kultúra...).
získavanie zručností, bývanie,
- Podporiť plnohodnotný život rodín
vlastná rodina).
- rozvoj životných hodnôt,
zlepšenie citových väzieb a
súdržnosti v rodinách.
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- Vytvoriť pozíciu koordinátora pre
prácu s mládežou na MsÚ.
- Vytvoriť personálne podmienky
pre prácu školských psychológov.
- Spracovať zámer samosprávy
v oblasti práce s mládežou.
- Motivovať mladých ľudí k aktivite
na verejnom dianí - podporiť ich
záujem a dôveru, informovať ich
o fungovaní samosprávy, zapojiť
ich do komunitného života
(spolupracovať s MVO).
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KULTÚRA VO ZVOLENE
Zlepšenie kultúrnej úrovne obyvateľov a mesta.
↑

↑

- Zvýšiť počet a kvalitu kultúrnych
- Podporiť starostlivosť o kultúrne
podujatí, zabezpečiť žánrovú
dedičstvo - obnovu, rekonštrukciu
pestrosť a vyváženosť ponuky
a dlhodobo udržateľný rozvoj
kultúrnych podujatí.
pamiatkových objektov.
- Zvýšiť záujem o miestne kultúrne
- Podporiť zlepšenie technického a
podujatia, o miestne kolektívy a
prevádzkového stavu objektov
jednotlivcov pôsobiacich v kultúre.
využívaných na organizovanie
- Zvýšiť záujem o miestne tradície,
kultúrnych podujatí.
zachovať ich pre budúce
- Podporiť organizovanie kultúrnych
generácie.
podujatí a činnosť záujmových
kolektívov.
↑

↑
- Zlepšiť informovanosť obyvateľov a
návštevníkov mesta o kultúrnych
aktivitách
- Užšie previazať kultúru a cestovný
ruch.
- Zlepšiť kultúrne povedomie a
lokálpatriotizmus obyvateľov.

↑

↑

PRIORITA
KULTÚRA AKO ROVNOCENNÁ SÚČASŤ ŽIVOTA V MESTE
↑

↑

↑

Zlepšenie ponuky kultúrnych
podujatí v meste

Zvýšenie objemu financií na
podporu kultúry v meste

Zlepšenie propagácie kultúry
v meste

- Zvýšiť počet významných
- Zabezpečiť systematickú podporu
kultúrnych podujatí, ktoré sa stanú
kultúrnych podujatí a záujmových
„značkou“ mesta a ich garantom
kolektívov, ktoré reprezentujú
bude Mesto.
mesto.
- Zlepšiť propagáciu a marketing
- Zvýšiť objem dotácií z rozpočtu
kultúrnych podujatí.
mesta do kultúry, využiť aj
- Zlepšiť koordináciu kultúrnych
mimorozpočtové zdroje.
aktivít v meste, eliminovať
- Zlepšiť spoluprácu so sponzormi.
organizovanie viacerých
významných podujatí v rovnakom
termíne.
- Zlepšiť spoluprácu subjektov
pôsobiacich v oblasti kultúry
v meste.
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- Zlepšiť systém výchovy k umeniu
pre 2. stupeň ZŠ a SŠ.
- Podporiť lokálpatriotizmus
obyvateľov.
- Zvýšiť kultúrne povedomie
v solventnej a mienkotvornej časti
obyvateľstva.
- Odstrániť neestetické prvky
v niektorých lokalitách.
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ŠPORT VO ZVOLENE
Zvýšiť záujem obyvateľstva o športové a pohybové aktivity.
Zlepšiť zdravotný stav obyvateľstva, znížiť výskyt civilizačných chorôb.
↑

↑

- Zlepšiť podmienky pre vrcholový
a výkonnostný šport (financovanie
MTZ, zdravotného zabezpečenia,
odmeňovanie, zavádzanie nových
trendov, veda a výskum...).
- Zvýšiť atraktívnosť prostredia a
návštevnosť športových podujatí.
↑

↑

- Zlepšiť podmienky pre športovanie - Zvýšiť záujem mladej generácie
a pohybové aktivity obyvateľov
o športové a pohybové aktivity.
(atraktívnosť a dostupnosť
športových objektov).
- Podporiť zdravý a aktívny spôsob
života obyvateľov.
↑

↑

PRIORITA
ZLEPŠENIE PODMIENOK NA ROZVOJ ŠPORTU
↑

↑

↑

Podpora vrcholového
a výkonnostného športu v meste

Podpora
športu pre všetkých

Zvýšenie úrovne školskej telesnej
a športovej výchovy

- Zvýšiť finančnú podporu športu zo
strany mesta, využiť aj
mimorozpočtové zdroje.
- Zlepšiť spoluprácu so sponzormi,
ktorí sú významným faktorom pre
rozvoj regionálneho športu.

- Zlepšiť technický stav niektorých
športových objektov v majetku
mesta (Mestské kúpele a kúpalisko
Neresnica).
- Zlepšiť atraktivitu a vybavenosť
športovísk.
- Zabezpečiť systém správcovstva
športových areálov na školách
a verejných priestranstvách.
- Zlepšiť sídliskovú športovú
vybavenosť, dobudovať trasy pre
cyklistov, korčuliarov, turistov
a bežkárov.
- Vytvoriť informačný systém pre
verejnosť, ktorý bude poskytovať
komplexné informácie o telesnej
výchove a športe v meste.

- Zvýšiť počet hodín telesnej
a športovej výchovy na školách
(limitované kapacitou telocviční a
športovísk).
- Zlepšiť materiálno-technickú
vybavenosť škôl v oblasti športu a
telesnej výchovy, najmä kritický
stav vonkajších školských areálov.
- Eliminovať negatívny prístup
niektorých žiakov a rodičov k
hodinám telesnej výchovy.
- Motivovať vyškolených trénerov,
učiteľov, inštruktorov a iných
pedagogických pracovníkov pre
prácu v oblasti športu vo voľnom
čase.
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VOĽNÝ ČAS VO ZVOLENE
Zvýšiť záujem obyvateľov o aktívne využívanie voľného času.
Zlepšiť zdravotný stav obyvateľstva, eliminovať výskyt negatívnych spoločenských javov (kriminalita, závislosti...).
↑

↑

 Zvýšiť rozsah a kvalitu ponuky na aktívne a rôznorodé
využívanie voľného času v meste.

