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Manažérske zhrnutie 
 

Vzhľadom na rastúcu urbanizáciu vo svete sa mestská agenda a obzvlášť zmeny v 

oblasti riadenia mesta stávajú jednou z hlavných globálnych otázok, ktorá je 

predmetom diskusie na celosvetovej úrovni. Pre účely takejto diskusie je však 

nevyhnutné poznať úroveň urbanizácie a úroveň riadenia samosprávy v rámci 

jednotlivých častí sveta.  

 

Globálny komparatívny výskum v oblasti riadenia miest je konfrontovaný so 

značným problémom, ktorý sa týka dostupnosti údajov, na základe ktorých by mohli 

byť tvorené komparatívne analýzy. Z tohto dôvodu bol zrealizovaný globálny 

prieskum Urban Governance Survey - realizovaný LSE Cities v spolupráci s UN 

Habitat a UCLG (Decentralization and Local Governance Committee), ktorý rieši 

túto výzvu v oblasti údajov a skúma nové spôsoby mapovania, získavania a 

spracovania veľkého množstva dát týkajúcich sa správy a riadenia miest, ktoré by 

umožnili ďalšie komparatívne analýzy, ale aj tvorbu politík a lepšiu komunikáciu voči 

klientom miest, ktorým sú jeho obyvatelia.  

 

V čase jeho realizácie sa do Urban Governance Survey nezapojilo žiadne slovenské 

mesto, preto jedným z čiastkových cieľov projektu Behaviorálna politika pre mesto 

starajúce sa o svojich občanov bolo spracovanie komparatívnej analýzy 

partnerského mesta Prievidza, ktorý porovná jednotlivé aspekty riadenia 

s výsledkami globálneho prieskumu. Vďaka dostupným výsledkom Urban 

Governance Survey analýza umožňuje porovnanie oblasti riadenia dohľadu mesta 

Prievidza s výsledkami v rámci 127 svetových miest. Vzhľadom na prebiehajúcu 

diskusiu v oblasti zmien týkajúcich sa riadenia mesta, ako aj potreby zohľadnenia 

špecifík jednotlivých krajín či oblastí, nie je účelom tejto časti analýzy definovať 

opatrenia, ktoré by malo mesto implementovať, cieľom je ale prispieť do diskusie 

porovnaním charakteristík riadenia slovenského mesta Prievidza s globálnymi 

výsledkami prieskumu a špecificky porovnať niektoré parametre riadenia mesta 

s tromi skupinami európskych miest. 

 

Pokiaľ berieme do úvahy európske mestá, ktoré svojou veľkosťou zodpovedajú 

veľkosti mesta Prievidza je možné konštatovať, že v riadení mesta nie sú badateľné 

významné odchýlky. Mesto Prievidza podobne ako ďalšie európske mestá podobnej 

veľkosti nie je súčasťou väčšej metropolitnej oblasti a rovnako sa ani nedelí na 

menšie celky. Mesto je riadené primátorom a mestským zastupiteľstvom, pričom 

primátor je priamo volený, čo v rámci Európy nebýva úplným štandardom.  

 

Zaujímavou je pomerne nízka účasť občanov vo voľbách. Na druhej strane bolo 

v rámci mesta Prievidza zaznamenané pomerne významné zastúpenie žien 
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v mestskom zastupiteľstve. Rozpočet mesta Prievidza je mierne prebytkový na 

rozdiel od viacerých miest v Európe. Odchýlkou od typických európskych miest 

veľkosťou podobných partnerskému mestu Prievidza je najmä vysoké % zdrojov 

generovaných lokálne (dane a poplatky), keďže vo zvyšku miest bola táto hodnota 

nižšia. Na rozdiel od ostatných miest predstavujú hlavné ohrozenie pre riadenie 

a činnosť mesta Prievidza zmeny národných politík s dopadom na lokálne politiky. 

Vo zvyšku Európy prevládajú najmä ekonomické ohrozenia, ako je ekonomická 

recesia, daňové reformy, v juhozápadnej Európe napr. aj politické konflikty.  

 

Z hľadiska programu URBACT je dôležité poznanie, že hoci Európa zaznamenáva 

výrazný rast populácie ako aj rast miery urbanizácie, približne 40 % európskych 

miest zaznamenáva pokles obyvateľov a zmenšovanie územia, a to najmä v rámci 

Nemecka, strednej a východnej Európy a v odľahlých regiónoch. Ako uvádza 

program URBACT tento paradox je spôsobený kombináciou faktorov ako je nízka 

miera pôrodnosti a migrácia zapríčinené hospodárskym poklesom. Podľa programu 

URBACT z dlhodobého hľadiska, demografické zmeny spojené s nárastom podielu 

staršieho obyvateľstva budú mať významný dopad na európske mestá. Očakáva sa 

dramatické zvýšenie podielu veľmi starých obyvateľov, keď podľa zistení v rámci 

programu URBACT 10 % obyvateľov európskych miest bude mať viac ako 80 rokov. 

Tieto trendy budú mať nevyhnutne dopad na socio – ekonomický život miest, 

poskytovanie služieb v oblasti zdravotníctva, sociálne služby, bývanie a mestskú 

infraštruktúru. V tomto kontexte preto mestá musia nájsť odpovede na to ako 

napomôcť ekonomickému rozvoju v meste, zvýšiť konkurencieschopnosť miest, 

vytvárať pracovné miesta a bojovať s chudobou, a to všetko so zohľadnením stavu 

prírodných zdrojov. 

 

Mesto Prievidza je vhodným subjektom pre realizáciu analýzy práve z dôvodu 

významných transformačných zmien, ktorými prechádza a ktoré ho ešte čakajú v 

súvislosti s útlmom baníckej činnosti. Postupné vyradenie z prevádzky alebo úplné 

zastavenie prevádzky uhoľných spoločností má závažný vplyv na celé regióny, v 

rámci ktorých boli uhoľné spoločnosti najväčším zamestnávateľom, na ktorého boli 

zároveň naviazané ďalšie podnikateľské subjekty v regióne, a teda ekonomika 

regiónu ako taká.  Zastavenie ťažby preto môže viesť k významným dopadom v 

sociálnej, ekonomickej a environmentálnej oblasti a bez ich riešenia k prudkému 

úpadku daného regiónu.  

 

Cieľom druhej časti dokumentu je preto zhodnotiť aktuálny populačný vývoj v meste 

Prievidza a jeho funkčnom mestskom regióne, a vytvoriť strednodobú populačnú 

prognózu (do roku 2030) s dôrazom na zmeny veľkosti populačných skupín 

vyčlenených podľa veku a výsledky tejto analýzy porovnať so závermi definovanými 

v rámci URBACT. 
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Samotné zhodnotenie preukázalo, že demografický vývoj na Slovensku sa síce v 

súčasnosti javí ako stabilizovaný, v skutočnosti sa však negatívne trendy súvisiace s 

nízkou úrovňou prirodzenej reprodukcie a prakticky absentujúcou zahraničnou 

migráciu ešte len začnú prejavovať v najbližších rokoch. Prejaví sa to nielen v poklese 

celkového počtu obyvateľov, ale najmä veľmi nepriaznivými zmenami vekovej 

štruktúry obyvateľstva, a to tak z pohľadu pracovnej sily a ľudského kapitálu, ako aj 

záťaže verejných zdrojov na finančné, sociálne a zdravotnícke zabezpečenie 

obyvateľstva v poproduktívnom veku. 

 

Vývojové trendy vo funkčnom mestskom regióne Prievidza v hrubých črtách tieto 

celoslovenské trendy kopírujú, avšak vďaka dlhodobo nepriaznivej migračnej bilancii 

sú vývojové trendy v regióne ešte nepriaznivejšie, a to obzvlášť v jadre regiónu. Celý 

región a obzvlášť jeho jadro, mesto Prievidza sa musí pripraviť na výraznejší úbytok 

obyvateľstva i jeho výrazné starnutie. Výnimkami v tomto vývoji je niekoľko obcí 

najmä v tesnom zázemí Prievidze, ktoré sú príjemcom migračných tokov z jadra 

regiónu.  

 

Takýto vývoj z pohľadu jadra regiónu môže mať negatívny dopad na príjmy 

samosprávy, čo sa bezprostredne dotklo aj Prievidze pri poklese počtu obyvateľov 

pod 50 0001. Z pohľadu vývoja mesta ako regionálneho centra k výrazným zmenám 

nemusí dochádzať. Práve využitý koncept funkčných mestských regiónov umožňuje 

predpokladať, že väčšina ľudí, ktorí sa presťahujú z jadra regiónu do jeho obvodu, 

ostáva s jadrom výrazne spätá pracovne, ale aj sociálne a kultúrne. Z pohľadu 

mesta Prievidza preto možno vnímať negatívne fakt, že aj región ako celok je 

populačne úbytkový, a to na rozdiel od Slovenska, ktoré zaznamenáva mierny 

prírastok obyvateľstva. Región teda zjavne stráca obyvateľstvo na úkor iných 

regiónov, čo z pohľadu urbánneho vývoja možno vnímať ako dekoncentráciu 

obyvateľstva z regiónu. 

 

Z pohľadu urbánneho vývoja teda možno konštatovať, že v posledných dvoch 

dekádach dochádzalo k dekoncentrácii obyvateľstva z regiónu a zároveň k 

decentralizácii z jadra do obvodu v rámci regiónu, pričom aktuálny vývoj 

nepreukazuje náznaky zmien a možno pokračovať, že tieto črty urbánneho vývoja 

budú pretrvávať aj v najbližších desaťročiach. Možno teda konštatovať, že región sa 

nachádza a bude nachádzať v štádiu dezurbanizácie.  

 

Z hľadiska záverov definovaných programom URBACT vypracovaná prognóza 

potvrdzuje fakt, že významná časť európskych miest zaznamenáva pokles 

obyvateľov.  Keďže tieto trendy budú mať nevyhnutne dopad na socio – ekonomický 

 
1 http://www.prievidza.sk/spravodajstvo/prievidzi-hrozi-ze-pride-o-600-tisic-eur-pre-rozdiel-v-statistickej-
evidencii/ 
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život miest, poskytovanie služieb v oblasti zdravotníctva, sociálne služby, bývanie a 

mestskú infraštruktúru, mestá musia nájsť odpovede na to ako napomôcť 

ekonomickému rozvoju v meste, zvýšiť konkurencieschopnosť miest, vytvárať 

pracovné miesta a bojovať s chudobou, a to všetko so zohľadnením stavu prírodných 

zdrojov. 

 

Cieľom programu URBACT je pomôcť mestám riešiť tieto problémy, 

prostredníctvom uľahčenia výmeny poznatkov a osvedčených postupov medzi 

mestami a inými úrovňami verejnej správy s cieľom podporiť integrovaný trvalo 

udržateľný rozvoj a zlepšiť účinnosť regionálnej a kohéznej politiky. Záverečná časť 

tohto dokumentu preto obsahuje príklady dobrej praxe zavedené v bývalých 

baníckych mestách, ktoré participujú na projektoch v rámci programu URBACT. 
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1. Základné informácie o meste Prievidza 
 

Najvýznamnejším zdrojom informácií týkajúcich sa základných informácií 

o partnerskom meste je územný plán mesta Prievidza2. Mesto Prievidza je centrom 

osídlenia regionálneho významu, hospodársko-sídelnej aglomerácie Prievidza a 

zároveň vzdelanostným centrom vybavenosti okresu s druhým najväčším ťažiskom 

priemyselného potenciálu okresu. V súčasnosti sa ťažisko pozvoľne vyrovnáva s 

priemyselným zázemím regiónu. Mesto Prievidza (sídelný útvar) – sa nachádza v 

údolí riek Nitra a Handlovka v hornonitrianskej kotline. Od západu ho ohraničujú 

výbežky Malej Magury a z východu predhoria Vtáčnika. Od severu i juhu je sídlo 

otvorené intenzívnemu prúdeniu vzduchu. Komunikačne je napojené na celoštátnu 

a medzinárodnú automobilovú cestnú sieť cestami I/50 vo VZ smere a I/64 vo SJ 

smere a železničnou traťou v SJ smere. Východno-západná cestná sieť 

medzinárodného významu (cesta I/50) vedie riešeným územím, jej trasa tanguje 

zastavané územia mesta, vstupuje na východnej strane riešeného – katastrálneho 

územia mesta v smere od Handlovej, stáča sa južným smerom a opúšťa územia 

mesta južným smerom na Nováky s pokračovaním na Bánovce nad Bebravou a 

Trenčín, Brno. Severojužná cestná sieť celoštátneho významu (cesta I/64) vedie 

riešeným územím, jej trasa v úseku od mesta Nováky až po Prievidzu sa spája s 

cestou I/50 do spoločnej trasy a pred Prievidzou sa oddeľuje a prechádza cez jadro 

mesta a pokračuje na sever v smere Nitrianske Pravno a Žilinu s vetvou na Martin. 

Južná a juhovýchodná časť sídla je v dotyku s hranicou chráneného ložiskového 

územia a dobývacieho priestoru uhoľných baní (Hornonitrianske bane a.s. 

Prievidza). Zo západnej strany susedí mesto v bezprostrednom kontakte s mestom 

Bojnice. Južne vo vzdialenosti cca 7 km leží mesto Nováky, ktoré je 

najvýznamnejším územno-výrobným zoskupením spolu s priemyselnou zónou 

Zemianske Kostoľany (Novácke chemické závody a. s. a Elektráreň Nováky).  

 

Spolu s mestom Handlová sú najvýznamnejšími subcentrami, ktoré majú značné 

väzby a vplyv na rozvoj regiónu, ale aj mesta Prievidza. Záujmovým územím mesta 

je územie okresu s priamou a nepriamou väzbou na riešené územie v súlade s 

organizáciou osídlenia. Širšie územné vzťahy mesta predstavujú najmä 

hornonitriansku a handlovskú kotlinu ako sídla nadregionálneho významu.  

Záujmové územie vytvára územie okresu Prievidza v minulosti definované ako 

záujmové územie hospodársko-sídelnej aglomerácie. V súčasnosti je možné 

charakterizovať vzťah mesta Prievidza k jeho záujmovému územiu nasledovne: - zo 

socio-ekonomického hľadiska je postavenie Prievidze k jej okolitým sídlam značne 

netypické, mesto neposkytuje dostatočné množstvo pracovných príležitostí a 

prijateľné možností riešenia bývania ani pre svojich obyvateľov - značný odchod 

 
2 http://www.prievidza.sk/mesto/uzemny-plan-mesta/ 01.04.2019 

 

http://www.prievidza.sk/mesto/uzemny-plan-mesta/
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obyvateľov mesta za prácou ale aj za bývaním do regiónu, čo je príčinou aj 

negatívneho migračného salda, - poloha a úlohy mesta ako potenciálneho centra 

cestovného ruchu vo vzťahu k mestu Bojnice bez jasne definovaných vzťahov 

kompetenčných, funkčných, a koordinačných väzieb, ( napríklad niektoré funkcie 

vybavenosti ako servisné služby, ubytovanie, obchodná vybavenosť, ale aj kultúrna 

vybavenosť, dopravná vybavenosť a pod.), Mestá Prievidza a Bojnice, hoci 

administratívne samostatné majú vzájomné územné súvislosti a väzby, 

ekonomické, technické a organizačné, ktoré evidentne predurčujú vzájomnú 

spätosť a závislosť rozvíjajúceho sa územno-technického a socioekonomického 

systému, smerujúceho k vytvoreniu ideovo kompaktného organického celku t.j. 

súmestia - vzájomná spolupráca, koordinácia, podpora a dopĺňanie pri rozvoji a 

efektívnom využívaní potenciálu a funkcií oboch sídiel navzájom efektívna podpora 

a využívanie kontaktných území, ale aj vo vzťahu k záujmovému územiu, t.j. k 

regionálnemu zázemiu (turisticko-rekreačná a prímestská doprava, informačné 

systémy, podpora saturovaných funkcií a pod...). 

 

Ďalším významným zdrojom základných informácií o partnerskom meste je 

Program rozvoja mesta Prievidza (2016 – 2023)3, ktorý predstavuje podľa zákona o 

podpore regionálneho rozvoja základný strednodobý programový dokument 

regionálneho rozvoja mesta. Obsahom Programu rozvoja mesta Prievidza na 

obdobie rokov 2016 - 2023 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 Programu rozvoja mesta Prievidza (2016 -2023) 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, k 

zvyšovaniu životnej úrovne a kvality života obyvateľov mesta a zároveň k 

zlepšovaniu podnikateľského prostredia v meste. 

 

Z pohľadu analýzy riadenia a dohľadu mesta vo vzťahu k Urban Governance 

Survey a programu URBACT je dôležité poznať súčasný stav najmä pokiaľ ide 

o ekonomický potenciál, dopravnú infraštruktúru a širšie vzťahy.   

 

Napriek počtu malých a stredných podnikov, je ekonomická výkonnosť a 

zamestnanosť v meste a najmä v okrese Prievidza závislá od vývoja v jednej firme: 

Hornonitrianske bane Prievidza, a. s.. Vysoká miera závislosti produkcie a 

 
3 http://www.prievidza.sk/mesto/rozvoj-mesta/ 01.04.2019 

http://www.prievidza.sk/mesto/rozvoj-mesta/
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zamestnanosti v regióne od jedného podniku je riziková, o to viac, že ide o podnik 

predovšetkým v banskom priemysle. V budúcnosti sa očakáva zvyšovanie váhy 

cestovnom ruchu v meste a jeho okolí. Tomu by malo napomôcť najmä využitie 

synergického efektu atraktívnych miest pre cestovný ruch v rámci hornej Nitry. Na 

regionálnej úrovni významne ovplyvňuje rozhodovanie ekonomických subjektov na 

trhu nielen (centrálna) vláda, ale aj samospráva: na miestnej úrovni najmä miestna 

samospráva. Mesto Prievidza (obdobne ako iné mestá) realizuje svoju ekonomickú 

politiku prostredníctvom regulačných opatrení a iných programov vo vzťahu 

podnikaniu a prostredníctvom rozpočtovej politiky a finančného hospodárenia 

mesta.  

 

Dopravná poloha mesta Prievidza využíva pozíciu na dôležitých vnútroštátnych 

dopravných trasách severo-južného a západo-východného smeru, je tranzitným 

dopravným uzlom celoštátneho významu. Z hľadiska nadregionálnych väzieb má 

pre mesto význam najmä cestná sieť, ktorá však nespĺňa súčasné európske kritériá 

a vyžaduje rozsiahlu modernizáciu a prestavbu existujúcich cestných komunikácií I. 

triedy na štvorpruhové rýchlostné cesty minimálne v západo-východnom smere. 

Toto spojenie by zároveň zvýraznilo dopravné vzťahy s krajským mestom Trenčín. 

Aglomerácia mesta Prievidza je dôležitým sídelno-hospodárskym centrom 

nadregionálneho významu, vďaka čomu je dôležitým cieľom i zdrojom osobnej i 

nákladnej dopravy s dochádzkou do uzla. Veľkosť mesta a jeho zázemia, rozvíjanie 

výrobnej aktivity, ako i aktivity nevýrobných odvetví spôsobujú, že existujúca 

dopravná infraštruktúra sa stáva limitom rozvoja mesta.  
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2. Analýza riadenia a dohľadu mesta vo vzťahu k 

výsledkom Urban Governance Survey 
 

2.1. Predstavenie Urban Governance Survey 

Realizácia Urban Governance Survey vychádza zo základnej premisy, že vzhľadom 

na rastúcu urbanizáciu vo svete sa mestská agenda a obzvlášť zmeny v oblasti 

riadenia mesta stávajú jednou z hlavných globálnych otázok, o čom svedčí 

organizácia globálnych konferencií a diskusií na túto tému ak bola napríklad  

konferencia OSN o bývaní a trvalo udržateľnom rozvoji miest (Habitat III), ktorá sa 

konala v októbri 2016 v Quite. 

 

Globálny komparatívny výskum v oblasti riadenia miest je konfrontovaný so 

značným problémom, ktorý sa týka dostupnosti údajov, na základe ktorých by mohli 

byť tvorené komparatívne analýzy. Bez ohľadu na neustále rastúcu dostupnosť 

informácií a údajov za jednotlivé mestá sú znalosti a metodiky na spracovanie a 

porovnávanie údajov týkajúcich sa  širokého spektra rôznych systémov riadenia 

miest obmedzené. Globálny prieskum Urban Governance Survey - realizovaný LSE 

Cities v spolupráci s UN Habitat a UCLG (Decentralization and Local Governance 

Committee) rieši túto výzvu v oblasti údajov a skúma nové spôsoby mapovania, 

získavania a spracovania veľkého množstva dát týkajúcich sa správy a riadenia 

miest, ktoré by umožnili ďalšie komparatívne analýzy, ale aj tvorbu politík a lepšiu 

komunikáciu voči klientom miest, ktorými sú jeho obyvatelia.   

 

Urban Governance Survey je súčasťou rozsiahleho výskumného projektu „LSE 

Cities New Urban Governance“, ktorý bol vytvorený s cieľom zhodnotiť pomerne 

veľký rozsah aspektov týkajúcich sa mestského plánovania, dohľadu a riadenia 

mesta.  Výsledky URBAN Governance Survey sú zobrazované prostredníctvom 

online platformy, ktorá obsahuje aj podrobnejšiu analýzu existujúcich 

inštitucionálnych opatrení a výziev, ktorým čelia mestá na celom svete pokiaľ ide 

o ich riadenie.  

 

Urban Governance Survey, bol prvýkrát spustený v lete 2014 a zahŕňa šesť 

tematických oblastí: Riadenie miest, politické zastúpenie a vláda; Finančné zdroje, 

aktíva a fiškálna sila; Viacúrovňové riadenie a rozhodovacie procesy; Nástroje 

strategického plánovania; Riadenie dopravy; Výzvy v oblasti mestskej správy. 

 

Prvé výsledky tohto prieskumu boli prezentované na konferencii Urban Age 

Conference v roku 2014 v indickom Dillí, ktorá spojila širokú škálu politických 
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činiteľov, akademikov a mestských expertov, aby diskutovali o úlohe mestskej 

správy pri formovaní budúceho rozvoja miest. 

 

Urban Governance Survey na základe analýzy dát miest prezentuje poznatky, 

ktorých cieľom je prispieť k: 

 

▪ Riešeniu výziev týkajúcich sa správy údajov v mestách, keďže bez ohľadu na 

neustále sa zvyšujúce informácie o správe miest v jednotlivých mestách, máme 

naďalej veľmi obmedzené vedomosti o širokom spektre rôznych mechanizmov 

riadenia miest, ktoré sa uplatňujú na celom svete. 

 

▪ Vytvoreniu platformy pre jednotlivé mestá na identifikáciu prípadov 

medzinárodnej mestskej správy, ktoré majú osobitný význam pre ich vlastné 

špecifické situácie. Zároveň chce podporovať dialóg a výmenu osvedčených 

postupov medzi mestami. 

 

▪ Preskúmanie nových a inovatívnych spôsobov komunikácie a mapovania 

správy miest pre verejné šírenie, komparatívnu politiku a analýzu výskumu. 

 

2.2. Základné ukazovatele a všeobecné porovnanie  

Urban Governance Survey dnes umožňuje porovnanie oblasti riadenia dohľadu 

mesta pre 127 svetových miest. Globálny komparatívny výskum v oblasti mestskej 

správy je konfrontovaný so značnou výzvou v oblasti údajov. Bez ohľadu na 

neustále sa zvyšujúcu dostupnosť informácií o inštitucionálnych opatreniach v 

jednotlivých oblastiach, vedomostiach a metodikách na zachytávanie a 

porovnávanie širokého spektra rôznych systémov mestskej správy je obmedzený. 

Globálny prieskum o mestskej správe a riadení pod vedením LSE Cities v spolupráci 

s UN Habitat a United Cities a miestnymi samosprávami (UCLG), podporovaný 

nadáciou MacArthur Foundation, rieši túto výzvu v oblasti údajov a skúma nové 

spôsoby komunikácie a mapovania správy miest. 

 

Nasledujúce informácie prezentujú porovnanie partnerského mesta so súborom 127 

miest. Prieskum zahŕňa informácie z piatich kontinentov a týkal sa celého radu 

otázok mestskej správy, ako sú politická moc, rozpočet a financovanie, 

viacúrovňové riadenie, účasť a zodpovednosť, strategické plánovanie a 

inštitucionálne zmeny. 

 

 

 



 

 17 

2.2.1. Dáta  

 

Základnými vstupnými dátami sú údaje za jednotlivé mestá, ktoré sú dostupné na 

internetovej platforme https://urbangovernance.net/en/. Údaje za mesto Prievidza 

sú získané buď prostredníctvom verejne dostupných zdrojov, najmä však stránky 

www.prievidza.sk, alebo prostredníctvom dotazníka, ktorý bol vyplnený 

zamestnancami mesta. Údaje týkajúce sa obyvateľstva a priestorového rozvoja 

miest za roky 1975 až 2015 pochádzajú z GHSL Data Package 2019, dostupnom 

na https://ghsl.jrc.ec.europa.eu/. Rovnako boli využité aj údaje ŠÚ SR zo sčítania 

obyvateľov, domov a bytov za rok 2011. Niektoré ďalšie informácie v analýze 

pochádzajú z viacerých ďalších verejne dostupných zdrojov, pričom v prípade 

uvedenia takejto informácie je vždy uvedený aj jej zdroj.  

