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I ÚVOD
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Hnúšťa – je základný dokument
podpory regionálneho rozvoja na miestnej úrovni.
Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho
územia a o potreby jeho obyvateľov.
Zákon č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja uvádza pôsobnosť miest a obcí
pri podpore regionálneho rozvoja. Medzi tieto úlohy patrí aj vypracovanie, schvaľovanie,
zabezpečenie plnenia a pravidelné vyhodnocovanie plnenia Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja miest a obcí (ďalej len PHSR). Zákon definuje PHSR mesta a obce ako
strednodobý programový dokument, ktorý vypracúva mesto a obec na obdobie 10 až 20 rokov.
Vypracovaním PHSR mesto zároveň plní jeden zo základných princípov regionálnej
politiky Európskej únie a to princíp programovania, pod ktorým sa rozumie proces plánovania,
organizovania, rozhodovania a finančného zabezpečenia regionálneho rozvoja na rôznych
úrovniach od celoštátnej až po miestnu s cieľom dosiahnuť hospodársky rast a sociálny rozvoj.
PHSR mesta, územnoplánovacia dokumentácia a ďalšie rozvojové dokumenty mesta sú
zároveň aj podpornými dokumentmi pre predloženie žiadosti o poskytnutie finančnej podpory zo
strany štátu a z finančných zdrojov Európskej únie ako doplnkových finančných zdrojov na
podporu regionálneho rozvoja.
Nakoľko sa rozvojový dokument týka všetkých oblasti života mesta, pre zabezpečenie čo
najväčšej objektivity sme pri vypracovaní považovali za nutné, aby sa na jeho tvorbe
zúčastňovali zástupcovia čo najširšieho spektra verejného života mesta. Oslovili sme
podnikateľov, záujmové organizácie a obyvateľov nášho mesta na zapojenie sa do tvorby
strategickej časti PHSR. Rozvoj mesta nesúvisí len s aktivitami zabezpečovanými mestským
úradom a organizáciami v pôsobnosti mesta, ale aj s aktivitami podnikateľských subjektov,
občianskych združení, spolkov, klubov a aj obyvateľov mesta. Každý svojou prácou alebo
aktivitami vo svojom voľnom čase prispieva k jeho rozvoju.
Cieľom dokumentu je navrhnúť systematickú a funkčne trvalo udržateľnú rozvojovú
stratégiu, zameranú na realizáciu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta pri rešpektovaní
globálnych cieľov regionálneho rozvoja, resp. štátnej regionálnej politiky.
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Spracovatelia strategickej časti PHSR sa zúčastnili, či už prispením svojimi podnetmi
a návrhmi na pracovných stretnutiach alebo pripomienkovaním pracovných verzií analytických
a strategických častí jednotlivých oblasti PHSR:
Primátor mesta:

Mgr. Michal Bagačka

Viceprimátor:

Bc. Martin Pliešovský

Poslanci MsZ:

Ing. Danka Kiráľová
MUDr. Ladislav Lebeda
Jozef Škvarla

Prednostka MsÚ:

Ing. Anna Tóbiková

Odborná a podnikateľská verejnosť:

Mgr. Miroslava Bagačková
Terézia Berčíková
Marta Demeová
Mária Demeová
Mgr. Eva Fabová
PhDr. Margita Féderová
Mgr. Gabriela Fűssyová
Ľubomír Gajdoš
Mgr. Ľubica Henčová
JUDr. Mária Hrivnáková
Ing. Edita Jelmanová
Ing. Dušan Kiš
Ing. Ján Kolimár
Mgr. Janka Krištofová
Jarmila Kyseľová
PhDr. Roman Lebeda
Ing. Pavel Lulčo
Ing. Oľga Maciaková
Ing. Oľga Majeská
Ing. Vladimír Maslen
Ing. Ľubomír Merňák
Ing. Marian Michálik
Ing. Edita Moncoľová
Bc. Katarína Moncoľová
Jaroslav Obrtanec
Jaroslav Piliarik
Ing. Miroslav Porubiak
Ing. Gabriela Radičová
Ing. Beata Sihelská
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Milan Stieranka
Milan Tazberík
Pavel Trenčín
Ing. Jozef Turoň
Emília Vachová
Ing. Miriama Vachová
Marian Vojtek
PaedDr. Zuzana Vojteková
Pracovníci ARR PSK:

Ing. Marián Matvej
Ing. Leopold Miženko
Mgr. Katarína Rohaľová

Aj touto cestou vyjadrujeme poďakovanie všetkým, ktorí sa tvorby dokumentu zúčastnili,
za ich čas a podnety.

V Hnúšti, 30.06.2008
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1 Popis a význam dokumentu
Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho
územia a o potreby jeho obyvateľov.
Zákon č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja uvádza pôsobnosť obcí pri
podpore regionálneho rozvoja. Medzi tieto úlohy patrí aj vypracovanie, schvaľovanie,
zabezpečenie plnenia a pravidelné vyhodnocovanie plnenia programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce (ďalej PHSR). Zákon definuje PHSR mesta a obce ako strednodobý
programový dokument, ktorý vypracováva mesto a obec na obdobie 10 až 20 rokov.
Vypracovaním PHSR mesto zároveň plní jeden zo základných princípov regionálnej
politiky európskej únie a to princíp programovania regionálneho rozvoja na rôznych úrovniach
od celoštátnej až po miestnu s cieľom dosiahnuť hospodársky a sociálny rozvoj.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta je plánovacím dokumentom, ktorý
odpovedá na tri základné otázky:
1. Kde sme?
2. Kam sa chceme dostať?
3. Ako sa tam dostaneme?
Odpoveďou na prvú otázku poskytuje komplexný pohľad na súčasný stav, v ktorom sa
mesto nachádza. Na úrovni mesta je teda potrebné uskutočniť analýzu hospodárskeho,
sociálneho, environmentálneho rozvoja ako aj rozvoja kultúry , školstva, športu v meste, hlavné
smery ich vývoja, stanovenie cieľov a prioritných potrieb, strategické plánovanie rozvoja mesta
v strednodobom horizonte.
Odpoveď na druhú otázku predstavuje víziu, čiže obraz budúcnosti. Zamýšľame
dosiahnuť stav, kde sa mesto o 10-20 rokov chce dostať. Na definovanie vízie nadväzuje
stanovenie hlavného cieľa rozvoja a určenie špecifických cieľov a priorít v jednotlivých
oblastiach, ktorá vychádza z analýzy technickej infraštruktúry, sociálnej infraštruktúry,
občianskej vybavenosti, podnikateľského prostredia a z analýz životného prostredia, kultúry,
školstva ako aj ďalších oblasti.
Tretia otázka rozoberá a stanovuje opatrenia a aktivity, akčné a finančné plány ako aj
organizačné zabezpečenie, harmonogram realizácie a monitorovanie plnenia jednotlivých aktivít
v čase ich realizácie.
PHSR mesta, územnoplánovacia dokumentácia a ďalšie rozvojové dokumenty mesta sú
zároveň aj podpornými dokumentmi pre predloženie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory zo
strany štátu a zo zdrojov Európskej Únie ako doplnkových zdrojov na podporu regionálneho
rozvoju.
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Zosúladenie PHSR Hnúšťa s ďalšími relevantnými dokumentmi na rôznych úrovniach sa
riešili sériou komunikačných stretnutí so zástupcami mesta a odbornými tímami, ktoré
pripravovali rôzne sektorové/tematické koncepcie či stratégie, bola analyzovaná PHSR BB kraja
ako aj ďalšie zásadné, súvisiace materiály na národnej úrovni. Bola urobená analýza súladu
a v príprave, že niektoré veci v rozvojovej stratégii chýbali, boli do nej v rámci prijatej filozofie
prípravy dokumentu PHSR, doplnené. Tento proces prebiehal spolu so zapracovaním
pripomienok obdŕžaných v rámci komunikácie so širokou verejnosťou.
Podkladmi pre aktualizáciu PHSR boli:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta schválený v roku 2004
Územný plán mesta Hnúšťa schválený uznesením č.17/2004 dňa 03.03.2004
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK
NSRR Slovenskej republiky
Regionálny operačný program
OP Životné prostredie
OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
OP Zdravotníctvo
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
OP Vzdelávanie
OP Informatizácia spoločnosti
OP Doprava
Koncepcia rozvoja mesta Hnúšťa v tepelnej energetike November 2006
Podnety vznesené na pracovných stretnutiach k tvorbe PHSR
Podnety z radov občanov, podnikateľov a organizácií mesta k tvorbe PHSR

II ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA MESTA
Obrázok č. 1
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Foto: Letecký pohľad na mesto Hnúšťa

Geografická poloha
Riešeným územím je katastrálne územie mesta Hnúšťa pozostávajúce z katastrálnych
území miestnych častí Hnúšťa – Likier, Hačava, Brádno a Polom.

Hranica katastrálneho územia je vymedzená nasledovne:
Východiskový bod je v koryte rieky Rimavy južne od mestskej časti Likier. Hranica
prebieha smerom východným údolnou nivou Nižné Lúky, pretína železničnú trať, lomí sa
smerom severným, po 100 m mení smer na východ, prebieha korytom nepomenovaného ľavého
prítoku Rimavy, stúpa na hrebeň, 400 m severne od kóty Cigán (601 m. n. m.) sa lomí na sever,
prebieha hrebeňom, po 600 m sa lomí na juhovýchod, prebieha korytom Bradnianskeho potoka,
300 m východne od sútoku Bradnianskeho a Striežovského potoka sa lomí smerom severným,
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prechádza popri kótach 427 a 455 m.n.m. popri kóte Nemšiná (511,1 m.n.m.) a popri kóte 460
m.n.m., pretína v zákrute cestu II/526 Hnúšťa – Jelšava, po 300 m sa lomí smerom
severozápadným a neskôr mení smer na sever, prechádza úbočiami Rúbaň, Skalce, Zardanovo,
Klokočovo, Čierťaž, Pustatina, Kolešnice, schádza do údolia horného toku Blhu, prebieha
korytom Blhu až po jeho prameň, prudko sa lomí smerom južným, dosahuje kótu Paseka (990
m.n.m.), mení smer na západ, schádza do údolia Zárubného potoka, prebieha korytom tohto
potoka až do údolia Rimavy, pretína železničnú trať, mení smer na juh, oblúkom prebieha
údolnou nivou Rimavy, pretína Rimavu a cestu II/521 a smerom západným stúpa kolmo na
vrstevnice úbočím Murgašovo na hrebeň, oblúkom mení smer na juh, dosahuje kótu Ostrá 1011
m.n.m., prebieha smerom južným popri kóte Ohrablo (889 m.n.m.), klesá do údolia
nepomenovaného ľavého prítoku Klenovskej Rimavy, pretína cestu II/526 500 m východne od
obce Klenovec, pokračuje smerom juhozápadným plytkým údolím a neskôr hrebeňom popri
osade Patošovo a kóte Bodnárka (833 m.n.m.), lomí sa smerom juhovýchodným, prechádza
hrebeňom kótami 837, 836, 827 a 843 m.n.m. a kótou Železná tabľa (857 m.n.m.), kótou 864 a
882 m.n.m., severne od vrcholu Sinca (917 m.n.m.) sa lomí na východ až severovýchod, pod
kótou Burianka (758 m.n.m.) sa lomí na juhovýchod, prechádza dubovou stráňou kótou 626
m.n.m., schádza úbočím Kynceľovo do údolia Rimavy, pretína cestu II/531, schádza do údolnej
nivy a v koryte Rimavy dosahuje východiskový bod.
Poloha riešeného územia
Riešené územie sa podľa geomorfologického členenia Slovenskej republiky nachádza
v subprovincii vnútorných Karpát, v oblasti Slovenského Rudohoria, v rámci ktorého tu
vystupujú celky: Stolické vrchy, Revúcka vrchovina a Spišsko-gemerský kras. Stolické vrchy
s podcelkami Tŕstia a Klenovské vrchy a časťou Muránskej brázdy zaberajú centrálnu časť
riešeného územia medzi Klenovcom, Tisovcom a Hačavou. Územie medzi Hnúšťou a
Rimavským Brezovom patrí do Rimavského podolia, ktoré je časťou podcelku Železnícke
predhorie a celku Revúcka vrchovina. Územie západne od Tisovca patrí do Muránskej planiny,
ktorá je podcelkom Spišsko-gemerského krasu.

História osídlenia
Mesto Hnúšťa patrí v regióne medzi najskôr osídlené územie, prvá zmienka je písomne
doložená roku 1334 v súvislosti s výberom pápežskej dane. Skutočný vznik sa datuje do 12.
storočia. Jej meno je odvodené od slova „húšťava“ súvisiaceho s okolitými lesmi.
Písomne je uvádzaná v roku 1438 už ako obec s farským kostolom. V jej držbe sa striedali
rôzne rody (Horántfiovcov, Felediovcov, Kubínyiovcov a i.). V 15.storočí mesto utrpelo počas
tureckých nájazdov veľké škody a straty na obyvateľstve aj majetku, kedy došlo k vyrabovaniu
a takmer úplnému zničeniu mesta.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
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Rozvoj mesta koncom 15. storočia ako aj rozvoj celého regiónu ovplyvnil výskyt a ťažba
nerastných surovín. Už v 16. storočí sa v okolí mesta vyskytovalo viacero baní, kde sa ťažili
nerastné suroviny. V 17. storočí sa začína rozvoj baníckeho podnikania a spracovania rúd.
Rozvoj od konca 18. storočia spätý s tavbou a spracovaním železa (huty, hámre), v Likieri v roku
1772 bola postavená prvá vysoká pec na území Slovenska a postupne tu boli vybudované tri
vysoké pece Rimamuránsko – šalgotariánskej spoločnosti. Najintenzívnejšia bola banská činnosť
v 18. storočí, kedy bola rozšírená aj o hutnícke spracovanie vyťažených rúd. Najväčšia výroba
surového železa na Slovensku. Hnúšťa bola v poddanskej závislosti do roku 1848.
Rozvoj banskej činnosti mal vplyv na rozvoj mesta vo viacerých oblastiach, ktoré
s ťažbou priamo alebo nepriamo súviseli. V tomto období došlo k výstavbe mestských štvrti pre
baníkov a k realizácií dopravných stavieb, po ktorých sa vyťažená ruda dostávala k ďalšiemu
spracovaniu. V roku 1869 bola vybudovaná hradská z Rimavskej Soboty a v roku 1875 bola
ukončená výstavba železničnej trate z Jesenského do Tisovca.
Na začiatku 20. storočia spolu s celosvetovou krízou dochádza aj v Hnúšti k úpadku
železiarstva, v 20. rokoch následkom tejto krízy dochádza k zníženiu a neskôr celkovému
zastaveniu výroby a následne k likvidácií hút. V tomto období mesto Hnúšťa a celý región bol
poznamenaný veľkou nezamestnanosťou. Aj napriek tejto situácii z halierových zbierok
obyvateľov bol v 30-tych rokoch „v čase veľkej hospodárskej krízy“ - postavený Hotel
Robotnícky dom.
Mesto Hnúšťa sa môže pochváliť bohatou históriou súvisiacou najmä s výskytom
ekonomicky zaujímavých nerastných surovín a ich dlhodobou ťažbou. V novodobej histórií je
ďalší vývoj spojený najmä s rozvojom chemického priemyslu. V roku 1924 vznikla komanditná
spoločnosť „Lučobný priemysel Dr. Blasberg“. Po rôznych zmenách vznikli po roku 1990
podniky, ktoré majú teraz pôsobnosť v meste a o ktorých sa zmieňujeme na iných stránkach tohto
dokumentu.
Od roku 1973 má mesto obnovený erb podľa pečate na listine z roku 1676.
Obyvateľstvo
Kvalita a kapacita ľudských zdrojov spolu s pripravenosťou plôch a priestorov na
podnikanie patrí k najdôležitejším kritériám, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie vonkajších
investorov o umiestnení investícií a predurčujú tiež možnosti existujúcich investorov v meste
zotrvať a ďalej sa rozvíjať.
Obyvateľstvo nemožno považovať za statický element, ale naopak vyznačuje sa silnou
dynamikou jeho počtu, štruktúry, priestorového rozloženia a ďalších znakov. Logickým
a nevyhnutným dôsledkom transformačných pohybov v politickej a ekonomickej sfére slovenskej
spoločnosti po roku 1989 sú aj posuny v demografickom vývoji.
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Vývoj počtu obyvateľov mesta Hnúšťa od roku 2001 je uvedený v tabuľke č.1.
Z uvedeného vyplýva, že počet obyvateľov žijúcich v riešenom území klesá a to hlavne
v dôsledku neuplatnenia sa tu žijúcich obyvateľov na trhu práce, čo je príčinou odchodu hlavne
mladých obyvateľov a obyvateľov s vyšším stupňom dosiahnutého vzdelania za prácou a lepšími
podmienkami do iných miest a regiónov. Ak nedôjde v meste a regióne k vytvoreniu nových
pracovných príležitosti je predpoklad, že počet obyvateľov mesta nenaplní predpokladaný vývoj
(viď tabuľka č.2.)
Tabuľka č. 1: Vývoj počtu obyvateľov
Rok
Počet obyvateľov

2001
7525

2002
7560

2003
7560

2004
7558

2005
7513

2006
7368

2007
7359

Zdroj: MsÚ Hnúšťa

Graf č.1: Vývoj počtu obyvateľov
Počet oby v ateľov

7600
7550
7500
7450
Počet oby v ateľov

7400
7350
7300
7250
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2004

2005

2006

2007

Zdroj: MsÚ Hnúšťa

V pôvodnom územnom pláne mesta Hnúšťa bol v dlhodobom výhľade pre rok 2000
predpokladaný vývoj počtu obyvateľov 11 120, čo oproti skutočnosti predstavovalo o 3 540
obyvateľov viac. Na základe tohto rozdielu boli v predpokladanom vývoji počtu obyvateľov
urobené korekcie, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 2. Ani tieto hodnoty počtu obyvateľov nie sú
smerodajné, nakoľko je ťažké predpokladať demografický vývoj, pretože naň vplýva množstvo
konkrétnych ukazovateľov (atraktivita prostredia, zamestnanosť, výstavba, technická
infraštruktúra a iné).
Tabuľka č. 2: Prehľad predpokladaného vývoja počtu obyvateľov
Rok
2008
2010
Počet obyvateľov
7650
7800

2015
8000

Zdroj: MsÚ Hnúšťa
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2020
8200

Celkový prírastok (úbytok) obyvateľstva predstavuje rozdiel medzi počtom
živonarodených deti v meste a zomrelých osôb. Jednotlivé hodnoty tohto ukazovateľa za roky
2001 až 2005 v meste Hnúšťa sú uvedené v tabuľke č. 3.
Tabuľka č. 3: Celkový prírastok a stav obyvateľstva
Celkový prírastok obyvateľstva
Obyvateľstvo spolu k 31.12.2005
Počet 2001
2002
2003
2004
2005
2001
2002
2003
2004
2005
-30
1
34
-2
-45
7525
7560
7560
7558
7513
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky (2006)

Prirodzený pohyb obyvateľstva je funkciou pôrodnosti (natality) a úmrtnosti (mortality),
ktoré sú jeho hlavnými procesmi a priamo vstupujú do bilancie pohybu obyvateľstva. V meste
Hnúšťa za roky 2001 až 2005 boli zaznamenané hodnoty, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 4.
Tabuľka č. 4: Prirodzený pohyb obyvateľstva
Živonarodení
Počet 2001
2002
2003
2004
2005
89
78
91
75
85

2001
85

Zomretí
2002
2003
2004
73
50
83

2005
101

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky (2006)

Vekové zloženie obyvateľstva je výsledkom súčasnej pôrodnosti a úmrtnosti ako aj
reprodukčných procesov z minulosti. Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia závisí od pohlavnej
štruktúry živonarodených detí, od diferenciálnej úmrtnosti podľa pohlavia, od migračných
pohybov a aj vonkajších účinkov. Veková štruktúra obyvateľstva závisí od natality, úmrtnosti a
migračných pohybov.
Porovnaním hodnôt vekovej štruktúry obyvateľov mesta v jednotlivých vekových
kategóriách s hodnotami v Slovenskej republike je vidieť že vo vekových kategóriách 0-14 roční
je 21,0% obyvateľov mesta pričom priemer Slovenskej republiky v tejto vekovej kategórií je
19,7%. Vekovú kategóriu 15-59 ročných (t.j. produktívny vek) v meste Hnúšťa tvorí 63,6 %
obyvateľov, zatiaľ čo v Slovenskej republike tvoria občania v produktívnom veku 62,3%.
Vekovú kategóriu 60 a viac roční (t.j. poproduktívny vek) tvorí 15,4% obyvateľov v mesta
a v rámci Slovenskej republiky je to 18,0% obyvateľov.
Z uvedených hodnôt vyplýva, že veková štruktúra obyvateľov mesta Hnúšťa je
priaznivejšia ako je veková štruktúra obyvateľov Slovenskej republiky. Tieto údaje môžu byť
skresľujúce vzhľadom na počet obyvateľov rómskej národnosti žijúcich v meste, u ktorých
prevládajú rodiny s vyšším počtom detí (6 a viac detí).
Obrázok č. 2
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Foto: Panoráma mesta Hnúšťa

Percentuálne zloženie bývajúceho obyvateľstva podľa jednotlivých vekových kategórií
a jeho porovnanie za mesto Hnúšťa, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj a Slovenskú
republiku a priemerný vek bývajúcich obyvateľov je uvedený v tabuľke č. 5.
Podľa najpravdepodobnejšieho (stredného) variantu sa predpokladá, že Slovenská
republika by mala mať do roku 2025 približne 5,2 mil. obyvateľov. V porovnaní s dneškom je to
o 180 tisíc obyvateľov menej. Výrazný rozdiel sa očakáva v pomere produktívnej zložky
obyvateľstva k neproduktívnej zložke.
Tabuľka č. 5: Bývajúce obyvateľstvo podľa veku
Slovenská
Banskobystrický
Rimavská
Vek
Hnúšťa
republika
kraj
Sobota
počet
%
počet
%
počet
%
počet
%
0-4
277709
5,1
32914
5,0
4984
6,0
486
6,4
5-9
338772
6,3
39796
6,0
5158
6,2
529
7,0
10-15
485564
9,0
57948
8,8
7591
9,2
682
9,0
16-19
353451
6,5
42366
6,4
5510
6,6
565
7,5
20-24
466328
8,7
56158
8,5
7383
8,9
647
8,6
25-29
432649
8,0
52047
7,9
6653
8,0
674
8,9
30-39
739254
13,8
91595
13,8
11204
13,5
1013
13,4
40-49
809746
15,0 101081
15,2
12375
14,9
1154
15,3
50-59
599191
11,1
75525
11,4
8802
10,5
776
10,2
60-69
415835
7,8
52862
8,0
6282
7,6
464
6,1
70-79
311401
5,8
40222
6,1
5136
6,2
409
5,5
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80-85+
102031
Nezistený vek
47524
Produktívny 3349231
Poproduktívny 967207
Priemerný vek
36,1

1,9
0,9
62,3
18,0
-

14001
5606
411715
124710
36,7

2,1
0,8
62,2
18,8
-

1784
262
51275
15243
35,9

2,1
0,3
61,7
18,3
-

135
23
4803
1164
34,4

1,8
0,3
63,6
15,4
-

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 2001

Graf č. 2: Bývajúce obyvateľstvo podľa veku
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Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 2001

Stupeň najvyššieho skončeného stupňa vzdelania obyvateľstva a dostatok kvalifikovanej
pracovnej sily je jedným z hlavných kritérií pri vstupe zahraničného, ale aj domáceho investora
do daného mesta a regiónu. Na stupeň vzdelania vplýva aj dostupnosť a kvalita výchovnovzdelávacej sústavy ktorú tvoria predškolské zariadenia, základné školy, stredné školy
(gymnázia, stredné odborné školy, stredné odborné učilištia a strediska praktického vyučovania),
vysoké školy a zariadenia ďalšieho vzdelávania.
Školské vzdelanie je výrazom kultúrnej vyspelosti každej spoločnosti. Je jedným
z činiteľov ovplyvňujúcich životnú úroveň a podmieňujúcich úspešný rozvoj národného
hospodárstva vo všetkých jeho oblastiach.
V tabuľke č.6 sa nachádzajú údaje o štruktúre obyvateľstva mesta Hnúšťa a priemer
Slovenskej republiky podľa najvyššieho skončeného stupňa vzdelania. Z uvedených údajov
vyplýva, že v meste Hnúšťa žije viac obyvateľov s nižším stupňom vzdelania (základné,
učňovské – bez maturity) a naopak zaostáva v počte obyvateľov s vyšším a vysokoškolským
vzdelaním. Tento údaj poukazuje na slabšie možnosti zamestnania sa obyvateľov s vyšším
vzdelaním v meste a regióne vzhľadom na ponuku pracovných príležitosti, čo ma za následok
sťahovanie sa obyvateľov mesta za prácou do iných miest a regiónov.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
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Tabuľka č. 6: Bývajúce obyvateľstvo podľa najvyššieho skončeného stupňa vzdelania
Najvyšší stupeň dosiahnutého
Slovenská republika
Hnúšťa
školského vzdelania
počet
%
počet
Základné
1132995
21,06
1865
Učňovské (bez maturity)
1060854
19,72
1552
Stredné odborné (bez maturity)
203290
3,78
68
Úplné stredné učňovské (s maturitou)
251992
4,68
339
Úplné stredné odborné (s maturitou)
846029
15,73
1211
Úplné stredné všeobecné
253408
4,71
272
Vyššie
26648
0,50
29
Vysokoškolské bakalárske
17917
22
Vysokoškolské spolu
423324
7,87
380
Ostatní bez udania školského vzdelania
85533
1,59
164
Ostatní bez školského vzdelania
15529
0,28
27
Deti do 16 rokov
1079853
20,07
1650
Úhrn
5 379 455
7 557
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 2001

Graf č. 3: Bývajúce obyvateľstvo podľa najvyššieho skončeného stupňa vzdelania

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
na roky 2008 – 2013 s výhľadom do roku 2020.