 Zlepšiť spoluprácu subjektov pôsobiacich v oblasti
voľnočasových aktivít.
 Zvýšiť informovanosť verejnosti o ponuke
voľnočasových aktivít a zvýšiť ich návštevnosť.

↑

↑
PRIORITA
ZLEPŠENIE PONUKY TRÁVENIA VOĽNÉHO ČASU

↑

↑

Zlepšenie podmienok na poskytovanie voľnočasových
a záujmových aktivít

Zlepšenie spolupráce a informovanosti
v oblasti voľného času

 Zlepšiť sídliskovú vybavenosť , vytvoriť lepšie
podmienky pre voľnočasové aktivity pre deti, mládež
a dospelých (pohybové trasy, oddychové zóny,
mládežnícke klubovne...).
 Zlepšiť prostredie v niektorých parkoch (lepšie
osvetlenie, bezpečnejšie a estetickejšie prostredie...).
 Upraviť a udržiavať prírodné lokality tak, aby boli
atraktívne na oddych obyvateľov (prírodné parky,
minerálne pramene...).
 Vytvoriť ponuku organizovaných voľnočasových aktivít
pre stredoškolákov, ktorá bude zohľadňovať záujmy
mladých ľudí (poskytnúť priestory na relaxačné aktivity,
lacné priestory na rozvoj hudobných záujmov...).
 Podporiť výstavbu architektonicky hodnotných budov
podnecujúcich k aktívnemu využívaniu voľného času.
 Modernizovať priestory CVČ Domino.
 Zlepšiť finančné ohodnotenie pedagógov, za prácu
s deťmi vo voľnom čase.
 Motivovať dobrovoľníctvo zanietených ľudí, ktorí by
chceli venovať svoj voľný čas dobrovoľníckym aktivitám
s deťmi a mládežou.

 Zlepšiť komunikáciu a koordinovanosť subjektov
pôsobiacich v oblasti voľnočasových aktivít.
 Formy spolupráce škola-rodina-voľný čas prispôsobiť
súčasným potrebám a možnostiam.
 Spracovať analýzu dopytu po voľnočasových aktivitách.
 Zlepšiť využitie vzdelávacích poukazov.
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SOCIÁLNE SLUŽBY VO ZVOLENE
Znížiť sociálnu izoláciu obyvateľov odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb.
Zvýšiť aktivitu a motiváciu obyvateľov riešiť svoju sociálnu situáciu.
Zabezpečiť dostatok sociálnych služieb z hľadiska sortimentu a kvality.
↑

↑

- Zlepšiť kvalitu života seniorov
a zdravotne postihnutých.
- Zabezpečiť integráciu a vzdelanie
ZP detí, zvýšiť motiváciu a aktivitu
zdravotne postihnutých pracovať.

- Znížiť počet nefunkčných rodín
a problémových detí.
- Znížiť odkázanosť obyvateľov na
sociálne služby.
- Uľahčiť obyvateľom ohrozeným
sociálnym vylúčením prekonávanie bariér pri uplatnení sa v živote.

↑

↑

↑
- Zlepšiť informovanosť občanov
o aktivitách inštitúcií v oblasti
sociálnych služieb.

↑

PRIORITA
PONUKA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ZODPOVEDAJÚCA REÁLNYM POTREBÁM
↑

↑

↑

Zriadenie chýbajúcich zariadení
a sociálnych služieb
pre obyvateľov ohrozených
sociálnym vylúčením

Zabezpečenie dostatočných
podmienok
pre bývanie, vzdelávanie a prácu
pre obyvateľov ohrozených
sociálnym vylúčením

Zlepšenie koordinácie
a komunikácie v oblasti sociálnych
služieb

- Seniori (stredisko komplexných služieb

- Seniori (cenovo prístupné nájomné byty

- Koordinovaný postup a užšia
spolupráca inštitúcií pôsobiacich
v sociálnej oblasti.
- Dostatok údajov o počte
a štruktúre jednotlivých sociálnych
skupín, zmapované potreby.
- Vyššia miera tolerancie voči
osobám ohrozeným sociálnym
vylúčením.
- Eliminovať predsudky, bariéry a
a stereotypy spoločnosti (vyššie

seniorom, denný stacionár pre seniorov,
zariadenie opatrovateľskej služby,
zariadenie pre seniorov vyššieho štandardu;
monitorovací systém pre seniorov na
privolanie pomoci, informovanosť
osamelých a izolovaných seniorov).
- Zdravotne postihnutí (IKT v klube ZP;
rehabilitačné stredisko pre ľudí
postihnutých duševnými ťažkosťami;
odborné poradenstvo pre ZP a ich rodiny,
monitorovací a signalizačný systém na
privolanie pomoci).
- Rodiny s deťmi v ohrození (krízové
stredisko, zariadenie dočasného núdzového
bývania, nízkoprahové denné centrum;
vyhľadávanie náhradných rodín a rodín
vhodných na adopciu zo strany MsÚ;
poradenské služby; stratégia mesta pre
prácu v ohrozenými rodinami).
- Občania v núdzi a kríze (komplexný
prístup a intenzívna sociálna práca
s osobami v núdzi a kríze; záchytná sieť pre
ľudí v núdzi; záchytná stanica pre občanov
pod vplyvom alkoholu).