 

2.2.2. Oblasť riadenia mesta 

 

Podstatná majorita miest vo svete, ktoré sa zúčastnili prieskumu je riadená 

primátorom, len 5 miest nemá na svojom čele primátora a je riadená prevažne 

vymenovaným úradníkom. V podstatnej väčšine miest boli ich primátori zvolení 

v priamych voľbách, pričom v ich rukách je výkonná moc. Podobne je tomu aj 

v meste Prievidza, ktorá má na svojom čele primátorku, zvolenú v priamych 

voľbách, legislatívna moc je však zverená do rúk mestského zastupiteľstva, ktoré 

schvaľuje všeobecné záväzná nariadenia platné na území mesta, ako aj rozpočet 

mesta.  

 

Hoci medzinárodný prieskum nesledoval zastúpenie žien na pozícii primátora, 

hodnotil celkové zastúpenie žien v miestnej rade, resp. miestnom zastupiteľstve. 

Celkovo v 92 % miest bolo zastúpenie žien v rámci mestských zastupiteľstiev nižšie 

ako 50 %, pričom v meste Prievidza je zastúpenie žien v kategórii 30 – 40 %. 

Z hľadiska základných charakteristík riadenia mesta, je možné konštatovať, že 

mesto Prievidza patrí medzi typické európske mestá, a to ako vo vzťahu k spôsobu 

ich riadenia, tak aj vo vzťahu k zastúpeniu žien v rámci mestských zastupiteľstiev.  

 

Mesto Prievidza patrí k mestám, ktoré nie sú súčasťou väčšej metropolitnej oblasti, 

pričom týchto miest je  58. Počet miest, ktoré sú súčasťou metropolitnej oblasti je 

69. Miest so všeobecnou politickou administratívnou inštitúciou je 61. So sektorovou 

/jednoúčelovou koordinačnou inštitúciou je 8 miest. Hoci mesto Prievidza je centrom 

okresu Prievidza a jedným z centier v rámci Trenčianskeho kraja s vplyvom aj na 

Nitriansky kraj, nie je možné ho vnímať ako súčasť väčšej metropolitnej oblasti, tak 

ako je chápaná v medzinárodnom kontexte.  

 

https://urbangovernance.net/en/
http://www.prievidza.sk/
https://ghsl.jrc.ec.europa.eu/
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Tab. 1: Je mesto súčasťou väčšej metropolitnej oblasti? 

Áno a takáto oblasť je komplexne riadená špecificky vytvorenou 

inštitúciou 61 

Áno a takáto oblasť je koordinovaná  sektorovými inštitúciami 8 

Nie 58 

 

Napriek tomu, že mesto Prievidza má 7 hlavných mestských časti, ktorými sú Staré 

mesto, (Prievidza I.), Píly (Prievidza II.), Necpaly (Prievidza III.), Kopanice 

(Prievidza IV.), Veľká Lehôtka (Prievidza V.), Malá Lehôtka (Prievidza VI.), Hradec 

(Prievidza VII.), tieto mestské časti nemajú samostatné legislatívne a výkonné 

orgány, ktoré by riadili tieto mestské časti a teda nie sú spravované vlastnými 

miestnymi úradmi na čele so starostom ako je tomu v prípade Košíc a Bratislavy.  

 

Obyvateľov príslušnej mestskej časti reprezentujú mestské výbory, ktorých členmi 

sú všetci poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí boli v danej mestskej časti 

zvolení. Pri porovnaní s výsledkami Urban Governance Survey patrí teda Prievidza 

medzi mestá bez samostatne spravovaných mestských štvrtí alebo častí, pričom 

celkovo je takýchto miest 45. Trend vo svete pritom ukazuje, že s rastúcou 

urbanizáciou sú mestá členené na menšie samostatné správne jednotky riadené 

vlastnými orgánmi. Do budúcnosti je však otázne, či tento trend zasiahne aj mesto 

Prievidza, keďže ako ukazuje ďalšia časť tohto dokumentu mesto zaznamenáva 

populačný úbytok obyvateľstva a čelí veľkým výzvam v súvislosti s utlmením 

ťažobnej činnosti v regióne Hornej Nitry. 

 

Tab. 2: Existujú v rámci mesta vytvorené správne jednotky v podobe mestských štvrtí 

alebo mestských častí? 

Áno 82 

Nie 45 

 

Z hľadiska legislatívnych a výkonných právomoci v meste podstatná majorita miest 

zúčastnených v prieskume je riadená primátorom celkovo 121 zapojených miest, 

pričom do tejto skupiny patrí aj mesto Prievidza. Miest riadených prevažne 

vymenovaným úradníkom je 5. Vo väčšine t.j. 85 miest v rámci Urban Governance 

Survey boli primátori zvolení v priamych voľbách, a rovnako tomu bolo aj v meste 

Prievidza. V 31 mestách bol nepriamo zvolený primátor a v 7 mestách bol 

menovaný.  

 

Tab. 3: Má mesto primátora?   

Áno 121 

Nie 5 
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Údaj nedostupný 1 

 

Tab. 4: Akým spôsobom je primátor volený   

Priamo volený 85 

Nepriamo volený 31 

Menovaný 7 

Údaj nie je dostupný 2 

 

Práve otázka priamych alebo nepriamych volieb primátora je zaujímavou otázkou, 

ktorou sa zaoberajú aj ďalšie svetové štúdie. Výskum v rámci mesta Bristol4 ukázal, 

že spôsob voľby primátora má vplyv na spôsob riadenia mesta a výkon 

exekutívnych právomocí, na druhej strane nie je možné jednoznačne definovať, že 

priama voľba primátorov je lepšia ako nepriama, ako uvádza táto štúdia existuje 

veľká závislosť od samotných právomocí primátora a spôsobu akým mesto riadi a to 

bez ohľadu na to, či je zvolený priamo alebo nepriamo.  

 

Tab. 5: Výhody a nevýhody priamej voľby primátora   

Výhody Nevýhody 

Priame prepojenie primátora na občanov a 

väčšia zodpovednosť Zameranie na vlastnú osobnosť 

Vyšší záujem o voľby  

Možný populizmus, zvolenie kandidáta na 

základe marketingu 

Vyššia viditeľnosť primátora 

Riziko zvolenia kandidáta s nedostatočnými 

predpokladmi pre riadenie mesta 

Je základom riadenia mesta 

Zameranie na populistické témy, nie na 

riadene mesta 

Umožňuje zvolenie kandidátov mimo tradičných 

politických strán  

 

Medzi mestá v ktorých má primátor aj výkonnú moc patrí aj mesto Prievidza. 

Celkovo je takýchto miest 95. Druhú najpočetnejšiu skupinu predstavujú mestá, kde 

výkonnú právomoc má manažér mesta (vo voľnom preklade), pričom takýchto miest 

je 31 a tretiu najpočetnejšiu skupinu tvoria mestá s výkonnou zodpovednosťou 

mestskej rady, ktorých je 30. V 18 mestách má výkonné zodpovednosti ústredná 

štátna správa, v 15 prípadoch to je mestské zhromaždenie, v 11 prípadoch zvolený 

funkcionár, a v 4 mestách zvolený úradník. Ostatné formy výkonnej zodpovednosti 

sú v 10 mestách, ktoré sa zúčastnili prieskumu.  

 

V oblasti prieskumu týkajúceho sa legislatívnej zodpovednosti sú v popredí mestá 

kde má legislatívnu zodpovednosť mestské zastupiteľstvo alebo mestská rada. Do 

 
4https://www.psa.ac.uk/sites/default/files/conference/papers/2018/PSA%202018%20Cardiff%20Sweeting%20Hambleton.pdf, 03.05.2019 

https://www.psa.ac.uk/sites/default/files/conference/papers/2018/PSA%202018%20Cardiff%20Sweeting%20Hambleton.pdf
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tejto skupiny sa radí aj mesto Prievidza. Legislatívna zodpovednosť patrí priamo 

primátorovi len v 18 mestách.  Miest kde má najväčšiu legislatívnu zodpovednosť 

zvolený funkcionár bolo v prieskume 12, miest kde je menovaný úradník s 

legislatívnou zodpovednosťou je 8, ostatné formy legislatívnej zodpovednosti boli v 

6 mestách. Tieto údaje potvrdzujú závery štúdií, ktoré uvádzajú rozmanitosť 

systémov deľby výkonných a legislatívnych právomocí vo svete. 

 

Tab. 6: Kto má výkonnú právomoc?  

Primátor 95 

Mestská rada 30 

Mestské zastupiteľstvo 15 

Manažér mesta 31 

Úradník menovaný regionálnymi orgánmi 4 

Úradník zvolený na /regionálnej úrovni 11 

Úradník menovaný centrálnou vládou 18 

Iné 10 

    

Tab. 7: Kto má legislatívnu právomoc? 

Primátor 18 

Mestská rada 93 

Mestské zastupiteľstvo 28 

Manažér mesta 2 

Úradník menovaný regionálnymi orgánmi 8 

Úradník zvolený na /regionálnej úrovni 12 

Úradník menovaný centrálnou vládou 9 

Iné 6 

 

Z hľadiska riadenia mesta sa Urban Governance Survey venoval aj zhodnoteniu do 

akej miery spadá obyvateľstvo v rámci mestského funkčného regiónu pod autoritu 

samotného mesta. V niektorých krajinách najmä Latinskej Ameriky má rozdiel 

v administratívnych hraniciach miest a štátov dôsledok v sociálnej oblasti a v oblasti 

poskytovania služieb pre obyvateľov mesta bývajúcich mimo mesta.  

Z celosvetového prieskumu vyplýva, že len polovica obyvateľstva v rámci 

funkčného mestského regiónu býva v rámci administratívnych hraníc mesta, čoho 

dôsledkom je potreba výraznej interakcie mesta s inými orgánmi (napr. na 

Slovensku s VÚC), resp. potreba výraznejšej spolupráce medzi mestom 

a samosprávami spadajúcimi pod jeho funkčný mestský región.  

 

Ako uvádza Urban Governance Survey napr. hlavné mesto Kolumbie Bogotá 

zmenilo svoje administratívne hranice, tak že väčšina obyvateľstva jeho funkčného 
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mestského regiónu spadá pod autoritu mesta. Turecké mesto Istanbul zmenilo svoje 

hranice takmer na úroveň hraníc provincie, čím sa stalo rozlohou jednou 

z najväčších miest na svete, pričom sa významne zvýšili právomoci primátora mesta 

na úkor právomocí provincie. 
 

Obr. 1: Porovnanie miest v rámci UGS, podľa počtu obyvateľov FMR žijúcich v rámci 

administratívnych hraníc mesta 

 

V rámci administratívnych hraníc mesta Prievidza žije 34,6 % obyvateľov funkčného 

mestského regiónu, pričom ďalších približne 13 % žije v rámci administratívnych 

hraníc druhého najväčšieho mesta FMR, ktorým je Handlová (obr. 2).  

 

Obr. 2: Populácia FMR Prievidza žijúca v rámci administratívnych hraníc mesta Prievidza 

 
Autor: Civita Center na základe údajov GHS 
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Keďže funkčné mestské regióny sa empiricky vymedzujú na základe intenzívnych 

denných tokov za prácou medzi jadrom regiónu a jeho zázemím (cf. Bezák 2014) je 

vhodné uviesť aj zobrazenie dochádzky z jednotlivých obcí FMR do je centra mesta 

Prievidza. Na základe dát ŠÚ SR dochádza za prácou do mesta Prievidza 14 % 

ekonomicky aktívnych obyvateľov FMR dochádzajúcich za prácou (obr. 3).  

 

Obr. 3: Populácia FMR Prievidza žijúca v rámci administratívnych hraníc mesta Prievidza 

 
 

Ďalším porovnávaným parametrom je dynamika rastu obyvateľstva, resp. jeho 

hustoty. Na základe údajov z Global Human Settlement Layer5  (GHSL)  je možné 

porovnávať hustotu obyvateľstva, ako aj  priestorový rozvoj miest medzi rokmi 1975 

– 2015.  Pre slovenské mestá je typický výrazný nárast počtu obyvateľstva, ako aj 

jeho hustoty v období od roku 1945 do roku 1990. V Prievidzi došlo  po roku 1990 

k postupnému poklesu počtu obyvateľov, ako aj jeho hustoty, čo bolo spôsobené 

najmä stratou pracovných príležitostí, pričom ako uvádzame aj ďalej v tejto analýze 

je možné očakávať ďalší pokles (obr. 4). V ďalšom porovnávanom meste, ktorým je 

Bratislava, síce dochádza k poklesu hustoty obyvateľstva v jej niektorých 

mestských častiach, čo je spôsobené presťahovaním sa do iných mestských častí, 

resp. do satelitov mimo administratívneho územia mesta (obr. 5). Posledným 

porovnávaným mestom je jedno z najrýchlejšie rastúcich svetových miest  Dubaj, 

kde dochádza  k významnému nárastu  počtu obyvateľov po roku 2000 (obr. 6).

 
5 https://ghsl.jrc.ec.europa.eu/documents/GHSL_Data_Package_2019.pdf, 31.05.2019 

Autor: Civita Center na základe údajov ŠÚ SR 

https://ghsl.jrc.ec.europa.eu/documents/GHSL_Data_Package_2019.pdf
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Obr. 4: Vývoj hustoty obyvateľstva v meste a FMR Prievidza medzi rokmi 1975 - 2015 

 

 

 

 

  

Autor: Civita Center na základe údajov GHS 
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Obr. 5: Vývoj hustoty obyvateľstva v meste Bratislava medzi rokmi 1975 - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Autor: Civita Center na základe údajov GHS 
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Obr. 6: Vývoj hustoty obyvateľstva v meste Dubaj medzi rokmi 1975 - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Civita Center na základe údajov GHS 
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Medzinárodný prieskum hodnotil taktiež celkové zastúpenie žien v miestnej rade, 

resp. miestnom zastupiteľstve. Miest, v ktorých bolo zastúpenie nižšie ako 50 %  je 

68, čo je 92 % z celkového počtu. Medzi tieto mestá patrí mesto Prievidza, kde sa 

zastupiteľnosť pohybuje v rozmedzí 30 – 40 %, pričom miesto primátora dlhodobo 

zastáva práve žena. Miest so zastúpením nad 50 % bolo 5. Z  toho  v 1 meste sa 

zastúpenie žien pohybuje v oblasti až 70 – 80 %. Mestá so 100 % zastupiteľnosťou 

v danom prieskume nie sú, mestá kde nie je žiadne zastúpenie žien v mestskom 

zastupiteľstve boli 3. 

 

Tab. 8: Aký je podiel žien v rámci mestskej rady/mestského 

zastupiteľstva?   

0 3 

0-5 10 

5-10 3 

10-20 9 

20-30 11 

30-40 19 

40-50 13 

50-60 4 

60-70 0 

70-80 1 

80-90 0 

90-100 0 

Neznáme 1 

 

Oblasť riadenia mesta - pôsobnosť rôznych orgánov 

 

Z hľadiska pôsobnosti orgánov verejnej správy sú najväčšie právomoci na úrovni 

miest vo väčšine sledovaných oblasti, ako sú: zber odpadu, starostlivosť o cesty , 

dopravné zápchy, meškanie verejnej dopravy, zásobovanie vodou, vydávanie 

oprávnení na podnikanie, vydávanie stavebných povolení, miestne základné školy, 

škôlky, sociálne bývanie, podpora kultúry a umenia. Menšia časť právomocí je viac 

centralizovaná na úrovni národných vlád, časť na úrovni štátu (na rozdiel od SR 

v niektorých krajinách je medzi centrálnou úrovňou a regionálnou úrovňou 

administratívny celok „state“), kraja, okresu. Oblasti v ktorých majú najväčšie 

právomoci sú policajná činnosť, zdravotné strediská, poskytovanie elektrickej 

energie, sociálne bývanie, základné školy, environmentálne sťažnosti, podpora v 

nezamestnanosti, zabezpečenie bezpečnosti. 
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Mesto Prievidza sa v prieskume radí medzi mestá, kde sú najväčšie právomoci na 

úrovni mesta vo väčšine sledovaných oblastí. Na úrovni národnej vlády je v Prievidzi 

riadená oblasť tykajúca sa policajnej činnosti, hoci samozrejme mesto Prievidza má 

vlastnú mestskú políciu, vzhľadom na deľbu kompetencií je primárna zodpovednosť 

za bezpečnosť v rukách štátnej polície. Rovnako tak je centrálne riadená podpora v 

nezamestnanosti, vydávania oprávnení na podnikanie, hoci čiastočné kompetencie 

má v tomto smere aj mesto samotné. Právomoci týkajúce sa zásobovania vodou a 

poskytovanie elektrickej energie v meste Prievidza radia medzi ostatné úrovne 

verejnej správy. 

 

Tab. 9: Zodpovednosť 

jednotlivých úrovní 

verejnej správy Výmole 

Zber 

odpadu 

Dopravné 

zápchy 

Meškanie 

verejnej 

dopravy 

Zásobova

nie vodou 

Mestská časť/Štvrť 6 1 1 3 3 

Mesto 54 50 48 44 44 

Metropolitná oblasť 0 4 6 8 6 

Štát/Provincia/Región 6 11 8 8 8 

Národná/Federálna/Centrál

na úroveň 6 8 5 5 9 

Nadnárodná 0 0 1 0 0 

Iné 3 2 3 7 6 

 

 Miesta v jasliach 

Vydávanie 

povolení na 

podnikanie 

Stavebné 

povolenia 

Sociálne 

bývanie 

Mestská časť/Štvrť 3 5 3 1 

Mesto 43 42 41 40 

Metropolitná oblasť 3 1 0 2 

Štát/Provincia/Región 8 12 10 13 

Národná/Federálna/Centrál

na úroveň 12 11 17 17 

Nadnárodná 0 0 0 1 

Iné 6 2 3 2 

     

 Základné školy Bezpečnosť 

Podpora 

umenia a 

kultúry 

Lokálne 

zdravotnícke 

centrá 

Mestská časť/Štvrť 3 5 1 4 

Mesto 37 35 35 28 

Metropolitná oblasť 1 4 2 4 

Štát/Provincia/Región 16 12 4 18 
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Národná/Federálna/Centrál

na úroveň 16 16 4 17 

Nadnárodná 0 0 1 0 

Iné 2 3 0 5 

     

 

Sťažnosti v 

oblasti 

životného 

prostredia 

Dávky 

v nezamestnao-

sti 

Dodávky 

elektriny Polícia 

Mestská časť/Štvrť 4 1 1 4 

Mesto 27 24 22 16 

Metropolitná oblasť 4 1 2 2 

Štát/Provincia/Región 16 13 21 11 

Národná/Federálna/Centrál

na úroveň 17 28 17 13 

Nadnárodná 2 0 0 0 

Iné 5 5 12 1 

 

Riadenie rôznych mestských politik 

 

Podstatné rozdiely v mestskej správe v rôznych mestách existujú  s ohľadom na 

sektorové rozdelenie politickej moci. Prieskum odhalil jasnú tendenciu, podľa ktorej 

sú niektoré oblasti politiky vystavené väčším právomociam na úrovni miest, zatiaľ 

čo iné sú viac centralizované na úrovni štátu alebo národných vlád. Výsledky 

prieskumu ukazujú, že vlády na úrovni mesta preberajú väčšiu zodpovednosť za 

oblasť územného plánovania, verejnoprospešné služby a dopravu, a oveľa menej 

sa zapájajú do iných sektorov politiky, ako je zdravotníctvo a vzdelávanie. 

 

Ďalšími odvetviami, ktoré sú na miestnej úrovni silnejšie ovplyvnené sú sociálne 

služby, policajná činnosť a bezpečnosť. Schopnosť viesť v konkrétnych sektoroch  

politiky sa tiež priamo týka otázok rozpočtu a príjmov. Mestá, ktoré nemajú rozpočet 

na správu niektorých sektorov politiky, majú v týchto oblastiach tendenciu chýbať aj 

výkonné právomoci. Niektoré mestá poukázali na to, že sú pod ďalším vplyvom 

regionálnych a provinčných orgánov. Na miestne politiky európskych miest majú 

veľký vplyv aj nadnárodné orgány, ako je Európska únia. Ostatné mestá poukázali 

na dôležitosť verejných konzultácií ako aj mimovládnych organizácií a verejných 

organizácií.    

 

Vlády, miestne, regionálne a národné, v mestách, ktoré sa zúčastnili prieskumu sa 

v najväčšej miere podieľajú na vedení politiky v nasledovných oblastiach: v oblasti 

bezpečnosti je to  61 miest, v oblasti územného plánovania 60 miest, sociálnych 
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služieb, životného prostredia a vzdelania 58 miest, sieťových odvetví 56 miest, 

mestskej dopravy 55 miest, zdravia v 51 mestách a kultúry v 42 mestách.  

 

V oblasti ekonomického rozvoja pre 51 miest, bývania pre 40 miest zohráva hlavnú 

úlohu súkromný sektor. Radí sa medzi ne aj mesto Prievidza. 

 

Tretí sektor napr. mimovládne organizácie, zohrávajú dôležitú úlohu v oblastiach 

sociálnych služieb (16 miest), životného prostredia (11 miest) a kultúry (18 miest).  

Nakoniec je to neformálny sektor, ktorý sa zúčastňuje na vedení politiky v oblasti 

ekonomického vývoja v 8 mestách a mestskej dopravy v 4 mestách. Tretí sektor a 

neformálny sektor sa v meste Prievidza nezúčastňujú na riadení ani v jednom 

odvetví.  

 

Tab. 10: Kto zohráva 

vedúcu úlohu v 

jednotlivých oblastiach?  

Vláda (miestna 

regionálna, 

národná) 

Súkromný 

sektor Tretí sektor 

Neformálny 

sektor 

Polícia a bezpečnosť 61 3 2 3 

Územné plánovanie 60 7 2 2 

Sociálne služby 58 5 16 1 

Životné prostredie 58 11 11 2 

Vzdelávanie 58 18 3 0 

Utility 56 13 1 0 

Mestská doprava 55 15 1 4 

Zdravotníctvo 51 14 4 2 

Kultúra 42 10 18 2 

Ekonomický rozvoj 37 51 4 8 

Bývanie 36 40 2 4 

 

 

2.2.3. Oblasť rozpočtu mesta 

 

Z medzinárodného hľadiska sú mestá financované z rôznych zdrojov, a to ako z 

vlastných zdrojov, tak aj zo zdrojov poskytovaných na regionálnej, centrálnej, ale aj 

nadnárodnej úrovni. Prieskum v rámci Urban Governance Survey preukázal 

existenciu 4 základných modelov financovania podľa majoritného zdroja 

financovania, a to: 

 

1) Mestá financované prioritne z centrálnych zdrojov 

2) Mestá financované prioritne zo zdrojov na regionálnej úrovni 

3) Mestá financované z viacerých zdrojov, bez dominantného zdroja financovania 

4) Mestá financované prioritne z vlastných zdrojov 
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Mesto Prievidza je majoritne financované z vlastných zdrojov (vrátane tzv. 

podielových daní), preto patrí do 4 skupiny miest. Zaujímavým porovnaním je 

ukazovateľ podielu jednotlivých zdrojov vlastného financovania miest, kam sa radia 

dane a poplatky, podnikateľská činnosť a predaj majetku a ďalšie bližšie 

nešpecifikované zdroje. Najvyšší podiel na vlastných zdrojoch financovania 

predstavujú dane a poplatky, pričom mesto Prievidza spadá do kategórie, kde 70 – 

80 % príjmov mesta tvoria dane (podobne aj ďalších 19 miest vo svete), pričom 

poplatky a príjmy z podnikateľskej činnosti tvoria 0 – 10 % rozpočtu mesta a ostatné 

zdroje 10 – 20 % rozpočtu mesta. Z hľadiska štruktúry miest vo svete spadá mesto 

Prievidza do najviac zastúpených kategórií miest. 

 

V oblasti neformálnej ekonomiky sa mesto Prievidza radí medzi  mestá, kde 

informácia o jej úlohe nie je známa, pričom celkovo je takýchto miest 51, čo 

zohľadňuje skutočnosť, že odhad úlohy neformálnej ekonomiky je pomerne 

obtiažny. V mestách, v ktorých je evidovaná, sa v prevažnej miere pohybuje v 

nižších percentuálnych číslach. Do 50 % je to 47 miest  a nad 50 % sú to 3 mestá. 

Neformálne poskytovanie verejných služieb ako je doprava, voda, elektrina  a zber 

odpadu v meste Prievidza nie je. V ostatných mestách, ktorých sa prieskum týkal je 

neformálne poskytovanie dopravy v 31 mestách, zber odpadu v 28 mestách, vody 

v 24 a elektriny v 21 mestách. 

 

Hoci mesto Prievidza nestanovilo odhad šedej ekonomiky, na základe analýzy 

Nedeklarovaná práca na Slovensku6 odhad odborníkov z mestských úradov (MÚ) v 

roku 2014 bol na úrovni 17,8 %. 