Hnúšťa

Projekt je spolufinancovaný EÚ

18

%
24,69
20,54
0,89
4,49
16,03
3,59
0,38
5,03
2,17
0,35
21,84

30
25
20

Slovenská
republika %

15
10

U
S
č
tr
ed ň o
pl
né vs
né
Z
k
ák
st
od é
re
bo (be l ad
Ú
d
pl
n
z
né
rn
né
m é
uč é (
a
st
be tu
ňo
re
ri
z
t
vs
dn
m y)
ké
é
at
od
ur
(s
bo
ity
m
Ú
)
rn
at
pl
é
ur
né
(
i
t
s
ou
st
m
re
)
at
dn
u
é
r it
vš
ou
V
ys
eo
)
O
ok
b
st
ec
o
at
šk
né
ní
ol
be
sk Vy
z Vy
é šš
u
ba ie
da sok
ka
O
n
o
st
ia š k
lá
at
rs
o
š
ní
ko l s
ke
k
l
be
sk é
éh sp
z
šk
o o lu
o
vz
ls
de
ké
la
ho
ni
vz
a
D
d
et
e
id
la
ni
o
a
16
ro
ko
v

5
0

Ú

Hnúšťa %
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Zloženie obyvateľstva podľa náboženského vyznania je dané historickým osídlením
daného územia a migráciou obyvateľov v danom regióne. K porovnaniu tabuľka č.7 poskytuje
údaje o skladbe obyvateľstva v meste Hnúšťa s obyvateľmi Slovenskej republiky. Z prehľadu
vyplýva, že v meste Hnúšťa je najviac zastúpené obyvateľstvo s rímskokatolíckym
vierovyznaním a zástupcovia evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania, ktorí tvoria 57,2%
obyvateľov mesta. Pomerne vysoké percento (35,43) tvoria obyvatelia bez vyznania u zvyšných
7,37% obyvateľov mesta je iné vierovyznanie alebo sa vierovyznanie nepodarilo zistiť.
Obrázok č. 3

Obrázok č. 4

Foto: Rímskokatolícky kostol

Foto: Evanjelický kostol

Tabuľka č. 7: Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania
Slovenská republika
Náboženské vyznanie / cirkev
počet
%
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
na roky 2008 – 2013 s výhľadom do roku 2020.

Hnúšťa
počet
Hnúšťa

Projekt je spolufinancovaný EÚ

19

%

Rímskokatolícka cirkev
Gréckokatolícka cirkev
Pravoslávna cirkev
Evanjelická cirkev augsburského vyz.
Reformovaná kresťanská cirkev
Evanjelická cirkev metodistická
Apoštolská cirkev
Starokatolícka cirkev
Bratská jednota baptistov
Cirkev československá husitská
Cirkev adventistov siedmeho dňa
Cirkev bratská
Kresťanské zbory
Židovské náboženské obce
Náboženská spoločnosť Jehovovi
svedkovia
Ostatné
Bez vyznania
Nezistené
Úhrn

3708120
219831
50363
372858
109735
7347
3905
1733
3562
1696
3429
3217
6517
2310
20630

68,94
4,09
0,93
6,94
2,04
0,13
0,07
0,03
0,07
0,03
0,06
0,06
0,12
0,04
0,38

6294
0,11
697308
12,97
160798
2,99
5 379 455

2751
28
4
1570
23
64
1
7
17
1
6
1
8
18

36,41
0,37
0,05
20,79
0,30
0,86
0,01
0,09
0,22
0,01
0,08
0,01
0,11
0,24

2
2678
378
7 557

0,02
35,43
5,00

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 2001

Tabuľka č. 8 udáva skladbu obyvateľstva mesta podľa národnosti a porovnáva ju so
zložením obyvateľstva podľa národnosti v Slovenskej republike. Niektoré údaje z tejto tabuľky
ako aj z tabuľky č.9 (t.j. bývajúce obyvateľstvo podľa materinského jazyka) sú skresľujúce,
nakoľko veľa príslušníkov Rómskej národnosti sa hlási k národnosti Slovenskej a ako materský
jazyk uvádzajú slovenský jazyk. K Slovenskej národnosti sa hlasí v meste 93,13% obyvateľov
mesta, pričom materinský jazyk slovenský udáva 92,57% obyvateľov. K Rómskej národnosti sa
hlási 3,36% obyvateľov mesta a rómsky jazyk ako materinský udáva 3,35% obyvateľov.
V skutočnosti aj vzhľadom na zber a vyhodnotenie štatistických údajov (rok 2001)
môžeme konštatovať, že podiel obyvateľov s rómskou národnosťou je vyšší. Zvyšných 3,51%
obyvateľov mesta sa hlási k ostatným národnostiam (maďarská, rusínska, česká, ukrajinská,
ruská, nemecká a poľská). Obdobný podiel je aj pri rozdelení obyvateľstva podľa udania
materinského jazyka.

Tabuľka č. 8: Bývajúce obyvateľstvo podľa národnosti
Slovenská republika
Národnosť
počet
%

Hnúšťa
počet
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%

Slovenská
Maďarská
Rómska
Rusínska
Ukrajinská
Česká
Nemecká
Poľská
Chorvátska
Srbská
Ruská
Židovská
Ostatné nezistené
SPOLU:

4614854
520528
89920
24201
10814
44620
5405
2602
890
434
1590
218
63379
5 379 455

85,79
9,68
1,67
0,45
0,20
0,84
0,10
0,04
0,01
0,007
0,03
0,003
1,18

7037
81
254
1
1
30
3
2
1
147
7 557

93,13
1,08
3,36
0,01
0,01
0,39
0,04
0,02
0,01
1,95

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 2001

Tabuľka č. 9: Bývajúce obyvateľstvo podľa materinského jazyka
Slovenská republika
Materinský jazyk
počet
%
slovenský
4512217
83,88
maďarský
572929
10,65
rómsky
99448
1,86
rusínsky
54907
1,02
ukrajinský
7879
0,16
český
48201
0,89
nemecký
6343
0,13
poľský
2731
0,05
chorvátsky
988
0,02
srbský
411
0,00
ruský
1866
0,03
jidiš
17
0,00
ostatné
5462
0,10
nezistené
66056
1,24
SPOLU:
5 379 455

Hnúšťa
počet
6995
105
253
1
36
3
2
1
1
160
7 557

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 2001

Graf č. 4: Bývajúce obyvateľstvo podľa materinského jazyka
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%
92,57
1,39
3,35
0,01
0,48
0,04
0,02
0,01
0,01
2,12

slovenský
maďarský

92,57

rómsky
ukrajinský
ostatné
2,12

ostatné

0,01
0,56

0,01

3,35

1,39

nezistené

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 2001

Tabuľka č. 10: Bývajúce obyvateľstvo podľa stupňa ekonomickej aktivity
Slovenská republika
Hnúšťa
muži
ženy
muži
ženy
Osoby ekonomický aktívne
1 428 518
1 319 532
1 922
1 761
Vyjadrenie v %
54,7
47,7
51,9
45,7
Spolu počet / %
2 748 050 / 51,1
3 683 / 48,7
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 2001

Miera ekonomickej aktivity obyvateľov mesta Hnúšťa je pod priemerom SR, v čase
SODB 2001 48,7% populácie mesta bolo ekonomicky aktívnym, kým celoštátny priemer bol
51,1%. Do roku 2020 sa predpokladá mierny pokles zapojenia obyvateľstva do pracovného
procesu v dôsledku poklesu produktívnej zložky obyvateľstva a nárastu osôb v poproduktívnom
veku, a tým dôjde k poklesu celkového počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov. Bývajúce
obyvateľstvo mesta Hnúšťa podľa stupňa ekonomickej aktivity v sumári ako aj podľa pohlavia
s porovnaním s priemerom Slovenskej republiky udáva tabuľka č.10.
Riešené územie sa opätovne stáva dôležitým priemyselným centrom severozápadnej časti
Gemera. Základom priemyselnej (ako aj hospodárskej) aktivity a zdrojom obživy tunajšieho
obyvateľstva v minulosti t.j. 19. storočí bol hutnícky priemysel a od roku 1923 je datovaný rozvoj
chemického priemyslu. V rámci priemyslu záujmového územia ďalšími významnými
zamestnávateľmi sú firmy zaoberajúce sa spracovaním drevnej hmoty a dodávkami pre
automobilový priemysel.

III MAKROEKONOMICKÁ ANALÝZA
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Makroekonomická analýza mesta Hnúšte je zameraná na identifikáciu hlavných disparít a
rastového potenciálu, ktorý ovplyvňuje formovanie ekonomického potenciálu, výkonnosti, trhu
práce, životnej úrovne v danom meste a regióne. Cieľom kapitoly je identifikácia súvislostí a
hlavných vývojových tendencií na úrovni mesta v kontexte národného hospodárstva a ich
porovnanie voči priemeru okresu, kraja a Slovenska.

1 Rozvojový potenciál
1.1 Prírodné danosti
Obrázok č.5.

Foto: Prírodná scenéria mesta Hnúšťa

Jednou z najvýznamnejších charakteristík mesta a jeho blízkeho okolia je nevyužitý
existujúci rozvojový potenciál schopný zvyšovať konkurencieschopnosť jeho hospodárstva
v jednotlivých odvetviach.
Mesto Hnúšťa leží v južnej časti Slovenského Rudohoria - v Revúckych vrchoch, po
oboch stranách stredného toku údolia Rimavy a jej prítoku Klenovskej Rimavy. Z historického
hľadiska leží na území Malohontu.
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Údolie Rimavy v úseku Hnúšťa - Likier - Hačava patrí z hľadiska stavu životného
prostredia medzi ohrozené oblasti. V uplynulých rokoch bolo však zrealizovaných viacero
opatrení, ktoré výrazne znížili únik znečisťujúcich látok z priemyselných prevádzok do ovzdušia
i podložia. Viditeľným výsledkom je zastavenie degradácie krajiny a znovu obnovovanie lesných
porastov a trávneho krytu. Stále však pretrváva vysoký stupeň znečistenia Rimavy v Hačave
a v Hnúšti.
Ekologickú stabilitu územia tvorí sieť okolitých biocentier a biokoridorov. Nadregionálne
biocentrum tvorí masív Klenovského Vepra na severozápadnom okraji územia. Západným
okrajom územia - po hrebeňoch medzi Klenovským Veprom a Sincom - prebieha nadregionálny
biokoridor. Lesné masívy úbočí a hrebeňov vrchovín a hôr ohraničujúcich alebo sa
nachádzajúcich na území mesta tvoria kostru ekologickej stability. Sú pozitívnymi faktormi pre
zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja mesta.
Negatívnym faktorom je relatívne vysoká koncentrácia ťažobných a výrobných areálov
najmä v Hnúšti a Hačave a sústredenie takmer všetkých civilizačných aktivít na dne údolí
Klenovskej Rimavy a Tisovskej Rimavy.
Mimoriadne významným a zo širokého okolia vnímateľným fenoménom je masív Sinca
vypínajúci sa do výšky 918 m.n.m. západne od Hnúšte a Rimavského Brezova a južne od
Klenovca. Raritou je, že zo všetkých sídiel Mikroregiónu SINEC vychádzajú značkované
turistické chodníky, sprístupňujúce vrchol Sinca a navzájom všetky sídla v okolí (Hnúšťu,
Klenovec, Rimavské Brezovo, Rimavskú Baňu, Lehotu nad Rimavicou a Kokavu nad
Rimavicou).
Geomorfologické podmienky mikroregiónu neumožnili výraznú premenu krajiny
v uplynulých 40-tich rokoch v dôsledku veľkovýrobného spôsobu hospodárenia. Ucelené lány
ornej pôdy majú omnoho menšie výmery ako v rovinatých oblastiach Slovenska. Zachované sú aj
deliace vegetačné pásy, medze, enklávy lesa a remízky. Celkový krajinný obraz sa oproti stavu
z prvej polovice 20. storočia výraznejšie nezmenil a neznížil sa podstatne ani rekreačný potenciál
krajiny.
Mesto Hnúšťa sa nachádza uprostred najdlhšieho horského pásma Slovenska –
Slovenského Rudohoria, v Revúckej Vrchovine a čiastočne v Stolických vrchoch. Leží v údolí
rieky Rimavy na sútoku Tisovskej a Klenovskej Rimavy. Je priemyselným centrom
severozápadnej časti Gemera. Ťažba a spracovanie magnezitu a chemická výroba zároveň
významne negatívne ovplyvnili životné prostredie mesta i jeho širokého okolia. a zaradili Hnúšťu
medzi ohrozené oblasti Slovenska. Náprava sa začala podnikať až po dosiahnutí kritického stavu
životného prostredia v polovici 80. rokov. V tomto období bol vyhotovený „Bioprojekt Hnúšťa
Hačava “, z ktorého niektoré časti boli zrealizované. Na prelome 80. a 90. rokov sa zmenila
politická, ekonomická a sociálna situácia Slovenska, zmenili sa tiež vlastnícke vzťahy. Ich
dôsledkom je transformácia výrobných a ťažobných prevádzok v meste, následný útlm výroby,
ale aj technické opatrenia na zamedzenie úniku znečisťujúcich látok do ovzdušia. Viaceré ciele
Bioprojektu boli takto dosiahnuté bez akýchkoľvek investícií.
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Geologické pomery
Z hľadiska tektonického členenia je prevažná časť územia zaradená do veporika, len
výbežok v juhovýchodnej časti územia (pri Brádne) prináleží ku gemeriku a najsevernejšia časť
(územie Spišsko-gemerského krasu) do silicika. Veporické kryštalinikum na území je
prezentované najjužnejším, tzv. kohútskym pásmom. V juhovýchodnej časti v pásme Brádno Poproč sa ťahajú karbónske grafitické a chloritické fylity miestami s metabazaltovými tufmi a
telesami kryštalických doskovitých vápencov gemerika. Stratigraficky sú zaradené do
zlatníckeho súvrstvia dobšinskej skupiny. Na veporické kryštalinikum bol na konci alpínskeho
vrásnenia nasunuté mohutné doskovité teleso muránskeho príkrovu, ktoré patrí do tektonickej
jednotky silicika. Je tvorené stredno - až vrchnotriasovými mierne rekryštalizovanými
vápencami, v podloží ktorých sú vo zvyškoch zachované aj spodnotriasové bridlice. Násunová
línia príkrovu je spravidla indikovaná niekoľkometrovou vrstvou rauwackov. Z hľadiska
geomorfologického členenia sa mikroregión rozprestiera na území geomorfologickej oblasti
Slovenského rudohoria, v prevažnej časti v celku Stolické vrchy ( v oddieloch Tŕstie, Klenovské
vrchy a Málinské vrchy). Koncom panónu v mladších treťohorách došlo k výraznému výzdvihu
územia Slovenského rudohoria a potoky sa zarezávali do podložia zhruba po dnešných líniách
tokov.
Geologický podklad
Riešené územie má zložitú geologickú stavbu. Zastúpené sú tu horniny od proterozoika až
po kvartér. V celej oblasti prevažujú metamorfované horniny – dvojsľudné svory a svorové ruly,
miestami fylity. Z ďalších sú zastúpené granodiority, amfibolity a ortoruly. Tieto vyvrelé a
premenené horniny ťažko zvetrávajú a dávajú málo výživy pre pôdy. Viažu sa na ne najmä
hnedé pôdy kyslé a podzolované. V severnej časti sa vyskytujú karbonátové horniny triasu –
vápence, pieskovce a bridlice. V doline Rimavy a jej väčších prítokov sú zastúpené pleistocénne
spraše, sprašové hliny a holocénne nivné sedimenty. Ako pôdotvorný substrát sú najdôležitejšie
svahové zvetraliny podložných hornín zvetraných na miestne alebo premiestnené – svahové
hliny, zahlinené štrkopiesky a pod. Kotliny a doliny sú vyplnené terasovými a aluviálnymi
sedimentmi.
Seizmicita
Riešené územie patrí z hľadiska zemetrasení do kategórie s najnižšou pozorovanou
intenzitou v rámci SR (< 6° MCS) s počtom zemetrasení v uplynulých 100 rokoch < 1.
Reliéf
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Z hľadiska typológie reliéfu patrí údolie Rimavy do kategórie pedimentového fluviálnodenundačného reliéfu – rezanej pahorkatiny. Východná časť riešeného územia patrí do kategórie
fluviálne rezaného rázsochového reliéfu – rezanej hornatiny. Západná časť riešeného územia
patrí do kategórie fluviálne rezanej vysočiny.
Pôda
Väčšina pôdy na riešenom území patrí do kategórie hlinito-piesočnatej, v lesných
oblastiach miestami piesočnato-hlinitej. V južnej a severnej časti územia sa vyskytuje pôda
piesočnato-hlinitá, v lesných oblastiach miestami hlinitá.
Pôdne pomery
Prevažnú časť územia tvoria hornatiny, ktoré sú vyvinuté na kyslých granitoidných a
kryštalických horninách. Tieto horniny zvetrávajú pomerne ťažšie a dávajú menej výživy do
pôdy. Preto na nich prevládajú kambizeme kyslé až výrazne kyslé so sprievodnými kultizemami
a rankrami zo zvetralín kyslých až neutrálnych hornín. Sporadicky sa vyskytujú aj kambizeme
podzolové. Na aluviách väčších povrchových tokov Rimavy sú vyvinuté pseudogleje modálne,
kultizemné nasýtené až kyslé zo svahovín. Predstavujú relatívne najkvalitnejšie pôdy z hľadiska
poľnohospodárskeho. Severne od Hnúšte, v oblasti Hačavy sú pôdy výrazne kontaminované,
kultizeme znečistené magnezitovým prachom a inými exhalátmi. Územie v okolí Hnúšte je
prevažne lesnatou krajinou. Lesy zaberajú až 58% z celkovej rozlohy. Najväčšie podiely lesa sú
v obciach Brádno 80 %. Podiel ornej pôdy z celkovej výmery je od 0 % ( Polom, Brádno) do
10 % v Likieri. Lúky a pasienky zaberajú 33,4 % z celkovej plochy územia. Podľa pomeru
rozlohy poľnohospodárskej pôdy, lesa a zastavaných plôch možno územie rozdeliť do dvoch
typov ( krajinný index ) - ako poľnohospodársko-lesnú krajinu: Hnúšťa ako celok a ako lesnú
krajinu mestskú časť Brádno.

Vodné a hydrogeologické pomery
Územie je odvodnené niekoľkými povrchovými tokmi charakteru menších riek a väčších
potokov. Z východnej strany je to Rimava s osou smeru S-J, ktorá pravostranne priberá
Klenovskú Rimavu s osou SZ - JV so sútokom v strede mesta. Klenovská Rimava
prostredníctvom bočných prítokov (Veporský potok, Mazúrka, Temničný potok, Čerešňový
potok a pod. odvodňuje mohutné masívy kryštalických hornín ( fylitov, svorov a parafúl).
Kryštalické horniny veporika majú puklinovú až vrstevnú priepustnosť, vďaka čomu sú tu časté
malé a čisté pramene, chýbajú však väčšie sústredené vývery. Menší krasový prameň sa nachádza
v Brádne, ktorý odvodňuje neveľkú vápencovú šošovku uprostred karbónskych fylitov.
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Klimatické pomery
Okolité horské a podhorské oblasti, do ktorých mesto Hnúšťa patrí - vrátane Sinca sú
začlenené do chladnej a veľmi vlhkej klimatickej, oblasti, do okrsku C1 ( mierne chladný ) s
priemernou teplotou v júli 12 - 16 °C. Doliny Rimavy, v ktorých je Hnúšťa uložená, sú zaradené
do mierne teplej klimatickej oblasti, do okrsku M6 ( mierne teplý, vlhký, vrchovinný ) a do
okrsku M3 ( mierne teplý, mierne vlhký, pahorkatinový až vrchovinový ). Doliny sa cez deň
prehrievajú a v noci sa výrazne ochladzujú, čo zapríčiňuje vysoké denné amplitúdy teploty
vzduchu. Preto sú tu časté aj inverzie so stabilným zvrstvením vzduchu s veľmi slabým
prúdením. Priemerný ročný úhrn zrážok sa pohybuje medzi 700 a 800 mm, v najjužnejších
častiach medzi 600 - 700 mm. Relatívny slnečný svit v letnom štvrťroku sa pohybuje v rozmedzí
55 - 60 %, v zimnom štvrťroku 25 - 30 %.
Priestorovú diferenciáciu znečistenia ovzdušia výrazne ovplyvňujú klimatické pomery,
ktoré prispievajú k zosilňovaniu alebo k zoslabovaniu jeho nepriaznivých účinkov. Veľký
význam majú najmä veterné pomery, ale dôležité sú aj zrážky, teploty, dĺžka snehovej pokrývky,
slnečný svit a ďalšie ukazovatele. Okolie Hnúšte a Hačavy, ktoré je najviac ohrozené exhalátmi,
patrí do teplej klimatickej oblasti, okrsok teplý, mierne suchý s chladnou zimou. Hrebeňové
partie okolitých vrchov zasahujú do oblasti mierne teplej, okrsok mierne teplý, mierne vlhký,
vrchovinový. V type reliéfu, v akom sa nachádza riešené územie, sa cez deň kotliny a údolia
prehrievajú a otepľujú a v noci sa výrazne ochladzujú.
Pre tieto územia sú charakteristické vysoké denné amplitúdy teploty vzduchu, ktoré spolu
s hromadením studeného vzduchu v týchto uzavretých kotlinách najmä v priebehu noci, sú
základnými faktormi vytvárania prízemných inverzií vzduchu. Inverzie teploty vzduchu sa
vytvárajú za rozličných poveternostných situácií a podľa toho sa rozlišujú radiačné, frontálne,
advekčné, jarné a subsidenčné inverzie. Ich spoločnou charakteristikou je stabilné zvrstvenie
vzduchu, bezvetrie, až veľmi malé rýchlosti vetra. Pod inverznou vrstvou sa nachádza studený
vzduch, nad inverznou vrstvou relatívne teplejší a za určitých poveternostných situácií výrazne
teplejší vzduch. Inverzná vrstva je zadržujúcou vzduchovou vrstvou a pod jej hranicou sa
koncentrujú znečisťujúce exhaláty vzduchu. Prízemné inverzie sú často doprevádzané hmlami
alebo nízkou oblačnosťou. Najväčšia početnosť inverzií v týchto kotlinách sa podľa miestnych
geografických a mikroklimatických podmienok predpokladá na jar za prílevu teplého vzduchu a
v lete skoro každú noc do výšky 50 – 80 m a až do 80 % prevýšenia výšky nad kotlinou a jej
priľahlými údoliami a dolinami. V zimnom období má výskyt inverzií menšiu početnosť, ale sú
vertikálne rozsiahlejšie. Ich vertikálny rozsah veľmi často prevyšuje hornú úroveň najbližších
kopcov a ojedinele sa vyskytujú až do výšky 1200 m.n.m. Za stabilných anticyklonálnych situácií
môžu trvať aj niekoľko dní. Letné inverzie sa prevažne rozrušujú v skorých doobedňajších
hodinách, zimné majú často celodenné trvanie.
Dôsledkom silnejšej intenzity ožiarenia južne exponovaných svahov kotliny dochádza cez
deň približne tri hodiny po východe slnka až 1 hodinu pred západom slnka v závislosti od
poveternostnej situácie a pri málo oblačnom počasí k prúdeniu vzduchu v smere hore dolinou a
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hore ožiarenými svahmi a premenlivou rýchlosťou v priemere okolo 1 m/s. V noci približne 2
hodiny po západe slnka až 1 hodinu po východe slnka dochádza k prúdeniu vzduchu dolu dolinou
a dolu svahmi s rýchlosťou 0,5 až 2 m/s, ojedinele i väčšími. Súčasne vo výške inverzie prebieha
opačné prúdenie vzduchu. Táto horsko-dolinná cirkulácia sa formuje len pri slabom výškovom
prúdení a za oblačného počasia sa významne znižuje, resp. nevzniká údolný vietor cez deň.
Horský vietor v noci sa formuje takmer za každého stabilného počasia.
Tabuľka č. 11: Klimatické charakteristiky
Mesiac
ø teplota
ø oblačnosť
I.
- 4,1
67
II.
- 2,2
65
III.
1,8
61
IV.
7,6
62
V.
12,9
62
VI.
16,0
61
VII.
17,8
55
VIII.
17,0
55
IX.
13,3
53
X.
8,1
64
XI.
3,1
75
XII.
- 1,1
72
ø rok
7,5
63

ø zrážky v mm
40
43
42
42
80
97
91
82
55
55
74
60
761

Zrážky IV. – IX. (vegetačné obdobie)
Zrážky X. – III. (zima)
Priem. počet letných dní (max. teplota 25° C a vyššia)
Priem. počet mrazových dní (min. teplota –0,1 a nižšia)
Začiatok obdobia s ø teplotou vzduchu 15° C a vyššou
Koniec obdobia s ø dennou teplotou vzduchu 15° C a vyššou
Počet dní so zrážkami 1,0 mm a viac
Priem. počet dní so snehovou pokrývkou
Priem. maximum snehovej pokrývky
Priem. dátum prvého dňa so snehovou pokrývkou
Priem. počet jasných dní v roku
Priem. počet oblačných dní v roku
Priem. počet dní s hmlou v roku

ø počet dní so snehom
23,7
6,1

0,1
1,5
11,6
62,8
447 m
314 mm
50 – 60
130 –140
21.V. – 1.VI.
1.IX. – 11.IX.
93,4
62,8
30 cm
21.XI. – 1.XII.
40 – 50
120 – 130
50

Smery prevládajúcich vetrov v %
Tabuľka č. 12: Lokalita Hačava
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smer
%