- Zväčšiť rozsah terénnych služieb,
poradenských a psychologických
služieb, prevenčných aktivít pre
ohrozené skupiny (viac terénnych

-

-

-

pre seniorov; IKT v kluboch dôchodcov).
Zdravotne postihnutí (zvýšenie počtu
špeciálnych tried; pripravenosť
zamestnancov škôl, dostatok asistentov
učiteľov; vhodné rekvalifikačné kurzy pre
ZP; viac chránených dielní; podporované
bývanie pre ZP; lepšia bezbariérovosť
komunikácií a objektov).
Rodiny s deťmi v ohrození (dostatok
nájomných bytov nižšieho štandardu pre
sociálne slabé rodiny; kluby pre deti
a mládež v jednotlivých mestských
častiach).
Osoby v núdzi a kríze (dostatok
pracovných príležitostí, vzdelávacích
a podporných programov, viacstupňové
bývanie, dostatok mestských nájomných
bytov nižšieho štandardu a ubytovne pre
neplatičov/neprispôsobivých).

- Zosúladiť rodinný a pracovný život
(dostatočná kapacita detských jaslí; detské
kútiky vo verejných inštitúciách; dostatok
cenovo prístupných nájomných štartovacích
bytov pre mladé rodiny; menej pracovného
stresu, a dochádzania za prácou mimo
mesta).

pracovníkov; aktívne vyhľadávanie klientov;
podmienky pre odbornosť a odmeňovanie
poradcov).

- Skrátiť proces posudzovania
odkázanosti na sociálnu službu,
viac opatrovateliek, väčšia kontrola
kvality opatrovateľskej služby.
↑

↑
9

ohodnotenie práce žien v porovnaní
s mužmi, eliminácia predsudkov
a rodinných stereotypov v
oblasti postavenia žien v spoločnosti).

PHSR Zvolen 2014 – 2020
Dostatok financií na rozvoj sociálnych služieb.
Zabezpečené bývanie sociálnych skupín.
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MARGINALIZOVANÉ RÓMSKE KOMUNITY VO ZVOLENE
Eliminovať život MRK pod hranicou chudoby a v biede.
Podporiť začlenenie sa MRK do majoritnej spoločnosti.
Zachovanie tradícií MRK.
↑

↑

- Znížiť dlhy a neplatičstvo MRK,
(schopnosť zabezpečiť si vlastné bývanie
bežnými postupmi a spôsobmi; lepší stav
bytových domov).

- Zlepšiť zdravotný stav MRK, znížiť
% zdravotne postihnutých osôb
(choroby srdcovo cievne, pohybové-ho
aparátu, gynekologické a respiračné).

- Vytvoriť podmienky pre zlepšenie
životnej úrovne a zmenu návykov
MRK (aktivita, motivácia, dobré

-

Zlepšiť podmienky pre vzdelávanie
MRK a ich vzdelanostnú úroveň
(pripravenosť rómskych detí na vstup do ZŠ,
plnenie si povinnej školskej dochádzky).

- Znížiť výskyt sociálnopatologických javov v školách
(zníženie počtu výchovných problémov u
detí a mládeže, negatívneho až agresívneho
správania detí a mládeže v škole aj mimo
školy).

↑
- Znížiť sociálnu izoláciu MRK (vyššie
spoločenské postavenie, stieranie
sociálnych rozdielov medzi majoritnou
a Rómskou časťou populácie).

- Zlepšiť podmienky pre
zamestnávanie MRK a znížiť ich
nezamestnanosť (legálny spôsob
zamestnať sa, trvalý pracovný pomer,
dlhodobá práca).

medziľudské vzťahy).

↑

↑

↑

PRIORITA
KOMPLEXNÉ RIEŠENIE ŽIVOTNÝCH PODMIENOK MRK
↑

↑

↑

Zvýšenie
životnej úrovne
MRK

Zvýšenie
školskej a predškolskej úrovne
rómskych detí

Zvýšenie
sociálnej inklúzie MRK

- Zabezpečiť dostatok cenovo
dostupného bývania (nájomné byty
bežného a nižšieho štandardu pre vysoko
početné rodiny, sociálne formy bývania,
viacstupňové sociálne bývanie).

- Zlepšiť podmienky pre bývanie
(hygienické prostredie, schopnosť
hospodáriť, starostlivosť o bytový fond
obyvateľmi, rekonštrukcia bytoviek
a inžinierskych sietí).

- Zlepšiť hygienické návyky
a starostlivosť o svoje zdravie
(pravidelné návštevy lekára, zdravá strava,
význam prevencie, plnenie si rodičovských
povinností - starostlivosť, hygiena, povinné
očkovania, stravovanie).

- Eliminovať rizikové sexuálne
správanie (prostitúcia, promiskuita,

- Zvýšiť význam vzdelania v rómskych rodinách (vzdelávanie rodín,
záujem rodičov o plnenie školských povinností detí, plnenie povinnej školskej
dochádz-ky, motivujúce prostredie
a podnety pre rozvoj dieťaťa,
vychovávateľom má byť rodič nie komunita,
eliminácia fatalizmu lepšia komunikácia
s rodičmi pri riešení problémov a
spolupráca škola-rodič-asistent).

- Zabezpečiť dobré podmienky pre
integráciu MRK (špeciálni pedagógo-

- Odstrániť jazykovú bariéru (znalosť
slovenského jazyka).

- Eliminovať netoleranciu
a predsudky voči Rómom (susedstvo
obyvateľov s rómskou komunitou;
vzdelávanie zamestnancov školstva v oblasti
multikultúrnej a rodovo citlivej výchovy).

- Zlepšiť šance MRK zamestnať sa
(pracovné návyky; prax a praktické
zručnosti; kvalifikovanosť pracovnej sily,
potreba celoživotného vzdelávania).

via, školskí psychológovia a asistenti učiteľa,
„vyhorenosť „ pedagógov v triedach
s preva-hou detí z MRK, vzdelávanie
zamestnancov školstva v oblasti
multikultúrnej a rodovo citlivej výchovy).