 

Tab. 11: Aká je úloha neformálnej ekonomiky? 

Ako % z 

celkového počtu 

pracovných 

miest 

Ako % z 

celkového HDP 

0-5 11 14 

5-10 8 9 

10-20 11 8 

20-30 3 6 

30-40 12 8 

40-50 8 2 

50-60 5 1 

60-70 7 1 

70-80 2 1 

80-90 2 0 

 
6 https://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2014/Bednarik/2170_bednarik.pdf, 20.07.2019 

https://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2014/Bednarik/2170_bednarik.pdf
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90-100 0 0 

Neznáme 44 51 

   

Tab. 12: V akých oblastiach ste identifikovali výskyt 

neformálnej ekonomiky?   

Doprava 31 Nie 

Dodávka vody 24 Nie 

Dodávka elektriny 21 Nie 

Zber odpadov 28 Nie 

   

 

Z hľadiska riadenia miest a ich porovnávania je dôležitým aspektom rozpočet mesta 

a spôsob získavania príjmov a výdavkov. Pri porovnávaní svetových miest je 

pomerne zaujímavým ukazovateľom fakt, že na každom kontinente sa nachádza 

mesto, ktoré nemá príjem z vlastných daní. 

 

Mesto Prievidza patrí medzi mestá, ktoré vyberajú vlastné dane a zároveň môžu 

meniť alebo zaviesť nové dane. V prieskume je takýchto miest 20, čo predstavuje 

niečo vyše 10 % z celkového počtu miest. Naopak miest  kde nie je možnosť zaviesť 

ani zmeniť miestne dane je 46, čiže takmer 30 %. V 45 mestách môžu len zaviesť 

nové dane, zmeniť len existujúce miestne dane majú možnosť v 14 mestách. 

 

Tab. 13: Mestá, ktoré vyberajú ich vlastné dane   

Áno 114 

Nie 12 

Neznáme 1 

  

Tab. 14: Mestá, ktoré môžu meniť existujúce alebo zavádzať nové dane  

Áno, môžeme zavádzať nové dane 45 

Áno, môžeme meniť existujúce dane 14 

Áno, môžeme aj meniť existujúce, aj zavádzať nové dane 20 

Nie 46 

Neznáme 2 

 

Prieskumom bolo zistené, že mestá sú financované z rôznych zdrojov. Medzi 

jednotlivé zdroje vlastného financovania miest sa radia, dane a poplatky, ale aj 

podnikateľská činnosť, predaj majetku a ďalšie, bližšie nešpecifikované zdroje. 

Miest kde miestny rozpočet tvoria vlastné zdroje len 0-10 % je 6, väčšia skupina 

respondentov sa radí do kategórií od 10-40 % je ich spolu 40. Kategórie od 40-70 

% tvorí dokopy len 24 miest. Kategóriu 80-90 % tvorí najväčší počet miest - 15, a 
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kategóriu 90-100 % tvorí 13 miest. Mesto Prievidza patrí do kategórie miest, ktoré 

získavajú rozpočet primárne z lokálnych zdrojov (vrátane podielových daní) a to vo 

výške 70-80 % z rozpočtu. 

 

Tab. 15: Podiel lokálnych zdrojov rozpočtu mesta   

0-10 6 

10-20 12 

20-30 14 

30-40 14 

40-50 7 

50-60 9 

60-70 8 

70-80 11 

80-90 15 

90-100 13 

Neznáme 13 

  

Z hľadiska zdrojov vlastných príjmov mesta dosahujú najvýznamnejší podiel 

miestne dane a poplatky, ktoré až u 19 miest predstavujú 70 – 80 % vlastných 

príjmov mesta. Na druhej strane poplatky a predaj majetku u majority miest 

dosahuje menej ako 10 % podiel na celkových zdrojoch vlastných príjmov. 

Významný podiel dosahujú aj bližšie neurčené príjmy. 

 

Tab. 16: Zdroje vlastných príjmov mesta Dane Poplatky Predaj majetku Ostatné 

0 3 4 14 5 

0-10 9 29 51 28 

10-20 11 28 8 14 

20-30 12 8 4 8 

30-40 7 11 1 2 

40-50 16 5 1 1 

50-60 6 3 0 2 

60-70 11 4 0 1 

70-80 19 0 1 1 

80-90 7 2 0 2 

90-100 3 2 1 1 

Neznáme 16 17 18 11 

     

Financovanie chodu mesta je v podstatnej miere zabezpečované aj z iných úrovní 

verejnej správy. Ako je možné vidieť v tabuľke nižšie financovanie mesta z iných 

zdrojov verejnej správy je vo svete veľmi rôznorodé. Najvýznamnejšie zastúpenie 
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majú národné/federálne/centrálne zdroje financovania, v našom ponímaní zdroje 

financovania zo štátnej správy. Aj v rámci mesta Prievidza dosahujú štátne zdroje 

financovania významný podiel na celkovom rozpočte mesta. Vo svete najväčší 

podiel iných úrovní je v kategórií od 0-10 %  a čiastočne aj od 10 -20 %. V kategórii 

nad 30 % sa na tvorbe miestneho rozpočtu zúčastňujú už len správy národné, 

správy štátu, kraja, okresu.  

 

Tab. 17: Podiel iných 

verejných zdrojov na 

celkovom rozpočte mesta Nadnárodné 

Národné/ 

Federálne/ 

Centrálne Regionálne Metropolitné Iné 

0 29 8 19 19 25 

0-10 24 20 18 5 10 

10-20 4 15 14 1 0 

20-30 3 9 6 1 1 

30-40 2 8 7 0 0 

40-50 0 6 3 0 0 

50-60 0 8 5 0 1 

60-70 0 6 1 0 0 

70-80 0 2 0 0 0 

80-90 0 5 2 0 0 

90-100 0 4 1 0 0 

Neznáme 15 15 14 7 12 

      
Z pohľadu požičiavania si peňazí majoritná väčšina miest si v období posledných 

10 rokov požičala peniaze, pričom aj Prievidza patrí do tejto skupiny miest. 

Zaujímavou skutočnosťou je fakt, že vo svete existuje skupina miest, ktorá nemá 

ani možnosť si požičať. 

 

Tab. 18: Požičali ste si v posledných 10 rokov finančné 

prostriedky?  

Áno, môžu si požičať finančné prostriedky aj tak za 

posledných 10 rokov urobili 111 

Nie, nepožičali si, ale majú takúto možnosť 3 

Nie, nepožičali si a ani takúto možnosť nemajú 10 

Neznáme 2 

Nedostupné 1 

 

Dôležitým aspektom pri finančnom riadení mesta sú obmedzenia vo vzťahu 

k požičiavaniu si finančných zdrojov určených na jej prevádzku alebo ďalší rozvoj. 

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov, definuje v § 17 podmienky, ktoré musí obec dodržiavať, pri 
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používaní návratných zdrojov financovania. Za najvýznamnejšie podmienky je 

možné považovať podmienku, že celková suma dlhu obce neprekročí 60 % 

skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a podmienku, 

že suma ročných splátok návratných zdrojov financovania (splátky úrokov a istiny, 

t.j. dlhová služba obce) neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka.  

 

Do celkovej sumy dlhu obce sa pritom, podľa definície v zákone nezapočítavajú 

záväzky z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu a z úveru poskytnutého zo 

Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie obecných nájomných bytov vo výške 

splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné 

nájomné byty. Ďalej sa do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku 

nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu, záväzky 

z pôžičky poskytnutej z Fondu na podporu umenia a záväzky z návratných zdrojov 

financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných 

programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov 

spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na 

základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi 

Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného 

príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším 

územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu; to platí aj, ak obec alebo 

vyšší územný celok vystupuje v pozícii partnera v súlade s osobitným 

predpisom rovnako, najviac v sume poskytnutého nenávratného finančného 

príspevku. Do sumy splátok podľa odseku 6 písm. b) sa nezapočítava suma ich 

jednorazového predčasného splatenia.7 

 

Nielen mesto Prievidza ale celkovo miestna územná samospráva na Slovensku je 

pri požičiavaní finančných zdrojov limitovaná zákonných obmedzením. Tým sa 

zaradzuje medzi početnejšiu skupinu svetových miest.  

 

Tab. 19: Existujú zákonné limity, obmedzujúce výšku 

pôžičky?  

Neexistuje zákonný limit 23 

Existuje zákonný limit 42 

Neznáme 54 

Nedostupné 8 

 

Zo zaslaných podkladov vyplýva, že podiel verejných pozemkov v meste Prievidza 

nepresahuje 10 %. Do tejto kategórie patrí celkovo 27 miest. Na druhej strane miest 

kde je podiel verejných pozemkov viac ako 90 % je 22. V 18 mestách nie známe 

 
7 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/583/20190101.html, 20.07.2019 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/583/20190101.html
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aký percentuálny podiel tvoria verejné pozemky. 

 

Tab. 20: Aký je podiel pozemkov vlastnených mestom?  

0 0 

0-10 27 

10-20 20 

20-30 14 

30-40 4 

40-50 3 

50-60 2 

60-70 5 

70-80 3 

80-90 0 

90-100 22 

Neznáme 18 

 

Z prieskumu Urban Governancne Survey je zjavné, že informácie o vlastníctve 

pozemkov jednotlivými úrovňami štátnej správy sú síce dostupné ale mestá ich 

nemajú agregované a nie je možné objektívne mestá porovnávať. Z tohto dôvodu 

má pri porovnávaní jednotlivých úrovní verejnej správy najvýznamnejšie zastúpenie 

kategória „Neznáme“. Druhou najpočetnejšou kategóriou pre každú úroveň verejnej 

správy je kategória 0-10 % zastúpenia.   

 

Tab. 21: Aký je 

podiel pozemkov 

vlastnený 

jednotlivými 

úrovňami VS 

Národné/ 

Federálne/ 

Centrálne Regionálne Metropolitné Mestské 

Mestské 

štvrte Iné 

0 5 7 10 1 12 10 

0-10 33 26 5 30 2 1 

10-20 11 4 2 13 1 1 

20-30 3 3 0 6 0 1 

30-40 2 1 1 3 0 1 

40-50 1 1 0 3 0 0 

50-60 0 0 0 1 0 0 

60-70 1 0 0 3 0 1 

70-80 1 1 0 2 1 1 

80-90 0 1 0 1 0 1 

90-100 0 0 0 3 0 0 

Neznáme 46 43 20 37 22 39 
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2.2.4. Vplyv občanov  

 

V demokratickej spoločnosti disponujú občania viacerými možnosťami ako 

ovplyvňovať lokálnu politiku a riadenie mesta. Najčastejšou formou, akou môžu 

občania priamo vplývať na smerovanie mesta sú voľby, ktoré podobne ako v 

Prievidzi, tak aj v iných mestách majú výrazný vplyv na lokálnu politiku. Okrem 

volieb sú významným nástrojom, ktorým občania môžu vyjadriť svoj názor, ktorý 

musí  mesto rešpektovať sú lokálne referendá. Významný dopad lokálnych referend 

však označilo podstatne menej miest v porovnaní s voľbami.  

 

Ďalšie nástroje môžu mať významný dopad, alebo stredný dopad avšak ich vplyv 

na lokálnu politiku je menší a  to či už sa jedná o verejné konzultácie, demonštrácie, 

petície atď. Z hľadiska projektu Behaviorálna politika pre mesto starajúce sa o 

svojich občanov je zaujímavým faktom, že mestá prisudzujú pomerne veľký význam 

tzv. participatívnemu rozpočtu. Mesto Prievidza podobne ako väčšina miest 

zahrnutých do Urban Governance Survey zverejňuje základné dokumenty týkajúce 

sa činnosti mesta. 

 

Výrazný vplyv na lokálnu politiku majú najmä voľby. Až 64 miest prieskumu,  do tejto 

skupiny patrí aj mesto Prievidza, uviedlo voľby ako možnosť pre občanov významne 

vplývať na riadenie mesta, spolu s miestnym referendom, ktoré uviedlo 25 miest. 

Verejné konzultácie majú mierny vplyv na lokálnu politiku, podobne aj protesty a 

demonštrácie. Primárne mierny vplyv majú kampane v rámci sociálnych médií, 

verejné vypočutia, participatívny rozpočet, či formálne petície. Medzi mestá  v tejto 

kategórii sa radí aj mesto Prievidza.  

 

Tab. 22: Aký je vplyv 

nástrojov participácie 

občanov na lokálnej 

politike 

Významný 

vplyv 

Mierny 

vplyv 

Limitovaný 

vplyv 

Bez 

vplyvu 

Nedostupn

é 

Voľby 64 6 2 2 1 

Lokálne referendá 25 11 13 8 16 

Verejné konzultácie 22 28 18 2 4 

Protesty/demonštrácie 22 25 23 3 2 

Susedské poradné výbory 19 26 12 11 7 

Kampane v sociálnych 

médiách 19 27 25 2 1 

Verejné vypočutia 18 27 25 2 2 

Participatívny rozpočet 16 19 14 14 11 

Stretnutie mestskej rady 15 20 24 5 10 

Formálne petície 14 30 23 2 4 
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Online petície a sťažnosti 13 30 26 4 1 

Ľudové výbory 10 19 13 8 24 

Rozvojové fóra 10 23 25 4 12 

Riadiace výbory 6 22 24 6 14 

 

Mestá, ktoré sú zahrnuté do Urban Governance Survey zverejňujú základné 

dokumenty týkajúce sa činnosti mesta. Prievidza zverejňuje všetky hodnotené 

dokumenty. Ročný rozpočet spolu s 73 mestami, výročnú správu s hlavnými 

činnosťami so 70 mestami.  

 

Dokumenty verejného obstarávania zverejňuje 61 miest, výkaz ziskov a strát 58 

miest, súvahu 56 miest, platy predstaviteľov 50 miest, majetkové priznania 

zverejňujú v 33 mestách. Až v 51 mestách však informácie neboli dostupné. 

 

Tab. 23: Aké informácie zverejňujú mestá?  

Výročná správa 70 

Rozpočet 73 

Súvaha 56 

Výkaz príjmov a strát 58 

Dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania 61 

Platy vedúcich predstaviteľov miest 50 

Majetkové priznania 33 

Nezverejňujú žiadny z dokumentov 8 

Nedostupné 51 

 

Pokiaľ ide o vplyv občanov na lokálnu politiku a transparentnosť miest je veľmi 

zaujímavé porovnanie postavenia mesta Prievidza v rámci hodnotenia 

transparentnosti 100 najväčších miest a 8 žúp.  

 

Mesto Prievidza dlhodobo patrí medzi najtransparentnejšie mestá na Slovensku. 

Ako ukazuje obrázok nižšie mesto Prievidza dosahuje vynikajúce výsledky pokiaľ 

ide o zverejňovanie informácií, dokumentov týkajúcich sa verejného obstarávania, 

rozpočtu a zmlúv, ako aj personálnej politiky a konfliktu záujmov. Naopak mesto 

zaostáva v oblasti predaja a prenájmu majetku, ako aj dotácii a grantov, či bytov a 

zariadení sociálnych služieb (obr. 7). 
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Obr. 7: Postavenie mesta Prievidza v rámci hodnotenia transparentnosti miest a žúp na 

Slovensku 

 

 
zdroj: http://samosprava.transparency.sk/profile/M063/2018 

 

 
 
 
 
 

http://samosprava.transparency.sk/profile/M063/2018
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2.2.5. Faktory narušujúce riadenie mesta 

 

Mestá sú čoraz viac ovplyvňované vonkajšími udalosťami, ktoré často vedú k 

výrazným narušeniam riadenia mesta. Prieskum sa snažil identifikovať prípady 

závažných narušení, ktoré ovplyvnili činnosti miestnej samosprávy. 50 % miest 

označilo hospodársku recesiu za hlavný faktor, ktorý zasahoval do riadenia miest.  

 

Predbežná analýza tiež naznačuje, že počet obyvateľov miest zahrnutých do tohto 

prieskumu negatívne koreluje s narušeniami spôsobenými ekonomickou recesiou: 

čím väčšie mesto, tým menej sa zdá, že je jeho riadenie narušené hospodárskou 

recesiou. Druhým najčastejšie uvádzaným narušením boli zmeny politík (zákonov) 

na národnej úrovni, ktoré ovplyvnili miestnu úroveň a taktiež inštitucionálne reformy. 

Veľký počet miest z krajín s nedávnymi občianskymi nepokojmi poukázal na 

politický konflikt, ktorý spôsobil veľké narušenia riadenia mesta. Patrí medzi ne 

Addis Abeba (Etiópia), Antananarivo (Madagaskar), mesto Gazy (Palestína), 

Istanbul (Turecko) a Rio de Janeiro (Brazília). 

 

K ďalším, menej dôležitým faktorom patria politické konflikty, inštitucionálne 

reformy, štrukturálne a daňové reformy. Najmenší vplyv na činnosť samosprávy 

majú prírodne katastrofy. Ich dôležitosť dáva do popredia len 11 miest. 15 miest 

neuviedlo žiadny faktor vplývajúci na činnosť mestských samospráv.  

 

Z hľadiska riadenia mesta Prievidza je najvýznamnejším faktorom narušujúcim 

riadenie a činnosť mesta faktor zmien národných politík ovplyvňujúcich miestne 

politiky. 

 

Tab. 24: Aké faktory narušujú riadenie a činnosť mesta? 

Daňové reformy 27 

Štrukturálne reformy 26 

Inštitucionálne reformy 31 

Zmeny národných politík ovplyvňujúce miestne politiky 55 

Ekonomická recesia 62 

Prírodné katastrofy 11 

Politický konflikt 35 

Nedostupné 15 

 

2.2.6. Výzvy mestskej správy 

 

V rámci prieskumu boli respondenti požiadaní, aby uviedli tri najväčšie výzvy v 

oblasti riadenia ktorým čelia ich mestá. Najčastejšie citovaná bola mestská doprava, 
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ktorú označilo 35 % miest, za ňou nasledovali finančné zdroje a zamestnanosť. 

Doprava zahŕňa celý rad otázok, ako napríklad preťaženie, obmedzenia mobility a 

vytvorenie účinných systémov verejnej dopravy.  

 

31 % miest uviedlo, že finančné zdroje sú hlavným faktorom obmedzujúcim realitu 

správy miest. 25 % vyčlenilo úroveň zamestnanosti (napr. vytváranie pracovných 

miest a nezamestnanosť mladých ľudí ) a 21 % uviedlo výzvy súvisiace so životným 

prostredím, ako je znečistenie, dosiahnutie environmentálnych cieľov, voda a 

životné prostredie. Nakladanie s odpadom predstavuje významne výzvy. Najmä 

mestá zo Strednej a Južnej Ameriky označili bezpečnosť a kriminalitu za hlavnú 

výzvu mestskej správy. Patria sem mestá ako Fortaléza, Rio de Janeiro (Brazília), 

Cartagena (Kolumbia) a Mexico City. 

 

Ďalšou výzvou, ktorá je špecifickejšia pre jednotlivé regióny je nezamestnanosť, 

ktorá sa vyskytuje aj v mestách v Európe, vrátane Gentu (Belgicko), Madridu, 

Malagy (Španielsko), Tampere (Fínsko) a Liverpoolu vo Veľkej Británií. 

 

2.2.7. Obmedzenia pri riadení mesta 
 

Mestské autority čelia mnohým inštitucionálnym obmedzeniam pri spravovaní 

svojich miest. Respondenti prieskumu boli vyzvaní aby si vybrali z viacerých 

možnosti a mohli identifikovať viaceré obmedzenia. Najväčší počet miest poukázal 

na nepredvídateľnosť zdrojov ako na významne obmedzenia správy veci verejných, 

dokonca viac ako celkový nedostatok verejných financií. To podčiarkuje problém, 

že mestám v súčasnosti chýba schopnosť plánovať budúci rozvoj, pretože sú 

vystavení nestálym príjmom a zdrojom. Menej výrazne boli obavy týkajúce sa 

podpory verejného a súkromného sektora. 

 

Najvýznamnejšou výzvou pre riadenie mesta je nedostatočný verejný rozpočet. Za 

najviac relevantný tento problém označilo 20 zástupcov miest. Žiadny iný problém 

s ktorými sa stretávajú zástupcovia miest nedosiahol takúto početnosť pokiaľ v 

kategórii najviac relevantné. Medzi najviac relevantné problémy radia zástupcovia 

miest v 17 prípadoch byrokraciu a rigidné pravidlá a v 13 prípadoch 

nepredvídateľnosť dostupnosti zdrojov a politizáciu lokálnych problémov. Mesto 

Prievidza všetky tieto výzvy uvádza ako relevantné, neistotu financovania ako 

menej relevantnú. 

 

Významné zastúpenie v kategórii menej relevantné majú problémy ako napr.  riziko 

korupcie  (28 miest), nedostatok dôvery v miestnu samosprávu (26 miest), 

nedostatok zručnosti v miestnej samospráve, nedostatočné zastúpenie  

marginalizovaných skupín (27 miest), obmedzený rozsah zodpovedností, 
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obmedzený prístup občanov k tvorbe politiky (25 miest) nezáujem občanov o 

miestne otázky (24 miest ) a 18 až 19 miest uviedlo za menej relevantný aj prístup 

k užitočným informáciám a chýbajúce kapacity na presadzovanie zákonov.  

 

Túto kategóriu uvádzame špecificky z dôvodu zaujímavého porovnania vnímania 

problémov zo strany zástupcov miest a verejnosti. Ide najmä o oblasť korupciu, 

ktorú veľká väčšina zástupcov miest vníma ako menej relevantnú alebo 

nerelevantnú. Na druhej strane medzinárodné prieskumy vnímania korupcie zo 

strany verejnosti ukazujú, že korupciu v rámci samosprávy vnímajú občania ako 

významný problém.  

 

Prieskum Transparency International ukázal, že vo svete 36 % respondentov 

považuje všetkých alebo väčšinu poslancov/radných v rámci samosprávy za 

skorumpovaných (obr. 8). Pokiaľ ide o Slovensko, tak v rovnakom prieskume 66 % 

respondentov považuje všetkých alebo väčšinu úradníkov za skorumpovaných (obr. 

9). 
 

Obr. 8: Vnímanie korupcie vo svete  

 
zdroj: Transparency International - Global Corruption Barometer, https://www.transparency.org/research/gcb, 
https://ourworldindata.org/corruption  

 

 

 

 

 

 

https://www.transparency.org/research/gcb
https://ourworldindata.org/corruption
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Obr. 9: Vnímanie korupcie na Slovensku  

 
zdroj: Transparency International - Global Corruption Barometer, https://www.transparency.org/research/gcb, 
https://ourworldindata.org/corruption  

 

Pokiaľ ide o mesto Prievidza, ako sme uviedli v predchádzajúcich kapitolách patrí 

toto mesto medzi najtransparentnešie mestá na Slovensku, hoci pri porovnaní s 

rokom 2014 v posledných dvoch hodnoteniach (2016, 2018) klesla Prievidza na 11. 

priečku. 

 

Pri hodnotení ďalších kategórií je zaujímavé pomerne vysoké zastúpenie niektorých 

oblastí, ktoré mestá nepovažuje za relevantné problémy alebo výzvy. Ide najmä o 

nedostatok politickej stability (31 miest), prístup k informáciám (26 miest), či 

nedodržiavanie zákonov a nariadení (22 miest). 
 

Tab. 25: Aké sú výzvy a 

obmedzenia pri riadení 

mesta 

Najviac 

relevantné 

Veľmi 

relevantné Relevantné 

Menej 

relevantné 

Nerelevan-

tné 

Nedostatočný verejný 

rozpočet 20 17 18 13 6 

Byrokracia a rigidné 

pravidlá 17 11 15 20 10 

Nepredvídateľnosť 

dostupnosti zdrojov 13 8 20 13 18 

Politizácia lokálnych 

problémov 13 13 15 22 8 

https://www.transparency.org/research/gcb
https://ourworldindata.org/corruption
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Prekrývanie sa 

zodpovedností rôznych 

orgánov 12 14 19 24 15 

Nedostatok autonómie 

samosprávy 12 11 8 22 17 

Nedodržiavanie zákonov 

a nariadení 11 10 13 17 22 

Spolupráca v rámci 

viacerých úrovní riadenia 10 17 23 14 10 

Vzájomná previazanosť 

lokálnych problémov s 

problémami na ďalších 

úrovniach vládnutia 9 16 14 18 14 

Prístup k informáciám 9 10 9 18 26 

Nedostatok dôvery v 

samosprávne autority 9 8 14 26 16 

Korupcia 9 9 7 28 20 

Nedostatočná kapacita na 

presadzovanie zákonov a 

pravidiel. 8 13 14 19 19 

Nedostatok skúseností v 

rámci samosprávy 8 9 14 27 16 

Koordinácia v rámci 

rôznych sektorov 7 14 24 16 13 

Nedostačná úroveň 

kompetencií 7 10 10 25 19 

Nedostatočný záujem 

občanov o problémy 

samosprávy 7 10 15 24 17 

Nedostatočná úroveň 

prístupu občanov k 

rozhodovaniu v rámci 

samosprávy 6 8 19 25 14 

Nedostatočné zastúpenie 

marginalizovaných skupín 5 4 18 27 18 

Nedostatočná politická 

stabilita 3 6 11 21 31 

 

2.2.8. Plánovanie rozvoja miest 

 

Kľúčovým nástrojom pre dlhodobé plánovanie rozvoja miest je strategický plán. 