S
12

SV
5

V
3

JV
4

J
9

JZ
5

Z
4

SZ
8

bezvetrie
50

JV
8

J
5

JZ
4

Z
8

SZ
14

bezvetrie
45

JV
4

J
8

JZ
4

Z
9

SZ
6

bezvetrie
50

Zdroj: MsÚ- Hnúšťa

Tabuľka č. 13: Lokalita Klenovec
smer
S
SV
V
%
7
4
5
Zdroj: MsÚ- Hnúšťa

Tabuľka č. 14: Lokalita Hnúšťa
smer
S
SV
V
%
12
4
3
Zdroj: MsÚ- Hnúšťa

Z tabuľkového prehľadu 8-dielnej veternej ružice smerov vetra za rok vyplýva, že
v lokalite Klenovec je prevládajúce prúdenie vzduchu z kvadrantu západ – severozápad a
podružné maximum z juhovýchodného smeru. V lokalite Hnúšťa je prevládajúce prúdenie
vzduchu zo severného a západného kvadrantu, pričom podružné maximum je z južného smeru.
V lokalite Hačava je prevládajúce prúdenie vzduchu z kvadrantu severozápad – sever a podružné
maximum z južného smeru. V uvedených lokalitách sa predpokladá veľká početnosť bezvetria
v rozmedzí 45 – 55 % a tiež veľká početnosť slabých rýchlostí vetra 1 – 2 m/s. Z tohto
predpokladu vyplýva i možnosť veľkého výskytu inverzií teploty vzduchu a následnej zvýšenej
hmlistosti záujmových lokalít. Väčšia veternosť sa predpokladá v lokalite Klenovec. Popri veľkej
početnosti bezvetria a slabých rýchlostí vetra sa za priaznivých poveternostných situácií môžu
v zhodnotených územiach vyskytnúť ojedinelé víchrice s nárazmi vetra i okolo 120 km/hod.
Nerastné suroviny
V oblasti Hnúšte sa vďaka priaznivej geologickej štruktúre nachádza niekoľko ložísk
nerastných surovín, väčšina z ktorých však bola vyťažená už v minulosti. Najvýznamnejším
ložiskom súčasnej doby je magnezitovo - mastencové ložisko Hačava - Mútnik. Úžitkové
nerastné suroviny sa na ložisku Mútnik nachádzajú v granátických svoroch a chloriticko sericitických bridliciach. Mastenec lemuje vlastné magnezitové teleso, ale mastencové polohy sa
nachádzajú aj priamo v magnezite.
Z technologického hľadiska je najkvalitnejší biely elektrokeramický mastenec, ktorý tvorí
šošovky a žilky v magnezite. Ďalším typom je farmaceutický mastenec, ktorý je znečistený
zelenkastými chloritmi. Na okraji telesa sú mastencovo - chloritické bridlice, ktoré sú vhodné ako
technický mastenec. Súčasťou rúd v žilách mastenca je titanit a dolomit. Menšie nebilačné
ložiská mastenca a magnezitu sa nachádzajú na lokalitách Polom ( ťažilo sa v rokoch1912 1920 ) a Hačava ( v doline Bystrého potoka ), kde prvé kutacie práce uskutočnili v roku 1932.
Najkvalitnejší mastenec sa ťažil na ložisku Samo na severných stranách Sinca. Ložisko otvorili v
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roku 1933 tromi štôlňami. Šošovka mastenca v granátických svoroch a chloriticko - sericitických
bridliciach má smer SV - JZ so sklonom 30° k JV s dĺžkou 400 - 800 m a mocnosťou 10 - 25 m.
V mastenci sa vyskytujú zhluky a kryštály pyritu, boulangeritu, apatitu, galenitu, pyrotínu,
sépiolitu a akcesoricky sa vyskytovalo aj zlato. Na jv. svahu vrchu Ostrá sa nachádza
polymetalická Pb - Zn mineralizácia viazaná na šošovku kryštalických vápencov. Zrudnenie je
kvalitné, tvorené prevažne sfaleritom a galenitom s vysokým obsahom striebra. Vo vrchnej časti
ložiska je vytvorený gosan tvorený pórovitým limonitom a so sekundárnymi minerálmi
smithzonitu a ceruzitu. Ložisko bolo predmetom kutacích prác, pre bezvýznamnosť sa však
neťažilo. Ďalšia
mineralizácia arzenopyritu a pyritu sa nachádza asi 450 m na západ od
predchádzajúcej lokality. Ložisko Cerberus sa nachádza 1 km na SV od Mútnika. Je tvorené
kremenno - dolomitovou žilou so sulfidickým zrudnením ( pyrit, pyrotín a chalkopyrit ). Žila v
chloriticko - sericitických bridliciach má smer SZ - JV s mocnosťou zrudnenia niekoľko cm až
dm. Otvorené bolo štyrmi štôlňami v roku 1937, v roku 1950 bol prieskum obnovený. Ložisko
Štepový vrch je tvorené šošovkovitou žilou Mg - sideritu v biotitických pararulách. Bola
otvorená štôlňou, ktorá však bola už v r.1964 zavalená. Malé ložisko Kamenistý potok sa
nachádza 3 km severne od Hnúšte a je tvorené kremenno-karbonátovou žilou s pyritom
a arzenopyritom v mylonitovej zóne. Pri ústi štôlne sa nachádza aj sádrovec a melanterit. V
kameňolome pri ceste Klenovec - Hnúšťa sa biotitických paralulách vyskytuje primárna
sheelitová mineralizácia vrstevnatého typu. Sheelit tvorí jemnozrnné agregáty na plochách
bridličnatosti.
Z minerálov, ktoré sa v minulosti vyskytovali, či v súčasnosti vyskytujú v okolí Hnúšte
možno spomenúť: aktimonit, albit, almandín, anatas, apatit, aragonit, biotit, bizmut rýdzi, galenit,
grafit, chalkozín, kalcit, kobaltín, kremeň, kuprit, ortoklas, palagorskit, ripidolit, rutil, tenorit,
tetraedrit, tremonit, uvit, rýdze zlato. Granát červený z Mútnika mohol by slúžiť ako atraktívny
ozdobný kameň, dekoratívnymi kameňmi by mohli byť amfibolity z Hnúšte.
Rastlinstvo
Územie okolia mesta Hnúšťa podľa fytogeografického členenia patrí do oblasti
západokarpatskej kveteny a do obvodu predkarpatskej flóry. Vegetáciu tejto časti Slovenského
rudohoria do veľkej miery ovplyvňuje veľká amplitúda reliéfu ( rozdiely v nadmorskej výške
sú až 800 m ), zrážkové pomery a v nemalej miere aj geologické podložie. V závislosti od
týchto lokálnych pomerov sa tu tak stretávame aj s niektorými anomáliami zákonitostí
horizontálneho a vertikálneho rozširovania rastlinných druhov a spoločenstiev. Pomerne ďaleko
na sever prenikajú teplomilné druhy ako kukučka vencová (Lychnis coronaria), hrachor
trávolistý (Lathyrus nissolia), krížavka piemontská (Cruciata pedemontana), klinček zväzkovitý
(Dianthus armeria).
Na Sinci je pekný dubový porast. Veľmi často vo všetkých nadmorských výškach sa
objavuje breza previsnutá ( Betula pendula ), osika ( Populus tremula ), vyššie zastúpenie ako
inde má jedľa biela ( Abies alba ).
V lesných porastoch v porovnaní s vápencovým a
dolomitovým podložím sú omnoho zriedkavejšie alebo úplne chýbajú ( aj keď v okolí sa
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vyskytujú : borovica obyčajná ( Pinus sylvestris ), smrekovec opadavý ( Larix decidua ), tis
obyčajný ( Taxus baccata), vzácna je mukyňa ( Sorbus aria ).
Pre územie sú charakteristické nasledovné stupne potenciálnej prirodzenej vegetácie:
Karpatské dubovo - hrabové lesy - vyskytujú sa v nižších polohách v okolí Hnúšte a prenikajú až
do nadmorskej výšky 600 m. Zaberajú svahy, ktoré sa zbiehajú do Rimavskej kotliny. Z drevín je
tu často zastúpený hrab obyčajný, breza previsnutá, osika, dub zimný, javor poľný, javor
mliečny, zriedkavejšie lipa malolistá, čerešňa vtáčia. Z krovín hloh, trnka ,lieska. Z bylinného
podrastu ostrica chlpatá, ľubovník bodkovaný, lipkavec Schultesov, marinka voňavá, zvonček
žihľavolistý, a ďalšie druhy. V podlesných územiach mesta a jeho okolia sa hojne stretávame aj s
introdukovanými druhmi drevín, napr. s agátom bielym alebo vysadeným dubom červeným.
Bukové a jedľovo - bukové lesy - zaberajú zvyšnú časť územia Hnúšte (od 400 do 1000 m.n.m.).
Okrem buka je najčastejšie zastúpený brest, javor, jedľa biela, miestami smrek, hrab, breza vo
vyšších polohách jarabina. Krovinný podrast je druhovo chudobný. Z bylín je najčastejšia
marinka voňavá, kopytník európsky, zubačka cibuľkonosá, zubačka žlaznatá, kostrava vyššia,
bažanka trváca, lipkavec marinkový, papraď samčia, kyslička obyčajná, vranovec štvorlistý.
Živočíšstvo
Územie Gemera - Malohontu, predovšetkým Slovenský kras, Klenovský Vepor a
Muránska planina lákajú všetkých milovníkov prírody, zoológov ale hlavne poľovníkov na nové
spoznávanie a bádanie ešte neprebádaného. Jedným z prvých, ktorý sa venoval prírode Gemera je
Ladislav Bohuslav Bartholomeides, rodák z Klenovca ( 1754 - 1825 ). Necitlivými zásahmi
človeka do fauny, zásahmi ľudského umu do chodu prírody sa nerušený vývoj prírody mení.
Zmenou pôvodného rázu krajiny, z listnatých lesov na kultúrnu step, sa vytvorili podmienky na
prenikanie stepných druhov lesným druhom sa tým zúžil životný priestor. Mnohé druhy človek
vykynožil pre mäso a kožušiny, iné lovil pre vlastné potešenie. Napriek tomu sa v okolitých
lesoch Hnúšte a blízkych obcí vyskytujú mnohé druhy živočíchov.
V spoločenstve lesov - sú to prevažne listnaté lesy, na ktoré sa viaže prevažná časť
živočíšnych druhov. Z plazov je to predovšetkým had stromový ( Elaphe longissima ), z
obojživelníkov zase rosnička zelená ( Hyla arborea). Početne je zastúpená trieda hmyzu. Zo
stavovcov okrem už uvedených obojživelníkov, sú to vtáky: jariabok hôrny (Tetrastes bonasia),
holub hrivnák (Columba palumbus), holub plúžik (Columba oenans), sluka hôrna (Scolopax
rusticola), bocian čierny (Ciconia nigra), jastrab krahulec (Acciper nisus), jastrab veľký (Acciper
gentilis), sokol rároh (Falco cherrug), sokol lastovičiar (Falco subbuteo), kukučka obyčajná
(Cuculus canorus), dudok obyčajný (Upupa epops), ďatle (Dryocopus), krkavec čierny (Corvus
corax), sojka obyčajná (Garrulus glandarius), chochláč severský (Bombycilla garrulus), sýkorky
(Parus), drozdy (Turdus), slávik obyčajný (Luscinia megarhynchos), trasochvost (Motacilla),
stehlík obyčajný (Carduelis carduelis), hýľ obyčajný (Pyrhula pyrhula) a ďalšie druhy. Z
cicavcov je rozšírený: jež obyčajný (Erinaceus europaeus), piskor obyčajný (Sorex araneus),
veverica obyčajná (Sciurus vulgaris), plch obyčajný (Glis glis), pĺšik lieskový (Muscardinus
avellanarius), ryšavka obyčajná (Apodemus silvaticus), hrdziak hôrny (Cletrionomys glareolus),
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líška obyčajná (Vulpes vulpes), medveď hnedý (Usrus arctos), kuna hôrna (Martes martes), kuna
skalná (Martes foina), tchor obyčajný (Putorius putorius), jazvec obyčajný (Meles meles), rys
ostrovid (Lynx lynx), jeleň obyčajný (Cervus elaphus), srnec hôrny (Capreolus capreolus) a v
poslednom čase je častý aj výskyt vlka (Canis lupus).
V biotopoch krovín, okrajoch lesov a na rúbaniskách sa vyskytujú menšie živočíchy
vyhľadávajúce skrýše v bohatých zárastoch. Z vtákov je to najmä oriešok obyčajný
(Tropglodytes tropglodytes), červienka obyčajná (Erithacus rubecula), penica obyčajná (Sylvia
communis), straka obyčajná (Pica pica), vrchárka modrá (Prunella modularis), prhľaviar
čiernohlavý (Saxicola torguata), strnádka obyčajná (Emberiza citrinella) a ďalšie druhy. Z
cicavcov tu žije jež obyčajný (Erinaceus europaeus), piskor malý (S. minutus), zajac poľný
(Lepus auropaeus), hrdziak hôrny (Clethrionomys glabreolus), lasica obyčaná (Mustela nivalis).
V spoločenstve skalných stien, brál a zrázov sú živočíchy na počet druhov pomerne málo
zastúpené. V depóniách lomových stien boli zaregistrované: Bufo bufo, Bufo viridis, Rana
temporaria, Bombina variegata, Salamandra salamandra, Hyla arborea, Triturus vulgaris, Triturus
cristatus, z plazov Lacerta vivipara, (najvyššie pod Klenovským Veprom n.v. 925 až 900 m.n.m.,
hlásená bola z Tŕstia 1133 m) vo vyšších polohách zmija obyčajná (Viperus berus), zo sov
najhojnejší je kuvik obyčajný (Athene noctus), sova obyčajná (Strix aluco), z cicavcov hraboš
poľný (Microtus arvalis), častý je netopier obyčajný (Myotis myotis).
Spoločenstvo vôd - V horských potokoch - v úsekoch so studenou vodou žije pstruh
potočný (Salmo trutta morpha fario), pstruh dúhový (Parasalmo gaidnerii irideus) - znáša aj
teplejšie vody, pochádza z Ameriky, jalec hlavatý (Leusscus caphalus), slíž obyčajný
(Nemachilus barbatulus), vyskytuje sa aj lipeň a hlavátka. Z bezstavovcov sú to: rak riečny
(Astacus astacus), larvy vodného hmyzu podeniek, pošvatiek, dvojkrídlovcov a chrobákov. Pod
kameňmi sa ukrývajú poloskule, krivák potočný. Na horných úsekoch Rimavy je zaznamenaný
výskyt vydra riečna (Lutra lutra). Z vtákov popri tokoch v týchto úsekoch sú najčastejšie kačice.
Z hľadiska výskytu druhov sú vzácne: výskyt mloka karpatského (Triturus montadoni
Boul.), mloka vrchovského (T.alpestris) sa viaže len na oblasť Klenovského Vepra, jariabka
horského (jeho ústup súvisí so zmenou spôsobu ťažby holorubom), bociana čierneho (Ciconia
ciconia) je vzácny, jeho lovišťami sú horské potoky, z hľadiska výskytu je vzácny drozd
kolohrivý (Turdus viscivorus L.), ktorý hniezdi len vo vyšších polohách Slovenského rudohoria,
(Kl. Vepor), z cicavcov je myšovka vrchovská (Sicista betullina Pall.), v celej oblasti len pod
Klenovským Veprom, ako aj mäsožravce.
Lesné hospodárstvo
Z celkovej výmery riešeného územia (tabuľka č. 15) 6 804,9 ha predstavujú lesné
pozemky 4 123 ha, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 60,58 %. Prírodný charakter –
blížiaci sa k potenciálnej prirodzenej vegetácii – si zachovali lesy v masívoch Sinca, Ohrabla a
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Ostrej na západnej strane riešeného územia pozdĺž celej východnej hrebeňovej časti riešeného
územia.
Zastúpené sú tieto porasty: buk lesný, dub, ostatné listnáče, smrek obyčajný, jedľa biela.
V nižších – údolných polohách prevláda odlesnená krajina s intenzívnym
poľnohospodárskym využívaním. Zastúpené sú tam tieto porasty: lužné dreviny, borovica a
ostatné listnáče.
Dubovo-bukový a dubový lesný vegetačný stupeň je v alúviách a pahorkatinách, kde sú
lesné ekosystémy výrazne redukované a výrazne druhovo pozmenené.
Lesy plnia mnoho funkcií. V základnej, zákonom stanovenej kategorizácii, sú členené na:
•
•
•

lesy ochranné (lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach, lesy pod hornou
hranicou stromovej vegetácie a lesy na zabezpečenie ochrany prírody)
lesy osobitného určenia (lesy v chránených pásmach vodných zdrojov, lesy
v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov, lesné parky, prímestské lesy, lesy
postihnuté exhalátmi a lesy, v ktorých je potrebný odlišný spôsob hospodárenia)
hospodárske lesy (lesy s hospodárskou funkciou, ktoré zároveň plnia aj ostatné mimo
produkčné funkcie).

V hospodárskych lesoch riešeného územia sa vyskytuje funkčný typ:
• produkčný
• protierózno - produkčný
• vodohospodársko - produkčný
V ochranných lesoch riešeného územia sa vyskytujú funkčné typy:
• produkčno - protierózny
• produkčno - vodohospodársky
• protierózno - vodohospodársky
V lesoch osobitného určenia prevažuje typ protiimisný.
Lesný pôdny fond riešeného územia obhospodaruje Lesný závod Slovenských lesov
v Hnúšti s Lesnými správami Hnúšťa a Brádno. Po diverzifikácii vlastníckych vzťahov a
reprivatizácii časť lesného fondu obhospodarujú urbariáty a súkromní vlastníci. Počet
zamestnancov je 233. V Bioprojekte Hnúšťa – Hačava je navrhnutá deliminácia (t.j. vymedzenie
hraníc) existujúcich lesov na poľnohospodárskom pôdnom fonde a degradovanej
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poľnohospodárskej pôde v imisnom priestore Hnúšťa – Hačava o celkovej výmere 230 ha do
lesného pôdneho fondu.
V záujme zachovania pestrej a vzácnej fauny územia v okolí Hnúšte je predovšetkým
potrebné zachovať pôvodné biotopy, prehodnotiť ťažbu a jej spôsob v lesných porastoch,
zachovávať čisté úseky vodných tokov a pri výrube nelesnej zelene zachovávať skupinky rôzne
vysokých drevín pre zachovanie čo najširšej diverzity druhov vtáctva, ktoré tu hniezdi.
Tabuľka č. 15: Katastrálna výmera mesta Hnúšťa
Mesto
Poľnohospodárska pôda
Orná
Ovocné
Spolu
TTP
Záhrady
pôda
sady
6804,9
245,4
1,4
1815,5
86,7

Lesná
pôda
4123

Ostatná pôda
Vodné Zastavaná Ostatná
plochy
plocha
plocha
36,4
266
230,5

Zdroj: MÚ Hnúšťa

Rozloha katastra mesta Hnúšťa ( tabuľka č.15) spolu s mestskými časťami sa rozprestiera
na rozlohe 6804,9 ha, z čoho najvyššie zastúpenie má lesná pôda až 4123 ha, čo je až 60,58%
z celkovej výmery pôdy. Zastavaná plocha je 266 ha, čo je 3,92 % z celkovej výmery pôdy. Orná
pôda má rozlohu 245,4 ha, (t. j. 3,6%), táto pôda je však málo využívaná a tu vidíme veľké
rezervy.
Lesný pôdny fond riešeného územia obhospodaruje Lesný závod Slovenských lesov
v Hnúšti s lesnými správami Hnúšťa a Brádno. Po diverzifikácii vlastníckych vzťahov
a reprivatizácii časť lesného fondu obhospodarujú urbariáty a súkromní vlastníci.
Medzi najsilnejšie stránky mesta a regiónu patria jeho existujúce prírodné danosti
(primárny potenciál) a to predovšetkým:
• bohaté prírodné a kultúrno-historické danosti mesta a regiónu vytvárajú predpoklady pre
vysokú kvalitu života a rozvoj cestovného ruchu.
• výdatné zásoby minerálnych a liečivých prameňov a geotermálnych prameňov.
• strategická poloha na mesta. Výhodou je aj multikultúrne obyvateľstvo so znalosťou
rôznych prostredí, a tým aj schopnosťami slúžiť ako komunikačné mosty na rozvoj
obchodu v regióne.
• priaznivé klimatické prostredie a pôdne pomery na rozvoj poľnohospodárstva a lesníctva.
Ukazuje sa, že napriek celkovej nízkej produktivite poľnohospodárstva v porovnaní s
inými odvetviami, (danej predovšetkým roztvárajúcimi sa nožnicami medzi nákupnými a
predajnými cenami poľnohospodárskych výrobcov) aj tu môžu existovať lukratívne suroviny.
Vzhľadom na trend rastu cien fosílnych palív príležitosťou môže byt napríklad pestovanie
biomasy. Navyše po poľnohospodárskych výrobkoch bude vždy existovať globálny dopyt,
pričom ten má v súvislosti so zvyšujúcim sa počtom svetovej populácie a ubúdaním
poľnohospodárskej pôdy vo svete rastúcu tendenciu.
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1.2 Vývoj fixného kapitálu
Základnými zložkami ekonomického potenciálu regiónu sú fixný a pracovný kapitál.
Objem fixného kapitálu nahromadeného v regióne možno súhrne vyjadriť prostredníctvom
investičného majetku pripadajúceho na obyvateľa regiónu.
Ukazovateľ tvorby hrubého fixného kapitálu predstavuje hodnotu obstaraného hmotného
i nehmotného produktívneho investičného majetku zníženú o hodnotu jeho predaja a
bezodplatného odovzdania. Tvorba a dynamika rastu hrubého fixného kapitálu je predpokladom
vyššej tvorby hrubého domáceho produktu a rastu výkonnosti ekonomiky.
V roku 2007 dosiahla tvorba hrubého kapitálu v Slovenskej republike 503,6 mld. Sk,
v tom tvorba hrubého kapitálu 476,3 mld. Sk a zmena stavu zásob 27,3 mld. Sk.
Tvorba hrubého fixného kapitálu v Slovenskej republike medziročne vzrástla o 7,9%.
V Banskobystrickom kraji tvorba hrubého fixného kapitálu medziročne vzrástla o 3,4%, čo je
menej ako je priemer v Slovenskej republike. To svedčí o zaostávaní regiónu za ostatnými
regiónmi v Slovenskej republike. Štatistický úrad tieto údaje uvádza najnižšie na úrovni NUTS
III. (kraj). Tabuľka č. 16 ukazuje nárast hrubého fixného kapitálu za Bansko Bystrický kraj podľa
jednotlivých ekonomických činnosti za roky 2003 a 2004.
Tabuľka č. 16: Tvorba hrubého fixného kapitálu podľa ekonomický činností (v bežných
cenách, v mil. Sk)
Z toho:
Poľnohospodárstvo,
Hrubý fixný
Priemysel,
BB kraj rok
poľovníctvo,
Služby
kapitál spolu
stavebníctvo
rybolov, chov rýb
2003
29 943
1 079
11 121
17 743
2004
30 985
1 089
11 911
17 985
Zdroj: ŠÚ SR – Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2006

1.3 Vývoj priamych zahraničných investícií
Zahraničné investície sú všeobecne prejavom dôvery zahraničných investorov domácej
ekonomike a jej perspektívnemu budúcemu vývoju. Priame zahraničné investície prispievajú k
rastu ekonomiky, a to formou vstupu zahraničných subjektov (kapitálu) do existujúcich domácich
firiem, navýšenie existujúceho kapitálu alebo zakladanie nových firiem. Všetky tieto formy majú
vo väčšine prípadov za následok uplatnenie nových metód riadenia podniku, nákup nových
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technológií, získanie nových odbytíšť na medzinárodnom trhu, zvýšenie angažovanosti firiem v
medzinárodnej spolupráci. Zahraničné investície a účasť medzinárodného kapitálu urýchlili
nezvratné ekonomické procesy ostatných rokov a umožnili domácej ekonomike ľahšie vstúpiť do
ekonomického priestoru Európskej únie.
Tabuľka č. 17: Priame zahraničné investície (PZI)
Prílev PZI do SR
Prílev PZI do BB
Rok
za rok
za rok
2003
337 364
8 682
2004
380 264
9 207
2005
417 020
10 754

Odlev PZI zo SR
za rok
18 508
19 655
23 223

Odlev PZI zo BB
za rok
1 646
1 650
1 315

Zdroj: ŠÚ SR – Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2006

Investičnú atraktivitu jednotlivých regiónov SR a ich rozvojovú dynamiku dobre
dokumentuje stav priamych zahraničných investícií (PZI). Prílev PZI je v rámci SR výrazne
diferencovaný a ani najbližšia budúcnosť na základe údajov o PZI nehovorí v prospech BBSK a
ostatných zaostalých regiónov. Objem PZI na území SR bol k 31.12.2005 417 mld. Sk. Do
podnikovej sféry bolo investovaných 350,4 mld. Sk a do bankovníctva 66,6 mld. Sk. Na stredné
a východné Slovensko (Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj) k 31.12.2005 prišlo len 12,8
% z hodnoty PZI na Slovensku. Na západnom Slovensku to bolo 87,2 %. Podobne to bolo aj v
roku 2005, keď prílev PZI bol pre stredné a východné Slovensko len 8,9 % a pre západné
Slovensko 91,1 % hodnoty PZI. (viď tab. č..17).