- Zlepšiť spoluprácu s rómskymi
matkami a deťmi.
neviazané partnerstvá).
Zabezpečiť širšiu ponuku
- Znížiť užívanie návykových látok
prístupných voľnočasových aktivít
(alkohol, fajčenie fetovanie, tvrdé drogy - aj
v detskom veku).
pre rómske deti a dospelých.
↑

↑

↑

Začleniť spoločenské pravidlá do komunity MRK (pravidlá spoločenského systému SR, plánovanie budúcnosti).
Zlepšiť systém práce s komunitou (komunitné centrá v blízkosti lokalít s väčšou koncentráciou MRK, Rómski lídri, spolupráca s
inštitúciami pri riešení rómskych problémov).

11

PHSR Zvolen 2014 – 2020

ZDRAVOTNÍCTVO VO ZVOLENE
Dosiahnuť zlepšenie zdravia obyvateľstva a zabezpečiť dostatočnú zdravotnú starostlivosť.
↑

↑

- Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre zvyšujúci sa
počet sociálne odkázaných (seniori, zdravotne
postihnutí) a rizikových skupín obyvateľov.
- Zriadiť chýbajúce zdravotnícke zariadenia a služby
(komplexná starostlivosť pre chronicky
a nevyliečiteľne chorých pacientov).

- Zabezpečiť dostatok zdravotníckych zamestnancov vo
vybraných odbornostiach.
- Zlepšiť úroveň priestorov a prístrojového vybavenia
niektorých zdravotníckych zariadení.

↑

↑
PRIORITA
EFEKTÍVNE FUNGOVANIE ZDRAVOTNÍCTVA

↑

↑

Zníženie požiadaviek obyvateľov
na zdravotnú starostlivosť prevenciou

Efektívne využitie finančných prostriedkov
v oblasti zdravotníctva

- Dobrý zdravotný stav obyvateľstva.
- Dobrá kondícia a imunita obyvateľov.
- Stredná dĺžka života obyvateľov Zvolena na úrovni
priemeru EÚ.
- Zdravý životný štýl obyvateľov (nezdravá strava, málo
pohybu, stres...).

- Koncepčné riadenie zdravotníctva.
- Efektívny systém verejného zdravotníctva.
- Efektívny spôsob poskytovania zdravotnej
starostlivosti.
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BÝVANIE A SLUŽBY OBČANOM VO ZVOLENE
Stabilizovať počet obyvateľov mesta Zvolen.
Dosiahnuť vyššiu kvalitu bývania, spokojnosť občanov s bývaním a službami.
↑
- Zvýšiť zapojenie súkromného
sektora do bytovej výstavby.
- Zlepšiť obsadenosť mestských
nájomných bytov.
- Zabezpečiť dostatok cenovo
dostupných menších a stredne
veľkých bytov.
- Zabezpečiť dostatok zariadení na
sociálne bývanie.
↑

↑

↑

- Poskytnúť občanom viac možností
na aktívne trávenie voľného času.

- Dosiahnuť rovnomerné
rozmiestnenie a dostatok služieb
najmä na sídliskách.
- Dosiahnuť rozumný pomer plôch
na sídliskách určených na
parkovanie/garážovanie
a zeleň/oddych/pohyb.
- Odstrániť bariéry obmedzujúce
pohyb a medziľudskú komunikáciu.

↑

↑

PRIORITA
ROZVOJ BYTOVÝCH ZÓN A SLUŽIEB OBČANOM

-

↑

↑

↑

Zlepšenie
štruktúry bytového fondu

Zlepšenie
okolia bytových zón

Zlepšenie
občianskej vybavenosti

Zvýšiť záujem o mestské nájomné
byty (zatraktívniť lokalitu Balkán pre

- Zabezpečiť komplexné riešenie
revitalizácie a humanizácie
obytných sídiel.
- Zabezpečiť intenzívnejšiu údržbu
mestskej zelene, rekonštrukciu
a vybudovanie parkov (park pri DSS

- Zlepšiť technický stav niektorých
objektov občianskej vybavenosti.
- Zabezpečiť dostatok parkovacích
a garážovacích miest.
- Zabezpečiť dostatok a oddychových
a pohybových zón.
- Zlepšiť bezbariérovosť objektov
a komunikácií (pre pohyb seniorov,

záujemcov o bývanie bežného štandardu,
budovať cenovo dostupné mestské
nájomné byty).

- Zvýšiť záujem o novú bytovú
výstavbu (podporiť cenovo dostupnú
bytovú výstavbu - dostupnosť pozemkov,
úverov ŠFRB...).

- Zabezpečiť sociálne formy bývania
pre obyvateľov v sociálnej núdzi
(domov dôchodcov, ubytovacie zariadenia
pre ľudí v sociálnej núdzi - nízkoštandardné
byty, nízkoprahové bývanie, útulok pre
matky s deťmi, bývanie pre odchovancov
detských domovov, ubytovňa pre
neplatičov, prístrešie pre bezdomovcov).

Záhonok, Mestký park Lanice, park Západnábrežie Hrona).

- Zabezpečiť lepšiu starostlivosť
o čistotu okolia bytových domov
(odpadky na verejných priestranstvách,
uskladnenie odpadu, odstraňovanie
odpadu po psoch a stavebných prácach).

- Eliminovať znečistenie obytných
zón (vysoká prašnosť v obytných zónach
v blízkosti ciest, blízkosť obytných
a priemyselných zón).
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zdravotne postihnutých a rodičov s kočíkmi,
pre orientáciu cudzincov).

- Zlepšiť osvetlenie niektorých
verejných plôch.
- Podporiť vysporiadanie pozemkov
pod technickou infraštruktúrou
a parkovacími plochami
a rekonštrukciu inžinierskych sietí
v bytových zónach.
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BEZPEČNOSŤ A PREVENCIA VO ZVOLENE
Zlepšiť ochranu osôb, majetku a prírody.
↑
- Znížiť riziko ohrozenia obyvateľov
a majetku v prípade povodní.
- Modernizovať systém varovania
obyvateľov v prípade ohrozenia
mimoriadnou udalosťou.