Vypracovaný ho má väčšina miest (107), vrátane mesta Prievidza. Približne 15 % 

miest, ktoré sa zúčastnili Urban Governance Survey nemá vypracovaný strategický 

plán. Prekvapujúcim je fakt, že v skupine miest, ktoré nemajú strategický plán tvoria 

prevažnú väčšinu mestá z Európy, najmä Španielska a Portugalska. 
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Tab. 26: Existuje strategický plán?  

Áno 107 

Nie 19 

Neznáme 0 

Nedostupné 1 

  

 

Medzi najčastejšie využívané nástroje plánovania, ktoré mestá využívajú patria 

dopravné modely, modely územného rastu a scenáre mestského rozvoja. 

Najvýznamnejšími sú však populačné modely, ktoré používa 81 miest. Modely 

priestorového rastu a scenáre rozvoja miest využíva 74 miest a dopravné modely 

76 miest. Mesto Prievidza má spracovaný ako dopravný generel, tak aj územný 

plán. 

 

Tab. 27: Aké nástroje na plánovanie mestá využívajú?   

Populačné modely 81 

Modely územného rastu 74 

Dopravné modely 76 

Klimatický modely 47 

Iné 31 

Backcasting 40 

Forecasting 68 

Scenáre (napr. mestského rozvoja) 74 

Žiadne modelovanie 21 

Nedostupné 5 

 

2.2.9. Riadenie územného plánovania  
 

Riadenie územného plánovania je jednou z najvýznamnejších úloh v rámci 

manažmentu mesta. Ako ukazuje Urban Governance Survey vedúcu úlohu v 

územnom plánovaní jednoznačné zohrávajú mestá a to vo všetkých oblastiach 

súvisiacich s územným plánovaním. Najviac respondentov t.j. 53 miest uviedlo, že 

plní vedúcu úlohu pri strategickom plánovaní, avšak hoci primárna zodpovednosť 

za územné plánovanie leží na samosprávach, do jeho tvorby a prípravy zasahujú aj 

ďalšie orgány, inštitúcie ale aj občania a podnikatelia.  

 

V rámci mesta Prievidza podobne ako pri iných samosprávach na Slovensku je 

kompetencia schvaľovať územný plán mesta alebo jeho časti a koncepcie rozvoja 

jednotlivých oblastí života mesta v rukách mestského zastupiteľstva. 
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Z hľadiska územného plánovania mestá zohrávajú vedúcu úlohu aj v ďalších 

oblastiach, ako je napr. povoľovanie stavieb či platenie daní a poplatkov týkajúcich 

sa nehnuteľností. Tam kde nie je lídrom v týchto oblastiach mesto, zohráva v 

prípade väčších miest a aglomerácií vedúcu úlohu orgán na metropolitnej úrovni 

alebo orgán na úrovni mestských štvrtí. V niektorých prípadoch je vedúcou autoritou 

v oblasti územného plánovania ja orgán na regionálnej alebo národnej úrovni. Ide 

najmä o prípady týkajúce sa povoľovania dopravných komunikácií, plánovania 

dopravnej infraštruktúry ale aj bytovej výstavby. 
 

Tab. 28: Kto zohráva 

vedúcu úlohu v územnom 

plánovaní? 

Strategické 

plánovanie Masterplán 

Zelené 

priestran-

stvá 

Štúdie 

uskutočni

-teľnosti 

Plánovanie 

využitia 

pôdy 

Mestská časť/Štvrť 10 8 6 3 8 

Mesto 53 48 42 41 38 

Metropolitná oblasť 10 9 15 7 18 

Štát/Provincia/Región 17 12 3 6 14 

Národná/Federálna/Centrál

na úroveň 11 10 5 4 8 

Nadnárodná 0 0 1 0 2 

Neznáme 0 0 0 1 1 

 

 

Zelené 

infraštruktúry 

Povolenia 

pre 

plánovanie 

Priestorový 

ekonomický 

rozvoj 

Štandar-

dy pre 

dizajn 

Priestorové 

priemyselné 

plánovanie 

Mestská časť/Štvrť 4 9 1 6 3 

Mesto 36 34 31 31 30 

Metropolitná oblasť 15 12 17 11 11 

Štát/Provincia/Región 5 9 14 8 12 

Národná/Federálna/Cen

trálna úroveň 7 8 10 13 9 

Nadnárodná 1 0 1 2 1 

Neznáme 1 1 1 0 2 

 

 

Plánovanie 

infraštruktúry 

verejnoprospeš-

ných služieb 

Regulácia 

hustoty 

zaľudnenia 

Plánova-

nie 

rozvoja 

lokality 

Povoľova-

nie 

výstavby 

ciest 

Plánovanie 

dopravy a 

infraštruktúry 

Mestská časť/Štvrť 4 4 12 6 1 

Mesto 30 30 29 27 26 

Metropolitná oblasť 16 10 13 15 13 

Štát/Provincia/Región 8 5 5 12 19 

Národná/Federálna/Ce

ntrálna úroveň 14 8 4 17 25 
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Nadnárodná 2 0 1 4 1 

Neznáme 1 1 0 1 1 

 

 

Reguláciu 

povrchu Daň z výstavby 

Plánovanie 

bytovej výstavby Daň z pôdy 

Mestská časť/Štvrť 4 10 3 9 

Mesto 26 26 25 24 

Metropolitná oblasť 5 11 15 7 

Štát/Provincia/Región 8 9 10 12 

Národná/Federálna/ 

Centrálna úroveň 5 12 20 17 

Nadnárodná 0 1 1 3 

Neznáme 1 1 1 1 

 

2.2.10. Riadenie dopravy v meste 
 

Vzhľadom na osobitný význam dopravy v meste a jej podsektorov sa v prieskume 

preukázalo, že odvetvie je vystavené viacúrovňovému riadeniu. Zatiaľ čo mestské 

autority majú tendenciu viesť riadenie oblastí týkajúcich stredne veľkých verejných 

infraštruktúr, ako sú napr. zlepšovanie verejných priestorov, cyklotrasy, chodníky  

menšie cesty. Väčšia infraštruktúra je riadená zo strany štátnych a národných vlád, 

keďže si často vyžaduje značné investície presahujúce možnosti mesta.  

 

Existenciu integrovanej dopravnej autority potvrdilo spolu 73 miest.  Miest kde sa 

tento integrovaný dopravný orgán nezodpovedá mestu a jeho orgánom je 37 a miest 

kde sa integrovaný dopravný orgán zodpovedá mestskej rade je 36, medzi ne patrí 

aj mesto Prievidza, kde integrovaná dopravná autorita zodpovedá za riadenie 

mestskej dopravy a lokálnych ciest. 

 

Tab. 29: Existuje v meste integrovaná dopravná autorita? 

Áno, ale nezodpovedá sa vedeniu mesta 37 

Áno a zodpovedá sa vedeniu mesta 36 

Nie 46 

Neznáme 3 

Nedostupné 5 

 

Tab. 30: Ktoré módy dopravy sú riadené integrovanou dopravnou autoritou?  

Chôdza 25 

Cyklistika 29 

Motocykle 25 
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Paratransit (e.g. mini-bus) 21 

Taxi 36 

Autobusy/Električky 37 

Podzemná doprava/Metro 19 

Prímestská železnica 19 

Lokálne cesty 24 

Hlavné cesty 28 

Diaľnice 21 

Riadenie dopravy 30 

Nedostupné 70 

 

V sektore dopravy mestské autority riadia stredne veľké verejné infraštruktúry. 

Najviac až 60 miest uvádza správu miestnych chodníkov, 50 miest prevádzku 

hlavných ciest, miestnych komunikácií 44 miest, infraštruktúry lokálnych ciest 40 

miest a cyklotrasy 38, ako aj riadenie prímestskej železničnej dopravy v 37 mestách 

(v rámci SR, resp. meste Prievidza táto oblasť spadá pod národnú vládu).  Riadenie 

dopravy je na úrovní miest v 31 prípadoch, na úrovni metropolitnej oblasti v 29 

prípadoch.  Autobusová infraštruktúra  je riadená mestom v 27 prípadoch (rovnako 

aj v meste Prievidza). Najvyššie zastúpenie tu však majú autority na úrovni 

metropolitnej oblasť, kde v 31 prípadoch je v ich zodpovednosti riadenie 

autobusovej infraštruktúry. 

 

Samotný výkon autobusovej dopravy je v Prievidzi riadený mestom pokiaľ ide 

o mestskú dopravu, resp. VÚC pokiaľ ide o prímestskú/regionálnu dopravu. 

Podobný údaj uvádza 27 miest - respondentov prieskumu, v 20 prípadoch je výkon 

autobusovej dopravy riadený na úrovni štátu/kraja/okresu, v 15 mestách na úrovni 

autorít na národnej úrovni a v 10 mestách za riadenie autobusovej dopravy 

zodpovedajú autority metropolitnej oblasti.  

 

Tab. 31: Kto zohráva 

vedúcu úlohu v doprave? 

Urban Design/ 

Chôdza 

Hlavné cesty 

(infraštruktúra) 

Lokálne 

cesty 

(prevádzka) 

Lokálne cesty 

(infraštruktúra) 

Cyklisti-

ka 

Mestská časť/Štvrť 7 13 9 26 32 

Mesto 66 50 44 40 38 

Metropolitná oblasť 7 6 12 13 7 

Štát/Provincia/Región 14 13 5 20 11 

Národná/Federálna/Centrál

na úroveň 6 15 5 4 2 

Nadnárodná 0 2 5 2 4 

Neznáme 3 12 2 19 15 
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Prímestské 

železnice 

(prevádzka) 

Riadenie 

dopravy Taxi 

Autobus 

(infraštruktúra) 

Autobus 

(prevádzka) 

Mestská časť/Štvrť 6 2 5 3 4 

Mesto 37 31 28 27 27 

Metropolitná oblasť 5 29 6 31 10 

Štát/Provincia/Región 13 14 35 22 20 

Národná/Federálna/Centrál

na úroveň 16 15 17 15 15 

Nadnárodná 0 10 8 2 0 

Neznáme 2 0 1 1 1 

 

 Motocykle 

Hlavné cesty 

(prevádzka) Paratransit 

Električky 

(Prevádzka) 

Podzemná 

železnica/ 

Metro 

(infraštruktura) 

Mestská časť/Štvrť 5 23 7 4 9 

Mesto 26 24 23 17 14 

Metropolitná oblasť 8 7 3 11 4 

Štát/Provincia/Región 11 12 11 10 13 

Národná/Federálna/Centrál

na úroveň 8 7 26 4 13 

Nadnárodná 17 0 3 6 3 

Neznáme 4 0 2 5 9 

 

 

Električky 

(infraštruktúra) 

Prímestské 

železnice 

(infraštruktúra) 

Podzemná 

železnica/ 

Metro 

(operations) 

Diaľnice 

(operations) 

Diaľnice 

(infraštruktúra) 

Mestská časť/Štvrť 9 1 14 0 1 

Mesto 11 9 7 5 4 

Metropolitná oblasť 11 40 3 5 4 

Štát/Provincia/Región 18 13 13 17 19 

Národná/Federálna/ 

Centrálna úroveň 4 18 8 26 28 

Nadnárodná 0 5 9 0 0 

Neznáme 6 0 10 0 0 
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2.3. Porovnanie ukazovateľov riadenia mesta Prievidza 

s vybranými mestami 

 

2.3.1. Porovnanie s minimálnymi a maximálnymi hodnotami 

 

Urban Governance Survey vďaka kombinácii údajov umožňuje kombinovať niektoré 

premenne zozbierané v prieskume s cieľom preskúmať ich vzťahy. Základnými 

premennými sú: príjmy mesta ako % jeho celkových výdavkov, podiel neformálnej 

ekonomiky na percentuálnom vyjadrení HDP mesta, počet politík, na ktorých 

realizácii sa podieľajú, počet nástrojov, ktoré majú občania k dispozícii  na 

ovplyvnenie miestnych politík, volebná účasť počas posledných volieb. 

Prostredníctvom vybraných ukazovateľov je teda možné porovnať mesto Prievidza 

s najlepšími a najhoršími mestami, resp. s minimálnymi a maximálnymi 

v jednotlivých oblastiach.  

 

Z hľadiska pomeru príjmov voči výdavkom patrí mesto Prievidza medzi mestá, ktoré 

pracujú s vyrovnaným rozpočtom, kedy príjmy mierne prevažujú výdavky. Kritickú 

hodnotu vykazuje rumunské mesto Fagara, kde príjmy predstavujú len 31,25 %, na 

druhej strane filipínske mesto Makati dosahuje príjmy vo výške 184,59 %.  

 

Zaujímavým ukazovateľom je podiel neformálnej ekonomiky, kde najnižšiu hodnotu 

vykázalo mesto Canelones z Uruguaja (0 – 5 %), naopak najvyššiu hodnotu 

slovinské hlavné mesto Ljubljana (70 – 80 %). Odhad za mesto Prievidza nie je 

dostupný, pokiaľ však vychádzame z prieskumu z roku 2014 môžeme hovoriť 

o hodnote do 20 %6. 

 

Pokiaľ ide o počet politík, ktoré sú riadené mestom, z celkového počtu 16 vopred 

definovaných politík mesto Prievidza riadi 12 politík, čím sa zaraďuje k mestám, 

ktoré majú vo svojej kompetencii riadenie väčšiny definovaných politík. Riadenie len 

1 politiky má v kompetencii nigérijské mesto Port Harcourt, naopak všetky vopred 

definované politiky riadi mesto Santos v Brazílii. 

 

Dôležitým porovnávacím nástrojom z hľadiska participácie občanov je počet 

participatívnych mechanizmov dostupných občanom, kde mesto Prievidza patrí 

medzi mestá s najvyšším počtom dostupných participatívnych mechanizmov. Len 1 

takýto mechanizmus je dostupný občanom v meste Sao Tome (Svätý Tomáš 

a Princov ostrov). 

 

Najvyššiu účasť vo voľbách vykázalo mesto Leuven v Belgicku (až 100 %, 

v dôsledku povinnej účasti), naopak najnižšia účasť bola vykázaná za mesto Boston 
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v USA. Prievidza s volebnou účasťou takmer 40 % patrí medzi priemer spomedzi 

miest zapojených do prieskumu. 

 

Tab. 32: Porovnanie hodnôt mesta Prievidza s maximálnymi a minimálnymi hodnotami 

Ukazovateľ 
Minimálna hodnota Maximálna hodnota Hodnota 

Prievidza Mesto Hodnota Mesto Hodnota 

Pomer príjmov voči 

výdavkom 

Fagara, 

Rumunsko 
31,25 % Makati, Filipíny 

184,59 

% 
100,01 % 

Podiel neformálnej 

ekonomiky 

Canelones, 

Urugay 
0 – 5 % Ljubljana 

70 – 80 

% 
17,8 %. 

Počet politík, ktoré 

sú vedené mestom 
Santos, Brazília 16 

Port Harcourt, 

Nigéria 
1 12 

Počet 

participatívnych 

mechanizmov 

dostupných 

občanom 

San Fernando, 

Filipíny 
14 

Sao Tome, Svatý 

Tomáš a Princov 

ostrov 

1 12 

Účasť vo voľbách Leuven, Belgicko 100 % Boston 13,63 % 38,89 % 

 

2.3.2. Porovnanie s vybranými európskymi mestami 

 

Urban Governance Survey poskytuje pomerne podrobné výsledky za 127 miest, 

ktoré sa Urban Governance Survey zúčastnili. Na základe dostupných dát je možné 

porovnať mesto Prievidza so všetkými mestami, ktoré participovali v rámci tohto 

prieskumu. Mesto Prievidza bolo porovnávané s mestami v rámci 3 základných 

kategórií. Do prvej kategórie patria európske mestá, ktoré sú počtom obyvateľom 

na približne rovnakej úrovni ako mesto Prievidza, do druhej kategórie patria hlavné 

mestá v rámci krajín V4, ktoré sa zúčastnili Urban Governance Survey a do tretej 

kategórie patria európske metropoly.  

 

Pokiaľ berieme do úvahy európske mestá, ktoré svojou veľkosťou zodpovedajú 

veľkosti mesta Prievidza je možné konštatovať, že v riadení mesta nie sú badateľné 

významné odchýlky. Mesto Prievidza podobne ako ďalšie európske mestá podobnej 

veľkosti nie je súčasťou väčšej metropolitnej oblasti a rovnako sa ani nedelí na 

menšie celky. Mesto je riadené primátorom a mestským zastupiteľstvom, pričom 

primátor je priamo volený, čo v rámci Európy nebýva úplným štandardom.  

 

Zaujímavou je pomerne nízka účasť občanov vo voľbách, ktorá je najnižšia 

spomedzi sledovaných miest. Na druhej strane bolo v rámci mesta Prievidza 

zaznamenané pomerne významné zastúpenie žien v mestskom zastupiteľstve. 

Rozpočet mesta Prievidza je mierne prebytkový na rozdiel od viacerých miest 

v Európe. Odchýlkou od typických európskych miest veľkosťou podobných 

partnerskému mestu Prievidza je najmä vysoké % zdrojov generovaných lokálne 
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(dane a poplatky), keďže vo zvyšku miest bola táto hodnota nižšia. Na rozdiel od 

ostatných miest predstavujú hlavné ohrozenie pre riadenie a činnosť mesta 

Prievidza zmeny národných politík s dopadom na lokálne politiky. Vo zvyšku Európy 

prevládajú najmä ekonomické ohrozenia, ako je ekonomická recesia, daňové 

reformy, v juhozápadnej Európe napr. aj politické konflikty.  

 

Tab. 33: Porovnanie hodnôt mesta Prievidza s európskymi mestami s podobným počtom 

obyvateľov 

Parameter Prievidza, SK Aviles, ESP Hunedoara, RO 

Počet obyvateľov 47 033 82 427 58 755 

Počet zamestnancov mesta 466 667 178 

Je mesto súčasťou väčšej 
metropolitnej oblasti? 

nie nie nie 

Je mesto administratívne 
rozlečené na menšie celky? 

nie nie nie 

Stojí na čele mesta primátor? áno áno áno 

Akým spôsobom je primátor 
volený 

priamo nepriamo priamo 

Kto má výkonnú moc 
Primátor, mestské 

zastupiteľstvo 
Primátor Mestská rada 

Kto má legislatívnu moc 
Mestské 

zastupiteľstvo 
N/A N/A 

Účasť oprávnených voličov na 
voľbách 

38,89 % 64.2 % 46 % 

Zastúpenie žien v mestskom 
zastupiteľstve 

30 – 40 % N/A N/A 

Príjmy (USD) 25 762 476 1 244 837 490 45 000 000 

Výdavky (USD) 25 734 381 1 240 524 780 49 000 000 

Vyberá mesto dane? áno áno áno 

Môže mesto meniť alebo 
zavádzať nové dane? 

áno áno áno 

Podiel rozpočtu mesta 
pochádzajúci z lokálnych 
zdrojov 

70 – 80 % 50 – 60 % 20 – 30 % 

Faktory narúšajúce riadenie 
mesta 

Zmeny národných 
politík s dopadom 
na lokálne politiky 

Politický konflikt 
Ekonomická 

recesia, Daňové 
reformy 

Má mesto strategický plán? áno áno áno 

Má mesto centrálnu inštitúciu, 
ktorá riadi dopravu v meste? 

áno nie áno 

 

Parameter Prievidza, SK Lousada, PT Asker, NO 

Počet obyvateľov 47 033 47 387 58 000 

Počet zamestnancov mesta 466 653 3 811 

Je mesto súčasťou väčšieho 
metropolitnej oblasti? 

nie áno áno 

Je mesto administratívne 
rozlečené na menšie celky? 

nie áno nie 
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Stojí na čele mesta primátor? áno áno áno 

Akým spôsobom je primátor 
volený 

priamo priamo nepriamo 

Kto má výkonnú moc 
Primátor, mestské 

zastupiteľstvo 
Mestská rada Iné 

Kto má legislatívnu moc 
Mestské 

zastupiteľstvo 
N/A N/A 

Účasť oprávnených voličov na 
voľbách 

38,89 % 69,79 % 70 % 

Zastúpenie žien v mestskom 
zastupiteľstve 

30 – 40 % N/A N/A 

Príjmy (USD) 25 762 476 19 798 608 3 960 000 000 

Výdavky (USD) 25 734 381 19 801 429 6 000 000 000 

Vyberá mesto dane? áno áno nie 

Môže mesto meniť alebo 
zavádzať nové dane? 

áno áno áno 

Podiel rozpočtu mesta 
pochádzajúci z lokálnych 
zdrojov 

70 – 80 % 20 – 30 % 60 – 70 % 

Faktory narúšajúce riadenie 
mesta 

Zmeny národných 
politík s dopadom 
na lokálne politiky 

Ekonomická recesia, 
Daňové reformy, 

Zmeny národných 
politík s dopadom na 

lokálne politiky 

Inštitucionálne 
reformy 

Má mesto strategický plán? áno nie áno 

Má mesto centrálnu inštitúciu, 
ktorá riadi dopravu v meste? 

áno nie nie 

 

Pri porovnávaní mesta Prievidza s metropolami krajín V4, ktoré sa zapojili do Urban 

Governance Survey sú badateľné podobné charakteristiky vo viacerých oblastiach. Na čele 

všetkých miest stojí primátor, ktorý je volený priamo, podobná je aj účasť oprávnených 

voličov vo voľbách, zastúpenie žien v mestskom zastupiteľstve, ale aj výber a zavádzanie 

daní, či podiel rozpočtu mesta pochádzajúci z lokálnych zdrojov.  

 

Z hľadiska faktorov narúšajúcich riadenie mesta, všetky tri mestá považujú za jeden 

z najvýznamnejších faktorov zmeny národných politík s dopadom na lokálne politiky. 

Podobne všetky tri mestá majú vypracovaný strategický plán a centrálnu inštitúciu, ktorá 

riadi dopravu v meste. Samozrejme mesto Prievidza sa od metropol krajín V4 líši 

v charakteristikách, ktoré sú závislé od veľkosti mesta ako je napr. počet zamestnancov, či 

výška rozpočtu. 

 

Tab. 34: Porovnanie hodnôt mesta Prievidza s hlavnými mestami v rámci krajín V4  

Parameter Prievidza, SK Budapest, HUN Warsaw, PL 

Počet obyvateľov 47 033 1 732 000 1 744 400 

Počet zamestnancov mesta 466 120 000 7 800 

Je mesto súčasťou 
väčšieho metropolitnej 
oblasti? 

nie áno nie 
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Je mesto administratívne 
rozčlenené na menšie 
celky? 

nie áno áno 

Stojí na čele mesta 
primátor? 

áno áno áno 

Akým spôsobom je 
primátor volený 

priamo priamo priamo 

Kto má výkonnú moc 
Primátor, mestské 

zastupiteľstvo 
Primátor, Manažér 

mesta 
Primátor 

Kto má legislatívnu moc 
Mestské 

zastupiteľstvo 
N/A N/A 

Účasť oprávnených voličov 
na voľbách 

38,89 % 43,59 % 47 % 

Zastúpenie žien v 
mestskom zastupiteľstve 

30 – 40 % 10 – 20 % 45 % 

Príjmy (USD) 25 762 476 374 000 000 000 3 635 786 828 

Výdavky (USD) 25 734 381 374 000 000 000 3 275 332 590 

Vyberá mesto dane? áno áno áno 

Môže mesto meniť alebo 
zavádzať nové dane? 

áno áno áno 

Podiel rozpočtu mesta 
pochádzajúci z lokálnych 
zdrojov 

70 – 80 % 50 – 60 % 60 – 70 % 

Faktory narúšajúce riadenie 
mesta 

Zmeny národných 
politík s dopadom 
na lokálne politiky 

Štrukturálne reformy, 
Inštitucionálne reformy, 

Zmeny národných 
politík s dopadom na 

lokálne politiky 

Štrukturálne 
reformy, Zmeny 

národných politík 
s dopadom na 
lokálne politiky, 
Politický konflikt 

Má mesto strategický plán? áno áno áno 

Má mesto centrálnu 
inštitúciu, ktorá riadi 
dopravu v meste? 

áno áno áno 

 

Poslednou skupinou, s ktorou sa porovnáva mesto Prievidza sú európske metropoly, kde 

je možné vidieť podstatne viac rozdielov týkajúcich sa riadenia mesta. Ako už uvádzame 

vyššie v západnej a severnej Európe nie je zriedkavým javom, že primátor mesta je volený 

nepriamo zvolenými poslancami mestského zastupiteľstva alebo mestskou radou. Jednou 

z významných oblastí kde je možné pozorovať rozdiel je možnosť zavádzať nové dane, kde 

všetky štyri európske metropoly uviedli, že nemajú v kompetencii zavedenie nových daní.  