1.4 Vývoj ľudského kapitálu
Na území Hnúšte žilo k 31.12.2005 spolu 7 513 obyvateľov, čo v rámci
Banskobystrického kraja počtom obyvateľstva predstavuje to 1,14 % z celkového počtu
obyvateľov kraja.
Na základe štatistiky demografického vývoja v roku 2004 možno konštatovať mierny
nárast počtu obyvateľov SR (prirodzený prírastok 1 895 obyvateľov), pričom sa opätovne
potvrdilo známe rozdelenie na progresívny sever a východ a regresívny juh a západ. Pozitívny
index rastu obyvateľstva rokov 2003/2004 dosiahli Prešovský, Košický a Žilinský kraj.
Pre populačný vývoj v SR bol charakteristický dlhodobý pokles sobášnosti, pôrodnosti
a plodnosti. Tento trend v náväznosti na neuspokojivý vývoj úmrtnosti mal za následok postupné
znižovanie prirodzeného prírastku až do takej miery, že v rokoch 2001-2003 došlo v SR k úbytku
obyvateľov z prirodzeného pohybu, keď počet živonarodených detí bol nižší ako počet zomretých
osôb. Zásluhou kladného migračného sadla však nedošlo k celkovému úbytku obyvateľov.
V niektorých demografických procesoch začína v poslednom období dochádzať k zmenám
v doterajších trendoch. Z pohľadu reprodukcie obyvateľov je najvýznamnejšia skutočnosť, že
v roku 2004 sa potvrdil trend zvyšovania pôrodnosti z roku 2003, keď medziročne počet
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živonarodených detí bol o viac ako 2 tisíc. K zmene populačného trendu došlo aj vo vývoji
prirodzeného prírastku, keď po trojročnom úbytku obyvateľov z prirodzeného pohybu v rokoch
2001 až 2003 zaznamenala SR roku 2004 opäť prirodzený prírastok obyvateľov.
V ďalších demografických procesoch došlo k očakávanému vývoju, keď medziročne
pokračovalo zvyšovanie sobášnosti a rozvodovosti a znižovanie potratovosti i umelých prerušení
tehotenstva. V oblasti evidovanej migrácie zostáva SR migračne ziskovou krajinou, keď sa do
krajiny prisťahováva viac osôb ako vysťahováva. Z hľadiska vekovej štruktúry pokračuje proces
starnutia obyvateľov, keď sa ďalej znížil podiel detskej zložky (0-14 ročných) a zvýšiť podiel
obyvateľov v poproduktívnom veku, resp. vo veku 65 ročných a starších. Dochádza k zvyšovaniu
priemerného veku a následne aj zvyšovaniu indexu starnutia. V roku 2004 dochádza opätovne
k miernemu prirodzenému prírastku obyvateľstva, ktorý je okrem iného spôsobený vplyvom tzv.
oneskorenej reprodukcie u obyvateľstva vo veku 30-35 rokov. Z hľadiska vekovej štruktúry
pokračuje proces starnutia obyvateľov, keď sa ďalej znížil podiel detskej zložky (0-14 ročných)
a zvýšil podiel obyvateľov v poproduktívnom veku, resp. vo veku 65 ročných a starších.
Priemerný vek žijúcich obyvateľov dosiahol v tomto roku u mužov 35,5 a u žien 38,7 rokov.
Podľa stredného variantu prognózy vývoja obyvateľstva s časovým horizontom do roku 2025 sa
predpokladá, že SR by mala mať do roku 2025 zhruba 5,2 mil. obyvateľov, čo je v porovnaní
s dnešným počtom o 180 tisíc menej. Počet dôchodcov bude pribúdať a naopak počet obyvateľov
v produktívnom veku bude ubúdať a naopak počet obyvateľov v produktívnom veku bude
ubúdať. Podiel detí vo veku 0-14 rokov sa podľa prognózy v roku 2025 zníži zo súčasných
17,1% na 13% a počet ľudí starších ako 65 rokov sa zvýši zo súčasných 11,6% na 20%. Stredná
dĺžka života pri narodení u mužov z obdobia 1996-2000 na Obdobie 2001-2005 narástla
z hodnoty 68,91 na hodnotu 69,96 roka. U žien bol tento nárast miernejší, a to z hodnoty 77,53 na
hodnotu 77,91. V novom dôchodkovom systéme je zákonom stanovený dôchodkový vek 62
rokov pre mužov aj ženy. Do 31.decembra 2003 bol dôchodkový vek pre mužov 60 rokov veku
a pre ženy 53-57 rokov veku, a to v závislosti od počtu vychovaných detí.
Mesto Hnúšťa sa potyká vo významnej miere aj s problematikou Rómskych
spoluobčanov, ktorých žije v meste 1 200 čo predstavuje 14,6% z celkového počtu obyvateľov
mesta. Na základe sociografického mapovania rómskych osídlení na Slovensku (2004) sa
pohybuje počet obyvateľov tu žijúcich okolo 320 000, čo je asi 3,5-násobne viac, ako udávajú
oficiálne štatistiky Štatistického úradu SR z posledného sčítania obyvateľov. Podľa SOBD bol
v roku 2001 počet Rómov 89 920 a podľa demografickej štatistiky bol v roku 2004 počet Rómov
96 257. Veková štruktúra rómskej populácie je značne odlišná od celoslovenského priemeru aj od
priemeru EÚ. V porovnaní s celoslovenským i európskym trendom je rómska populácia
progresívna, s výrazným podielom mladších ročníkov a zároveň s nižším podielom ročníkov
v produktívnom veku a starších ročníkov. Táto skutočnosť je dôsledkom vyššej úmrtnosti
v rómskej populácii. Podľa prognózy vývoja rómskeho obyvateľstva sa bude počet Rómov do
roku 2025 zvyšovať. Tento trend bude kulminovať v roku 2015 (prirodzený ročný prírastok 6-7,5
tisíc) a postupne dlhodobo oslabovať svoje tempo rastu. Na základe sociografického mapovania
rómskych osídlení sa predpokladá, že v roku 2025 bude v SR žiť viac ako pol milióna Rómov
a zo súčasných 7% ich podiel na celkovom počte obyvateľov SR vzraste na necelých 10%.
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2 Ekonomická výkonnosť
Ekonomický potenciál daného mesta prípadne regiónu predstavuje spolupôsobenie
v meste prípadne v regióne sa nachádzajúceho kapitálu, ľudských zdrojov a prírodných daností za
účelom výroby produkcie a poskytovania služieb. Ekonomický potenciál je rozhodujúcim
faktorom rozvojových možností regiónu a determinantom životnej úrovne jej obyvateľstva. Je
výslednicou dlhodobého vývoja.
Primárnou bázou ekonomického potenciálu regiónu je územie a obyvateľstvo. Základným
vyjadrením tejto bázy je jej veľkosť. Z tohto hľadiska je postavenie jednotlivých krajov
Slovenska značne rozdielne. V rámci rozlohy SR má najväčší podiel Banskobystrický kraj
(19,3 %), Prešovský (18,3 %), Žilinský (13,8%) a Košický kraj (13,8%). Napriek tomu, že podiel
Bratislavského, Trnavského, Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja predstavuje v súhrne iba 34,8 %
podiel na území SR, v týchto krajoch žije viac než 46 % z obyvateľov SR.
Najhustejšie obývanými krajmi SR sú Bratislavský (301 obyvateľov na km2),
Trenčiansky (136 obyvateľov na km2) a Trnavský (133 obyvateľov na km2). Najnižšia hustota
obyvateľstva je v Banskobystrickom kraji (70 obyvateľov na km2) a v Prešovskom kraji (89
obyvateľov na km2).
V Hnúšti je hustota 111 obyvateľov na km2 ( k 31.12.2005 ).

2.1 Tvorba hrubého domáceho produktu
Základným vyjadrením ekonomickej výkonnosti regiónu je hodnota HDP (hrubý domáci
produkt) na obyvateľa vytvoreného v regióne. Ekonomická výkonnosť regiónu zvyčajne súvisí s
jeho podielom na tvorbe HDP a počte nezamestnaných. Vo všeobecnosti platí, že čím je vyššia
ekonomická výkonnosť regiónu, tak tým je vyšší jeho podiel na tvorbe HDP a nižší jeho podiel
na počte nezamestnaných v národnom hospodárstve.
Ekonomická výkonnosť a miera konkurencieschopnosti sú najvýznamnejšie faktory
majúce podstatný vplyv na kvalitu života a rozvoj v regióne. Ekonomická vyspelosť mesta je
potom v značnej miere závislá na odvetvovej štruktúre ekonomických aktivít všetkých subjektov,
kvalite a miere úspešnosti zavádzania inovácií, stupni zapojenia vedy a výskumu do ekonomiky,
dostupnosti všetkých oblastí mesta a regiónu (infraštruktúra), úrovni vzdelanosti pracovných síl a
ich profesijnej flexibility. Základným ukazovateľom pre porovnanie regionálnej
konkurencieschopnosti a socio-ekonomickej úrovne mesta a regiónu je hrubý domáci produkt
(HDP).
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2.2 Hrubý domáci produkt na obyvateľa
Slovenská republika dosiahla v roku 2004 hrubý domáci produkt (v bežných cenách) 1
355 262 mil. Sk.
Štatistické údaje o hrubom domácom produkte na úrovni mesta nie sú k dispozícií.

2.3 Odvetvová štruktúra hrubej pridanej hodnoty
Ekonomická výkonnosť regiónu je všeobecne ovplyvnená odvetvovou štruktúrou,
rozsahom a úrovňou odborových činností z hľadiska kvality výstupov, technologickej úrovne
výroby a mierou zavádzania inovácií.
Výška a štruktúra hrubej pridanej hodnoty (HPH) predstavuje príspevok toho ktorého
odboru alebo odvetvia k tvorbe HDP. Hrubá pridaná hodnota vyjadruje v značnej miere v ročnom
vyjadrení objem vloženej práce. Výška HPH vypovedá nepriamo o úrovni modernizácie,
efektívnom využívaní technológií a produktivite práce v odvetví.
V roku 2004 bola v Slovenskej republike vytvorená hrubá pridaná hodnota vo výške 1
210 674 mil. Sk.

3 Trh práce a mzdy
Trh práce predstavuje na jednej strane ponuku pracovných miest, teda trh pracovných
príležitostí a na druhej strane ponuku pracovných síl. Jedno aj druhé má svoje parametre a
charakteristiky. V ideálnom prípade jedno do druhého zapadne alebo nastane súlad medzi
ponukou pracovných miest a ponukou pracovných síl.
Nízka výkonnosť a produktivita ekonomických subjektov na Slovensku výrazne
„prispieva“ k prehlbovaniu problémov na trhu práce, osobitne k nedostatočnému dopytu po práci
(vyjadreného počtom existujúcich pracovných príležitostí). Neustále značné (a v ostatných
rokoch rastúce) zaostávanie dopytu po práci za ponukou práce (ktorá je daná počtom ekonomicky
aktívneho obyvateľstva) spôsobuje na trhu práce SR pretrvávanie chronickej nerovnováhy.
Najvyššia miera nezamestnanosti je v Banskobystrickom, Košickom, Prešovskom
a Nitrianskom kraji. Naopak najnižšiu mieru nezamestnanosti vykazuje Bratislavský kraj. I keď
v období 1999-2005 došlo k nárastu počtu pracujúcich v hospodárstve SR, miera zamestnanosti
aj naďalej zaostáva za priemerom EÚ-15 (v roku 2005 tento rozdiel predstavoval 7,5
percentuálnych bodov). Najvyššiu mieru zamestnanosti si udržuje Bratislavský kraj (69,5%
v roku 2005). Z tabuľky č. 18 je zrejmý disharmonický vývoj zamestnanosti v regiónoch, kedy
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kraje stredného a východného Slovenska výrazne zaostávajú za západoslovenskými krajmi
a Bratislavou.
Tabuľka č. 18: Miera zamestnanosti podľa regiónov (rok 2005)
Miera zamestnanosti
Miera zamestnanosti
(15-64)
(15-24)
BA - kraj
69,5
32,9
TN - kraj
64,2
28,4
TT - kraj
62,7
29,0
NR - kraj
55,9
26,8
ZA - kraj
57,9
24,3
BB - kraj
52,8
24,3
PO - kraj
53,6
23,8
KE - kraj
49,2
18,7
SR spolu
57,7
25,7
Max - Min
20,3
14,2
Max/Min v %
70,79
56,84

Miera zamestnanosti
(55-64)
52,2
35,3
26,2
26,3
29,3
26,3
18,7
21,4
30,3
30,8
41,00

Zdroj: Štatistický úrad SR

Evidovaná miera nezamestnanosti bola v meste Hnúšťa v roku 2005 % v roku 2006 %
a k 31.12.2007 %. Z uvedených údajov vyplýva, že
Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Rimavská Sobota za roky 2001 až 2005 a jej
vývoj je uvedený v tabuľke číslo 19. Z uvedených údajov vyplýva, že okres Rimavská Sobota
a región, kde sa nachádza mesto Hnúšťa patrí medzi oblasti s najvyššou mierou nezamestnanosti
v rámci celého územia Slovenskej republiky.
Tabuľka č. 19.: Vývoj evidovanej miery nezamestnanosti v okrese Rimavská Sobota (v %)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI. VII. VIII. IX.
X.
XI. XII.
2000 37,12 37,00 36,81 36,10 36,04 36,53 36,89 30,26 27,98 25,20 27,37 30,22
2001 37,62 37,46 37,03 35,59 34,18 33,82 34,98 34,43 34,18 33,27 34,37 35,45
2002 39,10 38,89 38,46 37,45 37,31 37,18 37,03 35,92 35,00 35,64 36,67 37,22
2003 32,79 32,23 31,51 30,31 29,44 29,30 29,34 29,21 28,60 28,61 29,06 30,64
2004 33,62 33,16 32,12 31,43 30,22 29,03 28,66 28,62 28,08 27,52 27,88 28,66
2005 30,02 30,14 29,62 28,75 28,30 27,92 27,92 27,79 28,04 27,42 27,57 29,54
Zdroj: UPSVaR Rimavská Sobota
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3.1 Ekonomická aktivita obyvateľstva
K zásadným charakteristikám uplynulého obdobia patrí zníženie podielu ekonomicky
aktívnych obyvateľov jednak demografickým vývojom v jednotlivých vekových kategóriách a v
dôsledku veľmi nízkeho počtu pracovných príležitostí v meste a jeho regióne.
Veľkosť a kvalita pracovného kapitálu daného regiónu je daná obyvateľstvom a jeho
ekonomickou aktivitou.
Východiskovým ukazovateľom v tejto oblasti je miera ekonomickej aktivity. Najnižšia
úroveň pracovného kapitálu je v Banskobystrickom kraji. Hodnota miery ekonomickej aktivity v
tomto kraji sa pohybuje od 95 do 97 percent z celoslovenskej úrovne.

3.2 Pracujúci a ich štruktúra
Územné rozdiely v hodnotách ukazovateľov zamestnanosti a nezamestnanosti sú
v posledných desaťročiach ovplyvňované predovšetkým sociálnym a ekonomickým rozvojom
daného územia, najmä dopadmi transformácie socialistickej ekonomiky na trhovú ekonomiku,
menej štruktúrou obyvateľstva. Rastie počet obyvateľov v produktívnom veku, predovšetkým
tých, ktorí reálne vstupujú na trh práce.

3.3 Zamestnanosť
Územné rozdiely miery evidovanej nezamestnanosti poukazujú na ekonomickú silu
jednotlivých regiónov, najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti poukazujú regióny
západného a severného Slovenska, kde je aj najvyšší prísun zahraničných investícií, a naopak
najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti majú regióny južného a východného Slovenska, kde
pôsobili podniky, ktoré sa orientovali na východné trhy a stratou týchto trhov došlo
k masívnemu prepúšťaniu pracovníkov z dôvodu straty výrobných programov a neschopnosti
reagovať na meniace sa podmienky na svetových a európskych trhoch.
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Priemerná nominálna mesačná mzda v Banskobystrickom kraji v roku 2005 dosiahla 14
541,- Sk, čo je o 2 733,- Sk menej než priemer v Slovenskej republike. V porovnaní s ostatnými
krajmi bola v Banskobystrickom kraji zaznamenaná tretia najnižšia mzda.
Priemerná nominálna mesačná mzda v roku 2005 bola v SR 17 274 Sk.
Naďalej klesá zamestnanosť vo veľkých zamestnávateľských organizáciách v prospech
malých a stredných podnikateľov. Trvalo rastie počet pracovníkov v malých podnikoch a u
živnostníkov. Charakteristickou črtou pre kraj je nízka tvorba nových, resp. dodatočných
pracovných miest. Zároveň sa ukazuje, že aj novo vytvárané pracovné miesta sú málo kvalitné.
Okres Rimavská Sobota je príkladom štrukturálne postihnutého regiónu Slovenska s
dlhodobo najvyššou evidovanou mierou nezamestnanosti. Jeho produkčná báza bola založená na
využití predovšetkým poľnohospodárskych tradícií a potravinárskeho priemyslu. Kvôli
spoločenských zmenám sa okres ocitol v hlbokej ekonomickej recesii. Miera evidovanej
nezamestnanosti k prvému polroku tohto roka (2007) dosiahla v okrese Rimavská Sobota 27,38
%, čo je dlhodobo najvyššia miera nezamestnanosti na Slovensku.
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IV SOCIO-EKONOMICKÁ ANALÝZA
1 Hospodárstvo
1.1 Základná charakteristika hospodárstva v meste
Dôležitým rozvojovým aspektom mesta Hnúšťa je hospodárska sféra a podnikanie,
pretože priamoúmerne ovplyvňujú (prostredníctvom príjmov či už zo závislej činnosti alebo
z podnikania) úroveň a kvalitu života občanov a ich spotrebných návykov.
Nevyhnutným činiteľom pre rozvoj územia mesta Hnúšťa je prílev zahraničných
investícií, rozvoj progresívnych technológií, informačného a poradenského systému pre potreby
podnikateľskej sféry. Predpokladom úspešnosti je skvalitňovanie spolupráce podnikateľov
a samosprávy a ich integrácia do všetkých rozvojových oblastí mesta a rozvoj cezhraničnej
spolupráce.

1.1.1 Ekonomické subjekty podľa prevažujúceho odboru činnosti
Tabuľka č. 19: Subjekty v meste podľa odboru činnosti
P. č.
Predmet činnosti
Počet
P. č.
Predmet činnosti
Počet
živnostníkov
živnostníkov
1. Poľnohospodárske
9
Pohostinstvo
30
služby
2. Stavebniny
1
Pohrebná služba
2
3. Stavebná firma
5
Chovateľské potreby
2
4. Sklenárstvo
1
Pekáreň
1
5. Stolárstvo
2
Autoškola
3
6. Drevovýroba
6
Optika
1
7. Bazény
1
Predaj kníh
1
8. Kovové ploty
1
Predaj potravín
15
9. Ťažba dreva
40
Predaj ovocie, zelenina
4
10. Autodoprava
7
Drogéria
3
11. Autobusová doprava
1
Elektro
2
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12.
13.

Predaj uhlia

1
Služby

Kamenár
Kaderníctvo, holičstvo
Kozmetika
Masér
Kopírovanie
Elektroservis
Remeselnícke práce
Renovácie okien
Fotoslužba
Obuvník
Ubytovanie
Krajčírstvo
Oprava predaj
počítačov
Predaj vina
Zubná technika
Internet
Prekladateľstvo
Lekár
Rýchle občerstvenie
Stávková kancelária
Autoopravovňa
Právnik
Diskont
Záložňa
Klenoty
Papiernictvo
Mäsiarstvo
Reštaurácia

1
3
1
1
2
12
3
1
3
1
1
4
4

14.
15.
16.
17.
18.

3
4
1
1
10
3
4
3
2
2
3
1
3
4
3

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Pizzeria

1

34.

Tabak
Farby, laky
Odevy
Čínsky obchod
Látky
Hydinové výrobky
Priemyselné výrobky
Rozličný tovar
Kvetinárstvo
Benzínová stanica
Poradenstvo finančné
Iná obchodná činnosť
Účtovnícke práce
Reklamné práce
Výroba gumárenských
výrobkov
Stavebná sporiteľňa
Slovenská poisťovňa
VUB -banka
SLZ CHÉMIA a.s.
SLZ NOVA a.s.
GeNeS a.s. hutníctvo
INTOCAST
AQUITAS s.r.o.
T-GUM Hnúšťa s.r.o.
MIOS drev. výroba
CARBON a.s.
BIOPAL Hnúšťa, sr.o.
RW-Tech-Gum, s.r.o.
PNEURET s.r.o.
YURA Corparation
Slovakia s.r.o.
REVI s.r.o.

2
1
2
2
1
1
2
5
2
1
21
27
6
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Zdroj: MsÚ Hnúšťa

1.1.2 Ekonomické subjekty podľa počtu zamestnancov
Na území mesta pôsobia niektoré podniky, ktoré znamenajú
zamestnania pre obyvateľstvo. Medzi najvýznamnejšie sa radia :

prevažnú možnosť

1. T-GUM Hnúšťa, s .r.o.
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2. YURA CORPORATION SLOVAKIA s.r.o.
3. SLZ CHÉMIA, a.s.
4. SLZ NOVA a.s.
5. CARBON a.s.
6. BIOPAL Hnúšťa s r.o.
7. GeNeS Mútnik a.s. Hnúšťa-Hačava
8. G.S.I. Gommercial servis Hnúšťa
9. PUR-STAV KB s r.o.
10. MIVE-PEK Hnúšťa
11. VALEA s.r.o. Hnúšťa
12. REVI s.r.o. Hnúšťa - Maša
13. MAGNATECH Slovakia a.s. Hnúšťa
14. INTOCAST Magnezit Hačava a.s.
15. RW-Tech-Gum s.r.o. Hnúšťa

1.1.3 Najvýznamnejšie podniky v meste
Hnúšťa je priemyselným centrom horného toku Rimavy. Spolu s Tisovcom vytvára
pracovné príležitosti pre celý región severozápadného Gemera.
SLZ CHÉMIA, a. s. HNÚŠŤA
Počet zamestnancov sa v uplynulých 3 rokoch pohyboval v rozmedzí 300 – 330. V roku
2001 je počet zamestnancov 100.
Zameranie: chemický priemysel s rozbiehajúcou sa silikátovou chémiou. Spoločnosť má od roku
1996 certifikovaný systém manažérstva kvality v zmysle normy ISO 9001:2000 a je držiteľom
certifikátu kvality so zápisom do medzinárodnej siete.
SLZ CHÉMIA, a. s.
Deň zápisu 09.09.1997
Predmet podnikania:
1. montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
2. výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
3. revízie a skúšky tlakových zariadení
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4. výroba drevného uhlia, aktívnych uhlí a sorbentov, filtračných sorbčných materiálov na
báze aktívnych uhlí cementačných práškov, drevouhoľných brikiet, organických esterov
kyseliny octovej, anorganických octanov, zmesných organických rozpúšťadiel, čistých
chemikálii a acetónu, detekčných a preukazníkových trubičiek, filtračných materiálov,
výrobkov a polotovarov z PVC
5. prechodné ubytovanie
6. prenájom nehnuteľnosti
7. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
8. výroba nábytku
9. výroba pracích práškov
10. výroba zeolitových výrobkov
11. vedenie účtovníctva
12. výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
13. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / v rozsahu
voľných živností
14. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností / veľkoobchod /
v rozsahu voľných živností
15. výroba filtrov pre priemyselné, vojenské a civilné využitie
16. obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenie Ministerstva hospodárstva
SR
17. montáž, oprava, údržba elektrických zariadení
SLZ NOVA a. s.
Deň zápisu : 09.06.1997
Predmet podnikania:
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej
živnosti
2. maloobchod
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej
živností – veľkoobchod
CARBON a. s.
Deň zápisu : 04.10.2001
Predmet podnikania:
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / v rozsahu
voľnej živnosti
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod /
v rozsahu voľnej živnosti
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3. chemická výroba v rozsahu voľnej živnosti
4. výroba sadzí
5. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
BIOPAL Hnúšťa, s. r. o.
Deň zápisu: 05.12.2006
Predmet podnikania:
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod )
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom ( veľkoobchod ) v rozsahu
voľných živností
3. spracovanie olejnín lisovaním
4. výroba ekologických peletiek a palív
5. spracovanie mastných kyselín
6. výroba metylesterov
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných
živností
8. reklamná a propagačná činnosť
GEMERSKÁ NERUDNÁ SPOLOČNOSŤ a. s. HNÚŠŤA
Firma vznikla 10.2.1999 kúpou majetku z Fondu národného majetku SR ako
zamestnanecká akciová spoločnosť GE.NE.S a.s. Má v prenájme banský závod od FNM SR od
10.5.1999. V súčasnom období zamestnáva cca 70 zamestnancov.
Perspektíva firmy je založená na rozvoji tradičnej banskej výroby z domácich surovín – ťažba
magnezitu a výroba mastencových výrobkov. Mastenec patrí medzi tradičné silikátové výrobky.
REVI s. r. o.
Počet zamestnancov cca 300.
Podnikateľské aktivity sú zamerané na opracovanie drevnej hmoty a na jednoduché
výrobky z dreva, euro palety, obaly z dreva.
ROĽNÍCKÉ DRUŽSTVO KLENOVEC
V meste Hnúšťa pôsobí Roľnícke družstvo Klenovec, ktoré obhospodaruje 234 ha ornej
pôdy a 1202 ha trvalých trávnych porastov. Počet zamestnancov je 21. Okrem obhospodarovania
pôdy sa v meste a v časti Hačava chovajú aj dojnice a jalovice. Poľnohospodárska výroba
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v Roľníckom družstve Klenovec je stabilizovaná. Na plochách neobhospodarovaných roľníckym
družstvom hospodária súkromní roľníci.
.
Z uvedeného prehľadu vyplýva silný ekonomický potenciál mesta, ktorý nie je
v súčasnom období naplno využívaný. Príčiny sú v transformácii výrobných prevádzok,
v utlmení vojenskej výroby a v celkovej ekonomickej situácii SR. Pre budúci rozvoj mesta sú
však k dispozícii výrobné zariadenia a priestory, ktoré je možné využívať na relatívne širokú
škálu výrobných aktivít. Vyžiadajú si však postupnú výmenu technologického zariadenia i
rekonštrukciu budov a vnútroareálových priestranstiev.
MAGNATECH SLOVAKIA a.s. Hačava ( INTOCAST)
Uznesením Krajského súdu v B. Bystrici je od 19.10.1998 na majetok spoločnosti vyhlásený
konkurz z dôvodu predĺženosti úpadcu. Na základe opatrenia Krajského súdu v B. Bystrici sa
uskutočnil predaj časti konkurznej podstaty. Spoločnosť Magnatech zamestnáva asi 30
zamestnancov. Predaj spoločnosti bol zrealizovaný v máji 2001 a v júni 2001 bola zahájená
príprava renovácie a repasie objektov a výrobného zariadenia. Nový majiteľ - nemecká
spoločnosť INTOCAST intenzívne pristupuje k obnove výroby magnezitových produktov na
inovovanom výrobnom zariadení. Výrobná činnosť bola obnovená v roku 2002 t. č. v likvidácii.

1.1.4 Zahraničné investície
V oblasti zahraničných investícií samospráva s podporou vlády SR systematicky vytvára
podmienky pre príchod zahraničných investícií. Mesto Hnúšťa dostalo na výstavbu
priemyselného parku 270 miliónov Sk z dvoch zdrojov a to z Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky 200 miliónov Sk a z agentúry SARIO 70 miliónov Sk.
Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 804 z 26.9.2007 okrem podporenia realizácie
prípravy priemyselnej zóny v Hnúšti boli prijaté aj uznesenia pre zlepšenie dopravnej
infraštruktúry.
V súlade s územným plánom mesta Hnúšťa bolo v roku 2007 zahájená revitalizácia
priemyselnej zóny Hnúšťa z „hnedej zóny T-GUM“. Mesto pre rozvoj priemyslu využíva
existujúci priemyselný areál SLZ Chémia a.s. a PROBELO s.r.o.
Priemyselná zóna je pripravovaná pre šesť investorov s plánovaným počtom 1500
pracovných miest.