↑
- Znížiť úroveň kriminality - znížiť
počet trestných činov
a priestupkov.
- Znížiť počet dopravných nehôd
s účasťou detí.

↑
- Znížiť výskyt drogových závislos-tí,
vytvoriť bariéry proti rozšíre-niu
užívania drog (nižšia ponuka legálnych
a nelegálnych drog na trhu; nižšia
dostupnosť a propagácia alkoholu/tabaku;
nižšia tolerancia spoločnosti k pitiu alkoholu
a fajčeniu; menej mladých ľudí
experimentujúcich s drogami)

- Zabezpečiť dostatok bezpečných
zón v okolí zariadení pre deti
a mládež (zákaz predaja alkoholu/tabaku
a prevádzky automatov, dopravná
bezpečnosť, gastronomické zariadenia
spĺňajúce kritériá prevencie).

- Eliminovať negatívne sociálnopatologické javy v škole, rodine a
voľnom čase (správanie mladých ľudí).
↑

↑

↑

PRIORITA
BEZPEČNOSŤ OBYVATEĽSTVA
↑

↑

↑

Zabezpečenie
dostatočnej prevencie
voči mimoriadnym udalostiam

Zabezpečenie
dostatočnej ochrany
osôb a majetku

Zabezpečenie
dostatočnej prevencie
negatívnych spoločenských javov

- Realizovať protipovodňové
opatrenia (ukončiť reguláciu vodného
toku Neresnica; doriešiť správcovstvo
drobných vodných tokov, zabezpečiť
ochranu pred 500- a viacročnými vodami
rieky Hron a rieky Slatina (vodná nádrž
Slatinka), určiť záplavové územia na
všetkých vodných tokoch vo Zvolene,
zlepšiť údržbu vodných tokov a brehových
porastov, zvýšiť prietočné profily
niektorých vodných tokov).

- Zvýšiť rozsah kamerového systému - Podporiť zlepšenie legislatívy a jej
MSP (osadiť kamery na židovskom
dodržiavania (miestne legislatívne
cintoríne, civilnom cintoríne, na školskom
majetku a na sídliskách).

zmeny v oblasti prevencie; kontrolovať
dodr-žiavanie legislatívy - zákaz predaja
alkoho-lu/tabaku mladistvým
a monitorovať užívania alkoholu na
verejných priestranstvách).

- Zvýšiť rozsah prevencie
ohrozených sociálnych skupín
(seniori, zdravotne postihnutí).

- Zvýšiť dopravnú bezpečnosť detí
(zlepšiť dopravné riešenie v okolí škôl
a školských zariadení).

- Zabezpečiť dostatok odbornej
pomoci (dostatok odborníkov - lekárov,
psychológov a psychiatrov; kratšia čakacia
doba na odbornú konzultáciu; viac
zariadení pre liečbu závislých, krízové
centrum, kde je možné umiestniť závislých,
zariadenie pre odbornú pomoc ľuďom
a rodinám v kríze - ambulantnú, terénnu aj
inštitucionálnu).

- Zohľadňovať ochranu krajiny pri
rozvoji územia.
- Modernizovať systém sirén CO.
-

Podporiť aktivity odborných
inštitúcií a MVO zamerané na
prevenciu negatívnych
spoločenských javov (financovanie
preventívnych projektov; priestor na
cielenú a systematickú prevenciu na
školách; materiálne podmienky a ľudské
zdroje na organizovanie voľnočasových
aktivít).

- Zlepšiť spoluprácu a
informovanosť (spolupráca školarodina-voľný čas; záujem niektorých
rodičov o deti; informovanosť o aktivitách
inštitúcií pôsobiacich v oblasti prevencie).
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CESTOVNÝ RUCH VO ZVOLENE
Zvolen známy ako atraktívna destinácia cestovného ruchu v rámci regiónu Stredné Slovensko.
Zvýšiť počet návštevníkov vo Zvolene.
↑
- Vytvoriť systém podpory CR s
zabezpečiť systematický rozvoj CR.

↑
- Zvýšiť tržby subjektov CR
a zabezpečiť dostatok zdrojov na
rozvoj služieb CR.
- Zvýšiť ponuku pracovných miest
a zvýšiť mzdy v oblasti CR.

↑

↑

↑
- Zlepšiť propagáciu mesta ako
destinácie CR.

↑

PRIORITA
ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU
↑

↑

↑

Zlepšenie regionálnej spolupráce
v oblasti CR

Rozšírenie a skvalitnenie ponuky
služieb CR

Zlepšiť informovanosť a orientáciu
turistov

Využiť prírodný potenciál územia -

- Zaviesť jednotnú vizuálnu identitu
mesta pri komunikácii s turistami.
- Zlepšiť prezentáciu podujatí a
interpretáciu produktov CR.
- Vybudovať integrovaný informačný
systém CR (doplniť priestorové

- Podporiť aktivity na zlepšenie
spolupráce a komunikácie
subjektov CR.
- Podporiť činnosť koordinátora CR
v meste.

-

Arborétum Borová hora, zelené plochy
v centre,
dobudovať športovorekreačné areály/oddychové zóny
(kúpalisko Neresnica, mestská plaváreň,
nádrž Môťová, lyžiarske stredisko Kráľová,
nemotorizované trasy...).
-

Využiť možnosti kultúrno-poznávacieho CR - využiť potenciál objektov
CR (Pustý hrad, Zvolenský zámok, bašta
mestského opevnenia, Stará radnica...),
spracovať a realizovať stratégiu mesta v
oblasti ochrany, obnovy, propagácie, primeraného využívania a sprístupnenia kult.
pamiatok, archeol. lokalít a
pamätihodností.