 

Medzi spoločné znaky patria typy faktorov, narúšajúce riadenie mesta, kde opäť mestá ako 

jeden z najvýznamnejších faktorov uvádzajú zmeny národných politík s dopadom na 

lokálne politiky, k nim však na rozdiel od Prievidze pridávajú aj ďalšie pre nich významné 

faktory ako napr. ekonomická recesia, inštitucionálne reformy, daňové a štrukturálne 

reformy. 

 

Tab. 35: Porovnanie hodnôt mesta Prievidza s vybranými európskymi metropolami  

Parameter Prievidza, SK Madrid, ESP London, UK 
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Počet obyvateľov 47 033 3 166 130 8 416 500 

Počet zamestnancov mesta 466 26 822 727 

Je mesto súčasťou 
väčšieho metropolitnej 
oblasti? 

nie nie nie 

Je mesto administratívne 
rozlečené na menšie celky? 

nie áno áno 

Stojí na čele mesta 
primátor? 

áno áno áno 

Akým spôsobom je 
primátor volený 

priamo nepriamo priamo 

Kto má výkonnú moc 
Primátor, mestské 

zastupiteľstvo 
Primátor, Mestská rada Primátor 

Kto má legislatívnu moc 
Mestské 

zastupiteľstvo 
N/A N/A 

Účasť oprávnených voličov 
na voľbách 

38,89 % 67,22 % 38 % 

Zastúpenie žien v 
mestskom zastupiteľstve 

30 – 40 % 45,45 % N/A 

Príjmy (USD) 25 762 476 4 770 871 601 13 346 160 000 

Výdavky (USD) 25 734 381 4 387 257 161 21 035 160 000 

Vyberá mesto dane? áno áno áno 

Môže mesto meniť alebo 
zavádzať nové dane? 

áno nie nie 

Podiel rozpočtu mesta 
pochádzajúci z lokálnych 
zdrojov 

70 – 80 % 50 – 60 % 60 – 70 % 

Faktory narúšajúce riadenie 
mesta 

Zmeny národných 
politík s dopadom 
na lokálne politiky 

Ekonomická recesia,  
Zmeny národných 

politík s dopadom na 
lokálne politiky 

Inštitucionálne 
reformy, Zmeny 
národných politík 

s dopadom na 
lokálne politiky 

Má mesto strategický plán? áno áno áno 

Má mesto centrálnu 
inštitúciu, ktorá riadi 
dopravu v meste? 

áno áno áno 

 

Parameter Prievidza, SK Lisbon, PT Stockholm, SWE 

Počet obyvateľov 47 033 509 312 905 184 

Počet zamestnancov mesta 466 7 722 36 280 

Je mesto súčasťou 
väčšieho metropolitnej 
oblasti? 

nie áno nie 

Je mesto administratívne 
rozlečené na menšie celky? 

nie áno áno 

Stojí na čele mesta 
primátor? 

áno áno áno 

Akým spôsobom je 
primátor volený 

priamo priamo nepriamo 

Kto má výkonnú moc 
Primátor, mestské 

zastupiteľstvo 
Primátor, Mestská rada, 

Manažér mesta, Iné 
Iné 
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Kto má legislatívnu moc 
Mestské 

zastupiteľstvo 
N/A N/A 

Účasť oprávnených voličov 
na voľbách 

38,89 % 62,60 % 82 % 

Zastúpenie žien v 
mestskom zastupiteľstve 

30 – 40 % 24,00 % N/A 

Príjmy (USD) 25 762 476 775 108 720 65 686 400 000 

Výdavky (USD) 25 734 381 761 905 058 61 009 000 000 

Vyberá mesto dane? áno áno áno 

Môže mesto meniť alebo 
zavádzať nové dane? 

áno nie nie 

Podiel rozpočtu mesta 
pochádzajúci z lokálnych 
zdrojov 

70 – 80 % 70 – 80 % 90 – 100 % 

Faktory narúšajúce riadenie 
mesta 

Zmeny národných 
politík s dopadom 
na lokálne politiky 

Daňové reformy, 
Štrukturálne reformy, 

Inštitucionálne reformy, 
Ekonomická recesia 

N/A 

Má mesto strategický plán? áno áno áno 

Má mesto centrálnu 
inštitúciu, ktorá riadi 
dopravu v meste? 

áno nie áno 

 

2.3.3. Porovnanie vybraných miest z hľadiska ich priestorového 

rozvoja 

 

Hoci Urban Governance Survey je primárne zameraný na porovnávací prieskum 

jednotlivých miest, prináša aj komparatívne priestorové analýzy. Pre účely tejto 

analýzy bolo spracované grafické porovnanie priestorového rozvoja mesta 

Prievidza s najbližším väčším mestom (Handlová), krajským mestom (Trenčín) 

a hlavným mestom SR, rovnako ako porovnanie s tromi metropolami v rámci krajín 

V4.  Priestorový rozvoj jednotlivých miest je graficky znázornený na mapách nižšie, 

pričom z hľadiska mesta Prievidza je zrejmé, že významný priestorový rozvoj   

pokračuje aj po roku 1975. 

 

Ako definuje územný plán mesta Prievidza počet obyvateľov mesta výrazne stúpal 

až do 90. rokov. V období od 1991 do roku 2000 došlo k miernemu poklesu o     

0,095 %. Predpokladom tohto vývoja bol vývoj spoločnosti pred nežnou revolúciou 

do roku 1989 a po nej.  

 

Tab. 36: Vývoj počtu obyvateľov mesta Prievidza  

Rok Počet obyvateľov Prírastok/Úbytok 

1970 28 425 - 

1980 40 813 12 388 

1991 53 424 12 611 
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2001 53 097 -327 

2011 48 978 -4 119 

2018 46 059 -2 919 
 

Rast počtu obyvateľov do roku 1990 spôsobil aj intenzívnu bytovú výstavbu. Čistý 

prírastok bytov za obdobie r. 1981- 91 bol 5 064 b. j., čo predstavuje 43,77 % zo 

základu r. 1980. Priemerný ročný prírastok predstavoval 506 b. j. Celkove za 10-

ročné obdobie r. 1981-91 bytový fond rástol rýchlejšie ako počet obyvateľov. Kým 

počet obyvateľov narástol o 30,9 %, bytový fond sa zvýšil v tom istom období o   

43,8 %.8   

 

Dôležitým kritériom kvality bytového fondu je jeho veková štruktúra. Mesto Prievidza 

má priaznivú vekovú štruktúru bytového fondu, keď 97,7 % bytového fondu bolo 

postavené po r. 1945. Za obdobie rokov 1971 – 1991 bolo postaveného 59,6 % 

súčasného bytového fondu. Tieto údaje potvrdzuje aj grafické zobrazenie vytvorené 

na základe údajov z GHSL Data Package 20199, obsahujúceho spracované 

satelitné snímky z programu Landsat a Copernicus (Sentinel). Hoci je zrejmé, že 

podľa snímok prevažuje zástavba spred roku 1975, je potrebné zohľadniť fakt, že 

po roku 1970 sa významne začala výstavba bytových domov, namiesto dovtedy 

prevažujúcej výstavby rodinných domov (obr. 10). 

 

Pri porovnávaní s ostatnými mestami, je zrejmé, že výstavba v druhom najväčšom 

meste okresu Prievidza Handlovej prebiehala len veľmi obmedzene, pričom 

v samotnom meste Prievidza prebiehala aj po roku 1975 veľmi intenzívna výstavba 

bytových domov. V ďalších dvoch porovnávaných slovenských mestách prebiehal 

taktiež pomerne intenzívny rozvoj týkajúci sa najmä výstavby nových sídlisk medzi 

rokmi 1975 a 1990 a rokmi 1990 – 2000 (obr. 11).  

 

Pri porovnávaní s vybranými hlavnými mestami je viditeľný rozdiel v spôsobe akým 

dochádza k priestorovému rastu, zatiaľ čo Praha, Viedeň a Budapešť sa rozširujú 

pomerne rovnomerne po ich okrajoch (obr. 12), mesto Prievidza je značne 

obmedzené prírodnými podmienkami, ktoré obmedzujú jeho priestorový rast, mesto 

Prievidza sa nachádza v údolí riek Nitra a Handlovka v hornonitrianskej kotline. Od 

západu ho ohraničujú výbežky Malej Magury a z východu predhoria Vtáčnika, čo do 

značnej miery limituje jeho ďalšie rozširovanie najmä na východ, pričom na západe 

už dochádza k čoraz väčšiemu prepojeniu mesta Prievidza a mesta Bojnice (obr. 

13). 

 
8 

http://www.prievidza.sk/upload/wsw/files/file/MESTO/Uzemny%20plan/UPN%20M%20PDA_aktual_2006_Diel%20A_text_%C4%8Das%C5%A5_%C4
%8Distopis.pdf 
9 https://ghsl.jrc.ec.europa.eu/documents/GHSL_Data_Package_2019.pdf 

http://www.prievidza.sk/upload/wsw/files/file/MESTO/Uzemny%20plan/UPN%20M%20PDA_aktual_2006_Diel%20A_text_%C4%8Das%C5%A5_%C4%8Distopis.pdf
http://www.prievidza.sk/upload/wsw/files/file/MESTO/Uzemny%20plan/UPN%20M%20PDA_aktual_2006_Diel%20A_text_%C4%8Das%C5%A5_%C4%8Distopis.pdf
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Obr. 10: Priestorový rozvoje mesta Prievidza v rokoch 1975 - 2014 

  

do 1975 1975 – 1990 1990 – 2000 2000 – 2014 Autor: Civita Center na základe údajov GHS 
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Obr. 11: Porovnanie priestorového rozvoja mesta Prievidza a vybraných miest SR v rokoch 1975 - 2014  
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Autor: Civita Center na základe údajov GHS 
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Obr. 12: Porovnanie priestorového rozvoja mesta Prievidza a vybraných európskych metropol v rokoch 1975 - 2014 
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Autor: Civita Center na základe údajov GHS 



 

 60 

Obr. 13: Prírodné obmedzenia pre priestorový rast mesta Prievidza 
 

Autor: Civita Cente, zdroj: Enviroportál 
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3. Populačná prognóza mesta Prievidza 

v kontexte zistení v rámci programu URBACT 
 

3.1. Predstavenie URBACT 

URBACT III je program Európskej územnej spolupráce na roky 2014-2020, ktorý je 

financovaný Európskou úniou prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja. URBACT III pôsobí najmä ako Európsky výmenný a vzdelávací program 

podporujúci udržateľný mestský rozvoj. Umožňuje európskym mestám 

spolupracovať pri rozvoji riešení mestských výziev a vymieňať si osvedčené 

postupy, lekcie a riešenia so všetkými zainteresovanými stranami zapojenými  do 

mestskej politiky v celej Európe. Program je určený pre všetkých 28 členských 

štátov Európskej únie, ako aj dve partnerské krajiny Nórsko a Švajčiarsko.  

 

URBACT III uľahčuje výmenu poznatkov a osvedčených postupov medzi mestami 

a inými úrovňami verejnej správy s cieľom podporiť integrovaný trvalo udržateľný 

rozvoj a zlepšiť účinnosť regionálnej a kohéznej politiky.  Týmto URBACT III 

prispieva k dosiahnutiu cieľov Európa 2020 tým, že poskytne mechanizmus pre 

zúčastnené strany zapojené do rozvoja a implementácie mestskej politiky pre rozvoj 

ich vedomostí a zručností. Nové poznatky a zručnosti získané z účasti na programe 

URBACT III prispejú k silnejším a živším európskym mestám a pomôžu riešiť rôzne 

vznikajúce mestské otázky spojené s inteligentným, udržateľným a inkluzívnym 

rastom. 

 

3.1.1. Stratégia, ciele a hlavné intervencie pre URBACT III 

 

V reakcii na početné výzvy, ktorým čelia mestské oblasti, musia mestské správy 

neustále zlepšovať a budovať vedomosti a zručnosti, aby mohli vyvinúť a 

implementovať udržateľnú integrovanú politiku. Táto rozšírená kapacita bude mať 

pozitívny vplyv na implementáciu operačných programov v programovom období 

2014-2020, keď sa posilní mestský rozmer kohéznej politiky. 

     

URBACT III umožní výmenu skúseností medzi volenými úradníkmi, úradníkmi miest 

a ostatnými zainteresovanými stranami v meste, čím prispeje k zlepšeniu 

plánovania a implementácie integrovaných mestských prístupov v európskych 

mestách. 

 

Program URBACT III má štyri hlavné ciele. 

1.  Kapacita pre plnenie politiky: zlepšiť kapacitu miest na riadenie udržateľných 

mestských politík a postupov integrovaným a participatívnym spôsobom. 
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2.  Návrh politiky: zlepšiť navrhovanie udržateľných stratégií a akčných plánov v 

mestách. 

3.  Implementácia politiky: zlepšiť implementáciu integrovaných a udržateľných 

mestských stratégií a akčných plánov v mestách. 

4.  Budovanie a zdieľanie vedomostí: aby sa zabezpečilo, že odborníci a tvorcovia 

rozhodnutí na všetkých úrovniach majú lepší prístup k poznatkom a zdieľajú 

know - how o všetkých aspektoch trvalo udržateľného mestského rozvoja s 

cieľom zlepšiť politiku rozvoja miest. 

 

Na dosiahnutie týchto cieľov URBACT III realizuje nasledovné typy intervencií: 

nadnárodná výmena, budovanie kapacít a rozširovanie znalostí. Každá z týchto 

intervencií bude vychádzať zo silných stránok vyvinutých v rámci URBACT II. 

 

3.1.2. Zameranie sa na tematické ciele 

 

Hoci sa typ mestských problémov líši od mesta k mestu, URBACT III sa zameria 

najmä na niekoľko spoločných tém, ktorým európske mestá čelia. 

▪ Tematický cieľ  1: 

Posilňovanie výskumu, technologického rozvoja a inovácii. 

▪ Tematický cieľ 4: 

Podpora prechodu k nízkouhlíkovému hospodárstvu vo všetkých odvetviach. 

▪ Tematický cieľ 6: 

Ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov. 

▪ Tematický cieľ 8: 

Podpora zamestnanosti a podpora mobility pracovnej sily. 

▪ Tematický cieľ 9: 

Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe. 

 

Táto koncentrácia sa dosiahne cielením výziev na predkladanie návrhov na činnosti 

URBACT III na tieto tematické ciele. Výsledky v rámci URBACT III budú nasledovné 

 

▪ Mestským odborníkom v mestách sa zvýšia poznatky a kapacity v súvislosti s 

integrovanými prístupmi k udržateľnému rozvoju miest.  

▪ Mestá budú mať vytvorené integrované stratégie a akčné plány pre trvalo 

udržateľný rozvoj miest.  

▪ Mestá zlepšia svoju výkonnosť pokiaľ ide o implementáciu integrovaných plánov 

trvalo udržateľného mestského rozvoja. Tvorcovia rozhodnutí na všetkých 

úrovniach budú mať zvýšený prístup k tematickým poznatkom URBACT o trvalo 

udržateľnom rozvoji miest a budú ho využívať. 
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3.2. Zistenia v rámci programu URBACT pre ďalšiu 

analýzu 

Jedným zo základných zistení v rámci realizácie programu URBACT je, že hoci 

Európa zaznamenáva výrazný rast populácie ako aj rast miery urbanizácie, približne 

40 % európskych miest zaznamenáva pokles obyvateľov a zmenšovanie územia, 

a to najmä v rámci Nemecka, strednej a východnej Európu a v odľahlých regiónoch. 

Ako uvádza program URBACT tento paradox je spôsobený kombináciou faktorov 

ako je nízka miera pôrodnosti a migrácia zapríčinené hospodárskym poklesom. 

Podľa programu URBACT z dlhodobého hľadiska, demografické zmeny spojené 

s nárastom podielu staršieho obyvateľstva budú mať významný dopad na európske 

mestá. Očakáva sa dramatické zvýšenie podielu veľmi starých obyvateľov, keď 

podľa zistení v rámci programu URBACT 10 % obyvateľov európskych miest bude 

mať viac ako 80 rokov. Tieto trendy budú mať nevyhnutne dopad na socio – 

ekonomický život miest, poskytovanie služieb v oblasti zdravotníctva, sociálne 

služby, bývanie a mestskú infraštruktúry. V tomto kontexte preto mestá musia nájsť 

odpovede na to ako napomôcť ekonomickému rozvoju v meste, zvýšiť 

konkurencieschopnosť miest, vytvárať pracovné miesta a bojovať s chudobou, a to 

všetko so zohľadnením stavu prírodných zdrojov. 

 

Program URBACT bol vytvorený a je realizovaný práve za účelom adresovať takéto 

výzvy a prostredníctvom projektov prinášať riešenia.  

 

Mesto Prievidza je vhodným subjektom pre realizáciu analýzy práve z dôvodu 

významných transformačných zmien, ktorými prechádza a ktoré ho ešte čakajú 

v súvislosti s útlmom baníckej činnosti. Postupné vyradenie z prevádzky alebo 

úplné zastavenie prevádzky uhoľných spoločností má závažný vplyv na celé 

regióny, v rámci ktorých boli uhoľné spoločnosti najväčším zamestnávateľom, na 

ktorého boli zároveň naviazané ďalšie podnikateľské subjekty v regióne, a teda 

ekonomika regiónu ako taká.  Zastavenie ťažby preto môže viesť k významným 

dopadom v sociálnej, ekonomickej a environmentálnej oblasti a bez ich riešenia k 

prudkému úpadku daného regiónu. 10 

 

3.2.1. Sociálne dopady 

 

V mnohých krajinách je pre bývalé ťažobné regióny typická vyššia miera 

nezamestnanosti, ako je národný priemer, a dlhodobá nezamestnanosť. Pre 

nadbytočných baníkov preto bude ťažké nájsť si iné pracovné príležitosti. To je tiež 

dôvod, prečo narastá chudoba, stagnácia a zhoršovanie životnej úrovne, ako aj 

 
10 http://zivotpouhli.sk/images/pdf/publikacie/Transformacia_Horna_Nitra_banska_cinnost_v02.pdf, 31.05.2019 

http://zivotpouhli.sk/images/pdf/publikacie/Transformacia_Horna_Nitra_banska_cinnost_v02.pdf
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počet sociálne vylúčených oblastí a ľudí. Kľúčovým problémom spôsobeným 

zvyšujúcou sa mierou nezamestnanosti je nevyvážená ponuka a dopyt na trhu 

práce. Inak povedané, je tu síce vysoká miera nezamestnanosti a jasný dopyt po 

pracovníkoch, ale dopyt sa týka zručností zodpovedajúcich požiadavkám trhu 

práce. Vzdelanostný profil bývalých baníkov, u ktorých dominujú manuálne 

zručnosti, nie je úplne v súlade s požiadavkami trhu práce z hľadiska 

profesionálneho (kvalifikácia) ani z hľadiska osobného (motivácia). Po prepustení 

veľkého počtu baníkov pri zatvorení bane zanikne doslova za noc veľmi veľa 

pracovných miest, čo môže mať za následok veľké miestne sociálne otrasy. 

 

3.2.2. Ekonomické dopady 

 

Sociálne dopady sú významne previazané s ekonomickými dopadmi. V regióne, kde 

uhoľná spoločnosť je dominantným zamestnávateľom, ktorý na seba zároveň viaže 

veľké množstvo dodávateľov a odberateľov, znamená náhle ukončenie činnosti 

uhoľnej spoločnosti veľký ekonomický problém. Tento jav je vo všeobecnosti možné 

riešiť zvýšením atraktivity regiónu pre nových investorov a zamestnávateľov, ale 

rovnako aj podporou podnikania domáceho obyvateľstva. Avšak v regióne, kde celé 

generácie pracujú dlhé roky u toho istého zamestnávateľa je badateľný menej 

rozvinutý zmysel pre podnikanie a menší sklon k začatiu nového podnikania. Tento 

trend však možno pozorovať aj všeobecnejšie. Situáciu často zhoršujú menej 

priaznivé podmienky na začatie nezávislého podnikania, nízke indexy 

realizovateľnosti a nedostatočné výsledky inovácií, s ktorými sa spája slabšia úloha 

vedy, výskumu a vývoja. Aj z týchto dôvodov je hospodárska transformácia 

náročnejšia a ťažšia a nie vo všetkých prípadoch úspešná.  

 

3.2.3. Environmentálne dopady 

 

Hlbinná ťažba uhlia so sebou prináša negatívne vplyvy na všetky zložky životného 

prostredia – predovšetkým horninové prostredie, podzemnú i povrchovú vodu, 

pôdu, povrch územia a jeho vzhľad, živočíchy a rastliny a obyvateľov žijúcich najmä 

v dotknutých obciach a mestách. Hlbinné dobývanie uhoľných slojov sa na povrchu 

prejavuje rôznymi formami porušenia (deformáciami) v závislosti od hrúbky sloja a 

hĺbky jeho uloženia, konfigurácie terénu a geologickej stavby nadložia. Avšak vplyv 

na životné prostredie má aj samotné uzatváranie ťažby, keďže zatvorenie bane si 

vyžaduje prijatie súboru opatrení na asanáciu ťažobnej lokality, napríklad 

odstránenie ťažobných zariadení, vyčistenie lokality, podpovrchové bezpečnostné 

práce, odstránenie odpadových vôd. 

  

Keďže až 45 % zamestnancov baní bude starších ako 55 rokov v roku 2023 bolo 

pre ďalšiu analýzu zvolené overenie zistení v rámci programu URBACT týkajúcich 
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sa populačnej prognózy v rámci mesta Prievidza a následne návrh možných 

projektov, ktoré by sa mohli realizovať za účelom posilnenia ekonomického rastu 

mesta a jeho funkčného mestského regiónu vychádzajúcich z príkladov dobrej 

praxe v rámci programu URBACT. 

 

3.3. Populačná analýza a prognóza mesta Prievidza a jeho 

funkčného mestského regiónu v nadväznosti na 

predikciu URBACT 

 

Cieľom tejto analýzy je zhodnotiť aktuálny populačný vývoj v meste Prievidza a jeho 

funkčnom mestskom regióne, a vytvoriť strednodobú populačnú prognózu (do roku 

2030) s dôrazom na zmeny veľkosti populačných skupín vyčlenených podľa veku. 

  

3.3.1. Historický kontext 

 

Viacerí odborníci spájajú počiatky urbanizácie a základ formovania sa hierarchie 

sídelného systému na našom území s masívnejším príchodom nemeckých 

kolonistov od polovice 13. storočia. Išlo o hostí, ktorých po tatárskych vpádoch v 

Uhorsku (1241 – 1242) pozval kráľ Belo IV. a udelil im rozsiahle výsady. Cieľom 

bolo jednak znovu osídliť spustošené územia, ale najmä podporiť hospodársky 

rozvoj. V podpore formou privilégií túto snahu podporovali aj nasledovníci Bela IV. 

(cf. Pöss 2012, Novotný et al. 2016).   

 

Pod vplyvom uvedených okolností sa rozvíjalo najmä baníctvo, remeslá a obchod, 

čo stimulovalo rozvoj miest na týchto aktivitách založených. Odzrkadľuje to aj 

priestorová štruktúra koncentrácie nemeckého obyvateľstva, ktoré vytvorilo tri viac-

menej kompaktne rozsiahlejšie oblasti. Išlo o okolie Bratislavy, Hornú Nitru (tzv. 

Hauerland) a Spiš (Škatuľárová 2017). Na Spiši a Hornej Nitre tak vzniklo viacero 

mestečiek, ktoré boli významné z hospodárskeho hľadiska, avšak nezaznamenali 

výrazný rast počtu obyvateľov. V oblasti Hornej Nitry bola prakticky jedinou 

výnimkou Handlová. Avšak aj v jej prípade začal rásť počet obyvateľov až na 

sklonku 19. storočia a do vzniku Československa dosiahol takmer 10 000 

obyvateľov. Prievidza v tom období nemala ani 4000 obyvateľov a Nováky ani 1000 

(cf. Dubcová et al. skriptá, p. 167).  

 

Napriek týmto základom formovania urbánnych centier patrilo územie dnešného 

Slovenska dlho medzi najvidieckejšie regióny v rámci stredoeurópskeho priestoru. 

Priemyselná revolúcia, ktorá stimulovala rast miest v 19. storočí v západnej Európe 

ale napríklad aj na území dnešnej Českej republiky, u nás zaostávala. K 
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rýchlejšiemu rastu miest začalo dochádzať v prvej polovici 20. storočia po vzniku 

Československa, avšak len v niekoľkých regiónoch. Aj po 2. svetovej vojne tak bolo 

Slovensko výrazne vidieckejšou a agrárnou časťou krajiny. Tento stav sa snažil 

režim zmeniť viacerými opatreniami, ktoré vo všeobecnosti označujeme ako 

socialistická industrializácia a socialistická urbanizácia (cf. Novotný 2016). Práve v 

tomto období zaznamenáva dynamický populačný rast aj mesto Prievidza, a to aj 

napriek výraznému úbytku v období 2. svetovej vojny a krátko po ňom. V 

polycentrickom regióne Hornej Nitry sa stáva dominantným jadrom, ktorého počet 

obyvateľov narástol z necelých 2000 v roku 1950 na vyše 40 000 v roku 1980 a ku 

koncu socialistického obdobia presiahol 50 000. Prievidza sa takto stala 11. 

najväčším mestom SR. Nezanedbateľný rast v tomto období zaznamenali aj ďalšie 

mestá v regióne (Handlová, Nováky, Bojnice), avšak v porovnaní s Prievidzou bol 

tento rast oveľa menej výrazný. V tomto období vzrástol aj počet obyvateľov 

funkčného mestského regiónu Prievidza, a to práve vďaka populačnému rastu 

miest, na vidieku k výraznej populačnej dynamike nedošlo. Možno teda konštatovať, 

že v období socializmu prebiehala koncentrácia obyvateľstva do regiónu a v rámci 

regiónu prebiehala centralizácia obyvateľstva do jadra regiónu, ktorým sa stala 

Prievidza. 