Obrázok č.6
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Foto: Plán priemyselného parku Hnúšťa

Do vytvorenej priemyselnej zóny medzi prvými umiestnila svoju prevádzku spoločnosť
YURA CORPORATION SLOVAKIA s.r.o.. Uvedená spoločnosť patrí medzi priamych
dodávateľov káblových zväzkov pre spoločnosť KIA Motors. V súčasnosti patrí medzi
najväčších zamestnávateľov meste Hnúšťa.
Medzi prvých investorov patrí spoločnosť RW – Tech - Gum, s.r.o. s 50% podielom
zahraničných investícií na obchodnom podiely spoločnosti.

1.2 Vývoj v odvetviach
Vývoj v jednotlivých odvetviach priemyslu v riešenom území je daný zriadením
priemyselného parku v meste a jeho obsadením jednotlivými firmami a ich podnikateľskými
zámermi v jednotlivých odvetviach. Po útlme hutníckeho a chemického priemyslu v regióne sa
opäť podarilo oživiť chemický priemysel stály rast si drží drevo spracujúci priemysel a do
popredia sa dostáva odvetvie súvisiace a napojené na automobilový priemysel a to priamo na
automobilky, ktoré svoju činnosť rozbehli na v neďalekom regióne. Rozvoj ďalších odvetví bude
možne hodnotiť po naplnení kapacít nachádzajúcich sa v priemyselnom parku a to na základe
zamerania ich priemyselnej produkcie.

1.2.1 Poľnohospodárstvo
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Celková výmera poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území mesta je 2 149 ha, čo
predstavuje 31,58 % celkovej katastrálnej výmery mesta. Orná pôda má výmeru 245,4 ha čo
predstavuje 3,6% z celkovej výmery katastrálneho územia mesta Hnúšťa. Agronomická hodnota
poľnohospodárskej pôdy je znížená klimatickými podmienkami a svahovitosťou územia. Pôda je
v prevažnej miere využívaná ako trvalý trávny porast.
Po reštrukturalizácií poľnohospodárstva v súčasnosti pracuje v riešenom území viacero
subjektov zaoberajúcich sa poľnohospodárskou činnosťou. Základnými výrobnými odvetviami je
rastlinná a živočíšna výroba.
Všetky opatrenia v rastlinnej a živočíšnej výrobe musia smerovať k tomu, aby sa dosiahla
primeraná rentabilita výroby za dodržania pravidiel ochrany vôd, pôdy a ovzdušia.

1.2.2 Lesné hospodárstvo
Lesy tvoria významnú zložku životného prostredia. Lesný pôdny fond na území kraja
pokrýva plochu 443 530,78 ha, čo z celkovej výmery kraja predstavuje 49,38 % . Lesný fond
mesta má výmeru 4 123 ha čo predstavuje 60,58% z celkovej výmery mesta. Priemerná lesnatosť
Slovenskej republiky je cca 41%. Z uvedených údajov vyplýva aj využitie lesov na podnikateľské
účely. Funkcia lesov a ich využitie je mnohostranné a zodpovedá hospodárskej
a environmentálnej danosti územia. Cieľom lesného hospodárstva je zachovať a rozmnožovať
jeho pôvodnosť, zabezpečovať ekologickú rovnováhu a chrániť ho pred antropizáciou.

1.2.3 Priemysel
Štruktúra výrobných činností v jednotlivých okresoch je daná historickým vývojom a
realizáciou priemyselnej politiky uplynulých období. Výrobné zameranie sa len pomaly mení,
napriek problémom pri realizácii zdedených výrobných programov. Nové projekty na rozvoj
výroby i štrukturálne zmeny narážajú na problémy nedostatku investičných prostriedkov, ktoré
svojou výrobnou činnosťou transformujúce sa firmy nedokážu získať. Priemyselná výroba
v meste má bohatú tradíciu a pomerne širokú odvetvovú štruktúru na ktorej rozvoj vplýva hlavne
dostatok kvalifikovanej pracovnej sily, ktorá za prácou dochádza z bližšieho aj ďalšieho okolia
mesta Hnúšťa (viď mapa).

Obrázok č.7
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Foto: Mapa zvozu pracovníkov do priemyselného parku v Hnúšti

1.2.4 Stavebníctvo
Do produkcie odvetvia stavebníctva sa zahŕňa stavebná činnosť vykonaná na území
Slovenskej republiky dodávateľskými stavebnými podnikmi s prevažujúcou stavebnou činnosťou
(vrátane živnostníkov) a stavebnými závodmi nestavebných podnikov. Po rokoch stavebného
útlmu nielen v riešenom území opäť nastal stavebný boom, o čom svedčí rastúci počet
stavebných firiem a živnostníkov so zameraním na stavebnú činnosť.

1.2.5 Služby
Škála poskytovaných trhových služieb v meste Hnúšťa je veľmi široká, miestne firmy
ponúkajú bohatý sortiment služieb. Prehľad ponúkaných služieb sa nachádza v tabuľke č. 19 str.
č. 44 , sieť maloobchodu a ubytovacích služieb je uvedená v tabuľke č. 20.
Tabuľka č. 20: Sieť maloobchodu a ubytovacích služieb v meste (k 31. 12. 2005)
Predajne
Reštaurácie,
Obchodné
Hotely, motely a botely
jedálne
domy
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a nákupne
strediska
Potraviny
a zmiešaný
tovar
25

Nepotravinársky
tovar
23

20

1

Zariadenia

Lôžka

1

20

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky (2006)

Mimo vyššie uvedených služieb má v Hnúšti sídlo vedľajší útvar Hasičského zboru
v Rimavskej Sobote. Jeho hasiaci obvod má rozsah od Rimavskej Bane po horské sedlo Zbojská.
Zabezpečuje požiarnu ochranu všetkých sídiel v údolí horného roku Rimavy a sídiel ležiacich
západne a východne od údolia, od Klenovca po Ratkovú.
Hasičský zbor Hnúšťa zabezpečuje nepretržitú 24-hodinovú službu. Okrem likvidácie požiarov a
záchrany osôb je vybavený na komplexnú likvidáciu následkov dopravných nehôd (vyprostenie osôb,
zdravotnícku pomoc, odťah vozidiel). Má vyškolených zamestnancov na poskytovanie zdravotníckej
pomoci, na výškové práce aj na práce pod vodnou hladinou. Na území mesta je schopný zásahu do 5 min.,
v okrajových častiach hasiaceho obvodu podľa vzdialenosti od 15 do 30 minút.

1.3 Cestovný ruch
Cestovný ruch je interdisciplinárne odvetvie hospodárstva, na jeho realizácii sa podieľa
mnoho ďalších oblasti ako poľnohospodárstvo, priemysel, stavebníctvo, služby a iné. Predstavuje
komplex vzťahov a javov, ktoré výrazne prispievajú k tvorbe pracovných príležitosti.
Podľa prognóz sa v najbližších 10-20 rokoch očakáva nárast cestovania s čoraz širšími
skupinami obyvateľstva. Predpokladá sa rast aktívnych foriem dovoleniek a vyššia frekvencia
kratších dovoleniek. Uplatnenie všetkých týchto faktorov možno predpokladať vo zvýšenej miere
práve v turisticko-atraktívnom území, v akom sa nachádza aj mesto Hnúšťa. Jedným
z ukazovateľov pre cestovný ruch sú aj údaje o počte prenocovaní návštevníkov v ubytovacích
zariadeniach, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 21. Z uvedených údajov vyplýva zníženie záujmu
o ubytovanie v kempingoch a hoteloch, naopak značný nárast je badateľný pri ubytovaní
v penziónoch, kde sú vytvorené najlepšie podmienky pre dovolenky rodinného typu. V tabuľke
číslo 20 je uvedený prehľad ubytovacích služieb v meste Hnúšťa.

Tabuľka č. 21: Prenocovania návštevníkov v ubytovacích zariadeniach
Z toho
Prenocovania
Obdobie
návštevníkov spolu
Hotely
Penzióny
Kempingy
BB- kraj
2001
1 761 067
513 233
74 192
67 351
2002
1 878 049
1 036 625
116 062
53 732
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2003
2004
2005

1 845 670
1 576 981
1 459 522

1 043 122
841 546
753 733

117 159
122 076
114 409

52 398
32 903
32 599

Hnúšťa
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky (2006)

Slovenská republika v súlade s medzinárodnou klasifikáciou atraktivít cestovného ruchu
disponuje značným potenciálom pre rozvoj cestovného ruchu (spomedzi 39 medzinárodne
uznávaných atraktivít disponuje 38, t.j. všetkými okrem mora).
Analyzovaná problematika produktu cestovného ruchu v rámci Slovenska bola rozdelená
na sedem základných okruhov, a to: kultúru, mestá, letné a zimné športy, prírodné dedičstvo,
zdravotný cestovný ruch, vidiecky cestovný ruch a agroturizmus a kongresovú a incentívnu
turistiku.

1.4.1 Charakteristika cestovného ruchu v meste
Hlavným cieľom mesta Hnúšťa v oblasti cestovného ruchu je zvýšenie prosperity mesta,
rast pracovných príležitosti, zachovanie kultúrno-historickej identity a aktivizácia jeho doposiaľ
nevyužitého potenciálu. Samotné mesto aj vzhľadom na počet obyvateľov žijúcich v tomto
mieste môže poskytnúť množstvo zaujímavých ponúk.
Pamiatky : katolícky a evanjelický kostol, oba v klasicistickom slohu z počiatku 19 stor.
Pomníky J. Francisci-Rimavského a Padlým v SNP. Robotnícky dom stavaný 1930-1935
svojpomocne. V Hačave pomník Mateja Hrebendu. Vo všetkých pričlenených obciach
klasicistické kostoly Ev.a.v. V Polome zvonica zo začiatku 19 stor., v Brádne niekoľko starých
zrubových domov. Evanjelické kostoly so stredovekými gotickými nástennými maľbami a
vzácnymi zaoblenými krstiteľnicami a drevenými dverami (13. stor.) v Rimavskom Brezove (4
km), Rimavskej Bani (7 km), Kyjaticiach (10 km) a Kraskove (12 km) - všetky vyhlásené za
národné kultúrne pamiatky. V Kyjaticiach archeologický nález žiarových pohrebísk zo strednej
doby bronzovej - tzv. Kyjatická kultúra. Tabuľka č. 22 uvádza Národné kultúrne pamiatky
nachádzajúce sa na území mesta.

Tabuľka č. 22.: Národné kultúrne pamiatky na území mesta
Názov pamiatkového objektu a
Parcelné
Číslo
P.č.
Vlastník (správca)
miesto
číslo
ÚZKP SR
1. Pomník J. R. Francisciho – Hnúšťa
10
1047/0
mestský úrad
(0) - vo vlastníctve mesta Hnúšťa
2. Dom pamätný revolucionárov NV
4
3481/1-2
mestský úrad
s pamätnou tabuľou – Hnúšťa (74) Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hnúšťa
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3.
4.
5.

vo vlastníctve mesta Hnúšťa
Vila Petrivalského – Hnúšťa (385)
Kaplnka pohrebná – Hnúšťa (153) vo vlastníctve rímskokatolíckej
cirkvi
Hrob M. Hrebendu na cintoríne Hačava - vo vlastníctve mesta
Hnúšťa

375
963

11262/0
2614/0

mestský úrad
mestský úrad

1142

1045/10

mestský úrad

Zdroj: MsÚ Hnúšťa

Z oblasti cestovného ruchu mesto ponúka turistiku po značkových trasách na vrch Sinec,
Ostrú, no pozornosť by sme chceli upriamiť na hradnú magistrálu „Cesta Márie Széchy“ , ktorá
spája dva hrady – Fiľakovo a Muráň. Celková dĺžka je 78 km, vedie z Fiľakova, cez Rimavskú
Sobotu, Horné Zahorany, Kraskovo, Brezinu, vrch Tŕstie až na Muráň. Je označená červenou
turistickou značkou, ktorú pretínajú zjazdné hradské a krátke značkované chodníky, ktoré sa
môžu použiť pre nástup, či ukončenie túry v ľubovoľnom mieste. Po tejto trase chodil Fraňo
Wesselenyi z Fiľakovského hradu za Máriou Széchy – muránskou Venušou na Muránsky hrad.
Pri jej zdolávaní sa nám naskytne príležitosť spoznávať krásy našej slovenskej prírody.
Príroda okolo nášho mesta je nielen krásna, ale aj bohatá na lesné plody a zvieratá.

1.4.2 Základné ukazovatele cestovného ruchu v meste
Rekreačná funkcia
Hnúšťa leží na Gotickej ceste prebiehajúcej okresom Rimavská Sobota na Slovenskej
strane a župou Borsod – Abuúj - Zemplén na Maďarskej strane. Jedná sa o turistickú trasu
Slovenským Rudohorím, prebiehajúcu jeho vrchmi i dolinami. Na trase je mnoho starobylých
archeologických a sakrálnych pamiatok, kostolíkov postavených v románskom a v gotickom
slohu i v novších stavebných slohoch, múzeí s dielami starých maliarskych i sochárskych
majstrov. Na Slovenskom území prebieha Gotická cesta od hranice s Maďarskou republikou
obcami Kráľ, Číž, Rimavská Seč, Žíp, Rimavské Janovce, Rimavská Sobota, Malé Teriakovce,
Rimavská Baňa, Kraskovo, Kyjatice, Rimavské Brezovo, Hnúšťa, Tisovec Muráň. Na Maďarskej
i Slovenskej strane vedie trasa Gotickej cesty zaujímavou vidieckou krajinou s množstvom
objektov
ľudovej
architektúry
a so
zachovanými
remeselníckymi
tradíciami,
zvykoslovím, ľudovým výtvarným, slovesným a hudobným umením.
Mesto Hnúšťa môže poskytnúť návštevu kostolov v Hnúšti, Likieri, Polome, Brádne,
kultúrne podujatia v Mestskom kultúrnom stredisku a expozíciu vo vile Petrivalského.
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V katastrálnom území Hnúšte prevládajú v rekreačnej činnosti záhradkárske osady, ktoré
majú z hľadiska rešpektovania krajinnoekologického potenciálu odlišné zameranie a možnosti
využitia.
Na juhozápadnom styku Hnúšte s horským masívom Sinec, ktorý je aj v súčasnosti
čiastočne využívaný ako rekreačný priestor, je možné využiť plochy trvalých trávnych porastov
s prevládajúcim sukcesívnym procesom (nekontrolované zarastanie) ako plochy každodennej
rekreácie (zber lesných plodín, húb, prechádzky) bez technického a stavebného vybavenia (iba
upravené chodníky, oddychové plochy, vyhliadky a i.). Rekreačné aktivity navrhujeme obmedziť
z dôvodu ochranného pásma zdrojov vody i vzhľadom na výrazné zdevastovanie lesných
porastov.
V blízkosti plochy záhradkárskej osady Iváčka v severozápadnom smere od Hnúšte
z hľadiska krajinno-ekologických predpokladov sa nachádza rekreačná plocha, ktorá môže
z hľadiska krajinno-ekologických predpokladov, slúžiť spoločne možným užívateľom
záhradkárskej osady ako doplnková plocha aktívneho oddychu (nenáročné športy – bedminton,
loptové hry, vodná nádrž s chovom rýb a i.).
V mestskej časti Brádno je možné jestvujúci rekreačný areál a aj bytový fond slúžiaci
zväčša na formu chalupárenia zväčšiť na celú nelesnú plochu. Forma využitia sa môže orientovať
najmä na aktívny pohyb v prírode spojený s relaxačnými aktivitami. Všetko bez náročného
technického vybavenia.
Mestská časť Polom ako celok slúži zväčša na víkendovú rekreáciu pre obyvateľov
Hnúšte a aj Tisovca. Plochy s rekreačným potenciálom navrhujeme využívať najmä na formu
chalupársku so zakomponovaním do prevládajúceho typického charakteru (obrazu) krajiny.
Alternatívne je ich možné „použiť“ ako plochy so športovým zameraním či využitím (zima, leto).
Najproblematickejšia lokalita katastrálneho územia Hnúšte je jednoznačne zdevastovaná
krajina v okolí Skália a Mútnika ako dôsledok dlhodobej ťažby magnezitovej rudy a výroby
magnezitu (haldy, výsypky, antropogénny reliéf). Hoci výroba magnezitu výrazne poklesla,
zdevastovaná krajina ostala. Už pri predchádzajúcom množstve vyrobeného magnezitu existovali
pokusy lokalitu revitalizovať pomocou zalesnenia, ktoré malo slúžiť ako estetická bariéra, ale aj
ako akýsi filter pre znečistené územie. Pri zalesňovaní sa najlepšie osvedčila introdukovaná
breza, hoci sa udomácňovala s problémami. Teraz po znížení výroby, ju navrhujeme ako
dominantný druh pri možnostiach využitia, či revitalizovania zdevastovaného priestoru. Keďže je
lokalita jednoznačne tvorená antropogénnym reliéfom, dostatočne rezaným, po utlmení výroby či
dokonca pri jej zlikvidovaní, je možnosť ju využiť ako „rekreačné zázemie“ obyvateľov Hnúšte a
Tisovca. Po technických a stavebných úpravách by mala mať charakter rekreačne - športovooddychových aktivít. Nosnou funkciou je možná funkcia lesoparkov už so spomínanou brezou
(akási „ruská – mrázikovská“ krajina). Ako alternatívne možnosti využitia sa javia organizované
športové automobilové či motocyklové podujatia (autokros, motokros a.i.), je možné využiť ju na
organizovanú horskú cykloturistiku alebo cyklokros, či organizovanie podujatia „zjazd na
horských bicykloch“. Ďalšou možnosťou je organizovanie rôznych vedomostných hier detí a
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mládeže spojených s kondičnou prípravou. Ďalšou možnosťou je vybudovanie technického či
priemyselného skanzenu, teda akýsi „technoland“. Tieto možné formy využitia priestoru môžu
mať rôzne modifikované formy.
Rekreačné areály
Rekreačné areály v katastrálnom území Hnúšte z hľadiska možného využitia i
rešpektovania krajinnoekologického potenciálu majú viaceré odlišnosti.
Na juhozápadnom styku Hnúšte s horským masívom Sinec, ktorý je už aj v súčasnosti
využívaný ako rekreačný priestor, je možné využiť plochy trvalých trávnych porastov
s prevládajúcim sukcesívnym procesom (nekontrolované zarastanie) ako nástupné plochy do
tohto rekreačného areálu alebo ako plochy každodennej rekreácie (zber lesných plodín, húb,
prechádzky) bez technického a stavebného vybavenia (maximálne upravené chodníky,
oddychové plochy, vyhliadky a i.). Na severnom svahu Sinca bol v minulosti lyžiarsky vlek, s
ktorého obnovou vzhľadom na nedostatok snehu neuvažujeme.
Rekreačné stredisko Krokava je vzdialené od centra Hnúšte 21 km. Má vybudovanú
ubytovaciu a stravovaciu kapacitu pre 50 návštevníkov využiteľnú celoročne. Stredisko je
v majetku SLZ NOVA a. s. a t.č. je v prenájme. Je vhodné pre školu v prírode, pre tábory pre
mládež, ale aj pre rekreáciu dospelých. Oproti rekreačnému stredisku je vybudovaný lyžiarsky
vlek „Poma“.
Mútnik a Skálie najproblematickejšia lokalita katastrálneho územia Hnúšte je
jednoznačne zdevastovaná krajina v okolí Mútnika a Skália ako dôsledok dlhodobej ťažby
magnezitovej rudy a výroby magnezitu (haldy, výsypky, antropogénny reliéf). Hoci výroba
magnezitu výrazne poklesla, zdevastovaná krajina ostala. Už pri predchádzajúcom množstve
vyrobeného magnezitu ( v 80. rokoch ) existovali pokusy lokalitu revitalizovať pomocou
zalesnenia, ktoré malo slúžiť ako estetická bariéra, ale aj ako akýsi filter pre znečistené územie.
Pri zalesňovaní sa javila najvhodnejšia introdukovaná breza, hoci sa udomácňovala s
problémami. Teraz po znížení výroby, ju navrhujeme ako dominantný druh pri možnostiach
využitia, či revitalizovania zdevastovaného priestoru. Keďže je lokalita jednoznačne tvorená
antropogénnym reliéfom dostatočne rezaným, po utlmení výroby, či dokonca pri jej zlikvidovaní,
je možnosť ju využiť ako „rekreačné zázemie“ obyvateľov Hnúšte a Tisovca.

2 Školstvo a vzdelávanie
Školstvo ako celok trpí nedostatkom financií, čo sa prejavuje na všetkých jeho úrovniach
hlavne v kvalite obsahu, procesov a infraštruktúry vzdelávania. Rast vzdelanosti nebol v SR
v posledných 15 rokoch rozvojovou prioritou. Verejne výdavky na školstvo od roku 1989
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výrazne poklesli. V roku 2000 predstavovali 4,2 % HDP, zatiaľ čo priemer EÚ-15 v roku 2000
bol 5%HDP.
Podľa Štatistickej ročenky školstva SR(Štatistická ročenka školstva SRVO. Bratislava,
ÚIPŠ 2005) je v SR 2 304 základných škôl s 532 188 žiakmi a 34 914 internými učiteľmi a 819
stredných škôl s 317 810 žiakmi a 21 761 učiteľmi (bez riaditeľov a zástupcov).
Obrázok č.8

Foto: Základná škola v Hnúšti

Medzi hlavné nedostatky slovenského školstva patrí neschopnosť vzdelávacieho systému
reagovať na potreby trhu práce, pretrvávanie tradičných tém a postupov vo vzdelávaní,
nedostatočne optimalizovaná sieť škôl a školských zariadení, nedostatočné materiálno-technické
vybavenie škôl, nedostatočné využívanie informačných a komunikačných technológií,
nedostatočné podmienky pre komplexné a diferencované naplnenie vzdelávacích potrieb
pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, ako aj nízka úroveň miezd
pedagogických pracovníkov.
SR má nedostatok medzinárodne porovnateľných údajov o kvalite vzdelávania, čo súvisí
s chýbajúcim systémom hodnotenia a seba hodnotenia kvality vzdelávania na všetkých
úrovniach celoživotného vzdelávania a stredných školách. Ako nevyhnutná sa preto javí potreba
vytvorenia systému hodnotenia a seba hodnotenia kvality vzdelávania, ako aj národnej sústavy
kvalifikácií, ktorá by korešpondovala s európskym kvalifikačným rámcom pre celoživotné
vzdelávanie.
Skutočnosť, že SR zaostáva v oblasti celoživotného vzdelávania, má významný vplyv na
fungovanie trhu práce a zamestnanosť. Podiel dospelej populácie, ktorá sa ďalej vzdeláva, je
v porovnaní s EÚ-15 stále nízky. V rámci neformálneho vzdelávania v súčasnosti pôsobí na
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území SR cca 2 500 vzdelávacích ustanovizní, ktoré realizujú akreditované kurzy a vzdelávacie
programy s rozličným zameraním a obsahom. Jediným kritériom posúdenia kvality je akreditácia
vzdelávacej aktivity. Popri probléme zabezpečenia overenia kvality vzdelávania a uznávania
kvalifikácie sa v tejto oblasti prejavuje aj veľmi nerovnomerne rozdelená ponuka. Viac ako jedna
tretina všetkých akreditovaných vzdelávacích programov je sústredená v Bratislave.
Významnou prioritou SR v oblasti prístupu k vzdelávaniu je integrácia detí z rizikových
a marginalizovaných skupín do štandardného školského prostredia. Osoby prináležiace do jednej
alebo viacerých marginalizovaných skupín majú na trhu práce len nízku konkurencieschopnosť.
Najvypuklejšie problémy s nedostatočnou mierou sociálnej inklúzie sa prejavujú v prípade
rómskeho etnika. Ako hlavná prekážka zamestnanosti Rómov pritom pretrváva nedostatočná
úroveň ich zručností a vzdelania, ktorá sa pre zamestnanosti zvýšenými nákladmi na tréning
a školenie takého zamestnanca.
Tabuľka č. 23: Školstvo v meste (k 31. 12. 2005)
Predškolské zariadenia
Základné školy
zariadenia
deti
zariadenia
deti
2
198
2
770

Stredné školy
zariadenia
deti
1
280

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky (2006)

Kvalita a úroveň poskytovaných verejných služieb je priamoúmerná stavu budov
a zariadení, v ktorých sa nachádzajú. V krajine je rovnomerne rozložená sieť vzdelávacích,
sociálnych zdravotných, kultúrnych zariadení a zariadení záchranných služieb. Výsledkom
dlhodobého nedostatku investícií je neuspokojivý stav veľkého počtu budov, morálna a fyzická
zastaranosť technických zariadení a nedostatok moderných technológií a nepripravenosť
poskytovateľov vzdelávacej, zdravotnej a sociálnej starostlivosti zavádzať systémy kvality do
praxi.
História školstva v Hnúšti sa začala písať už pred 400 rokmi a úzko súvisí s dejinami
cirkvi v 16. storočí, kedy chodil z Muránskeho zámku do Hnúšte vyučovať deti kňaz. Prvým
učiteľom spomínaným kronikami bol Mikuláš Bystricenius, ktorý pracoval v meste v roku 1595.
Tabuľka č. 23 udáva počet predškolských a školských zariadení v meste Hnúšťa.