- Zlepšiť kvalitu poskytovaných
gastronomických a ubytovacích
služieb - motivovať podnikateľov k
udržaniu kvality služieb CR, zvyšovaniu
odbornej úrovne pracovníkov CR a
zatraktívneniu služieb CR (vzhľad okolia,
čistota, zeleň, bezbariérovosť, oddychové
miesta, sociálno-hygienické zariadenia),
zvýšeniu dostupnosti služieb CR
(prevádzková doba, označenie, dopravná
dostupnosť), zlepšeniu ponuky regionálnych
gastronomických špecialít, podpore služieb
vyššieho štandardu a zážitkových podujatí.

- Pripraviť komplexnú ponuku
služieb a produktov CR pre rôzne
cieľové skupiny návštevníkov,
atraktívna forma podujatí, animačné
programy a masové podujatia podporujúce
športový turizmus.

- Zabezpečiť sprievodcovskú činnosť
(spracovať VZN o sprievodcovských
službách v meste, databáza certifikovaných
mestských sprievodcov).
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zmapovať informačné objekty, poskytovať
komplexné informácie o BB regióne ako
o destinácii CR).
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PRÁCA A PODNIKANIE VO ZVOLENE
Zlepšiť ponuku pracovných a podnikateľských príležitostí.
Zvýšiť záujem investorov o investovanie v meste.
↑
-

↑

Zvýšiť zamestnanosť (najmä

-

znevýhodnených skupín obyvateľov:
občania nad 50 rokov, absolventi škôl,
občania so zmenenou pracovnou
schopnosťou, občania s nízkou úrovňou
vzdelania a dlhodobo nezamestnaní).

Podporiť rozvoj podnikateľského
sektora - zvýšiť počet podnikateľov,

↑
- Podporiť rozvoj oblasti výskumu
a vývoja - najmä rozvoj strojárskeho

zvýšiť počet investícií.
-

služieb voči obchodnej sfére, zvýšiť
využiteľnosť objektov, areálov, a parciel.

- Zvýšiť počet informačno-prezentačných podujatí o možnostiach
podnikania vo Zvolene.
↑

a drevárskeho VaV, zvýšiť záujem
absolventov škôl pracovať vo VaV, zvýšiť
počet registrovaných patentov a úžitkových
vzorov.

Zabezpečiť efektívne využitie
územia - zvýšiť pomer sféry výroby a

- Zvýšiť konkurencieschopnosť
podnikov - zvýšiť rozsah investícií
a modernizácie v podnikoch; zvýšiť počet
firiem pôsobiacich v high-tech sektore
a podnikov s vyššou pridanou hodnotou.

↑

↑

PRIORITA
DOBRÉ PODMIENKY PRE PRÁCU A PRE PODNIKANIE

-

↑

↑

↑

Zlepšenie podmienok
na trhu práce

Zlepšenie podmienok
na rozvoj podnikania

Podpora nových
technológií a inovácií

Zlepšiť štruktúru profesií na trhu
práce - podporiť najmä remeselné

-

profesie a kvalifikovanú pracovnú silu pre
oblasť strojárstva.

pozemkom Mesta určených na podnikanie;
stanoviť primerané ceny za predaj
a prenájom mestského majetku; zabezpečiť
plynulosť dopravy, kvalitu cestnej siete,
riešenie parkovania a dopravnej obsluhy
v centre, modernizáciu inžinierskych sietí.

- Zlepšiť využívanie možností na
zaradenie nezamestnaných do
pracovného procesu - aktivity
samosprávy, štátna pomoc v rámci
projektu Aktívna politika trhu práce.

Zlepšiť infraštruktúru na podnikanie - vysporiadať vzťahy k objektom a

-

- Podporiť zosúladenie vzdelávania
a potrieb praxe - motivovať študentov

Zlepšiť podporu podnikania zo
strany Mesta - zaviesť pravidlá pri
predaji mestských pozemkov za nižšiu cenu
podnikateľovi, ktorý chce na pozemku
investovať do infraštruktúry, zabezpečiť
pomoc Mesta pri príprave nových území aj
pre malých a stredných investorov,
spracovať komplexné investorské portfólio,
zaviesť e-služby samosprávy pre
podnikateľov, odstraňovať administratívne
bariéry podnikania zo strany samosprávy,
efektívne využívať a zhodnocovať majetok
Mesta.

k štúdiu remeselných a technických
odborov, podporiť celoživotné vzdelávanie.

-

Zlepšiť komunikáciu a spolu-prácu
podnikateľov a samos-právy poskytovať dostatok informácií
o existujúcich a rozvojových možnostiach
Mesta, zlepšiť systém pravidelnej komunikácie medzi Mestom a podnikateľmi
o svojich zámeroch a potrebách, zlepšiť
systém pod-pory domácich podnikateľských
subjektov, podporovať hrdosť obyvateľov
na zvolenské výrobky, propagovať miestne
výrobky na verejnosti, podporiť sociálne
zodpovedných podnikateľov, propagovať
mesto ako územia vhodné na investovanie,
využívať spoločnú propagáciu mesta
a podnikov.
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-

Podporiť užšie prepojenie školstvavedy a výskumu-praxe - zvýšiť
financovanie školstva, vedy a výskumu,
podporiť spoluprácu škôl, vedeckovýskumných zariadení a podnikov.

-

Podporiť rozvoj technológií a
inovácií - zvýšiť povedomie MSP v oblasti
inovácií a duševného vlastníctva,
dobudovať infraštruktúru pre
podporu MSP a inovácií (podnikateľský
inkubátor a technologický park),
využiť skúsenosti iných subjektov
pri budovaní inovačných a technologických
centier a vytváraní klastrov.
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SAMOSPRÁVA VO ZVOLENE
Zvýšiť spokojnosť verejnosti so službami samosprávy, zlepšiť mienku verejnosti o samospráve.
Zvýšiť záujem verejnosti o spoluprácu so samosprávou.
Zabezpečiť pružné fungovanie samosprávy a rozvoj mesta.
↑

↑

Zlepšiť informovanosť verejnosti - o - Zaviesť elektronické služby pre
aktivitách, úspechoch a možnostiach
verejnosť.
Mesta.
- Zabezpečiť komplexné a aktuálne
- Zlepšiť spätnú väzbu - zvýšiť účasť
informácie pre riadenie Mesta.
-

verejnosti na prieskumoch a pripomienkovaní materiálov samosprávy, tiež na
voľbách; pravidelne zisťovať potreby
verejnosti.