 

3.3.2. Teoretické východiská – urbánny vývoj a migrácia 

 

Po kulminácii pôrodnosti v 70. rokoch minulého storočia začala intenzita prirodzenej 

reprodukcie obyvateľstva na Slovensku postupne klesať. Okolnosti 

postsocialistickej transformácie v 90. rokoch tento trend ešte akcelerovali, no po 

roku 2000 dochádza k stabilizácii prirodzenej reprodukcie na úrovni veľmi nízkeho 

prirodzeného prírastku alebo aj úbytku obyvateľstva (Mládek 2008). Aj región 

Prievidze patrí k tým, ktoré si ešte v priebehu 90. rokov 20. storočia udržali mierny 

prirodzený prírastok, avšak ten sa okolo roku 2000 sa zmenil na prirodzený úbytok. 

V tomto období zároveň dochádza k zásadnej zmene priestorových vzorcov 

migrácie, a po istom útlme aj k vzrastu jej intenzity a efektívnosti (cf. Bezák 2006, 

Šprocha 2011 a Novotný 2016). Zároveň možno konštatovať, že kým v období 

socializmu boli migračné úbytky obcí či celých regiónov spravidla kompenzované 

prirodzeným prírastkom, a teda počet obyvateľov sa nezmenšoval ani v migračne 

úbytkových regiónoch, s poklesom prirodzeného prírastku k nulovým hodnotám sa 

táto jeho kompenzačná vlastnosť stratila. 

 

Po roku 2000 sa tak migrácia stala javom, cez ktorý začali geografi na Slovensku i 

v okolitých postsocialistických krajinách (cf. Novotný 2016) skúmať urbánny vývoj, 

teda vývoj procesov zmien rozmiestnenia obyvateľstva v urbánnych regiónoch a 

medzi nimi. 
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Pojem urbanizácia je známy, avšak veľmi nejednotne chápaný. Ako uvádza 

Champion (2001), niektorí autori vnímajú urbanizáciu vo fyzickom zmysle, teda ako 

rozširujúce sa územie v rámci geografického priestoru, ktoré nadobúda mestské 

využitie. Iní zase urbanizáciu chápu ako spoločenský proces osvojovania si postojov 

a vzorcov správania sa typického pre mestskú spoločnosť ľuďmi bez ohľadu na 

miesto ich bydliska. Dokonca aj v geografii obyvateľstva, kde sa pojem urbanizácia 

vzťahuje k typu obce, v ktorej ľudia žijú, existuje viacero interpretácií tohto termínu. 

Na urbanizáciu je možné pozerať ako na nepretržitý proces vývoja miest alebo ako 

na proces ich rastu, ktorý prebieha v istých obdobiach. Champion (2001) ďalej 

uvádza, že pridaním rôznych predpôn k slovu urbanizácia (sub-, kontra-, dez-, re-) 

vznikol stav, kedy je z lingvistickej stránky vhodné celkový nepretržitý proces vývoja 

miest, resp. mestských regiónov označiť ako urbánny vývoj (urban development – 

Klaassen a Scimemi, 1981) a urbanizáciu chápať ako prvú fázu tohto vývoja, teda 

fázu rastu miest. Ukazovateľ vyjadrujúci podiel obyvateľstva žijúceho v mestách z 

celkového počtu obyvateľov navrhuje označiť pojmom miera (úroveň) urbanizácie 

(level of urbanization). 

 

Ak teda urbanizáciu vnímame v súlade s Championom (2001) ako iniciálne štádium 

urbánneho vývoja regiónu, môžeme ho v zmysle modelu štádií urbánneho vývoja 

Klaassena a Scimemiho (1981) definovať ako stav, kedy región ako celok 

populačne rastie, pričom výraznejšie prírastky zaznamenáva jadro (teda centrálne 

mesto), zatiaľ čo obvod (zázemie mesta) môže vykazovať miernejšie prírastky či 

dokonca úbytky. Ďalším štádiom je suburbanizácia, ktorú taktiež charakterizuje 

populačný rast regiónu ako celku, no výraznejšie prírastky zaznamenáva obvod, 

kým v jadre môže dochádzať aj k úbytkom. V štádiu dezurbanizácie dochádza k 

úbytku obyvateľstva regiónu. Hoci obvod môže vykazovať prírastky, tie nedokážu 

kompenzovať úbytky jadra. Reurbanizácia sa taktiež vyznačuje populačným 

úbytkom regiónu, výraznejšie úbytky však zaznamenáva obvod, jadro môže 

vykazovať aj prírastky obyvateľstva. Tento model štádií urbánneho vývoja sa však 

stretol aj s kritikou smerujúcou k nejednoznačnej definícii samotných štádií a s ňou 

súvisiacimi problémami pri zaraďovaní regiónov podľa štádií modelu (cf. Sýkora a 

Posová 2011). Z tohto dôvodu v tejto štúdii vychádzame z definície štádií pomocou 

kombinácie medziregionálnych a vnútroregionálnych migračných procesov (tab. 1).  

 

Tab. 37 Štádia urbánneho vývoja definované procesmi redistribúcie obyvateľstva 

vnútroregionálny 

proces 
  medziregionálny 

proces 
 štádium urbánneho 

vývoja 

centralizácia 

decentralizácia 

decentralizácia 

centralizácia 

 
+ 

+ 

+ 

+ 

koncentrácia 

koncentrácia 

dekoncentrácia 

dekoncentrácia 

= 

= 

= 

= 

urbanizácia 

suburbanizácia 

dezurbanizácia 

reurbanizácia 
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Táto definícia zároveň terminologicky jednoznačne rozlišuje medzi 

vnútroregionálnymi a medziregionálnymi procesmi urbánneho vývoja. V súlade s 

Berrym, Kasardom a Johnom (1977) či Grzeszczakom (1996) označujeme 

zoskupovanie obyvateľstva do určitého regiónu na úkor iných regiónov pojmom 

koncentrácia, ktorej opakom je dekoncentrácia. Zoskupovanie obyvateľstva v rámci 

regiónu do jeho jadra nazývame centralizácia a jej protikladom je decentralizácia. 

 

3.3.3. Priestorový rámec 

 

V mnohých štúdiách zaoberajúcich sa populačným vývojom sa za základnú sieť 

priestorových jednotiek volia administratívne jednotky11 , čo okrem iného súvisí s 

jednoduchou dostupnosťou a spracovaním štatistických dát. Hranice vyšších 

administratívnych jednotiek na území Slovenska, teda okresov a vyšších územných 

celkov, však v mnohých prípadoch do značnej miery ignorujú funkčné vzťahy v 

priestore (administratívne hranice pretínajú hranice dochádzkových regiónov, alebo 

do jedného celku zlučujú viaceré dochádzkové regióny a pod.). Metodológiou 

regionalizácie založenej práve na týchto vzťahoch sa na Slovensku zaoberá Bezák 

(2000, 2014) a novšie aj Halás et al. (2014). 

 

V tejto analýze využijeme regionálny systém funkčných mestských regiónov (FMR), 

ktoré na základe údajov o dennej dochádzke do zamestnania zo sčítania 2001 

vyčlenil Bezák (2014). Na základnej úrovni vyčlenil 65 FMR, o ktorých možno 

povedať, že sú to priestorovo kompaktné celky, ktoré sú vzhľadom na dennú 

dochádzku za prácou vnútorne rovnorodé a navonok relatívne uzavreté (platí, že 

každá obec vo FMR má intenzívnejšie dochádzkové väzby s ostatnými obcami vo 

FMR ako s obcami mimo daného FMR. Takýto regionálny systém však obsahuje 

veľkostne diametrálne odlišné regióny. Preto tento systém Bezák (2014) nazval 

FMR01-C a vyčlenil ďalšie dva regionálny systémy, ktoré okrem podmienok 

územnej celistvosti, vnútornej rovnorodosti a relatívnej vonkajšej uzavretosti 

vzhľadom na dennú dochádzku za prácou spĺňajú aj dodatočné kritériá minimálneho 

počtu obyvateľov 15 000 (FMR01-B), resp. 30 000 (FMR01-A). Regionálny systéme 

FMR01-B pozostáva zo 62 regiónov (populačné kritérium eliminovalo tri najmenšie 

regióny – Spišská Stará Ves, Giraltovce a Medzilaborce) a FMR01-A z 50 regiónov 

(obr. 14). 

 

 
11 V súčasnej organizácii verejnej správy na Slovensku sa pojem administratívne jednotky 
nepoužíva, namiesto neho obce a vyššie územné celky predstavujú „územné jednotky“ a okresy 
„správne jednotky“. V tejto štúdii však oba typy priestorových jednotiek organizácie verejnej správy 
zjednodušene označujeme ako administratívne jednotky a ich hranice ako administratívne hranice, 
čím chceme zdôrazniť ich významovú odlišnosť od funkčných priestorových jednotiek 
reprezentovaných funkčnými mestskými regiónmi. 
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Obr. 14: Regionálna sieť FMR01-B podľa Bezáka (2014) 

 
 

Pre FMR Prievidza platí, že jeho hranice sú rovnaké na úrovni A, B aj C, preto aj v 

ďalších častiach budeme uvádzať len FMR Prievidza. Pri porovnaniach s inými 

regiónmi budeme uvažovať o úrovni FMR01-B. Zároveň platí, že FMR Prievidza sa 

vyznačuje pomerne veľkou stabilitou v čase, pretože jeho hranice boli totožné aj v 

regionálnych systémoch vyčlenených na základe populačných cenzov v rokoch 

1991 a 1980. FMR Prievidza je výnimočný aj tým, že jeho hranice sú totožné s 

hranicami okresu Prievidza.  

 

V tomto zmysle by sme pri regionálnej populačnej analýze mohli hovoriť aj o okrese 

Prievidza. Zachováme však označenie FMR Prievidza, a to jednak kvôli 

komparabilite s inými regiónmi, a zároveň kvôli vnútornej štruktúre regiónu, v ktorej 

budeme hodnotiť populačné procesy.  

 

Využitie dochádzky ako regionalizačného kritéria pri delimitácii FMR nie je 

samoúčelné. Je totiž oveľa pravdepodobnejšie, že pri zachovaní miesta práce sa 

zmena miesta bydliska uskutoční v rámci regiónu, ako cez jeho hranicu. 

Rozhodujúca časť medziregionálnych migrácií je teda spojená so zmenou miesta 

práce, resp. s pracovnými ambíciami migranta, zatiaľ čo vnútroregionálne migrácie 

sú prevažne motivované snahou bývať v kvalitnejšom životnom prostredí, vo väčšej 

domácnosti či väčšom súkromí. Tieto motívy sa spájajú najmä so zmenou rodinného 

stavu či sociálneho statusu jednotlivca (Bezák 2000).  
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3.3.4. Dáta  

 

Do analytickej časti vstupuje viacero rôznorodých štatistických databáz, pričom 

všetky použité sú voľne dostupné databázy Štatistického úradu Slovenskej 

republiky (ďalej ŠÚSR). Výnimkou sú úmrtnostné tabuľky, ktoré tiež vychádzajú z 

dát ŠÚSR, ale voľne sprístupnené sú na stránkach Výskumného demografického 

centra (ďalej VDC).  

 

Pri každom type databáz sme sa snažili získať najaktuálnejšie dostupné údaje. 

Vzhľadom na to, že pri malých referenčných populáciách jednotlivých obcí je 

potrebné eliminovať dopady krátkodobých výkyvov spôsobených jednotlivými 

demografickými udalosťami, ktoré by inak mohli skresliť dlhodobé vývojové trendy, 

pri výpočtoch viacerých ukazovateľov sme vychádzali z priemeru za dlhšie časové 

obdobie.  

 

Na uvedené databázy sa v ďalšom texte odvolávame pomocou čísel, pod ktorými 

sa uvádzajú v nasledovnom zozname: 

 

1. Počet obyvateľov jednotlivých obcí za jednotlivé roky obdobia 2010-2017. 

(Bilancia pohybu obyvateľstva, Datacube ŠÚSR) 

 

2. Počet obyvateľov podľa jednoročných vekových kategórií na úrovni 

jednotlivých obcí za jednotlivé roky obdobia 2010-2017. (Datacube ŠÚSR) 

 

3. Počty prisťahovaných a vysťahovaných na úrovni jednotlivých obcí podľa 

vekových kategórií za jednotlivé roky obdobia 2010-2017. (Bilancia pohybu 

obyvateľstva, Datacube ŠÚSR) 

 

4. Počty živorodených a zomrelých na úrovni jednotlivých obcí za jednotlivé roky 

obdobia 2010-2017. (Bilancia pohybu obyvateľstva, Datacube ŠÚSR) 

 

5.  Úmrtnostné tabuľky pre jednoročné vekové kategórie platné pre rok 2017 

(VDC) 

 

Hoci takmer všetky použité údaje pochádzajú priamo zo ŠÚSR, v jednotlivých 

databázach sú zverejňované v rôznych formách a jednotlivé obce sú evidované pod 

rôznymi kódmi. Preto pred samotnou analýzou prebehla dôkladná kontrola a 

harmonizácia dát.  
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3.3.5. Metódy 

 

Vychádzajúc z údajov o počte obyvateľov podľa jednoročných vekových kategórií 

[2] bola zostavená databáza obcí s celkovým počtom obyvateľov (stredný stav, teda 

k 1. 7.) v roku 2017 a počtami obyvateľov podľa vekových kategórií 0-2, 3-5, 6-14, 

15-24, 25-64 a 65 a viac rokov. Do týchto vekových kategórií boli agregované počty 

obyvateľov podľa jednoročných vekových intervalov. Hoci sa prechod medzi 

jednotlivými fázami životného cyklu u jednotlivcov môže líšiť, uvedené intervaly 

vychádzajú zo štandardného vyčlenenia fáz podľa vzťahu k procesu vzdelávania, 

resp. dopytu po verejných službách, a ekonomickej aktivity, a to takto: 

 

0-2 r. –  deti (dojčatá a batoľatá), bez dopytu po vzdelávacích verejných 

službách, prípadne dopyt po detských jasliach; zvýšený dopyt po 

zdravotníckych službách 

3-5 r. –  deti vo veku predprímárneho vzdelávania, dopyt po materských 

školách, zvýšený dopyt po zdravotníckych službách 

6-14 r. –  deti v procese primárneho vzdelávania (základné školy), postupný 

pokles dopytu po zdravotníckych službách 

15-24 r. –  osoby vstupujúce do produktívneho veku, väčšina však ostáva v 

procese sekundárneho (stredné školy, učilištia) a terciárneho (vysoké 

školy) vzdelávania, rastúca pravdepodobnosť výraznejšej priestorovej 

mobility (dochádzka za vzdelaním, sťahovanie), pokračujúci pokles 

dopytu po zdravotníckych službách  

25-64 r. – osoby v produktívnom veku, väčšina aktívna na trhu práce12, najmä 

v nižšom strednom veku vysoká pravdepodobnosť migrácií, nízky dopyt 

po zdravotníckych službách, hoci na hornej hranici tohto intervalu už 

dopyt výraznejšie vzrastá; 

65 a viac r. – osoby v poproduktívnom veku (s vzrastajúcim vekom postupne 

klesajúci podiel pracujúcich dôchodcov), minimálne, avšak špecifické 

záujmy v oblasti vzdelávania (univerzity tretieho veku), zvýšený dopyt 

po verejných sociálnych a zdravotníckych službách. 

 

Všetky uvedené údaje s výnimkou úmrtnostných tabuliek, ktoré boli zostavené za 

celú populáciu SR, sme pracovali s údajmi za jednotlivé obce. Tie sme následne 

agregovali do vyšších územných jednotiek (FMR Prievidza, SR). 

 

 
12 Štandardne sa za hornú hranicu produktívneho veku považuje vek 59 rokov. Najmä v západných 
krajinách, kde populačné starnutie prebieha už dlhšie, sa táto hranica posunula vyššie a na potrebu 
takéhoto uvažovania upozorňuje čoraz viac odborníkov aj u nás. Tento posun reflektuje aj postupné 
zvyšovanie veku odchodu do dôchodku. Keďže súčasťou tejto štúdie je aj prognóza do roku 2030, 
rozhodli sme sa uplatniť hranicu posunutú vyššie, a to do veku 64 rokov. 
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Pre lepšiu prehľadnosť a jednoduchšiu identifikáciu relatívnych zmien váhy 

jednotlivých vekových kategórií bol ku každej vekovej kategórii vypočítaný aj jej 

relatívny podiel na celkovom počte obyvateľov danej priestorovej jednotky (obr. 15).  

 
Obr. 15: Ukážka databázy z populačnej analýzy a prognózy 

  

 
 

Tvorba populačných prognóz pre malé populačné jednotky, akými sú vo 

všeobecnosti obce13  SR, so sebou prináša viaceré riziká. Veľká pozornosť bola 

preto ešte pred samotným modelovaním venovaná výberu vhodnej metódy a 

následnej adaptácii a kompatibilizácii vstupných dát.  

 

Hoci ide o pomerne prácnu a na výpočty časovo náročnú metódu, vzhľadom na 

podmienky tejto prognózy bola zvolená kohortno-komponentná metóda so 

zahrnutím vnútornej migrácie. Tá vychádza z predpokladu, že počet X obyvateľov 

narodených v roku A sa bude v roku A+1 rovnať počtu X – počet zomrelých [4,5] – 

počet vysťahovaných + počet prisťahovaných [3]. Na tomto princípe je možné 

pomerne presne odhadnúť vývoj jednotlivých vekových kategórií pre nasledujúce 

roky. Vzhľadom na dostupnosť štatistických dát a charakter kohortno-komponentnej 

metódy, ako aj veľkosť uvažovaných populácií, bolo potrebné sa vysporiadať s 

viacerými sekundárnymi problémami. 

 

Pri vstupných ukazovateľoch týkajúcich sa migrácie sme vychádzali z osemročného 

priemeru (2010-2017). Za očakávaný počet prisťahovaných a vysťahovaných do 

danej územnej jednotky v konkrétnej vekovej kategórii a v konkrétnom roku sme tak 

uvažovali priemerné ročné hodnoty za uvedené obdobie.  

 

Úmrtnostné tabuľky [5] uvádzajú, aký podiel obyvateľov konkrétnej (jednoročnej) 

vekovej kategórie v danom roku zomrie. Vzhľadom na odlišnú náklonnosť na 

 
13 V bežnej terminológii sa na Slovensku pojmom obec označuje vidiecka obec a obec so štatútom 
mesta sa označuje jednoducho ako mesto. V tejto štúdii však zachovávame odbornú terminológiu, 
kde pojem obec používame tak pre mestské ako aj vidiecke obce. Ak ide len o obce bez štatútu 
mesta, budeme používať pojem vidiecka obec, v prípade myšlienok smerovaných len na obce so 
štatútom mesta budeme uvádzať pojem mesto. 
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mortalitu u mužov a žien (ženy sa v priemere dožívajú vyššieho veku ako muži) sa 

osobitne uvádzajú pre mužov a osobitne pre ženy. Logické by tak bolo očakávane 

počty preživších počítať osobitne za mužov a za ženy. V tomto prípade by však bolo 

nevyhnutné už beztak malé populácie ešte viac fragmentovať, a rovnako by bolo 

potrebné uvažovať osobitne o migrácii mužov a žien, čo by pri malých štatistických 

vzorkách neúmerne zvyšovalo riziko, že náhodná alebo výnimočná demografická 

udalosť skreslí celú očakávanú trajektóriu vývoja. Populácie sme preto nedelili, ale 

na základe podielu mužov a žien v každej vekovej kategórii a každej obci sme 

vypočítali vážený priemer hodnôt z úmrtnostnej tabuľky. Takýto prístup síce 

nevylučuje menšie odchýlky oproti skutočnosti, ale výrazne eliminuje vyššie 

uvedené extrémne odchýlky spôsobené náhodnou alebo výnimočnou 

demografickou udalosťou. 

 

Na základe vyššie uvedeného bolo možné projektovať, ako sa bude v jednotlivých 

územných jednotkách vyvíjať populačná veľkosť už existujúcich kohort. Potrebné 

však bolo projektovať aj veľkosť novovznikajúcich kohort – počet detí, ktoré sa v 

konkrétnej obci narodia v konkrétnom roku projekcie (teda každoročne od roku 2018 

až do roku 2030). Najjednoduchším spôsobom by bolo odhadnúť počet narodených 

detí extrapolovaním vývoja za posledné roky. Takýto prístup by však nezohľadnil 

vývojové zmeny spôsobené migráciou. Faktom je, že najväčšiu tendenciu migrovať 

(najmä v zmysle medziregionálnej migrácie) majú jednotlivci približne vo veku, v 

ktorom majú zároveň najväčšiu plodnosť (cf. Novotný 2019). Migrácia teda 

spôsobuje aj priestorovú redistribúciu reprodukčného potenciálu obyvateľstva (cf. 

Gazda a Novotný 2014).  

 

Keďže drvivá väčšina detí sa rodí matkám vo veku 20-39 rokov, v prognóze sme 

vypočítali pre každú obec mieru fertility tak, že priemerný počet narodených detí za 

jednotlivé roky obdobia 2010-2017 [4] sme dali do pomeru k priemernému počtu 

žien vo veku 20-39 rokov za jednotlivé roky rovnakého obdobia. Následne, na 

základe už v predošlom kroku odhadnutého počtu žien v tejto vekovej kategórii v 

jednotlivých rokoch sme odhadli počet narodených detí pre každú sledovanú 

územnú jednotku v jednotlivých rokoch obdobia 2018-2030, čo predstavuje veľkosť 

populačných kohort narodených v jednotlivých rokoch prognózy. Následne sa ďalší 

vývoj týchto kohort odhadol na základe prognózovaného počtu vysťahovaných, 

prisťahovaných a zomrelých.   

 

Do úvahy sme pritom brali len vnútornú migráciu, nie medzinárodnú. Slovensko 

štatisticky vykazuje kladnú bilanciu medzinárodnej migrácie. Do analýzy sme ju 

však z viacerých dôvodov nezahrnuli. Hlavný dôvod je odlišná metodológia 

evidencie vnútornej a medzinárodnej migrácie, kvôli čomu dáta o oboch typoch 

migrácií nie sú kompatibilné. Ďalším dôvodom je fakt, že vývojové trendy 
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medzinárodnej migrácie, aj pod vplyvom uvoľňovania politiky zamestnávania 

cudzincov, práve v súčasnosti dynamicky prechádzajú výraznými zmenami. Taktiež 

jej budúci vývoj bude podmienený politikou štátu, medzinárodnou ekonomickou 

situáciou a podobne. Na základe údajov za predošlé roky tak nie je možné 

spoľahlivo odhadnúť budúci vývoj.  

 

Medzinárodnú migráciu tak možno vnímať ako jeden zo spôsobov kompenzácie 

úbytku počtu obyvateľov v konkrétnych regiónoch SR, avšak nepovažujeme ju za 

vhodný jav na zahrnutie do prognózy. V neposlednom rade sme do úvahy brali aj 

fakt, že hoci medzinárodná migrácia má aj na Slovensku rastúcu tendenciu, na 

úrovni jednotlivých obcí ide v priemere o nesmierne malú štatistickú vzorku, na 

základe ktorej nie je možné robiť korektné odhady (tie je možné robiť za celé 

Slovensko, prípadne na úrovni vyšších regionálnych jednotiek).  

 

3.3.6. Výsledky 

 

Rast počtu obyvateľov Slovenska sa od populačnej explózie po 2. svetovej vojne, 

hoci s istými výkyvmi, kontinuálne spomaľuje. V súčasnosti síce Slovensko 

zaznamenáva prirodzený prírastok obyvateľstva, avšak krátko po roku 2000 už 

došlo k situácii, kedy viac ľudí zomrelo ako sa narodilo a počet obyvateľov krajiny 

štatisticky rástol len vďaka medzinárodnej migrácii. V súčasnosti tak možno hovoriť 

o kulminácii počtu obyvateľov.  

 

Už v priebehu najbližších rokov sa očakáva, že Slovenská populácia začne 

vykazovať prirodzený úbytok, ktorého intenzita bude rásť. Tento stav 

pravdepodobne bude dlhodobý, v spoločnosti nebadať javy, ktoré by nastolené 

demografické trendy výrazne zvrátili. Očakáva sa, že prirodzený úbytok bude príliš 

veľký nato, aby ho dokázala plne kompenzovať medzinárodná migrácia. 