2.1 Predškolská výchova
Školstvo ako celok trpí nedostatkom financií, čo sa prejavuje na všetkých jeho úrovniach
hlavne v kvalite obsahu, procesov a infraštruktúry vzdelávania. Rast vzdelanosti nebol v SR
v posledných 15 rokoch rozvojovou prioritou. Verejne výdavky na školstvo od roku 1989
výrazne poklesli. V roku 2000 predstavovali 4,2 % HDP, zatiaľ čo priemer EÚ-15 v roku 2000
bol 5%HDP.
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Podľa Štatistickej ročenky školstva SR(Štatistická ročenka školstva SRVO. Bratislava,
ÚIPŠ 2005) je v SR 2 304 základných škôl s 532 188 žiakmi a 34 914 internými učiteľmi a 819
stredných škôl s 317 810 žiakmi a 21 761 učiteľmi (bez riaditeľov a zástupcov).
Medzi hlavné nedostatky slovenského školstva patrí neschopnosť vzdelávacieho systému
reagovať na potreby trhu práce, pretrvávanie tradičných tém a postupov vo vzdelávaní,
nedostatočne optimalizovaná sieť škôl a školských zariadení, nedostatočné materiálno-technické
vybavenie škôl, nedostatočné využívanie informačných a komunikačných technológií,
nedostatočné podmienky pre komplexné a diferencované naplnenie vzdelávacích potrieb
pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, ako aj nízka úroveň miezd
pedagogických pracovníkov.
Výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku zabezpečuje inštitucionálna predškolská
výchova. Predškolská výchova predstavuje rovnocennú súčasť výchovno-vzdelávacej sústavy
(rodina, škola, spoločnosť) a jej súčasťou je príprava dieťaťa na povinnú školskú dochádzku.
Materská škola Klokočova Hnúšťa.
Materská škola bola odovzdaná do užívania v septembri 1987 – ako spoločné zariadenie
Jasle a Materská škola s prevádzkou 2 oddelenia jaslí a 2 triedy MŠ. Od septembra 1999 boli
jasle zrušené a pôvodné oddelenia sú využívané ako triedy MŠ. Z dôvodu nedostatočného počtu
prihlásených detí do MŠ sú v prevádzke od 1.9.2005 len 3 triedy MŠ. Priestory štvrtej triedy so
šatňou a kočikárňou sa upravili a slúžia občianskemu združeniu ATÉNA, ako denný detský
stacionár. Škola pozostáva z 2 veľkých poschodových objektov a tretej hospodárskej časti –
s kuchyňou, skladmi a príslušenstvom, riaditeľňou.
V školskom roku 2006/2007 je zapísaných 83 detí. Zriaďovateľom je mesto Hnúšťa.
Materská škôlka uskutočňuje rôzne spoločenské akcie s rodičmi ako napr. púšťanie
šarkanov, Cvičí celá rodina, Vítanie jesene s ochutnávkou šalátov, nátierok, Úcta k starším,
Fašiangový karneval, Deň rodiny a pod. V rámci mesta Hnúšťa deti vystupujú s programom na
oslavách Mikuláša, Zimnej besiedke, pri príležitosti Dňa učiteľov, pri akciách ZPOZu a na
oslavách Dní mesta Hnúšťa.
V MŠ pracujú rôzne záujmové krúžky, v ktorých rozvíjame talenty detí : folklórny
krúžok, krúžok mažoretiek a krúžok moderného tanca.
Materská škola Nábrežie Rimavy. Materská škola bola otvorená 01.03.1977 ako
spoločné zariadenie Jasle – Materská škola, s dvomi oddeleniami jaslí a štyrmi triedami MŠ
s počtom detí 160 a 26 zamestnancov. V roku 1993 boli jasle zrušené a pôvodné oddelenia jaslí
sa využívajú ako triedy MŠ s kompletným vybavením.
V súčasnosti je MŠ 6 – triedna s počtom zapísaných detí 126. Výchovu zabezpečuje 13
pedagogických a 8 prevádzkových zamestnancov. Zriaďovateľom je mesto Hnúšťa.
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Budova MŠ je účelová, tvoria ju dva pavilóny, v ktorých sa nachádzajú triedy a jeden
hospodársky pavilón. Vybavenie tried je primerané pre výchovný proces, súčasťou materskej
školy je aj rozľahlá školská záhrada s vhodnou zeleňou, 4 pieskoviskami, bazénom
a pohybovými atrakciami, ktorá je vhodná pre pohybové aktivity detí vo všetkých ročných
obdobiach.
Materská škola vytvára vhodné podmienky za zaškolenie detí vo veku od 2 do 6 rokov
a detí s odloženou školskou dochádzkou. Ponúka veľmi dobré možnosti individuálnej voľby
vzdelávacích aktivít pre talentované deti so špeciálnymi schopnosťami – krúžok moderného
tanca, krúžok mažoretiek, krúžok ľudových hier a tancov, spevácky, pracovný a športový krúžok.
V rámci mimoškolskej činnosti je založený bábkarský krúžok učiteliek. MŠ ponúka tiež pobyt
detí v škole v prírode, návštevy detí v plavárni, poldenné a celodenné pobyty detí v okolitých
prírodných lokalitách.

2.2 Základné školy
Základné školy ako účelové spoločensko-pedagogické ustanovizne na poskytovanie
povinného všeobecného základného vzdelania, pripravujú žiakov na ďalšie štúdium v stredných
školách.
Zriaďovateľom verejnej základnej školy je obec (mesto) a po splnení predpísaných
podmienok môžu zriaďovať základné školy aj cirkvi, fyzické alebo právnické osoby. Súčasťou
základnej školy môže byt aj školský klub detí, školská knižnica, internát, prípadne aj iné
zariadenie na výchovu v čase mimo vyučovania.
V meste sa nachádzajú základné školy, ktorých zriaďovateľom je mesto:
Základná škola Centrum 1 Hnúšťa, ktorá sídli na Klokočovej ulici číslo 742. Škola od
roku 2002 pracuje ako rozpočtová organizácia. V školskom roku 2006/2007 nastúpilo do ZŠ 336
žiakov, z toho 157 na I. stupeň a 179 žiakov na II. stupeň. V rámci školy aktívne pracuje 27
záujmových útvarov, ktoré sú rôzneho charakteru od cudzích jazykov ,cez slovenčinu, šikovné
ruky, Mladého novinára , Lego dacta ,počítačové až po športové. Žiaci v škole mali možnosť sa
vyučovať v troch cudzích jazykoch : anglický, nemecký, ruský. Zabezpečenie vyučovania
cudzieho jazyka vychádza z možnosti zabezpečenia odbornej výučby daného cudzieho jazyka. V
počítačovej miestnosti je pre žiakov k dispozícií 19 počítačov , v ktorých sú naprogramované
rôzne programy pre vyučovanie slovenského jazyka, matematiky , cudzieho jazyka, prírodovedy,
vlastivedy a iné. Žiaci mohli komunikovať a zapájať sa do súťaží aj cez internet.
Žiakom sú k dispozícií na vyučovanie kmeňové triedy, odborné učebne pre fyziku,
chémiu, hudobnú výchovu , cudzie jazyky, špecifickú prípravu dievčat, počítačovú učebňu. Škola
má dobre vybudovanú telocvičňu a primerané učebné pomôcky, k dispozícii je na vyučovanie
atletiky a športových hier športový areál pri škole. Škola má aj vlastné zariadenie pre školské
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stravovanie , žiaci nemusia opúšťať školu pri presune do jedálne. Zariadenie je priestranné,
moderne vybavené.
Základná škola na Nábreží Rimavy vznik školy sa datuje do roku 1963. Od roku 1995
sa škola stala členom Národnej siete škôl podporujúcich zdravie. K 15.9 2005 školu navštevovalo
433 žiakov z toho na I. stupni 197 žiakova na II. stupni 236 žiakov. Z celkového počtu žiakov 9.
ročníka (47) boli všetci prijatí na stredoškolské štúdium.
V rámci projektu Zdravá škola bolo vytýčených niekoľko aktivít : schránka dôvery,
záujmové popoludnia, účasť na humánnych akciách - Deti deťom, Stonožka, zabezpečený pitný
program, spolupráca s rodičmi, stretnutie s jubilantmi, futbalové stretnutie otcovia -synovia,
volejbalový zápas matky - dcéry, Vianočná kvapka krvi, úcta k starším -stretnutie so starými
rodičmi, herňa pre dochádzajúcich žiakov.
Škola sa zapojila do vzdelávacieho projektu Inovácie v škole organizované Občianskym
združením Orava pre demokraciu vo vzdelávaní usporiadaného v Rimavskej Sobote. Štyria
pedagógovia získali certifikát s možnosťou využívať netradičné spôsoby vyučovania. Dvaja
členovia získali členstvo v tomto občianskom združení a pravidelne sa zúčastňujú celoslovenskej
konferencie organizovanej Združením Orava.
V rámci tohto projektu pracovníci školy realizujú netradičné združenia, kde sa do rôznych
aktivít zapájajú rodičia spolu s deťmi.

2.3 Stredné školy
Sieť stredných škôl na území kraja tvoria gymnáziá, stredné odborné školy, stredné
odborné učilištia a učilištia, združené stredné školy (stredné odborné učilištia a stredné odborné
školy) a spojené školy.
Podľa Štatistickej ročenky školstva SR máme v súčasnosti na Slovensku 819 stredných
škôl s 317 810 žiakmi.
V meste Hnúšťa majú sídlo dve stredné školy a to:
Spojená stredná škola, Hlavná 425 Hnúšťa je zložená z dvoch organizačných zložiek:
Dievčenskej odbornej zložky a Stredného odborného učilišťa, ktorého zložkou je Učilište.
Súčasťou školy bol aj Domov mládeže, ktorý bol 1.1.2008 Ministerstvom školstva vyradený zo
siete škôl a školských zariadení.
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Začiatky učilišťa siahajú do roku 1961. Od 1. 9. 1961 sa začalo so systematickou výučbou
učňovského dorastu na novozaloženom Učňovskom stredisku pri SLZ v Hnúšti. Teoretické
vyučovanie zabezpečovala Učňovská škola v Rimavskej Sobote a odborný výcvik sa vykonával
v učňovských dielňach SLZ.
Svoju samostatnú históriu SOU začalo písať 1. 9.1979 ako SOUCH v Hnúšti v rámci
SLZ, kedy sa dala do prevádzky obnovená a prestavaná budova internátu so 7 triedami a 3
odbornými učebňami. Touto úpravou priestorov bola zabezpečená výučba teoretického
vyučovania. Odborný výcvik sa naďalej vykonával v učňovských dielňach a okrem toho bol
vybudovaný nový internát, čím bola zabezpečená komplexná výučba a výchova mimo
vyučovania. Za dobu svojej existencie učilište vychovalo viac ako 4500 absolventov.
Ponuka študijných odborov na SOU:
Denné štúdium 4-ročný študijný odbor:
- 3341 4 - operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
- 2413 4 - mechanik strojov a zariadení
Denné štúdium 3-ročný učebný odbor:
- 2466 2 02 - mechanik opravár stroje a zariadenia
- 3355 2 - stolár
- 8441 2 - umelecký kováč a zámočník
Nadstavbové štúdium:
- 3347 4 01 - drevárska a nábytkárska výroba
- 2414 4 01 - strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení
Ponuka 2-ročných učebných odborov na učilišti:
3178 0 - výroba konfekcie
3383 0 – spracovanie dreva
6449 0 - technické služby v autoservis
Dievčenská odborná škola v Hnúšti bola zriadená 1. septembra 1991 s veľmi
atraktívnym študijným odborom opatrovateľka, ktorý sa vyučuje až dodnes. Nadväzuje naň
dvojročné nadstavbové štúdium – sociálne služby.
V súčasnosti sa poskytuje štúdium dievčatám aj v študijnom odbore obchod a podnikanie,
ktorý je blízky svojím obsahom študijnému odboru ponúkanému Obchodnými akadémiami.
Štúdium je štvorročné, ukončuje sa maturitnou skúškou. Počas štúdia dievčatá majú možnosť
voľby cudzích jazykov, anglický, nemecký, francúzsky a ruský.
Ponuka študijných odborov na DOŠ:
Študijný odbor:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
na roky 2008 – 2013 s výhľadom do roku 2020.

Hnúšťa

Projekt je spolufinancovaný EÚ

62

-

6352 6 - obchod a podnikanie
7647 3 - opatrovateľka (jediná na Slovensku)

Nadstavbové štúdium:
- 6358 6 - sociálne služby
Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431 Hnúšťa
Významným dňom pre Hnúšťu a začiatkom histórie gymnázia bol 1. september 1933, keď
sa začalo vyučovanie v novozriadenej meštianskej škole.
Už v školskom roku 1939/40 mala škola 7 tried. Meštiansku školu navštevovali žiaci
z celej rimavskej doliny od Čerenčian až po Hačavu. Najskôr sa vyučovalo v starej
a nevyhovujúcej budove. Keďže v školskom roku 1940/41 sa počet žiakov zvýšil na 310, stará
budova už nevyhovovala. Ministerstvo školstva schválilo výstavbu novej školy a 20. februára
1946 sa meštianska škola sťahovala do novej budovy.
Škola teda jestvuje od roku 1933 v podobe meštianskej školy, od júla 1948 v podobe
jedenásťročnej strednej školy, strednej všeobecnovzdelávacej školy. Od 1. 9. 1969 ako
gymnázium so štvorročným štúdiom a od 1. 9. 1993 je organizačnou jednotkou školy aj
gymnázium s osemročným štúdiom so zameraním na cudzie jazyky. 8. marca 1996 bol škole
Ministerstvom školstva SR prepožičaný čestný názov Gymnázium Mateja Hrebendu.
V školskom roku 1999/2000 navštevovalo školu 289 žiakov - 98 žiakov študovalo
v štvorročnom štúdiu a 191 v osemročnom štúdiu.
Študijné odbory:
● štvorročné štúdium, 79025 gymnázium
● osemročné štúdium, 79025 gymnázium, 73 cudzie jazyky
Štúdium je určené žiakom, ktorí ukončili 9. a 4.ročník ZŠ.
Vyučovacie predmety: slovenský jazyk, cudzie jazyky, dejepis, náuka o spoločnosti,
geografia, matematika, informatika, fyzika, chémia, biológia, telesná výchova, náboženská
výchova, etická výchova, (v osemročnom štúdiu aj výtvarná a hudobná výchova).
Voliteľné predmety: aplikovaná ekonómia, literárny seminár, seminár zo slovenského
jazyka, seminár z dejepisu, spoločenskovedný seminár, cvičenia z matematiky, fyziky chémie,
biológie, konverzácia v cudzom jazyku (podľa výberu žiaka), informatika.

2.4 Špeciálna výchova a vzdelávanie
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Špeciálna výchova a vzdelávanie zahŕňa problematiku výchovy a vzdelávania detí a
žiakov, ktorým ich postihnutie nedovoľuje vzdelávať sa na ostatných typoch základných a
stredných škôl. V meste Hnúšťa túto funkciu zastávajú pedagógovia špeciálnej základnej školy.
Špeciálna základná škola v Hnúšti vznikla 1. septembra 1985. V tom čase bola
vytvorená jedna trieda, ktorú navštevovalo 15 žiakov. Od školského roka 1989/90 sa škola stala
plne organizovanou .
Všeobecným cieľom školy je vytvoriť deťom a mládeži vyžadujúcej
špeciálnu
starostlivosť čo najoptimálnejšiu ponuku vzdelávania so zreteľom na ich individuálne schopnosti,
záujmy a predpoklady a umožniť im v čo najširšej možnej miere prístup k výchovno –
vyučovaciemu procesu. Poslaním a cieľom výchovy a vzdelávania v špeciálnej škole je čo
najvšestrannejší rozvoj osobnosti mentálne postihnutých detí s prihliadnutím na ich optimálne
možnosti dané povahou a stupňom postihnutia a dosiahnutie čo možno najvyššieho stupňa
socializácie, ako aj ich pracovného a spoločenského uplatnenia.
V súčasnosti sa vzdelávanie 142 žiakov školy uskutočňuje v 14. triedach v ročníkoch
1.-9. a vo vyučovaní sa postupuje podľa variantov A,B,C, do ktorých sú žiaci zaraďovaní na
základe odborných – psychologických a špeciálnopedagogických vyšetrení. Vyučovanie
v jednotlivých variantoch je prispôsobené schopnostiam a a individuálnym potrebám žiakov. Na
škole je zriadená trieda pre deti s Downovým syndrómom a jedna elokovaná trieda v dennom
detskom stacionári DEDESO, kde špeciálni pedagógovia školy poskytujú klientom stacionára
výchovu a vzdelávanie
a postupujú podľa individuálnych vzdelávacích programov
prispôsobených schopnostiam žiakov vzhľadom na ich postihnutie.
Vo vyučovacom procese sa škola zameriava na to, aby sa rovnomerne rozvíjali
psychické funkcie a vlastnosti dieťaťa - poznávanie, pamäť, myslenie, city, vôľa, socializácia,
seba regulácia. Vzdelávací proces je individualizovaný na osobnosť žiaka a na jeho základné
ľudské potreby. V rámci výchovy sa škola riadi zásadami humanizmu, efektívnosti, otvorenosti,
diferencovanosti v prístupe k osobnosti každého žiaka.
Jedným z prvoradých cieľov je aj profesijná a predprofesijná príprava žiakov, pretože
správna voľba povolania je predpokladom uplatnenia sa absolventa školy na trhu práce. Žiaci
po skončení školy majú možnosť pokračovať v štúdiu na Odborných učilištiach v Tornali,
Lučenci, Valaskej, Banskej Bystrici v profesiách stolár, murár, kuchár. Pri škole bola v roku
2002 zriadená prvá špeciálna pedagogická poradňa v okrese Rimavská Sobota. Je to poradenské
zariadenie, ktoré poskytuje komplexnú špeciálna pedagogickú a psychologickú diagnostiku
a prognostiku, špeciálne pedagogické a psychologické intervencie a korekcie zdravotne
postihnutým žiakom a žiakom so špeciálnymi
výchovne – vzdelávacími potrebami
navštevujúcimi nielen špeciálne školy, ale i základné a materské školy v meste Hnúšťa a všetky
základné školy v severnej časti okresu Rimavská Sobota.
Žiaci školy sa pod vedením pedagogických zamestnancov školy zapájajú do kultúrnych
a športových aktivít v meste a v rámci okresu. Veľmi pekné umiestnenia žiaci už tradične
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dosahujú na súťažiach v speve, v prednese poézie, vo výtvarných súťažiach, vybíjanej, mini
futbale, stolnom tenise, atletike vo všetkých okresných i oblastných súťažiach.
Súčasťou školy je aj školský klub detí a školská jedáleň.
Škola
je umiestnená
v prenajatých priestoroch patriacich
mestu. Vzhľadom
k stúpajúcemu počtu žiakov – v súčasnosti má škola 142 žiakov sú priestory kapacitne
nepostačujúce a v budúcnosti bude nevyhnutné riešiť priestorové podmienky školy.

2.5 Vysoké školy
Vysokoškolské vzdelanie na Slovensku zabezpečovalo k 28.2.2007 spolu 33 vysokých
škôl. Z nich je 20 verejných, 10 súkromných, 3 štátne vysoké školy a poskytujú vysokoškolské
vzdelávanie a realizujú tvorivé vedecké bádanie alebo umeleckú tvorivú činnosť. V
akademickom roku 2005/06 bolo na slovenských vysokých školách (verejných a súkromných) na
denné bakalárske a magisterské štúdium novoprijatých 36 196 študentov, na denné a externé
spolu 57 491 študentov. To zodpovedá 42,6%, resp. 67,7% z populácie 19 ročných v roku 2005.
V meste nemá sídlo žiadna vysoká škola no v Banskobystrickom kraji majú sídlo tieto
verejné vysoké školy:
Akadémia umení v Banskej Bystrici s fakultami:
• dramatických umení
• múzických umení
• výtvarných umení
Technická univerzita vo Zvolene s fakultami:
• lesnícka
• drevárska
• ekológie a environmentalistiky
• environmentálnej a výrobnej techniky
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici s fakultami:
• ekonomická
• humanitných vied
• politických vied a medzinárodných vzťahov
• prírodných vied
• pedagogickou
• právnickou

2.6 Celoživotné vzdelávanie
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Globalizácia formuje novú podobu spoločnosti, tzv. učiacu sa spoločnosť, v ktorej veľmi
dôležitú úlohu zohráva fungujúci vzdelávací systém – systém vzdelávania, ktorý musí byť
pružnejší v príprave kvalifikovaných pracovníkov v úzkom prepojení s potrebami trhu práce a
rozvojovým programom spoločnosti.
Zvyšuje sa význam celoživotného vzdelávania, ktoré Koncepcia celoživotného
vzdelávania v SR, z februára 2004, definuje ako rozhodujúci nástroj vzdelávacej politiky štátu a
politiky zamestnanosti zahrnujúci výchovné a vzdelávacie aktivity vo všetkých etapách vývoja
človek. Proces celoživotného vzdelávania sa uskutočňuje v troch subsystémoch výchovy a
vzdelávania – v subsystéme formálneho inštitucionálneho vzdelávania v školách; v subsystéme
neformálneho mimoškolského vzdelávania; a v subsystéme informačných, neinštitucionálnych
výchovno-vzdelávacích aktivít (v rodine, vo voľnom čase, záujmových občianskych združeniach
a v okolitom prostredí). Schválená Koncepcia celoživotného vzdelávania vychádza z hodnotení
celoživotného vzdelávania v štátoch EÚ, z medzinárodných dokumentov, ako aj z našich
platných koncepcií o rozvoji výchovno-vzdelávacej sústavy. Jej realizácia znamená užšie
prepojenie existujúceho školského systému so sektorom ďalšieho vzdelávania, s politikou
zamestnanosti a so sociálnou politikou.

3 Sociálne zabezpečenie
Jedným z hlavných sociálnych dôsledkov ekonomickej transformácie, a to nielen
v regióne a meste je rast počtu osôb, ktoré z dôvodov rozličných znevýhodnení majú zvýšené
riziko sociálneho vylúčenia. Ide o:
•
•
•
•
•
•

dlhodobo nezamestnané osoby s nízkou úrovňou vzdelania a kvalifikácie, príslušníkov
rómskej etnickej menšiny s nízkou úrovňou vzdelania detskej a dospelej zložky a vysokou
úrovňou závislosti na systéme záchrannej sociálnej siete,
občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a občanov so zmenenou pracovnou
schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím,
starších občanov,
osoby s problémami sociálneho začlenenia po výkone trestu a drogovo závislé osoby,
rodiny s väčším počtom detí a neúplné rodiny,
mládež vyrastajúcu v znevýhodnenom sociálnom a rodinnom prostredí.

Rôznorodosť príčin a symbióza rozličných typov znevýhodnení vyžaduje
individualizovaný prístup ku každej skupine založený na stratégii sociálneho začlenenia.
Nevyhnutné je preto zabezpečiť odstraňovanie bariér a znevýhodnení vzniknutých v dôsledku
sociálnych udalostí a vytvorenie podmienok k rovnoprávnej účasti ohrozených skupín na
ekonomickom a sociálnom živote spoločnosti.
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Vyššie uvedené znevýhodnené cieľové skupiny obyvateľstva sú v rôznej miere odkázané
na jednotlivé formy sociálneho zabezpečenia, ktoré má na Slovensku tri základné formy, a to
sociálne poistenie, sociálna podpora a sociálna pomoc.
Obrázok č.9

Foto: Budova mestského úradu v Hnúšti

3.1 Sociálne poistenie a sociálna podpora
Vo väzbe na sociálne poistenie a sociálnu podporu ako dve z troch hlavných súčastí
sociálneho zabezpečenia môžeme charakterizovať sociálnu situáciu obyvateľstva a to hlavne
prostredníctvom ukazovateľa vývoja počtu osôb poberajúcich dôchodok, výšky vyplatených
dávok štátnej sociálnej podpory, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
Na rozdiel od sociálneho poistenia, kde platí systém zásluhovosti, predstavuje štátna
sociálna podpora sústavu bezpodmienečných rodinných dávok financovaných zo štátneho
rozpočtu, prostredníctvom ktorých sa štát priamo podieľa na riešení niektorých životných
situácií.

3.2 Sociálna pomoc
Systém sociálnej pomoci je určený na zabezpečenie základných životných podmienok,
sanuje situácie, ktoré nastávajú pri nedostatku hmotných prostriedkov ale aj situácie, keď chýba
schopnosť zabezpečiť si základné životné podmienky. Rieši teda stav hmotnej núdze a sociálnej
núdze. Sociálnu pomoc tvorí systém sociálnej prevencie a riešenia sociálnej núdze, ktorý využíva
jednotlivé formy sociálnej pomoci a to od sociálneho poradenstva a sociálno-právnej ochrany po
poskytovanie sociálnych služieb, dávku sociálnej pomoci a kompenzácie sociálnych dôsledkov
ťažkého zdravotného postihnutia na zabezpečenie integrácie občanov s ťažkým zdravotným
postihnutím.
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Osobitné postavenie v systéme riešenia sociálnej núdze z titulu ťažkého zdravotného
postihnutia majú peňažné príspevky na kompenzáciu zdravotného postihnutia (PPnaKpre
ŤZP). Špecifikom poberania príspevkov na kompenzáciu je skutočnosť, že jeden ťažko zdravotne
postihnutý občan môže byť poberateľom viacerých príspevkov. Teda ukazovateľ poberateľov
rôznych príspevkov nie je ukazovateľom skutočného počtu osôb so zdravotným postihnutím.

3.2.1 Sociálne služby
K špecializovaným činnostiam na riešenie sociálnej núdze, teda sociálnym službám patrí:

•
•
•
•
•
•

opatrovateľská služba, (imobilných obyvateľov)
organizovanie spoločného stravovania,
prepravná služba,
starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb,
sociálna pôžička.
soc. zariadenie pre deti so zdravotným postihnutím (DEDESO) detský denný stacionár 11
(kapacita 15) od 2 do 18 elokovaná trieda

V meste Hnúšťa z týchto špecializovaných činnosti na riešenie sociálnej núdze je
organizovaná opatrovateľská služba pre imobilných opatrovateľov a v školskej jedálni je
organizované spoločné stravovanie hlavne pre dôchodcov a obyvateľov v hmotnej núdzi.
Občianske združenie ATHÉNA je zriaďovateľom Denného detského stacionáru, ktorý svoju
činnosť zahájil 04.01.2007. Tento detský stacionár poskytuje služby sociálnej starostlivosti
deťom a mládeži s mentálnym, telesným a kombinovaným postihnutím, autistom. Kapacita
zariadenia je 15 klientov a služby sú poskytované formou denného pobytu do štyroch hodín a nad
štyri hodiny. Na tento účel má OZ ATHÉNA prenajaté priestory od mesta Hnúšťa v bývalých
jasliach Materskej školy, ktoré boli pre tento účel zrekonštruované.