↑

↑
- Zvýšiť atraktívnosť samosprávy ako
zamestnávateľa šikovných
kvalifikovaných ľudí.
- Znížiť fluktuáciu zamestnancov
MsP.

↑

↑

PRIORITA
MODERNÁ SAMOSPRÁVA

-

↑

↑

↑

Zlepšenie
komunikácie samosprávy

Zlepšenie využívania informačné-ho
systému samosprávy

Zlepšenie pracovných podmienok v
samospráve

Zlepšiť identitu mesta
a samosprávy - spracovať a zaviesť do
praxe komplexný dizajn manuál mesta, do
organizačnej štruktúry MsÚ zaviesť
pracovnú pozíciu koordinátor komunikácie
a hovorca mesta; pravidelne organizovať
kľúčové podujatie podporujúce identitu
mesta a „Deň otvorených dverí na
Mestskom úrade“.

- Zlepšiť internú komunikácia
v samospráve - odstrániť komunikačné
bariéry medzi odbornými útvarmi, tiež
medzi pracovníkmi MsÚ a poslancami MsZ,
zlepšiť tímovú prácu.
-

-

Zväčšiť rozsah ISS, integráciu
údajov a a automatizáciu procesov
- využívať moduly na riadenie, zlepšiť
používateľské prostredie, prepojiť systém
programového rozpočtu a akčného
plánovania, zabezpečiť integráciu údajov z
ISS, zaviesť intranet - interný informačný
systém pre zamestnancov, zabezpečiť
digitalizáciu dokumentov a automatizácia
procesov, zaviesť elektronickú podateľňu a
digitálny archív dokumentov.

- Zvýšiť odbornú úroveň
zamestnancov v oblasti IKT.

Zlepšiť externú komunikáciu
samosprávy smerom k cieľovým
skupinám - zlepšiť komunikáciu
o projektoch a zámeroch Mesta, pravidelne
organizovať stretnutia pracovníkov a
predstaviteľov mesta s cieľovými
skupinami, pravidelne realizovať prieskumy,
lepšie využívať prirodzených vodcov
komunity (predsedovia združení, učitelia,
sociálni pracovníci, kňazi...), zlepšiť
spoluprácu s partnerskými mestami.

- Zvýšiť ponuku komunikačných
prostriedkov Mesta - mestské
periodikum ako mesačník do schránok
občanov, infotabule na sídliskách, mapy
mesta na turisticky atraktívnych miestach a
zastávkach MHD, chýbajú bilbordy o
Zvolene v okolitých mestách, prezentácia
partnerských miest, tlačoviny „Investorské
portfólio“ a „Bezbariérová mapa mesta“,
atraktívnejší web (webkamera, krátke
videozáznamy z podujatí , mestské
elektronické noviny a televízia), infokiosky
(na železničnej a autobusovej stanici, na
tržnici, v nemocnici) mestský rozhlas.

17

-

Modernizovať budovu MsÚ zabezpečiť vhodné teplotné podmienky v
kanceláriách v lete, dostatok priestorov na
porady a rokovania, kapacita
a bezbariérovosť výťahu.

-

Vzájomne prepojiť procesy
riadenia ľudských zdrojov - zvýšiť
objem financií na vzdelávanie
zamestnancov, využívať možnosti pružného
pracovného času a práce z domu, zlepšiť
adaptačný proces nových zamestnancov,
zaviesť systém kariérneho plánovania a
nástupníctva, zaviesť systém stabilizácie
zamestnancov MsÚ a MsP, zlepšiť finančné
ohodnotenie zamestnancov samosprávy,
zlepšiť systém motivácie a odmeňovania
zamestnancov.

PHSR Zvolen 2014 – 2020

DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA VO ZVOLENE
Zvýšenie plynulosti dopravy a zníženie rizika dopravných kolízií.
↑
- Znížiť objem cestnej dopravy
v centre mesta.

↑

↑

↑

- Eliminovať odstavovanie áut mimo - Znížiť podiel automobilovej
parkovacích miest - na zelených
dopravy a finančných požiadaviek
plochách a pozdĺž komunikácií.
na jej zabezpečenie (cestná sieť,
parkoviská).
↑

↑

PRIORITA
ROZVOJ DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY
↑

↑

↑

Zlepšenie
dopravnej obslužnosti mesta

Zlepšenie
statickej dopravy

Rozvoj
nemotorovej dopravy

- Vysporiadať pozemky pod
parkovacími plochami.
- Podporiť budovanie podzemných
garáží pod objektmi určenými na
- Železničná doprava a kombinovaná
bývanie a služby a hromadných
doprava - modernizovať železničné trate
garáží na sídliskách.
a objekty, t. j. odstrániť obmedzenia
-

Cestná doprava - zlepšiť stavebno-

technický stav pozemných komunikácií,
znížiť podiel automobilovej dopravy podporiť MHD.

pohybu obyvateľov mesta (priecestia),
eliminovať negatívny dopad železnice na
mesto (protihlukové steny, zmena polohy
zastávky) a zlepšiť služby cestujúcej
verejnosti (modernizácia železničných
budov) ; vybudovať verejný terminál
kombinovanej dopravy.

- Cestný komunikačný systém mesta
- dobudovať celistvý mestský okruh,
dobudovať komunikačné prepojenie
sektorov Zlatý Potok a Sekier-Môťová.
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- Spracovať a realizovať koncepciu
rozvoja alternatívnej dopravy
v meste (bezpečná pešia
a cyklistická doprava).
- Zabezpečiť bezbariérovú úpravu
miestnych komunikácií.
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TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA VO ZVOLENE
Zníženie finančnej náročnosti prevádzky a údržby inžinierskych sietí.
Zabezpečenie rozvoja inžinierskych sietí ako predpokladu na rozvoj mesta.
↑

↑

- Zníženie strát a porúch, zvýšenie
kapacity inžinierskych sietí.