 

Od roku 1996 až do súčasnosti teda dochádza k veľmi miernemu rastu populácie 

SR14 (obr. 16). To však nemožno tvrdiť o FMR Prievidza ani o meste Prievidza. Už 

v priebehu 90. rokoch minulého storočia je zreteľný pokles počtu obyvateľov mesta. 

Ten je pomerne intenzívny a kontinuálny. Na druhej strane obvod FMR Prievidza 

zaznamenáva veľmi mierny populačný rast, ktorý vrcholí okolo roku 2010.  

 

 

 

 

 
14 Pokles je štatisticky zaznamenaný medzi rokmi 2000 a 2001, a 2010 a 2011. Nejde však o náhle 
výkyvy demografických trendoch, len o štatistické korekcie počtu obyvateľov na základe údajov 
zistených v sčítaniach uskutočnených v rokoch 2001 a 2011. 
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Obr. 16: Vývoj počtu obyvateľov vyjadrený indexom rastu v období 1996 – 2017 

 
 

Z hľadiska urbánneho vývoja možno konštatovať, že v rámci regiónu dochádza k 

decentralizácii obyvateľstva15. Z pohľadu samotného mesta tento proces vyznieva 

negatívne, avšak nemusí tomu byť tak. Po desaťročiach riadenej urbanizácie a 

centralizácie obyvateľstva začal v priebehu 90. rokov a najmä v ich druhej polovici 

v regiónoch takmer všetkých väčších miest prebiehať proces decentralizácie 

obyvateľstva s postupne rastúcou intenzitou (Novotný 2011).  

 

Takýto vývoj z pohľadu jadra regiónu môže mať negatívny dopad na príjmy 

samosprávy, čo sa bezprostredne dotklo aj Prievidze pri poklese počtu obyvateľov 

pod 50 00016. Z pohľadu vývoja mesta ako regionálneho centra k výrazným zmenám 

nemusí dochádzať. Práve využitý koncept funkčných mestských regiónov umožňuje 

predpokladať, že väčšina ľudí, ktorí sa presťahujú z jadra regiónu do jeho obvodu, 

ostáva s jadrom výrazne spätá pracovne, ale aj sociálne a kultúrne. Z pohľadu 

mesta Prievidza preto možno vnímať negatívne fakt, že aj región ako celok je 

populačne úbytkový, a to na rozdiel od Slovenska, ktoré zaznamenáva mierny 

prírastok obyvateľstva. Región teda zjavne stráca obyvateľstvo na úkor iných 

regiónov, čo z pohľadu urbánneho vývoja možno vnímať ako dekoncentráciu 

obyvateľstva z regiónu. Podľa analýzy Gazdu (2013) k zmene z koncentrácie na 

 
15 Tento jav je často označovaný aj pojmom suburbanizácia. V záujme zachovania jednoznačnej 
terminológie (tab. 1) budeme v tejto štúdii pojmom suburbanizácia označovať štádium urbánneho 
vývoja a pojmom decentralizácia proces preskupovania sa obyvateľstva z jadra regiónu do jeho 
obvodu.  
16 http://www.prievidza.sk/spravodajstvo/prievidzi-hrozi-ze-pride-o-600-tisic-eur-pre-rozdiel-v-statistickej-
evidencii/ 
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dekoncentráciu došlo práve medzi rokmi 1995 a 1996. V zmysle modelu štádií 

urbánneho vývoja sa tak región medzi týmito rokmi presunul zo štádia 

suburbanizácie do štádia dezurbanizácie, v ktorom sa nachádza dodnes. Zároveň 

Gazda (2013) preukazuje, že rozhodujúcim komponentom celkového vývoja 

obyvateľstva je migrácia. Práve vďaka zápornej migračnej bilancii dochádza v 

regióne k úbytku obyvateľstva. Prirodzený prírastok obyvateľstva tieto straty 

spočiatku aspoň čiastočne kompenzoval, avšak prírastok sa v roku 2001 zmenil na 

úbytok, a tak aj prirodzený úbytok začal prispievať k celkovému úbytku 

obyvateľstva. Prirodzený úbytok bol prekvapivo zaznamenaný skôr v obvode, 

pričom jadro dosahovalo prirodzený prírastok, hoci málo intenzívny aj v ďalších 

rokoch a mierny prirodzený úbytok začalo vykazovať až od roku 2012. 

 

Populačný úbytok v regióne poháňaný najmä migračným úbytkom tak priamo 

negatívne vplýva aj na pozíciu mesta Prievidza ako regionálneho centra a môže 

indikovať postupný prepad mesta v hierarchickom systéme slovenských miest. 

Tento vývoj však nezávisí len od samotného vývoja v meste a regióne Prievidze, 

ale rovnako aj od vývoja v ostatných väčších slovenských mestách a ich regiónoch. 

Trendy z obdobia od roku 1996 sa do roku 2030 zrejme ešte zintenzívnia. 

Vypracovaná prognózna naznačuje, že v roku 2030 bude mať Slovensko približne 

97 % zo súčasného počtu obyvateľov17  (obr. 17). V tom istom roku však región bude 

mať len 89 % súčasného počtu obyvateľov. Zatiaľ čo obvod regiónu si zo súčasného 

počtu zachová asi 94 % obyvateľov, v jadre to bude len 81 %. Z prognózy teda 

vyplýva, že z medziregionálneho pohľadu bude región vykazovať dekoncentráciu 

obyvateľstva a z hľadiska vnútroregionálneho decentralizáciu obyvateľstva. Oba 

procesy pritom budú prebiehať čoraz intenzívnejšie.   

 

Kým FMR Prievidza mal ešte v roku 2001 vyše 140 000 obyvateľov (hoci už v tom 

období bol pokles počtu zreteľný), vývojové trendy naznačujú, že v roku 2024 klesne 

počet obyvateľov pod 130 000 a v roku 2030 bude len tesne nad 120 000 (obr. 18). 

Počet obyvateľov regiónu klesal prakticky od začiatku sledovaného obdobia. V 

obvode regiónu mal však v dôsledku decentralizácie obyvateľstva pomerne dlho 

rastúci trend, keď z necelých 87 000 v roku 1996 vzrástol na vyše 89500 v roku 

2010. Od tohto roku však tiež klesá a vývojové trendy naznačujú, že v roku 2030 

bude počet obyvateľov regiónu len tesne nad 83 000.  

 

Najdramatickejší prepad od roku 1996 do roku 2030 zaznamená jadro regiónu, a to 

až o vyše 30 %. V roku 1996 mala Prievidza takmer 54 500 obyvateľov, no v roku 

2030 to bude len približne 37 600. Takýto pokles, ak nebude výraznejšie 

kompenzovaný medzinárodnou migráciou už môže mať výrazný vplyv na trh s 

nehnuteľnosťami, najmä s bytmi. Z pohľadu miestnej a regionálnej ekonomiky a trhu 

 
17 Tento scenár nepočíta s medzinárodnou migráciou.  
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práce je trend tiež negatívny, avšak výrazný úbytok obyvateľstva v jadre zmierňuje 

relatívne malý úbytok obyvateľstva v obvode regiónu. Negatívom však môže byť 

vyššia dopravná zaťaženosť územia, s čím súvisia zvýšené výdavky na dopravnú 

infraštruktúru či verejnú dopravu v rámci regiónu. 

 

Obr. 17: Projekcia vývoja počtu obyvateľov vyjadreného indexom rastu v období 2017 – 

2030 

 
 
Obr. 18: Vývoj počtu obyvateľov v období 1996 – 2017 a jeho projekcia do roku 2030 
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Zmena počtu obyvateľov mesta či jeho regiónu môže mať na samotné mesto, jeho 

funkcie či finančnú efektívnosť výrazný vplyv. Nemej dôležitá je však aj štruktúra 

obyvateľstva. V nasledujúcej časti sa zameriame na vekovú štruktúru obyvateľstva, 

ktorá do značnej miery determinuje dopyt po verejných službách a jej poznanie 

môže výrazne prispieť k efektívnosti plánovania investičných aktivít samosprávy. 

 

Zmeny vekovej štruktúry obyvateľstva sú prirodzenou súčasťou populačného 

vývoja. Reflektujú jednak dlhodobý trend poklesu intenzity prirodzenej reprodukcie 

obyvateľstva, jednak jeho rôzne krátkodobé výkyvy spôsobené externými faktormi 

(vojny, prírodné katastrofy, politické zmeny, migračné vlny, a pod.).  

 

Vývoj vo FMR Prievidza preto považujeme za vhodné hodnotiť v kontexte 

celoslovenských trendov (obr. 19). Tie ukazujú, že v roku 1996 bola v populácii 

pomerne silná zložka mladých ľudí narodených v 70. a 80. rokoch. Zároveň však 

bolo zrejmé, že počet živorodených detí každoročne kontinuálne klesá. To 

spôsobilo, že v súčasnosti (2017) je najsilnejšou populačnou zložkou obyvateľstvo 

v ekonomicky aktívnom veku okolo 40 rokov.  

 

Práve posun silnej populačnej skupiny mladých ľudí z roku 1996 do reprodukčného 

veku spôsobil, že počet narodených detí sa v posledných rokoch stabilizoval na 

úrovni okolo 60 000 ročne. S tejto silnej kategórie do vyššieho veku však bude počet 

detí klesať, čo jasne naznačuje aj prognóza pre rok 2030. Výrazne sa posilní podiel 

obyvateľstva v dôchodkovom veku a vo vyššom produktívnom veku, do ktorého sa 

presunú populačne silné ročníky mladých ľudí z roku 1996.  

 

Takýto vývoj síce možno vnímať krátkodobo pozitívne v zmysle zníženia nákladov 

na obyvateľstvo v predprodukčnom veku (výdavky na vzdelávanie, zdravotnú 

starostlivosť detí...), avšak z dlhodobého hľadiska ide o veľmi nepriaznivý vývoj, 

keďže na úkor detskej a produktívnej zložky sa posilňuje postproduktívna zložka 

obyvateľstva, ktorá sa vyznačuje výrazne zvýšenými nárokmi na sociálne služby, 

zdravotnú starostlivosť a iné. Rast podielu vyšších vekových kategórii na úkor 

nižších je a do roku 2030 bude na Slovensku pozvoľný, ale nezanedbateľný a 

kontinuálny.  
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Obr. 19: Veková štruktúra obyvateľstva Slovenska v rokoch 1996, 2017 a odhad pre rok 2030 

  
 

Vo FMR Prievidza (obr. 20) možno pozorovať najmä výrazný prepad detskej zložky 

obyvateľstva v roku 2017 oproti roku 1996. Ten by mal pokračovať aj v ďalšom 

období, avšak oveľa miernejším tempom. Naopak, rásť budú kategórie vo vyššom 

veku. Tento rast však bude miernejší, ako v prípade Slovenska ako celku. To 

poukazuje na výrazné migračné úbytky regiónu, ktoré sa najvýraznejšie prejavia v 

mladších vekových kategóriách, avšak dotknú sa aj početnosti obyvateľstva vo 

vyššom veku. Populácia regiónu tak bude výrazne starnúť. Kým v roku 1996 bol 

vekový medián18  v regióne, podobne ako na Slovensku, necelých 32 rokov, v roku 

2017 bol necelých 42 rokov a v roku 2030 bude dokonca vyše 48 rokov. Na 

Slovensku pritom do roku 2017 vzrástol len na 39 rokov a v roku 2030 bude 45 

rokov. 

 

Obr. 20: Veková štruktúra obyvateľstva FMR Prievidza v rokoch 1996, 2017 a odhad pre rok 

2030 

 

 
18 vek, ktorý rozdeľuje populáciu presne na dve polovice  
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Veľmi podobné trendy ako vo FMR Prievidza, avšak s ešte väčšou intenzitou možno 

pozorovať aj v samotnom meste Prievidza (obr. 21). Oproti roku 1996 do súčasnosti 

(r. 2017) výrazne klesla váha mladých vekových kategórií, ale aj obyvateľstva v 

strednom produktívnom veku. Naopak, oproti roku 2017 do roku 2030 sa očakáva 

pokles počtu obyvateľov prakticky vo všetkých vekových kategóriách s výnimkou 

obyvateľstva nad 70 rokov. Vekový medián v roku 1996 bol v Prievidzi ešte nižší 

ako na Slovensku či v regióne ako celku, a to len niečo vyše 30 rokov.  

 

Už v roku 2017 však presiahol vekový medián populácie mesta (necelých 43) 

hodnotu za región (necelých 42) a do roku 2030 zrejme narastie na hodnotu takmer 

50 rokov.  Tento nepriaznivý trend nedokáže kompenzovať ani o niečo priaznivejší 

vývoj zaznamenaný a očakávaný v obvode regiónu (obr. 22). Hoci aj tu je zreteľný 

posun silných vekových kohort do vyššieho veku, nedochádza k takému masívnemu 

zmenšovania jednotlivých kategórií.  

 

Vekový medián v obvode (obr. 22) regiónu dosiahol v roku 1996 hodnotu takmer 

presne 32 rokov, v roku 2017 takmer presne 42 rokov a v roku 2030 očakávame 

vekový medián na úrovni 49 rokov.   

 
Obr. 21: Veková štruktúra obyvateľstva mesta Prievidza v rokoch 1996, 2017 a odhad pre 

rok 2030 
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Obr. 22: Veková štruktúra obyvateľstva obvodu FMR Prievidza v rokoch 1996, 2017 a odhad 

pre rok 2030. 

 
 

Z grafov na obr. 6 – 9 je zrejmé, že vo FMR Prievidza ako celku, jeho jadre i obvode, 

bude postupne klesať podiel i počet obyvateľov v nižších vekových kategóriách, a 

to v prospech obyvateľstva vyššieho veku. Hoci je tento trend v súlade s 

celoslovenskými procesmi, jeho intenzita vo FMR Prievidza a jeho komponentoch 

je odlišná. Preto sa osobitne hodnotíme vývoj počtu obyvateľov vybraných vekových 

kategórií, ktorých vymedzenie je vysvetlené v časti Metódy. 

 

Počet dojčiat vo FMR Prievidza v priebehu 90. rokov 20. storočia pomerne prudko 

klesal, a to najmä vďaka úbytku v obvode regiónu. Mesto Prievidza síce tiež 

zaznamenalo úbytok, avšak oveľa miernejší. To možno vnímať ako dôsledok 

centralizácie prevažne mladého obyvateľstva do jadra regiónu v období 

socialistickej industrializácie. Táto centralizácia doznievala aj začiatkom 90. rokov 

minulého storočia. Vyšší podiel mladých ľudí vo fertilnom veku v Prievidzi tak 

zabezpečil oproti obvodu regiónu relatívne stabilizovaný stav v počte pôrodov, a 

teda aj dojčiat v meste. V negatívnom vývoji počtu dojčiat v regióne možno 

pozorovať zvrat približne od roku 2004. Ide o trend, ktorý možno pozorovať prakticky 

na celom Slovensku. Možno ho vysvetliť realizáciou odložených pôrodov v početne 

silnej generácii ľudí narodených v 70. a 80. rokoch minulého storočia (Šprocha a 

Vaňo 2012). Toto obdobie, podobne ako na zvyšku Slovenska je len krátkodobé. K 

rastu počtu dojčiat dochádza približne do roku 2010 a následne k pozvoľnému 

poklesu, ktorý trvá do súčasnosti a možno ho vnímať ako doznievanie krátkodobej 

pozitívnej odchýlky.  

 

Zaujímavé je, že nárast počtu dojčiat v regióne zapríčiňuje najmä nárast v obvode, 

zatiaľ čo v meste Prievidza možno aj naďalej hovoriť skôr o stabilizovaných počtoch. 

Pravdepodobnou príčinou takéhoto zvratu, ktorý možno pozorovať vo viacerých 

väčších mestách na Slovensku, je obrat v migračných trendoch. Od začiatku nového 
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milénia začína dominovať decentralizácia obyvateľstva, mnoho mladých rodín sa 

pred narodením detí, alebo krátko po ňom rozhodne presťahovať z mesta na vidiek, 

z bytového domu do rodinného (cf. Novotný 2016).  

 

Na základe projekcie možno v najbližších rokoch očakávať prudší a neskôr 

pozvoľný, no kontinuálny pokles počtu dojčiat v regióne ako celku, jeho obvode aj 

jadre. Kým v roku 1996 žilo vo FMR Prievidza 4394 dojčiat, v samotnej Prievidzi 

1587 a v obvode 2807, v roku 2017, ešte stále pod vplyvom krátkodobého 

pozitívneho výkyvu to vo FMR Prievidza bolo 3449, v Prievidzi 1194 a obvode 2255 

dojčiat. V roku 2030 bude podľa prognózy žiť v regióne len 2044 dojčiat, z toho 540 

v Prievidzi  a 1504 v obvode. 

 
Obr. 23: Vývoj počtu obyvateľov vo veku 0 – 2 roky v období 1996 – 2017 a projekcia do 

roku 2030 

 
 

Obdobný vývoj ako u dojčiat možno pozorovať aj u detí vo veku 3 – 5 rokov, teda 

detí, u ktorých možno očakávať dopyt po predškolskom vzdelávaní. Na rozdiel od 

dojčiat, v prípade týchto detí možno koncom 90. rokov minulého storočia pozorovať 

výraznejší prepad počtu aj v samotnom jadre regiónu. Navyše, v Prievidzi je pokles 

počtu detí v tomto veku prakticky kontinuálny, pozitívne odchýlky sú štatisticky 

nevýznamné.  

 

V roku 1996 žilo v regióne 5693 detí vo veku 3 – 5 rokov. V meste Prievidza to bolo 

2292 detí a v ostatných obciach FMR Prievidza spolu 3310 detí. Do roku 2017 tieto 

počty poklesli na 3398 v regióne ako celku, 1089 v meste Prievidza a 2309 v obvode 

regiónu. Pri kontinuálnom poklese by mal počet troj až päťročných detí v regióne 

dosiahnuť 2235, z toho 606 by malo mať trvalý pobyt v jadre regiónu a 1629 v jeho 

obvode. 
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Obr. 24: Vývoj počtu obyvateľov vo veku 3 – 5 rokov v období 1996 – 2017 a projekcia do 

roku 2030 

 
 

Aj v prípade detí štandardne zapojených do primárneho vzdelávania, teda vo veku 

6 – 14 rokov je zreteľný pokles ich počtu (obr. 25). Hoci ide o kategóriu s výrazne 

väčším vekovým rozpätím ako v predošlých dvoch prípadoch, pokles počtu detí v 

tomto veku je v regióne ešte výraznejší, a to najmä vďaka poklesu v jadre. Naopak, 

pokles v obvode je oveľa miernejší, čo možno pripísať práve vplyvu decentralizácie 

obyvateľstva. Zároveň treba mať na zreteli, že vzhľadom na vyšší vek obyvateľov 

tejto kategórie sú trendy oproti predošlým dvom kategóriám posunuté do 

neskoršieho obdobia, a zároveň, väčšie vekové rozpätie prispieva k stieraniu 

krátkodobých výkyvov. 

 

Za jednu dekádu, od roku 1996 do roku 2015 klesol počet detí v tomto veku takmer 

na polovicu, z 19 800 na 10 154. V nasledujúcich rokoch možno badať pozvoľný 

nárast poštu týchto detí. Efekt nárastu počtu detí v dôsledku realizácie odložených 

pôrodov sa v nižších vekových kategóriách prejavil už skôr a v súčasnosti už 

doznieva, v prípade detí vo veku 6 – 14 rokov dochádza k miernemu nárastu až v 

posledných rokoch, pričom nárast by mal vrcholiť práve v rokoch 2019 – 2020 a 

následne sa očakáva návrat k pozvoľnému poklesu počtu detí v tomto veku, a to na 

hodnotu 8617 v roku 2030. 

 

Dramatický prepad počtu sa týka najmä mesta Prievidza, a to až takmer o dve 

tretiny. Z 8586 detí v roku 1996 poklesol do roku 2015 na 3109. Hoci aj tu sa zdá 

počet týchto detí po roku 2015 stabilizovaný, pričom do roku 2022 sa očakáva 

nevýrazný nárast o niekoľko desiatok detí, ku koncu prognózovaného obdobia sa 

bude počet detí v tomto veku v jadre opäť znižovať a v roku 2030 dosiahne 2544. 
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Oveľa miernejší je pokles počtu 6 – 14 ročných detí v obvode regiónu. Najnižšiu 

hodnotu po roku 1996, kedy dosiahol 11 214, zaznamenal už v roku 2014, a to 7029. 

V nasledujúcom období zaznamenáva mierny nárast s predpokladaným vrcholom v 

roku 2021, avšak ani v ňom počet nepresiahne 7500. Následne bude počet klesať 

až na 6073 v roku 2030.  

 

Uvedený vývoj nesie znaky decentralizácie, kde obvod získava obyvateľstva na 

úkor jadrového mesta. Možno tak predpokladať, že dramatický pokles počtu týchto 

detí v Prievidzi bude z pohľadu potrieb vzdelávacej infraštruktúry aspoň čiastočne 

zmierňovaný dochádzkou z obvodu, v ktorom bude pokles počtu detí pozvoľnejší. 

Možno totiž predpokladať, že značná časť sťahujúcich sa z mesta do jeho okolia  

mestom ostáva spätá, a to napr. aj školskou dochádzkou. Ani toto zmiernenie však 

nevyvracia fakt, že pokles počtu detí navštevujúcich základné školy je v posledných 

desaťročiach dramatický, a po súčasnej stabilizácii bude tento trend pokračovať, čo 

si vyžiada buď optimalizáciu školskej siete alebo výrazné navýšenie prostriedkov na 

udržanie súčasnej siete a veľkosti škôl.  

 
Obr. 25: Vývoj počtu obyvateľov vo veku 6 – 14 rokov v období 1996 – 2017 a projekcia do 

roku 2030 

 
 

So zmenšovaním sa vekových kohort navštevujúcich základné školy sa obce 

naprieč celým Slovenskom vysporadúvajú už dlhodobo. V poslednej dekáde sa 

pokles počtu potenciálnych študentov prejavil už aj na stredných školách a v 

poslednom období s ním zápasia už aj vysoké školy. Tomuto obrazu zodpovedá aj 

vývoj vo FMR Prievidza, kde vo vekovej kategórii potenciálnych stredoškolských a 

vysokoškolských študentov (vek 15 – 24 rokov) dochádza od začiatku nového 

milénia ku kontinuálnemu poklesu počtu. Jeho intenzita sa pritom začala zrýchľovať 

okolo roku 2009 (obr. 26). 
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Najvyšší počet obyvateľov v tomto veku bol vo FMR Prievidza v roku 1997, a to 24 

659. Do roku 2017 klesol na 13 379, pričom tento prudký pokles by sa mal zastaviť 

v roku 2021 na úrovni približne 11 500 obyvateľov. V roku 2030 by malo ísť o 

hodnotu 11602 obyvateľov. Vzhľadom na vývoj v predošlých vekových kategóriách 

však možno očakávať, že po roku 2030 dôjde k opätovnému výraznejšiemu poklesu 

počtu obyvateľov v tejto vekovej kategórii.  

 

Diferenciácia medzi jadrom a obvodom regiónu v tejto kategórii nie je výrazná. 

Tempo poklesu aj obdobie stabilizácie sú približne rovnaké v oboch komponentoch 

regiónu. 

 

Obr. 26: Vývoj počtu obyvateľov vo veku 15 – 24 rokov v období 1996 – 2017 a projekcia do 

roku 2030 

 
 

Z hľadiska trhu práce a potenciálu pracovnej sily je pre región rozhodujúci počet 

obyvateľov v produktívnom veku (25 – 64 rokov). Z hľadiska ľudského kapitálu, ako 

jedného z kľúčových faktorov regionálneho rozvoja v budúcnosti patria k základným 

poznatkom aj tendencie vývoja. 

 

Do produktívneho veku sa koncom 90. rokov a začiatkom nového milénia dostali silné 

ročníky ľudí narodených v 70. a 80. rokoch minulého storočia. Do poproduktívneho 

veku sa zároveň presúvali pomerne malé kohorty obyvateľov narodených koncom 

medzivojnového obdobia a počas 2. svetovej vojny. To spôsobilo, že napriek 

prudkému poklesu pôrodnosti, veková kategória obyvateľstva v produktívnom veku 

počtom obyvateľov rástla ešte aj v prvej dekáde nového tisícročia. Aj tento obraz 

platný pre celoslovenskú populáciu sa odzrkadľuje vo vývoji FMR Prievidza (obr. 27). 

Počet obyvateľov v produktívnom veku tu zo 72 318 v roku 1996 vzrástol na 83 692 
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v roku 201019. Od roku 2012 postupne dochádza k poklesu, ktorého intenzita rastie, 

keďže do produktívneho veku vstupujú čoraz menšie vekové kohorty narodené v 90. 

rokoch minulého storočia a zároveň, do poproduktívneho veku začínajú vstupovať 

silné ročníky z obdobia po 2. svetovej vojne. Výraznejšie zmiernenie poklesu teda 

nemožno očakávať ani po roku 2030, kedy by mal mať FMR Prievidza 66 203 

obyvateľov v produktívnom veku. 