Obrázok č. 10,11 a 12.

Foto: Z činnosti Občianskeho združenia ATHÉNA

Medzi zariadenia sociálnych služieb patria:
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•
•
•
•
•

domovy dôchodcov
domovy – penzióny pre dôchodcov
domovy sociálnych služieb pre dospelých
domovy sociálnych služieb pre deti
detské domovy (rodinného typu)

Zo zariadení sociálnych služieb mesto Hnúšťa prevádzkuje detský domov rodinného typu,
ktorý pozostáva z troch upravených rodinných domov, kde je v každej rodine umiestnených 6-8
deti. Jeho názov je Detský domov škovránok. Ostatné zariadenia sociálnych služieb mesto
neprevádzkuje, no pripravuje projekty pre rekonštrukciu budovy pre účely zriadenia domova
dôchodcov.

3.2.2 Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela je po organizačnej stránke zabezpečovaná
na úradoch PSVR.
Úrady PSVR sledujú plnenie účelu dohľadu vo svojej vlastnej pôsobnosti a v prípade, ak
dohľad uložil súd, v súčinnosti so súdmi. Najčastejším dôvodom vykonávania opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v
rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov pre deti vyplynulo, že:
•
•
•

stúpol celkový počet detí s poruchami správania
najčastejším dôvodom na výkon opatrení je trestná činnosť alebo činnosť inak trestná,
poklesol počet detí, ktoré zanedbávajú školskú dochádzku

Tabuľka č. 24: Zabezpečenie vykonávania súdu v zariadeniach v rokoch 2006-2007
Zabezpečenie vykonávania rozhodnutí
Zabezpečenie vykonávania rozhodnutí
V
súdu v zariadeniach
súdu v zariadeniach
Počet požadovaných miest (2006)
Počet požadovaných miest (2007)
BB
Krízové
Resocializačné Pestúnske
Krízové
Resocializačné Pestúnske
kraji
stredisko
stredisko
zariadenie stredisko
stredisko
zariadenie
11
3
11
11
2
9
Zdroj: ÚPSVaR

Údaje o zabezpečení vykonávania rozhodnutí sudu v zariadeniach na to určených a to
v krízových strediskách, resocializačných strediskách a pestúnskych zariadeniach sa vyhodnocujú
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len na úrovni NUTS III. Počet požadovaných miest je preto uvedený v tabuľke č. 24 na tejto
úrovni.

3.2.3 Mimovládne organizácie a združenia
Mimovládne organizácie, občianske združenia a ďalšie formy neziskových združení sú
dôležitou súčasťou občianskej spoločnosti a svojou činnosťou prispievajú k výraznému zlepšeniu
kvality života v meste a regióne.
V riešenom území svoju činnosť rozvíja viacero mimovládnych organizácií, ktoré svojou
činnosťou napomáhajú v sociálnej ale aj kultúrno - spoločenskej oblasti. Občianske združenie
ATHÉNA poskytuje sociálne služby pre deti od 3 do 18 rokov. Poslaním a cieľom združenia je
integrácia zdravotne postihnutých deti medzi zdravé deti s individuálnym prístupom špeciálneho
pedagóga i rehabilitačného pracovníka.
Detský domov ŠKOVRÁNOK za svoju prioritu považuje zmenu filozofie výchovy, ktorá
pozostáva z individuálneho prístupu k dieťaťu s ohľadom na jeho potreby, ktoré čo najviac
pripomínajú prirodzené rodinné prostredie potrebné na formovanie celistvej osobnosti.
Občianske združenie SOŠKA svoju činnosť smeruje do oblasti výchovy a vzdelávania.
Cieľovou skupinou tohto združenia sú študenti stredných škôl a hlavným poslaním je
organizovanie jazykových kurzov, zvyšovanie počítačovej gramotnosti a pomoc zameraná na
rómske deti pri zvyšovaní ich gramotnosti a hľadaní zamestnania.
KLUB RÓMSKYCH AKTIVISTOV V SR svoju činnosť zameriava na urýchlenie
integrácie Rómov do majoritnej spoločnosti pomocou organizovania letných pobytov pre deti
a mládež, kultúrnou a výchovnou činnosťou, vzdelávaním a voľnočasovými aktivitami s deťmi
a mládežou. S touto mimovládnou organizáciou spolupracuje Úrad splnomocnenkyne vlády pre
Rómske komunity regionálna kancelária Rimavská Sobota, Partners for Democratic Change
Bratislava, Nadácia otvorenej spoločnosti OSF Bratislava a iné.
Občianske združenie ROVNAKÉ ŠANCE V SR svoju činnosť zameriava na vykonávanie
aktivačnej činnosti pre nezamestnaných a kultúrno výchovnú činnosť pre Rómsku národnostnú
menšinu.
Na aktiváciu nezamestnaných a nezamestnaných s nízkou motiváciou odkázaných na
dávku v hmotnej núdzi sa sústreďuje občianske združenie ROMANO DŽIVIPEN – Rómsky
život.
Ďalšie občianske združenia, ktoré majú sídlo v meste Hnúšťa svoju činnosť zameriavajú
na kultúrno - spoločenskú, športovú a inú činnosť.
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3.3 Sociálno-patologické javy
Najzávažnejším sociálno-patologickým javom súčasného Slovenska je kriminalita, ktorá
sa v priebehu posledných piatich rokov dostala do prvej trojice najzávažnejších spoločenských
problémov.
S polarizáciou spoločnosti v deväťdesiatych rokoch súvisí aj nárast iných sociálnopatologických javov. Rozširujúca sa prostitúcia najmä vo väčších mestách sa stáva zdrojom
celého radu asociálnych, nezriedka i kriminálnych javov. Drogové závislosti zaznamenávajú
rastúci trend. Veková hranica konzumentov stále klesá. Hrozivo stúpa alkoholizmus, ktorý je
stále najvýznamnejšou drogou. Aj rozvodovosť možno zaradiť medzi sociálno-patologické javy.

3.3.1 Kriminalita
V predchádzajúcich rokoch dochádzalo v Slovenskej republike k miernemu nárastu
trestnej činnosti, najmä majetkového charakteru. V roku 2005 však došlo k poklesu zistených
trestných činov. Skladba trestných činov naznačuje stabilizovanú situáciu. Pokračoval pokles
majetkovej a násilnej kriminality najmä závažného charakteru ako sú vraždy, lúpeže a krádeže
vlámaním. Pokračoval rast počtu trestných činov ekonomickej povahy. Vývoj kriminality
v Banskobystrickom kraji podľa základných skupín je uvedený na úrovni NUTS III v tabuľke č.
25 a podľa násilnej trestnej činnosti v tabuľke č. 26.
K organizácii a zabezpečeniu prevencie kriminality je vhodné uviesť, že v Slovenskej
republike sa buduje trojúrovňový systém prevencie, ktorý zahŕňa celoštátnu, regionálnu a miestnu
úroveň. Na základe týchto úrovní sa diferencujú aj úlohy: kým na najvyššej úrovni prevažujú
úlohy koncepčné, legislatívne a koordinačné, na regionálnej a miestnej úrovni je dôraz kladený
na samotný výkon. Na všetkých troch úrovniach boli zriadené koordinačné orgány, výkonné
pracoviská prevencie.
Tabuľka č. 25: Kriminalita podľa základných skupín
Rok
BB - kraj

2001
2002
2003
2004
2005

Trestné činy
spolu
12 101
13 309
13 511
16 151
14 720

Trestné činy
V tom:
Všeobecné
Hospodárske
10 059
905
10 195
1 651
10 213
1 786
12 266
2 037
10 010
2 510

Zostávajúce
1 137
1463
1 512
1 848
1 690

Hnúšťa
Zdroj: Štatistická ročenka regiónov Slovenska, ŠÚ SR
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Tabuľka č. 26: Násilná kriminalita
Rok
BB - kraj

2001
2002
2003
2004
2005

Násilné
trestné činy
spolu
2 330
2 290
1 757
1 911
1 881

Násilné trestné činy spolu
Z toho:
Úmyselné ublíženie
Vraždy
Lúpeže
na zdraví
28
200
607
13
210
710
21
209
554
12
277
557
22
254
546

Hnúšťa
Zdroj: Štatistická ročenka regiónov Slovenska, ŠÚ SR

Z hľadiska početnosti nie je rozhodujúca, ale vysoký stupeň spoločenskej nebezpečnosti
má mravnostná kriminalita, pretože mnohokrát obetiam spôsobuje psychickú traumu a môže
viesť k celoživotnému poškodeniu psychiky. V oblastiach kde je vyššia koncentrácia obyvateľov
Rómskej národnosti sú zaznamenané prípady kupliarstva. Tieto trestné činy majú latentný
charakter a ich preukázanie býva neraz problematické.

3.3.2 Inštitucionálne zabezpečenie prevencie sociálno-patologických javov v meste
Inštitúcie a organizácie, ktoré sa venujú riešeniu a predchádzaniu sociálno-patologických
javov teda aj drogám sa v meste Hnúšťa zabezpečuje pomocou špeciálnej pedagogicko psychologickej poradni, ktorá sa nachádza pri špeciálnej základnej škole ako pracovisko okresnej
pedagogicko psychologickej poradne v Rimavskej Sobote.

3.4 Zdravie a zdravotná starostlivosť
Sieť zdravotníckych zariadení je definovaná sústavou štátnych a neštátnych
zdravotníckych zariadení, ktoré sú usporiadané v takom počte, zložení a takej distribúcii, ktorá
vytvára podmienky pre zabezpečenie štátom garantovanej zdravotnej starostlivosti. Sieť
zdravotníckych zariadení tvoria zariadenia, ktoré sú v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 zákona NR
SR č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov zaradené do sústavy
zdravotníckych zariadení. Základnou funkciou siete zdravotníckych zariadení je zabezpečiť
dostupnosť jednotlivých druhov zdravotných starostlivostí, jej následnosť, nadväznosť, kvalitu aj
bezpečnosť pri rešpektovaní jestvujúcich zdrojov a nákladovej efektivity.
Podľa viacerých medzinárodných organizácií patrí minimálna úroveň zdravia medzi
základné ľudské práva, pretože len zdravý človek má kapacitu personálne rásť, zarábať si na
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živobytie a realizovať svoje predstavy. Zdravá populácia vynakladá nižšie výdavky na zdravotnú
starostlivosť, čo prináša možnosť investovať zdroje efektívnejšie do iných oblastí. Pokiaľ chceme
zvýšiť kredit na európskom trhu práce, musíme zlepšiť zdravotný stav obyvateľstva
prostredníctvom kvalitnej, efektívnej, dostupnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti. Horšiu
úroveň zdravotného stavu obyvateľstva v nových členských štátoch EÚ, vrátane SR v porovnaní
s krajinami EÚ-15 dokumentujú takmer všetky indikátory. Z analýzy a komparácií zdravotného
stavu obyvateľov SR a ostatných štátov EÚ vyplýva, že medzi štyri najčastejšie príčiny úmrtnosti
v SR patria kardiovaskulárne ochorenia, onkologické ochorenia, ochorenia dýchacieho systému a
zažívacieho traktu a vonkajšie príčiny ochorení.

3.4.1 Zdravotný stav obyvateľstva
Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom súhry genetického vybavenia ekonomickej
a psychosociálnej situácie, výživy a životného štýlu ako aj kvality životného prostredia. Dôležitý
je najmä význam sociálneho kapitálu, ktorý v sebe zahŕňa ekonomickú situáciu a sociálne
nerovnováhy . Tieto faktory vo veľkej miere ovplyvňujú zdravotný stav obyvateľov mesta
Hnúšťa, ktoré sú dané najmä ťažbou nerastných surovín v meste a regióne a vysokou mierou
nezamestnanosti, ktorá vplýva najmä na zdravý životný štýl obyvateľstva. V posledných rokoch
dochádza k zlepšeniu ukazovateľov životného prostredia, ktoré je dané hlavne útlmom ťažby
nerastných surovín a tým aj regeneráciou lesov v regióne a zlepšeniu ekonomickej situácie
obyvateľstva mesta, ktoré je dané vznikom voľných pracovných miest, čo má vplyv na mieru
nezamestnanosti v samotnom meste a regióne.
Počet chorých obyvateľov na úrovni NUTS III podľa diagnózy je uvedený v tabuľke č.
27. Tabuľka č. 28 ukazuje vývoj dĺžky práceneschopnosti obyvateľov za roky 2001 až 2005. Na
základe údajov z tabuľky č. 28 vidíme, že priemerná doba trvania práceneschopnosti každým
rokom rastie.
Tabuľka č. 27: Počet chorých podľa diagnózy v BB kraji
Počet
Na 100 000 obyvateľov
Diagnóza
Spolu
Muži
Ženy
Spolu
Muži
Ženy
DM
33 717
14 350
19 367
5 126,1
4 524,9
5 685,7
HVCH
111
16,41 *
Zdroj: štatistická ročenka SR – za rok 2005

DM - diabetes mellitus
HVCH - hlásené vrodené chyby
* - počet živonarodených s vrodenou chybou na 100 000 živonarodených
Tabuľka č. 28: Počet dní pracovnej neschopnosti v banskobystrickom kraji
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Rok
2001
2002
2003
2004
2005

Kalendárne dni pracovnej neschopnosti (PN)
V tom pre
Pracovné úrazy Ostatné úrazy
Spolu (dní) Chorobu (%)
(%)
(%)
4 117 025
89,9
2,8
7,3
3 954 323
89,4
2,9
7,7
3 655 850
89,4
2,8
7,8
2 209 379
87,3
3,2
9,4
2 013 937
85,4
3,7
10,9

Priemerná
doba trvania
prípadu PN
(dní)
27,97
28,98
29,16
38,03
34,94

Zdroj: Štatistická ročenka SR, 2005

3.4.2 Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti
Zdravotná starostlivosť zahŕňa ambulantnú aj ústavnú zdravotnú starostlivosť vrátane
kúpeľnej starostlivosti, závodnej preventívnej starostlivosti, lekárenskej starostlivosti a lekárskej
posudkovej činnosti vykonávanej ošetrujúcim lekárom a ošetrovateľskej starostlivosti. Prvé
historické údaje o vzniku nemocnice v Hnúšti sa datujú okolo roku 1890, kedy Rimavsko –
muránska železiarska bratská pokladnica založila banskú nemocnicu v Likieri s kapacitou 14
postelí. Spoločnosť zamestnávala lekára, ktorý poskytoval starostlivosť všetkým zamestnancom
spoločnosti. V súčasnosti poskytuje nemocnica v Hnúšti zdravotnú starostlivosť na 102 lôžkach
v odboroch vnútorné lekárstvo, pediatria, chirurgia, oddelenie dlhodobo chorých (ODCH)
a oddelenie anestéziológie a intenzívnej medecíny (OAIM).
Nemocnica poskytuje aj špecializovanú zdravotnú starostlivosť v odbore alergiológia,
očné a kožné lekárstvo. Ambulantná starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva, kardiológie
a chirurgická ambulancia bola odštátnená.
V spoločných vyšetrovacích zložkách nemocnica prevádzkuje vlastné rádio diagnostické
pracovisko. Oddelenie hematológie, biochémie a fyziatrie bolo odštátnené.
Tabuľka č. 29: Lôžkový fond v zdravotníckych zariadeniach (k 31.12.2005)
Z toho
Zdravotnícke
Nemocnice
Územie
zariadenia
a
Odborné liečebné ústavy Liečebne
spolu
pôrodnice
BB kraj
6 646
4 540
152
Hnúšťa
102
102
-

Prírodné
liečebné
kúpele
1954
-

Zdroj: štatistická ročenka SR – za rok 2005

Lôžkový fond v zdravotníckych zariadenia a v meste a porovnanie na lôžkový fond
v spolu s počtom lôžok na základe nemocníc a pôrodníc, odborných liečebných ústavov, liečebni
a prírodných liečebňach v Banskobystrickom kraji je uvedený v tabuľke č. 29. Lôžkový fond
podľa jednotlivých oddelení a jeho vývoj za roky 2002 až 2007 je uvedený v tabuľke č. 30.
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Tabuľka č. 30: Prehľad pohybu lôžkového fond v zdravotníckych zariadeniach v Hnúšti
Rok
Oddelenie
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Interné
37
23
23
23
23
23
Doliečovacie
15
0
0
0
0
0
Chirurgia
0
20
20
20
20
20
Gynekologicko pôrodnícke
20
20
10
10
10
10
Pediatria
22
22
22
22
22
22
Neonatológia
6
6
0
0
0
0
OAIM
3
3
3
3
3
3
ODCH
0
24
24
24
24
24
SPOLU:
123
118
102
102
102
102
Zdroj: MÚ Hnúšťa

Počet zdravotníckych zariadení v Banskobystrickom kraji a v meste Hnúšťa podľa
jednotlivých kategórií je uvedený v tabuľke č. 31. Tabuľka č. 32 poskytuje údaje o počte
samostatných odborných pracovníkov, stacionárnych miestach a posteliach v ústavnej
starostlivosti v prepočte na 10 000 obyvateľov na úrovni NUTS III za Banskobystrický kraj.
Tabuľka č. 31: Zdravotnícke zariadenia (k 31.12.2005)
Územie
BB kraj
Hnúšťa

Zdravotnícke
zariadenia
spolu
1328

Nemocnice
a
pôrodnice
19

Zariadenia
ambulantnej
starostlivosti
1 073

Z toho
Odborné
liečebné
ústavy
-

Liečebne
4

Prírodné
liečebné
kúpele
7

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky (2006)

Tabuľka č.32: Zariadenia ústavnej starostlivosti
Zariadenia ústavnej starostlivosti vrátane ambulantných častí
Samostatní odborní
Postele ústavnej
Stacionárne miesta
Územie
zdravotnícki pracovníci
starostlivosti
Na 10 000
Na 10 000
Na 10 000
Počet
Počet
Počet
obyvateľov
obyvateľov
obyvateľov
BB kraj
913,14
13,88
4 692
71,3
47
0,7
Zdroj: Štatistická ročenka SR rok 2005
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3.4.2.1 Zamestnanci v zdravotníctve
Povinnosťou zdravotníckeho pracovníka je vykonávať zdravotnícke povolanie svedomito,
statočne s hlbokým ľudským vzťahom k človeku. Vzhľadom na ekonomickú situáciu v našom
zdravotníctve veľa zdravotníckeho personálu odchádza za prácou do iných regiónov Slovenska
prípadne do zahraničia, kde sú za ich prácu patričné finančne ohodnotení.
Počet odborných zdravotníckych zamestnancov nielen v meste Hnúšťa ale aj regióne
neustále klesá, dôvodom čoho sú problémy menších nemocníc uzavrieť zmluvy so zdravotnými
poisťovňami, na základe ktorých nie je možné zabezpečiť kompletnú lekársku starostlivosť ako aj
znižovanie počtu lôžok v zdravotníckych zariadeniach. Počet pracovných miest samostatných
odborných zdravotníckych zamestnancov na úrovni mesta Hnúšťa a NUTS III (Bansko
Bystrického kraja) je uvedený v tabuľke č. 33.
Tabuľka č. 33: Pracovné miesta samostatných odb. zdravotníckych zamestnancov (k
31.12.2005)
Z toho
Zdravotnícke
Zariadenia
Nemocnice
Odborné
Prírodné
zariadenia
ambulantnej
a
liečebné Liečebne
liečebné
spolu
zdravotnej
pôrodnice
ústavy
kúpele
starostlivosti
BB kraj
2 296
905,3
1 107,3
7,8
27,8
Hnúšťa
163
So znížením stavu lôžok v Hnúšti došlo tiež k zníženiu počtu zamestnancov z pôvodných
191 na 163 v roku 2005. K následnému poklesu zamestnancov o 13 v roku 2006 došlo hlavne
odchodom alebo znížením úväzku zamestnancov. V roku 2007 pracovalo v nemocnici
s poliklinikou 132 zamestnancov, k zníženiu počtu došlo znížením počtu zamestnancov kuchyne,
kotolne, upratovačiek a zamestnancov vrátnice).
Počet samostatných odborných pracovníkov a stacionárnych miest na 10 000 obyvateľov
ako aj počet lekárskych miest pre dospelých, dorast a detí je uvedení v tabuľkách č. 34 a 35.
Tabuľka č. 34: Prehľad zdravotnej starostlivosti
Zariadenia ambulantnej starostlivosti
Územie
Samostatní odborní zdravotnícky pracovníci
Stacionárne miesta
Počet
Na 10 000 obyv.
Počet
Na 10 000 obyv.
BB kraj
1 107,25
16,83
103
1,6
Zdroj: Štatistická ročenka SR, 2005
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Tabuľka č.35: Počet lekárskych miest
Všeobecná zdravotná starostlivosť o
dospelých
Územie
Počet lekárskych
Na 10 000
miest
dospelých
BB kraj
245,48
4,79

Všeobecná zdravotná starostlivosť
o deti a dorast
Počet lekárskych
Na 10 000 detí
miest
128,86
8,85

Zdroj: Štatistická ročenka SR, 2005

Údaje o činnosti v nemocnici s poliklinikou v Hnúšti a to vývoj počtu lôžok na
jednotlivých oddeleniach, počet hospitalizovaných pacientov, obložnosť a priemerná dĺžka
hospitalizácie za roky 2003 až 2007 sú uvedené v tabuľke č. 36.
Tabuľka č. 36: Údaje o činnosti NsP Hnúšťa za roky 2003-2007
Počet
Počet ošetr.
Obložnosť
Rok
Počet lôžok hospitalizovaných
dní
%
pacientov
2003
118
4 856
28 324
63,74
2004
102
3 325
27 072
68,29
2005
102
3 228
26 270
70,56
2006
102
4 029
26 364
70,81
2007
102
3 650
23 766
63,84

Priemerná
doba
hospitalizácie
6,97
7,27
7,25
7,38
6,83

Zdroj: Mestský úrad Hnúšťa

3.4.2.2 Materiálno-technický stav zdravotníckych zariadení
Materiálno technický stav zdravotníckych zariadení z hľadiska stavebno-technického a
modernizácie je závislý od množstva finančných prostriedkov, ktoré sú na tento účel určené, no
táto oblasť je dlhodobo nedostatočne financovaná a pritom paradoxne masívne využívaná
obyvateľstvom. Je predpoklad, že po modernizácii poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa
zvýši úroveň a kvalita poskytovania zdravotnej starostlivosti pre širokú skupinu obyvateľov
mesta a spádového regiónu, čo bude mat pozitívny dopad na ekonomiku zdravotníckych
zariadení, možnosť ich ďalšieho rozvoja a následne aj na zlepšovanie zdravotného stavu celej
populácie. Zastaranosť zdravotníckych zariadení sa prejavuje aj v nízkej úrovni poskytovania
služieb, ktoré súvisia úzko s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Ide o celkovo nízky
hygienický štandard, slabú úroveň stravovacích prevádzok a práčovní.
Táto situácia vyžaduje intervenciu s cieľom zlepšiť kvalitu a umožniť poskytovateľom
dosiahnuť európsku úroveň. Kvalitným vybavením sa zrýchli a spresní diagnostika, zdravotná
starostlivosť bude poskytovaná v dôstojnejších podmienkach.
Nevyhovujúci technický stav zdravotníckych zariadení sa prejavuje v:
• energetickej náročnosti prevádzok,
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•
•
•
•

zastaranej diagnostickej technike,
nedostatočnom využívaní informačných technológií,
zastaranom lôžkovom fonde,
nedostatočnom odmeňovaní zamestnancov.

4 Kultúra
4.1 Kultúrne zariadenia
Sieť kultúrnych zariadení, ktoré charakterizujú kultúru regiónu, miest a obcí tvoria
divadlá, kiná, prírodné amfiteátre, múzeá, galérie, regionálne osvetové strediská, kultúrne domy,
knižnice, domy mládeže, botanické a zoologické záhrady.
Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti je organizáciou pôsobiacou v zmysle osvetového
zákona, ktorá na základe záujmov a potrieb občanov napomáha rozvoju kultúry v podmienkach
mesta. Prispieva k všeobecnému a odbornému vzdelávaniu občanov, sprostredkúva amatérske a
profesionálne umelecké hodnoty, filmové podujatia, knižnú kultúru. Požičiava knihy, časopisy a
zabezpečuje informačné služby občanom. Sprostredkúva spoločenskú zábavu a kultúrny oddych,
usporadúva miestne kultúrne slávnosti a približuje významné historické a kultúrne udalosti a
osobnosti. Podľa možnosti vykonáva tiež komerčnú činnosť.
Mestské kultúrne stredisko bolo zriadené rozhodnutím Mestského zastupiteľstva v Hnúšti
dňa 5.12.1991 - Uznesenie č.9/91 s platnosťou od 1.1.1992 - ako kultúrno - spoločenská
organizácia s celomestskou pôsobnosťou na samosprávnom území mesta Hnúšťa.
Sídlom mestského kultúrneho strediska je Dom kultúry Janka Francisciho Rimavského na
ul. Rumunskej armády 195. Mestské kultúrne stredisko môže vo svojej činnosti používať aj
skrátený názov MsKS Hnúšťa.
Právne postavenie MsKS - príspevková organizácia zriadená mestom.
Financovanie a hospodárenie MsKS - je právnickou osobou mesta, napojená na jeho
rozpočet príspevkom. Vlastné výnosy používa na financovanie činnosti.
MsKS má vytvorené dve oddelenia:
•

oddelenie kultúrno-výchovnej a ekonomickej činnosti,

•

oddelenie knižnice.