↑

- Zvýšenie dostupnosti
informačných služieb pre
obyvateľov a inštitúcie v meste.
- Dobudovanie siete ZOMES v
rozsahu schváleného projektu.

↑
- Zabezpečenie systémového rozvoja
inžinierskych sietí - zníženie počtu
zmien v pôvodne plánovanej výstavbe
inžinierskych sietí a opakovaných
rozkopávok komunikácií.

↑

↑

PRIORITA
MODERNIZÁCIA TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
↑

↑

↑

Modernizácia
technickej infraštruktúry

Rozvoj
informačnej infraštruktúry

Spolupráca pri budovaní
a modernizácii inžinierskych sietí

- Zásobovanie pitnou vodou modernizovať vodovodné potrubia,
vybudovať vodojem Neresnica (akumulácia
pitnej vody pre Zvolen-centrum).

- Odvádzanie a čistenie odpadových
vôd - modernizovať kanalizačné potrubia,
rekonštruovať niektoré úseky kanalizácií,
vybudovať kanalizáciu a ČOV Zolná.
- Zásobovanie plynom - plynofikovať
časť okrsku Môťová, celý okrsok Priemyseljuh, Lukové a Zolná.
- Zásobovanie teplom - pripojiť
výhrevňu Podborová ku zdroju teplárne.
- Verejné osvetlenie - modernizovať
verejné osvetlenie.

- Dobudovať cca 10 km optickej
- Znížiť počet zmien v
trasy ZOMES.
územnoplánovacej dokumentácie
- Pripojiť verejno-prospešné
mesta.
inštitúcie na trase do siete ZOMES. - Zlepšiť spoluprácu
- Zvýšiť počet verejne prístupných
prevádzkovateľov inžinierskych
internetových bodov.
sietí pri ich rekonštrukcii.
- Vytvoriť podmienky pre budovanie
bezdrôtových sietí (WiFi)vo
vybraných lokalitách mesta.
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VO ZVOLENE
Zabezpečiť kvalitné životné prostredie a adaptáciu mesta na klimatické zmeny.
↑

↑

- Zvýšiť zadržiavanie vody v krajine
- Zamedziť tvorbe divokých skládok
a znížiť riziko povodňových situácií.
odpadu.
- Zamedziť šíreniu inváznych druhov - Zvýšiť podiel vyseparovaného
rastlín a živočíchov, znížiť výskyt
odpadu.
alergénov v prostredí.

↑

↑
- Podporiť vzdelávanie a výchovu
všetkých skupín obyvateľov k
ochrane a tvorbe životného
prostredia.
- Zlepšiť podmienky pre pobyt
obyvateľov vonku a aktívny pobyt
v prírode.
- Zvýšiť využívanie prírodných
zdrojov a alternatívnych zdrojov
energií bez negatívneho vplyvu na
životné prostredie.

↑

↑

PRIORITA
STRAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROTREDIE

-

↑

↑

↑

Zníženie znečistenia
životného prostredia

Zdokonalenie systému
odpadového hospodárstva

Zvýšenie záujmu obyvateľov
o ochranu a tvorbu
životného prostredia

Ovzdušie - znížiť hlučnosť a prašnosť

v určitých lokalitách – najmä v okolí
hlavných komunikácií a priemyselných
prevádzok.
- Pôda a poľnohospodárstvo - znížiť
lokálnu kontamináciu pôd rizikovými
látkami.
- Lesy a lesné hospodárstvo - podporiť
využitie zásob drevnej hmoty a dobré
podmienky pre poľovníctvo.
- Voda a vodné hospodárstvo sledovať kvalitu a zabezpečiť dostatočnú
údržbu minerálnych prameňov; odstrániť
znečistenie povrchových a podzemných vôd
(Zolná, Slatina, Hron, VD Môťová),
eliminovať znečisťovanie brehov a vôd
komunálnym odpadom, zabezpečiť
dostatočnú údržbu niektorých vodných
tokov a brehových porastov na území mesta
a v okolí, zvýšiť prietoky niektorých vodných
tokov, zabezpečiť ochranu pred 500a viacročnými vodami rieky Hron,
zabezpečiť úpravu okolia Môťovskej nádrže
a jej sprístupnenie verejnosti na rekreačné
účely.

- Dobudovať vhodné stanoviská na
umiestnenie zberných nádob na
separáciu odpadu.
- Motivovať školy, veľké podniky
a inštitúcie aby sa zapojili do
separácie odpadu.
- Realizovať projekt
polopodzemných kontajnerov
v rámci výzvy OP ŽP.
- Zaviesť systém nakladania
s kuchynským odpadom.

- Spracovať adaptačný plán mesta
na klimatické zmeny.
- Zabezpečiť on-line monitoring
znečistenia životného prostredia
(dáta dostupné na webe).
- Podporiť podujatia zamerané na
zvýšenie záujmu občanov o prírodu a ochranu živ. prostredia.
- Podporiť budovanie verejných
priestorov pre aktívny pohyb
obyvateľov v prírode (pohybové trasy,
oddychové zóny, komunitné záhrady...).

- Podporiť využitie krajinných
prvkov a vzácnych vzácnych
prírodných lokalít na výchovnorelaxačné účely pre obyvateľov
a návštevníkov mesta (Lanice, Borová
hora, Prielom Hrona...), zlepšiť propagáciu
top lokalít pre cestovných ruch (s výnimkou
Pustého hradu), vybudovať náučné
chodníky (napr. Stráže-Poštárka, pešie
spojenie Zvolen-Kováčová...), bežecké trasy,
cyklotrasy.
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