 

Na vnútroregionálnej úrovni stoji za zmienku fakt, že kým v jadre regiónu začal počet 

obyvateľov v produktívnom veku klesať už od roku 2009, v obvode kulminoval až v 

roku 2014 a aj následný pokles je v porovnaní s jadrom menej intenzívny. Aj tento 

vývoj zodpovedá procesu decentralizácie obyvateľstva z jadra do obvodu regiónu. 

Počet obyvateľov v produktívnom veku v obvode tak rástol vďaka sťahovaniu z mesta 

Prievidza, v ktorom zase táto emigrácia prispela k skoršiemu a výraznejšiemu 

poklesu počtu obyvateľov tejto kategórie. 

 

Obr. 27: Vývoj počtu obyvateľov vo veku 25 – 64 rokov v období 1996 – 2017 a projekcia do 

roku 2030 

 
 

V úplnom protiklade s vývojom v mladších vekových kategóriách je vývoj obyvateľstva 

v poproduktívnom veku (obr. 28). Kým v roku 1996 bolo vo FMR Prievidza len 14 554 

obyvateľov vo veku 65 a viac rokov, v roku 2017 to bolo už vyše 23 000 obyvateľov, 

pričom najprudší nárast v tejto vekovej kategórii sa očakáva až v najbližších rokoch. 

V roku 2030 by mal počet ľudí v tomto veku stúpnuť na 30 173, čo je viac ako 

dvojnásobok oproti roku 1996. Oveľa výraznejší nárast v tejto kategórii pritom 

pozorujeme a očakávame v jadre regiónu. V Prievidzi dôjde od roku 1996 (3585 

 
19 Výraznejší pokles počtu obyvateľov tejto kategórie medzi rokmi 2010 a 2011 je zrejme spôsobený 
revíziou počtu obyvateľov podľa sčítania z roku 2011. Rastúci trend však pokračoval aj po roku 2011 
a zvrat nastal v roku 2012, odkedy dochádza ku kontinuálnemu poklesu počtu obyvateľov regiónu 
tejto kategórie. 
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obyvateľov) do roku 2030 (10 643 obyvateľov) k takmer strojnásobeniu počtu 

obyvateľov v poproduktívnom veku. Pritom už v roku 2017 (8001) bol tento počet 

oproti roku 1996 viac ako dvojnásobný. Takýto trend vývoja jednoznačne preukazuje 

potrebu budovania zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry pre staršie obyvateľstvo. 

Zároveň pre udržanie ekonomickej výkonnosti mesta a regiónu je nevyhnutné buď 

nahrádzať výpadok pracovnej sily migráciou, zásadné zvýšenie pridanej hodnoty 

práce, alebo rozvoj tzv. striebornej ekonomiky20.   

 
Obr. 28: Vývoj počtu obyvateľov vo veku 65 a viac rokov v období 1996 – 2017 a projekcia do 

roku 2030 

 
 

Ako preukázala analýza, výrazným faktorom formovania priestorového rozmiestnenia 

a štruktúry obyvateľstva v rámci regiónu je migrácia. Nejde o špecifikum 

hornonitrianskeho regiónu, ale všeobecný trend, ktorý sa dotýka najmä regiónov 

veľkých a stredne veľkých  miest. V krajinách ako Slovensko, kde sa hodnoty 

prirodzeného prírastku obyvateľstva blížia k nule, je zvyčajne migrácia rozhodujúcim 

faktorom populačného vývoja na vnútroregionálnej aj medziregionálnej úrovni. 

Novotný (2019) preukázal, že medziregionálna migrácia na Slovensku sa prejavuje 

čoraz výraznejšou priestorovou polarizáciou, ktorá je príznačná koncentráciou 

migračných tokov do širšieho regiónu Bratislavy, čo z pohľadu urbánneho vývoja 

možno vnímať ako fázu metropolizácie. Tento vývoj možno považovať za prirodzený 

a jeho intenzita je daná výraznými regionálnymi disparitami na Slovensku. Pre región 

Prievidze, podobne ako mnohé ďalšie urbánne regióny stredne veľkých a menších 

miest, resp. urbánne regióny v periférnych oblastiach (obr. 29) však tento vývoj 

znamená dlhodobé straty obyvateľstva, a to, ako dokumentuje Novotný (2019), straty 

obyvateľstva v predproduktívnom a nižšom produktívnom veku, a teda aj 

reprodukčnom veku, a zároveň obyvateľstva s najvyšším stupňom vzdelania.

 
20 https://www.iz.sk/sk/projekty/strieborna-ekonomika  
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Obr. 28: Migrácia vo funkčných mestských regiónoch Slovenska v období 1996-2016. Upravené podľa Novotný (2019)  
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Výsledkom je klesajúci počet obyvateľov a zároveň zhoršovanie vekovej štruktúry 

obyvateľstva, čo dokumentuje tab. 2. Na základe štúdie Novotného (2019) sa možno 

domnievať, že výzvou pre mesto Prievidza i jeho funkčný mestský región bude do 

budúcna aj udržanie, resp. zlepšovanie vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva, keďže 

na migračných úbytkoch regióny sa vo výraznej miere podieľajú migranti 

s vysokoškolským vzdelaním. 

 

Tab. 38 Skutočný a prognózovaný vývoj počtu obyvateľov v kategóriách podľa veku vo FMR 

Prievidza 

kat. územná jednotka 1996 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

s
p
o
lu

 

jadro (mesto 

Prievidza) 
54395 53475 51412 49994 47143 45585 41832 37624 

obvod 86926 87106 87826 89541 88824 89399 86550 83249 

FMR Prievidza 141321 141046 139238 137819 135967 134985 128382 120874 

0
 –

 2
  
 

jadro (mesto 

Prievidza) 
1587 1363 1180 1319 1110 968 741 540 

obvod 2807 2373 2071 2542 2256 1966 1694 1504 

FMR Prievidza 4394 3833 3251 3861 3366 2934 2436 2044 

3
 –

 5
  

jadro (mesto 

Prievidza) 
2292 1467 1157 1124 1152 1143 825 606 

obvod 3401 2614 2224 2325 2441 2274 1878 1629 

FMR Prievidza 5694 4126 3381 3449 3596 3417 2703 2235 

6
 –

 1
4
  

jadro (mesto 

Prievidza) 
8586 7203 4873 3460 3109 3148 3085 2544 

obvod 11214 10499 9050 7266 7045 7451 6950 6073 

FMR Prievidza 19800 17848 13923 10726 10154 10599 10035 8617 

1
5
 –

 2
4
  

jadro (mesto 

Prievidza) 
9784 9838 8912 7059 5040 3578 3168 3207 

obvod 14778 14041 13320 12380 10098 8249 8081 8395 

FMR Prievidza 24562 24152 22232 19439 15138 11827 11250 11602 

2
5
 -
 6

4
 

jadro (mesto 

Prievidza) 
28561 29621 30501 31131 29361 27268 23629 20084 

obvod 43757 46613 49402 52561 52667 51643 49191 46119 

FMR Prievidza 72318 75759 79903 83692 82028 78911 72819 66203 

6
5
 a

 v
ia

c 

jadro (mesto 

Prievidza) 
3585 3983 4789 5901 7371 9480 10384 10643 

obvod 10969 11198 11759 12467 14317 17817 18756 19530 

FMR Prievidza 14554 15328 16548 18368 21688 27296 29140 30173 

 

Z priestorového hľadiska je tiež zrejmé, že najväčším zdrojom migrantov v regióne 

budú aj do roku 2030 najväčšie mestá Prievidza a Handlová (obr. 30). Práve migrácia 

z týchto miest zrejme prispeje k očakávanému rastu obcí v jadrovej časti regiónu, 

resp. aspoň k stabilizácii počtu obyvateľov v tejto časti regiónu. Naopak, väčšina obcí 
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v periférnych častiach regiónu sa bude vyznačovať miernym, alebo aj výrazným 

úbytkom obyvateľstva. 

 

Obr. 30: Miera rastu obyvateľstva FMR Prievidza v období rokov 2017 – 2030.  

 

 
 

 

Demografický vývoj na Slovensku sa síce v súčasnosti javí ako stabilizovaný, v 

skutočnosti sa však negatívne trendy súvisiace s nízkou úrovňou prirodzenej 

reprodukcie a prakticky absentujúcou zahraničnou migráciu ešte len začnú 

prejavovať v najbližších rokoch. Prejaví sa to nielen v poklese celkového počtu 

obyvateľov, ale najmä veľmi nepriaznivými zmenami vekovej štruktúry obyvateľstva, 

a to tak z pohľadu pracovnej sily a ľudského kapitálu, ako aj záťaže verejných zdrojov 

na finančné, sociálne a zdravotnícke zabezpečenie obyvateľstva v poproduktívnom 

veku. 

 

Vývojové trendy vo FMR Prievidza v hrubých črtách tieto celoslovenské trendy 

kopírujú, avšak vďaka dlhodobo nepriaznivej migračnej bilancii sú vývojové trendy v 

regióne ešte nepriaznivejšie, a to obzvlášť v jadre regiónu. Celý región a obzvlášť 

jeho jadro, mesto Prievidza sa musí pripraviť na výraznejší úbytok obyvateľstva i jeho 

výrazné starnutie. Výnimkami v tomto vývoji je niekoľko obcí najmä v tesnom zázemí 

Prievidze, ktoré sú príjemcom migračných tokov z jadra regiónu.  
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Z pohľadu urbánneho vývoja možno konštatovať, že v posledných dvoch dekádach 

dochádzalo k dekoncentrácii obyvateľstva z regiónu a zároveň k decentralizácii z 

jadra do obvodu v rámci regiónu, pričom aktuálny vývoj nepreukazuje náznaky zmien 

a možno pokračovať, že tieto črty urbánneho vývoja budú pretrvávať aj v najbližších 

desaťročiach. Možno teda konštatovať, že región sa nachádza a bude nachádzať v 

štádiu dezurbanizácie.  

 

Z hľadiska záverov definovaných programom URBACT vypracovaná prognóza 

potvrdzuje fakt, že významná časť európskych miest zaznamenáva pokles 

obyvateľov.  Keďže tieto trendy budú mať nevyhnutne dopad na socio – ekonomický 

život miest, poskytovanie služieb v oblasti zdravotníctva, sociálne služby, bývanie a 

mestskú infraštruktúru, mestá musia nájsť odpovede na to ako napomôcť 

ekonomickému rozvoju v meste, zvýšiť konkurencieschopnosť miest, vytvárať 

pracovné miesta a bojovať s chudobou, a to všetko so zohľadnením stavu prírodných 

zdrojov. 

 

3.4. Príklady dobrej praxe v rámci URBACT pre riešenie 

problémov miest 

Cieľom programu URBACT nie je len financovať riešenie a aktivity v oblasti urbánnej 

agendy, ale aj prenos príkladov dobrej praxe a využitie výsledkov realizovaných 

projektov v rámci iných miest. Nasledujúca časť dokumentu popisuje vybrané 

opatrenia realizované v mestách, kde dochádza dezurbanizácii a v mestách, kde 

socio-ekonomická situácia bola významne ovplyvnená útlmom ťažby21. 

 

3.4.1. Participatívny prístup k tvorbe Strategického rozvojového 

plánu v meste Ostrava 

 
V roku 2016 mesto Ostrava pripravilo Strategický rozvojový plán mesta pre roky 

2017 – 2023. Oproti klasickým postupom pri príprave takýchto strategických plánov, 

hlavnou zmenou bolo nový komunikačný prístup a zapojenie obyvateľov do procesu 

tvorby a to pod novou zjednocujúcou značkou “fajnOVA”. Tvorbou plánu zo strany 

občanov bolo zabezpečené, že strategický dokument nebude predstavovať ďalší 

vytvorený dokument ale skutočný plán zohľadňujúci potreby občanov mesta. 

Celkovo bolo do tvorby tohto strategického plánu aktívne zapojených 250 expertov 

z rôznych oblastí mestského rozvoja a 20 000 občanov a návštevníkov mesta. 

Takýto rozsah zapojenia verejnosti, predstavuje v rámci Českej republiky. 

 

 
21 https://urbact.eu/good-practices/home, 15.05.2019 

https://urbact.eu/good-practices/home
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Vytvorenie kvalitného strategického plánu zároveň umožňuje konceptnejšie 

urbánne plánovanie v rôznych oblastiach, čím dochádza k zjednodušeniu výberu a 

realizácie najvhodnejších projektov pre mesto.   

 

V začiatkoch prípravy tohto strategického plánu bol vytvorený komunikačný plán a 

plán pre zapojenie širokého okruhu stakeholderov. Pôvodným plánom bolo zapojiť 

5 000 občanov mesta Ostrava, pričom celkovo sa do tvorby strategického plánu 

zapojilo 20 000 občanov. Proces tvorby plánu bol koordinovaný riadiacim výborom 

zloženým z poslancov mestského zastupiteľstva, ale aj ďalších expertov, pričom boli 

vytvorené pracovné skupiny pre jednotlivé oblasti. Veľmi dôležitou bola aktívna 

účasť primátora mesta, ktorý nebol len formálne zodpovedným za celkový proces 

prípravy strategického plánu ale osobne a aktívne priamo viedol viacero pracovných 

skupín. 

 
Participatívny prístup k tvorbe strategického plánu v rámci mesta Ostrava ukázal v 

stredoeurópskom priestore unikátny prístup k strategickému plánovaniu v rámci 

mesta. Celý proces prípravy strategického plánu bol realizovaný za úzkej 

spolupráce mestského zastupiteľstva, zamestnancov mesta, konzultantov, 

obyvateľov a návštevníkov mesta, ako aj podnikateľov. Pri jeho príprave bolo 

použitých niekoľko komunikačných a participatívnych nástrojov. Keďže každé 

väčšie mesto v Európe má alebo pripravuje strategický rozvojový plán, cieľom je 

taktiež ponúknuť spôsob akým sa strategický rozvojový plán pripravoval v Ostrave 

ako príklad dobrej praxe pre ďalšie mestá najmä v stredoeurópskom priestore. 

 

3.4.2. Strategické riadenie v kontexte riešenia dlhodobého 

poklesu a stagnácie v meste Altena 

 
Po zatvorení miestneho priemyslu, sa populácia v meste Altena  medzi rokmi 1975 

a 2014 znížila o 43 %. Vzhľadom na znižujúce sa zdroje a čoraz zložitejšie 

problémy, zmenilo mesta Altena svoje strategické ciele, aby sa zamerala skôr na 

kontrolu poklesu ako na  rast. Mesto preto upravilo svoje priority a užšie 

spolupracuje s občanmi. Mesto preto realizovalo niekoľko aktivít kam patria: 

Organizačná reštrukturalizácia ( napríklad znižovanie a rozdelenie zdrojov ), rozvoj 

občianskej spoločnosti (vrátane zapojenia stoviek dobrovoľníkov), hospodárska 

revitalizácia (napríklad prostredníctvom cestovného ruchu ) a integrácia utečencov. 

V roku 2015 sa prvýkrát od roku 1970 podarilo dosiahnuť rast populácie. Zlepšili sa 

mestské financie a nezamestnanosť klesla prvý krát za posledných 40 rokov. 

 

Národní a medzinárodní experti identifikovali mesto Altena ako príklad osvedčených 

postupov pri riešení mestského úpadku udržateľnými a prierezovými spôsobmi. 

Zmeny sa prejavili v integrácií plánovania hospodárskeho rozvoja, dopravných 
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funkcií, služieb vzdelávania a voľného času, integrovalo sa bývanie a sociálna 

starostlivosť pre dospelých. Rovnako dôležité bolo však posilnenie fóra občianskej 

spoločnosti (Stellwerk), kedy sa posilnil vplyv občianskej spoločnosti na strategické 

rozhodnutia, ktoré by správa mesta v minulosti urobila izolovane. Tieto akcie boli 

začlenené do strategického rámca vypracovaného v úzkej spolupráci s miestnym 

obyvateľstvom, ktorého výsledkom bola stratégia Altena 2015. 

 

V rokoch 2003 až 2005 získala Altena podporu od Bertelsmannovej nadácie na 

rozvoj participatívných iniciatív na vybudovanie medzigeneračného mesta, ktoré by 

zohľadňovalo potreby starnúceho obyvateľstva. Konzultanti v oblasti plánovania, 

architekti a akademici vytvorili komplexný prístup zameraný na analýzu a 

zohľadnenie názorov miestnych obyvateľov na budúcnosť ich mesta. Tento proces 

sa nazýval Altena 2015  a vyústil do strategického rozvojového rámca pre mesto, 

ktorý nebol riadený iba samotným mestom ale bol vytvorený v spojení 

s novovytvoreným partnerstvom organizácií občianskej spoločnosti.  

 

Prostredníctvom stratégie Altena 2015 sa mnohé problémy riešili integrovaným 

a kolaboratívnym spôsobom. Spoluprácou s občianskou spoločnosťou bolo možné 

znížiť počet škôl, škôlok, stredísk voľného času a neobývaných bytov tak, aby sa 

minimalizoval vplyv na životy ľudí. Miestna ekonomika dosiahla vysoký rast 

a prvýkrát za 40 rokov nezamestnanosť klesla a dosahuje 6,5 %. Finančné zdroje 

obce sú v súčasnosti stabilizované a vykazujú vyrovnaný rozpočet namiesto 

prognozóvania deficitu ako v predchádzajúcich desaťročiach. V roku 2015 sa 

populácia Altény po prvý raz zvýšila od 70 rokov minulého storočia. 

 
Príkladov dobrej praxe, zaujímavých pre mnoho miest, ktoré čelia dlhodobému 

úpadku je niekoľko: 

• Reštrukturalizácia verejných agentúr a služieb: Mesto Altena je príkladom, keď 

mesto obmedzilo služby a zaviedlo nové mechanizmy riadenia, pričom znížilo 

počet zamestnancov o 20 % a dohodlo zdieľanie zdrojov zo susedným mestom. 

• Ekonomická revitalizácia: Altena má niekoľko príkladov v ktorých sa vďaka 

inovatívnej spolupráci s miestnymi aktérmi vrátane turistického, pohostinského 

a maloobchodného podnikania ( koprodukčné mesta zajtrajška) vytvorili nové 

podniky, vrátane sociálnych podnikov, 

• Rozvoj občianskej spoločnosti: Investície do dobrovoľného sektora majú na 

mesto naďalej pozitívne vplyvy. Dnes viac ako 500 pravidelných dobrovoľníkov 

všetkých vekových skupín prispieva k širokej škále služieb v rámci mesta 

• Integrácia azylových domov: Mesto Altena sa pripravilo na príchod utečencov 

s organizáciami občianskej spoločnosti a teraz je uznávaným príkladom 

dobrého postupu pri spájaní mesta s  občianskou spoločnosťou a integráciou 

utečencov. 
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3.4.3. Revitalizácia centra mesta v baníckom meste Heerlen 
 

Holandské mesto Heerlen bol kedysi prosperujúcim centrom uhoľného priemyslu, 

kde po uzavretí baní došlo k výraznému hospodárskemu poklesu. V posledných 

desaťročiach preto boli realizované investície do kultúrneho sektora a rastúceho 

odvetvia služieb. Mesto Heerlen bolo taktiež výrazne aktívne v podpore revitalizácie 

a v roku 2013 založilo Heerlen Mijn Stad (Heerlen My City), ktoré spája rôzne 

zainteresované strany, aby pracovali na zvýšení atraktivity mesta. 

Mesto Heerlen sa zapojilo do siete URBACT CityCentreDoctor Network s cieľom 

zvýšiť občiansku participáciu na premene mesta. V roku 2016 mesto zriadilo 

miestnu skupinu URBACT a uskutočnilo dôkladnú analýzu aktuálneho stavu vo 

vzťahu k verejným priestranstvám a ich využitiu a prieskum medzi obyvateľmi. Na 

základe tejto analýzy a prieskum mesto spolu s ďalšími zainteresovanými stranami 

pripravilo návrh 26 opatrení vrátane: transformácie voľných nehnuteľností pre 

kreatívne odvetvia; transformáciu mestských námestí; zlepšenie stavu zelene; 

obnovy fasád budov; podpory tzv. street artu; umožnenie celoročných verejných 

podujatí; a podpory tzv. „mestského laboratória“.  

S podporou CityCentreDoctor Heerlen otestoval navrhované opatrenia, 

prostredníctvom krátkodobých testovacích opatrení. Najvýznamnejším bol Hotel 

Park Urbana v lete 2017. Miestna skupina čerpala inšpiráciu pre verejné 

priestranstvá z miest zapojených do siete CityCentreDoctor ako napr. Medina del 

Campo (ES), Nort-sur-Erdre (FR) a San Donà di Piave (IT). 

Hotel Park Urbana predstavuje bezplatný, otvorený park vytvorený v centre mesta 

na ulici „Vijf Pleintjes“ (päť štvorcov). Projekt, koordinovaný miestnou skupinou 

URBACT, v spolupráci so susednými podnikmi, prilákal davy ľudí, aby si užili 

rozsiahlu zeleň, reštauráciu, piano bar, nočný klub a wellness kúpele. Spätná väzba 

bola tak pozitívna, že sa vytvorila oficiálna nadácia, ktorá organizuje budúce 

formovanie verejných priestranstiev.  

Zhodnotenia týchto projektov ukázali, že od zapojenia sa do siete CityCentreDoctor 

je v centre mesta Heerlen oveľa viac zelene a možností pre voľnočasové aktivity, 

čo priťahuje ľudí do centra mesta. Meston Heerlen získalo vďaka realizácii 

jednotlivých opatrení ocenenie URBACT Good Practice. 

3.4.4. Masterplan Korneuburg 2036  

 

Počas piatich rokov spolupráce občania a predstavitelia mesta vypracovali 

holistickú stratégiu budúceho mestského rozvoja mesta Korneuburg v Rakúsku. Na 
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základe sformulovanej vízie mesta bol vypracovaný ,,Master plan Korneuburg 

2036´´, ktorý obsahuje viac ako 100 vykonávacích opatrení pre deväť oblastí 

mestského život, kam patrí: mestské plánovanie, ekonómia, vzdelávanie, mobilita, 

energia, participácia a komunikácia, sociálna oblasť, voľný čas a kvalita života, ako 

aj kultúra. Nakoniec bola vypracovaná charta pre participáciu občanov, t.j. dohoda 

o budúcej spolupráci, ktorá vytvára základ pre dlhodobú spoluprácu mesta a 

občanov.   

 

Projekt začal s návrhom cieľov trvalo udržateľného rozvoja miest ilustrovaním 

obrazu o tom, ako by malo mesto udržateľné vo všetkých segmentoch mestského 

života vyzerať v budúcnosti. Hlavný plán zohľadňuje všetky dimenzie mestského 

života (plánovanie miest, vzdelávanie, mobilita, ekonómia, energia, účasť a 

komunikácia, sociálne otázky, voľný čas a kvalita života, ako aj kultúra) a preto sa 

líši od ostatných rozvojových stratégií, ktoré sa často zameriavajú na územné 

plánovanie alebo hospodársky rozvoj.  

 

Pri vypracúvaní týchto rozvojových cieľov a vykonávacích opatrení sa ukázalo, že 

politické, environmentálne a sociálne podmienky sa môžu časom meniť a že je 

rovnako dôležité navrhovať flexibilné a adaptívne nástroje (tzv. dynamické 

dokumenty), ako aj vzdelávacie štruktúry a inštitúcie, ktoré umožňujú neustále 

prispôsobovanie sa meniacim sa rámcom.  

 

Keďže vyššie uvedený proces bol iniciovaný občianskou iniciatívou, participatívny 

prístup je ústredným prvkom tohto procesu tvorby masterplánu. Občania 

a zástupcovia mesta boli rovnako zastúpení v riadiacom výbore, rovnako ako aj 

odborníci z rôznych odborov. Pozitívnymi faktom bolo, že fluktuácia medzi členmi 

výboru bola pomerne nízka. Všetci účastníci, ktorí sa dobrovoľne zaviazali k 

projektu na také dlhé obdobie, strávili na projekte omnoho viac času a úsilia, ako by 

si vyžadovali ich bežné povinnosti. Projekt sa nakoniec z občianskej iniciatívy 

vyvinul do rozsiahleho participačného procesu, do ktorého sú zapojené všetky 

skupiny mestských aktérov. 

 

Udržateľnosť a odolnosť mestských systémov vo veľkej miere závisí od schopnosti 

mestských aktérov interagovať, premýšľať a spolupracovať, ako aj od neustáleho 

prispôsobovania a transformácie ich inštitucionálnych štruktúr. Na základe 

skúseností mesta Korneuburg by sa iné mestá mohli inšpirovať návrhom 

dlhodobých dohôd o spolupráci medzi verejnosťou a mestom, ako aj novými 

formami participácie občanov na správe veci verejných. Skúsenosti s tvorbou 

scenárov ako základu pre tvorbu stratégie môžu byť taktiež zaujímavé a využiteľné 

aj pre ďalšie mestá. 
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5. Zoznam skratiek 
 

FMR Funkčný mestský región 

GHSL Global Human Settlement Layer 

ŠÚ SR Štatistický úrad SR 

UCLG Unitied Cities and Local Governments 

UGS Urban Governance Survey 

VÚC Vyšší územný celok 
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