1. Pod oddelenie kultúrno-výchovnej a ekonomickej činnosti patria:
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Dychová hudba – Robotnícka dychová hudba Hnúšťa – Likier bola založená v roku1941
a svoju činnosť prerušila len raz v roku 1943 počas II. svetovej vojny. Počas svojej existencie
niekoľkokrát zmenila názov ( dychová hudba Baník Hnúšťa, Dychová hudba Baník – chémia
Hnúšťa). V 80-tych rokoch 20.storočia už pôsobila dychová v Združenom závodnom klube ROH
pri SLZ Hnúšťa a od roku 1992 v Mestskom kultúrnom stredisku, kde ako jeden zo súborov
záujmovej umeleckej činnosti pôsobí dodnes.
Je možno na škodu veci, že názov dychovej hudby sa časom vytratil. V súčasnosti má dychová
hudba 10 členov. Vypomáhať im chodia dychovkári z Utekáča a Rimavskej Soboty. V snahe o
omladenie súboru chcela pomôcť aj Základná umelecká škola v Hnúšti, no v súčasnom období je
malý záujem o hru na dychových nástrojoch.
Kino Rimavica – má kapacitu 220 miest a v súčasnom období sa v ňom premietajú cca
2-3 filmové tituly mesačne.
FS Sinec – Folklór a ľudové umenie nebolo v Hnušťanskej kultúre dominantné, nakoľko
sa tu veľmi skoro prejavil „civilizačný vplyv priemyslu a baníctva“, čo malo za následok
vytratenie tradícií. Prvé pokusy s folklórnym súborom sú zaznamenané v 50-tych rokoch
minulého storočia. Súbor sa volal Sinec a absolvoval niekoľko regionálnych vystúpení. Jeho
pokračovateľom bol tiež folklórny súbor SINEC, ktorý vznikol v roku 1978 pri MsOZ a SOUCH
s podporou ZV ROH pri SLZ n.p.Hnúšťa. So vznikom Združeného závodného klubu ROH pri
SLZ n.p. v októbri 1985 bol založený už tretí folklórny súbor SINEC.
DFS Zrkadielko - Bábkové divadlo. História Hnúšťanského bábkového divadla je spätá
s jeho zakladateľom, propagátorom, výrobcom bábok a režisérom pánom Kamilom Hubnerom.
Učaroval mu svet rozžiarených detských očiek, ich široký rozmer fantázie, preto vdýchol život
tým najnáročnejším bábkam - marionetám. Narodil sa 25. októbra 1913 v Bosne. Jeho vyznanie
je živé aj dnes. Marionety sú pre deti najpríťažlivejšie, lebo im pripomínajú živého človeka. A
bábkar sa snaží ozaj vdýchnuť život svojim figúrkam. To si vyžaduje skutočné remeslo, zručnosť,
trpezlivosť a lásku. Pokračovateľmi bábkarskej tradície v Hnúšti sa stali učiteľky Materskej školy
z Nábrežia Rimavy, ktoré od roku 2000 pravidelne nacvičia dve premiéry ročne. Keďže dobre
poznajú mentalitu svojho diváka, prispôsobujú hry ich chápaniu a predstavivosti.
SMT Echo a DSMT Bzučo - Tanečný repertoár tvoria freestyle tance- disco sóla, duá,
skupiny. Tanečné hip-hopové sóla priniesli detskému súboru Bzučo. Tanečnému umeniu sa deti a
mládež v Hnúšti venujú od 5. rokov, navštevujú ZUŠ-odbor tanca. Vzájomnou spoluprácou
tanečnej školy, tanečných klubov Echo a Bzučo sú choreografie a tanečné programy moderného
tanca. Tanečné divadlá patrili vždy medzi najzaujímavšie tanečné umenie v Hnúšti. Echo a jeho
tanečnice sa v minulosti venovali iba scénickému tancu. Spojením improvizácie a tanečného
umenia s modernými prvkami freestyle, v tanečných choreografiách Echa aj Bzuča vznikajú
tance vážneho charakteru, ale aj show kompozície. Pohyb, krása a umenie tancovať je krédom
tanečníkov v Hnúšti.
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2. Pod oddelenie knižnice
Pod oddelenie knižnice patrí Knižnica prof. Štefana Pasiara, ktorá je pomenovaná po
vynikajúcom vysokoškolskom pedagógovi, knižničnom a osvetovom pracovníkovi, historikovi
knižníc, osvety, výchovy a vzdelania dospelých. Knižnica nesie jeho meno od 25.5.2006.
Prehľad kultúrnych zariadení v meste a ich kapacita je uvedená v tabuľke č. 37.
Tabuľka č. 37: Kultúra v meste (k 31.12.2005)
Kina
Prírodné amfiteátre
Zariadenia

Sedadlá

Zariadenia

Sedadlá

1

220

1

1 000

Verejné knižnice
Knižné
Registrovaní
jednotky
užívatelia
16 914
513

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky (2006)

V meste Hnúšťa sa nachádza aj súkromná galéria akademického maliara Štefana
Bazovského, ktorá sa nachádza v mestskej časti Likier.
Mesto počas celého roku žije kultúrno - spoločenským životom, o ktorom svedčí aj
prehľad niektorých organizovaných akcií: dni mesta Hnúšťa , Francisciho Hnúšťa, Hrebendova
kapsa, fašiangové slávnosti, Mikulášsky večierok, deň detí a mládeže, koncerty, adventné
a vianočné koncerty, výstavy záhradkárov, prehliadka moderného tanca, Hnúšťanský akord –
celoslovenská súťaž, okresné prehliadky, prijatie jubilantov, akcie Z ZPOZ „Človek-človeku“,
oceňovanie darcov krvi. Kultúrno - spoločenské akcie v meste sú organizované v kultúrnych
zariadeniach, ktoré nevyhnutne potrebujú rekonštrukciu, aby mohli slúžiť svojmu účelu
(Kultúrny dom, kino, knižnica a prírodný amfiteáter).

4.2 Kultúrne dedičstvo
Mesto Hnúšťa a jeho okolie je mimoriadne bohaté na kultúrno-historické pamiatky.
Pamiatkový fond je tvorený národnými kultúrnymi pamiatkami a pamiatkami. Najhodnotnejšie
pamiatky sú uvedené v tabuľke č.22 na strane č.53.
Stavebno-technický stav pamiatkového fondu v meste je nevyhovujúci a v dobrom stave
sú len tie, ktoré sú po komplexnej obnove. Obnova pamiatok je veľmi náročný odborný,
technický ako aj finančný proces, čoho následkom je chátranie pamiatkového fondu.
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Okrem pamiatok a národných kultúrnych pamiatok môžu byť obyvatelia mesta Hnúšťa
hrdí na svojich rodákov a spoluobčanov, ktorí v meste žili v dávnejšej či bližšej minulosti. Medzi
najvýznamnejších patria:
Ján Francisci narodil sa v Hnúšti v roku 1822 bol politik, spisovateľ, redaktor,
prekladateľ a úradník. Umrel v Martine v roku 1905
Matej Hrebenda bol ľudový spisovateľ a kolportér. Narodil sa v roku 1796 v Rimavskej
Píle. V mladosti pôsobil ako mendík, neskôr ako hlásnik a od roku 1829 žil v Hačave. Zbieral
ľudové piesne. Zomrel v roku 1880 v Hnúšti-Hačave.
Štefan Pasiar PhDr. narodil sa v Hnúšti 20.7.1913. Bol vysokoškolským pedagógom,
osvetovým a knižným pracovníkom, historikom knižníc. Umrel 11.4.1986 v Bratislave,
pochovaný je v Hnúšti.
Štefan Tóbik, PhDr., CSc. Narodil sa v Hnúšti 7.2.1909. Bol jazykovedec,
vysokoškolský profesor, publicista. Študoval na FF UK v Bratislave a na univerzite v Grazi.
Pôsobil ako profesor, neskôr riaditeľ Obchodnej akadémie v Košiciach, na katedre slovenského
jazyka a literatúry FF UPJŠ v Prešove, neskôr ako dekan. Umrel 2.9.1969 v Hnúšti, pochovaný je
v Prešove.
Medzi ďalšie významné osobnosti, ktoré žili a pracovali v tomto regióne patria: Samuel
Čerňanský, MUDr. Miloslav Francisci, JUDr. Pavol Király, Eva Kováčová a iní.

4.3 Cirkev
Prvý kostol v Hnúšti bol postavený za uhorského kráľa Ľudovíta I. V osvieteneckej dobe
nastali pre evanjelikov radostné časy hlavne za cisára Jozefa II. a za Leopolda II., kedy bol
vydaný tolerančný patent, ktorý zaručoval pomerne veľkú náboženskú slobodu. V období
reformácie vtedajší kostol, ktorý bol postavený v 14. storočí, prešiel do vlastníctva evanjelickej
cirkvi a. v. V tomto kostole sa poslednýkrát konali služby Božie na Veľkú noc v r. 1804. potom
starý kostol zborili a na jeho mieste vystavili nový kostol, ktorého stavbu dokončili v roku 1808.
Farnosť Rímskokatolíckej cirkvi patrí medzi staré farnosti. Pred rokom 1550 boli na
území terajšej farnosti podľa svedectva kanonických vizitácii tri farnosti: Rimavsko-brezovská,
Hnúšťanská a Klenovská.
V súčasnom období sa v meste Hnúšťa nachádzajú dva kostoly: Rímskokatolícky a
Evanjelický. V prímestských častiach Hačava, Polom, Brádno a Likier sa nachádzajú kostoly
Evanjelické.
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4.4 Cintoríny
Miesta posledného odpočinku zapadajú do koloritu každého mesta, mestečka alebo obce.
V riešenom území sa nachádza zopár cintorínov, ktoré majú rôznu veľkosť, históriu a nie všetky
sa v súčasnom období aj využívajú. Cintoríny sa nachádzajú v týchto miestnych častiach:
Likier – na severozápadnom okraji zástavy. Jeho plošná výmera je 0,54 ha. Prístup
motorovými vozidlami je zo severnej strany.

Hnúšťa – na severnom okraji zastavaného územia. Prístup je z južnej i severnej strany.
Maša – na západnom okraji zástavby. Cintorín nie je v prevádzke. Jeho plošná výmera je
0,21 ha.
Hačava – na východnom okraji obce. Má plošnú výmeru 0,22 ha.
Polom – na východnom okraji zástavby. Jeho plošná výmera je 0,5 ha.
Brádno – na južnom okraji zastavaného územia. Má plošnú výmeru 0,2 ha.
Cintoríny predstavujú dôležitú zložku vyhradenej udržiavanej zelene v riešenom území
s výmerou 3,27 ha. Navrhované je rozšírenie cintorínov v Hnúšti a Likieri o 3.33 ha, čím stúpne
celková výmera na 6,60 ha. Ich rozšírenie si vyžaduje potreba zvýšiť kapacitu jednotlivých
cintorínov, kde je to možné, nakoľko na niektorých cintorínoch sa už zosnulí nepochovávajú
(Maša, Hačava, Polom a Brádno). Ďalšou potrebou je zosúladiť prevádzkovanie cintorínov so
súčasne platnou legislatívou.

4.5 Šport
Šport má pre rozvoj spoločnosti kľúčový význam, športovanie prispieva k rozvoju
osobnosti, rozvíja fyzické a duševné zdravie, vôľové vlastnosti a charakter človeka. V zmysle
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov obec vykonáva
okrem iného výstavbu, údržbu a správu športových zariadení, utvára podmienky pre telesnú
kultúru a šport. V zmysle zákona č.288/1997 Z. z. o telesnej kultúre mesto utvára podmienky pre
rozvoj telesnej kultúry, najmä na rozvoj športu pre všetkých a podporuje organizovanie
telovýchovných, turistických a športových podujatí.
Športové odvetvia sú na území mesta sformované do nasledovných telovýchovných
jednôt a klubov:
Atletický klub Sinec Hnúšťa na základnej škole Nábrežie Rimavy od roku 1999 existuje
školské športové stredisko v atletike. Od roku 2000 vznikol atletický klub Sinec. V roku 2004 bol
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hnúšťa
na roky 2008 – 2013 s výhľadom do roku 2020.
Projekt je spolufinancovaný EÚ

82

stav členov atletického klubu Sinec 31. Členovia klubu trénujú a zúčastňujú sa na mnohých
súťažiach v kategóriách družstva mladších žiakov, družstvo – prípravka dievčat, družstvo
chlapcov ml., družstvo ml. dievčat.
FK Iskra Hnúšťa – neorganizované sa hral futbal v Hnúšti už od roku 1914 a futbalisti si
zmerali sily so susedným Tisovcom. V súčasnej dobe hrá regionálnu súťaž a dosahuje striedavé
úspechy. V meste sú družstvá žiakov, dorastu ako aj kategória dospelých. K dispozícií je
futbalistom futbalový štadión ako aj tréningové ihriska, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom
území mesta.
KICK BOX LEON Hnúšťa – tento športový klub bol založený v roku 1997 a svoje sídlo
mal na Základnej škole Centrum 1 v Hnúšti. V súčasnom období má oddiel 21 členov, prevažne
dospelých. Športovci z klubu sa zúčastňujú domácich a aj zahraničných súťaži. Od roku 2004
klub pôsobí v novovybudovanej športovej hale.
Obrázok č.13

Foto: Členovia športového klubu Kick boxu Leon Hnúšťa
Dlhodobú tradíciu v Hnúšti má aj Klub Slovenských turistov, ktorý má v okolitých ale aj
vzdialenejších horách vytvorené kvalitné podmienky na svoju činnosť. Turisti sa stretávajú a
pravidelne navštevujú prírodné zákutia, ktorých sa tu nachádza neúrekom. Celoročne klub
usporadúva nespočetné množstvo akcií medzi ktoré patria: Zimný výstup na Tŕstie (február),
Prechod Muránskou planinou /lyže, bežky/, Sihla-Varta-Skorušina (marec), Chorepa-Laz-Utekáč,
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Veľkonočný výstup na Hradovú (apríl), Výstup na Ostrú, Chorepa-Sinec-Hnúšťa (máj),
Rimavské Brezovo-Prievady-Brezina, Polom-Tŕstie-Tisovec (jún), Prechod Proseckou –
Kvačanskou dolinou spojené s kúpaní v Liptovskom Jáne (júl), Kráľova hoľa, Rodeo Muráň
(august), Ráztočné-Klenovská Poľana-Tisovská Poľana-Tisovec, Clementisova cesta, Vysoké
Tatry (september), Výstup na Klenovský Vepor, Stará dolina-Bánovo (október), Rimavská BaňaSinec-Hnúšťa (november), Chorepa-Laz, Novoročný výstup na Klenovský vepor (december).
Kulturistika, fitness a bodyfitness sú združené vo Fitness Klub Hnúšťa, ktorý ma za
úlohu starostlivosť o talenty a prípravu pretekárskych foriem klubu na súťaže. Fitness klub okrem
súťaži organizuje aj akcie, na ktoré pozýva rôzne významné osobnosti zo Slovenska, ktoré
v tomto športe dosiahli úspechy, aby poskytli informácie o príprave a tréningoch na tento náročný
šport.
Kynologický klub Hnúšťa – vznikol v roku 1970 a venuje sa výcviku služobných psov.
Úzko spolupracuje s Hnúšťanskou políciou. V súčasnej dobe registruje viac ako 15 členov, ktorí
sa zaoberajú športovou kynológiou.
Prvý šachový klub Iskra Hnúšťa – vznikol v roku 1997 z bývalého Šachového oddielu
TJ Iskra Hnúšťa a združuje aktívnych hráčov šachu a priateľov tejto krásnej kráľovskej hry.
Klub vznikol v 80.tych rokoch ako združenie Rekreačnej telovýchovy a v súčasnej dobe
vykonáva činnosť ako rekreačná telovýchova a šport. Klub v letnom období organizuje futbalové
a nohejbalové zápasy s okolitými obcami. V súčasnom období ma 38 aktívnych členov, ktorí sú
väčšinou neregistrovaní športovci rôznych vekových kategórií, ktorí si vo voľnom čase chcú
zašportovať.
Volejbalový klub Iskra Hnúšťa – volejbalový klub sa osamostatnil v roku 1990 a ostal
v športovom združení telovýchovná jednota Iskra Hnúšťa. Výborné výsledky dosahuje hlavne
v ženských kategóriách. Hlavným zameraním volejbalového klubu je športová príprava detí
a mládeže za účelom zvyšovania ich športového majstrovstva, formovania osobnosti mladého
človeka.
Okrem vyššie spomenutých klubov a oddielov v meste Hnúšťa prebiehajú aj rôzne iné
športové aktivity týkajúce sa športu, napríklad v športovej hale sú organizované cvičenia
aerobiku, taekwonda a pri základných školách sú organizované turnaje žiakov a žiačok
z tunajších základných, stredných škôl ako aj zo škôl z blízkeho okolia v basketbale, bedmintone
a iných druhoch športu.

5 Technická infraštruktúra
5.1 Dopravná infraštruktúra
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Nedostatočné rozvinutá štruktúra ciest je príčinou zhoršenia rozvojových možností
v meste a jeho regióne, pričom sa neúmerne zvyšujú náklady na prepravu cestujúcich
a zásobovanie. Nepriaznivé geomorfologické a klimatické podmienky v meste a regióne sú
jednou z príčin zhoršovania stavebno-technického stavu ciest a zvyšujú náročnosť na opravy
a údržbu cestných telies.

5.1.1 Cestná doprava
Nadradenými dopravnými systémami riešeného územia sú št. cesta II/531, ktorá smerom
na sever prechádza cez Tisovec a Červenú Skalu, kde sa napája na št. cestu I/66 umožňujúcu
prepojenie na Tatry a Košice. V Tisovci sa napája na cestu II/530 smerom na Brezno, ktorá
sprístupňuje krajské sídlo Banskú Bystricu. Smerom na juh cesta II/531 končí v Rimavskej
Sobote, kde sa napája na št. cestu I/50 Zvolen – Košice. Cesta I/50, je zároveň súčasťou
základnej siete európskeho významu E-571.
Št. cesta II/526 prechádza Hnúšťou západno-východným smerom, spája Kriváň,
Klenovec, Hnúšťu a Jelšavu s Rožňavou. Na št. ceste II/526 smerom na Klenovec leží mestská
časť Maša. Št. cestou III/5261č je na cestu II/526 napojená mestská časť Brádno, mestská časť
Hačava prechádza št. cesta II/531. Št. cestou III/53113 je so sieťou št. ciest prepojená mestská
časť Polom, ležiaca severovýchodným smerom od Hnúšte.
Telesá št. ciest II/531 a II/526 prechádzajú priamo intravilánom mesta Hnúšťa. Št. cesta
II/531 sleduje severojužný smer a spája Tisovec s Breznom. Cesta II/526 sleduje
západovýchodný smer a spája Kokavu nad Rimavicou s Klenovcom.
Sieť miestnych komunikácii sprístupňuje jednotlivé obytné zóny. Celková dĺžka vozoviek
v meste je 17 377 m, z toho so živičnou konštrukciou je 11 197m, s betónovou konštrukciou
3 305 m, so štrkovým povrchom 2 041 m, a prašných komunikácií je 584 m. S panelovým
krytom je 584 m komunikácií. Z uvedených dĺžok pripadá na komunikácie II. triedy 9 400 m
a komunikácie III. triedy 3 633 m. Miestne komunikácie sú vybudované vo funkčnej triede C3,
kategórie MOK 4/30 v starších častiach bez chodníkovej úpravy. V novších častiach sú miestne
komunikácie vybudované tiež vo funkčnej triede C3, ale kategórie MOK 7,5/40 a MO 8/50
s jednostranným, prípadne obojstrannými chodníkmi premennej šírky, nie vždy spĺňajúce
príslušné normové hľadisko.
Miestna časť Maša sa nachádza pri št. ceste II/526 smerom na Klenovec. Ľavostranným
odbočením cez mostný objekt (cez tok Klenovskej Rimavy) sa sieť miestnych komunikácií
rozvetvuje v dĺžke 880,0 m. Ich šírka je 3,0 – 3,5 m bez chodníkovej úpravy a odvodnenia.
Ukončené sú ako slepé a bez obratiska, často pokračujú ako poľné komunikácie. Ich živičný
povrch je narušený, hlavne v blízkosti miestnej píly. Samotný mostný objekt (kamenná klenba) je
z návodnej strany značne poškodený – časť klenby a opory je zvalená, čím sa narušila jeho
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statika. Aby zostal funkčný, je klenba prekrytá oceľovými I - nosníkmi v pozdĺžnom aj priečnom
smere a položená drevená mostovka. Aj tak je však možné konštatovať, že je v havarijnom stave
a pritom v prevádzke. Do uvedenej lokality je možný prístup cez ďalší most podobnej
konštrukcie, ktorý je menej poškodený (z hľadiska statiky), bolo by však treba vybudovať
prístupovú komunikáciu. Do lokality „Pod Kudlovom“ je možný prístup cez mostný objekt
pozostávajúci z rámovej konštrukcie (dva rámy za sebou) rozmerov 4x3 m. Je bez zábradlia,
rámy sú položené priamo na dno toku a štrková vozovka priamo na rámovú konštrukciu. Jedná sa
vlastne o provizórium.
Mestská časť Brádno leží pri št. ceste II/526. Napojené je na ňu št. cestou III/050124
v smere na Striežovec. Miestne komunikácie so spevneným štrkovým povrchom majú dĺžku
240,0 m, nespevnené 186,0 m. Šírka je 3,5 – 4,0 m bez chodníkovej úpravy. Končia sa ako slepé
alebo pokračujú ako poľné. Most cez potok je prostá železobetónová doska rozmerov 3,5 x 4,5
m. Je bez zábradlia a chodníkov. Autobusové spojenie neexistuje. Dostupná je však zastávka
autobusov smerom na Ratkovú vo vzdialenosti 1 km od obce.
Mestská časť Hačava leží na št. ceste II/531 smerom na Tisovec. Na túto komunikáciu sú
napojené miestne komunikácie. Dĺžka miestnych komunikácií je 387,0 m a štrkovým povrchom
226,0 m. Dĺžka prieťahu cesty II. triedy, je 734,0 m. Šírka komunikácie II. triedy je 5,0 – 6,0 m.
Cez Hačavu tečie potok Pálenica, ktorý je v centre obce prekrytý. Cestný svah miestnej
komunikácie, ktorá je s ním súbežná – smerom od železničnej trate č. 171, je v značnom
prevýšení od dna potoka Pálenica. Preto navrhujeme osadenie bezpečnostného zariadenia –
zvodidla alebo zábradlia. Mostný objekt cez Rimavu má oceľovú nosnú konštrukciu o veľkosti
Lo = 8,50 m s jednoduchým oceľovým zábradlím. Pri štátnej ceste je zriadená obojstranná
autobusová zastávka pre diaľkové linky.
K mestskej časti Hačava prináleží lokalita Skálie – Hnúšťa. Rozprestiera sa po oboch
stranách štátnej cesty II/531 v blízkosti firmy Magnatech Hačava a. s. Prístup do uvedenej
lokality je možný cez mostný objekt železobetónovej konštrukcie rozmerov 4,0 x 8,0 m.
Ľavostranná zástavba (smerom na Tisovec) pozostáva z troch bytoviek. Komunikácia v tejto
lokalite je živičná – prelievaný makadam bez chodníkovej úpravy a odvodnenia. Nespevnené
krajnice sú v prevýšení oproti nivelety vozovky, čo spôsobuje predčasné opotrebenie živičných
vrstiev komunikácií z dôvodu vodnej erózie. Pri firme Magnatech a. s. je veľké parkovisko, ktoré
je v súčastnosti nevyužité.
Napojenie na št. c. II/531 je dĺžke 70,0 – 80,0 m je nevyhovujúce. Šírka komunikácie je
3,5 m a je spevnená len štrkom.
Mestská časť Polom leží na konci št. cesty III/53113, ktorá sa napája na cestu II/531
v mestskej časti Mútnik. V Polome sa nachádzajú len miestne komunikácie o celkovej dĺžke
1.596,0 m. Z toho živičné vozovky majú dĺžku 30,0 m, štrkové vozovky 1.017,0 m a vozovky
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prašné 549,0 m. Ich šírka je 3,0 m. Sú bez odvodnenia a chodníkovej úpravy. Autobusová
zastávka, ktorá je zároveň obratiskom, je na začiatku obce. Autobusové spojenie je 2x /24 hod.
Sieť účelových komunikácií (poľné a lesné cesty) sprístupňuje jednotlivé časti intravilánu
a extravilánu za účelom jeho hospodárskeho využitia. Slúžia k pohybu hospodárskych
mechanizmov. Majú podložie spevnené štrkom na šírku 3,0 – 4,0 m, prípadne sú prašné.
Existujúci systém účelových komunikácií je dostačujúci, zodpovedá organizačnému
zabezpečeniu poľnovýroby ako aj lesnému hospodárstvu.
Popri št. cestách II/531 a II/526 je v meste Hnúšťa zrealizovaných 2.966,0 m chodníkov.
Samostatné chodníky sú v dĺžke 187,0 m. Popri miestnych komunikáciách je t. č. vybudovaných
5.048,0 m jednostranných chodníkov premennej šírky, nie vždy spĺňajúcich príslušné normové
hľadisko. Z uvedenej výmery je potrebné 2.757,0 m chodníkov opraviť. Pri št. ceste II/531 –
Hlavná ulica sú chodníky značne poškodené. Tieto by bolo treba vybúrať a osadiť nové obruby
spolu so zámkovou dlažbou. Samostatná pešia komunikácia je chodník popri nábreží Rimavy.
Tento je široký 4,0 m s pomerne kvalitným živičným povrchom. Uvažuje sa s jeho predĺžením až
po cestu II/526. Ďalšia pešia komunikácia vedie popri miestnom potoku križujúcom Kotlišskú
ulicu po nábreží Rimavy až po mostný objekt na Francisciho ul. resp. jedna vetva prechádza cez
lávku kolmo na Francisciho ul. V lokalitách Polom, Hačava, Maša a Brádno samostatné pešie
komunikácie neexistujú.
V meste sa nachádza 9 parkovacích odstavných plôch a ich celková kapacita je 400 miest,
pričom celkový počet parkovacích miest v meste je 762.
V meste Hnúšťa je osadených 186 ks vertikálnych doprav. značiek. Z toho je 7 ks
poškodených, prípadne odcudzených. Funkčných je teda 179 ks DZ. Kvalita vertikálneho doprav.
značenia je dostačujúca. Horizontálne dopravné značenie je však horšej kvality. Je málo výrazné.
Bolo by ho treba obnoviť. V lokalitách Polom, Hačava, Maša a Brádno dopravné značenie
neexistuje.

5.1.2 Železničná doprava
Geografická poloha nielen mesta Hnúšťa ale aj celého širšieho regiónu jednoznačne
potvrdzuje súčasnú dôležitosť železničných tratí, ktorým v ešte väčšej miere využitia bráni ich
nepriaznivý technický stav, ktorý je spôsobený najmä nízkou technickou úrovňou a kvalitou
technickej základne železničnej dopravy a z dôvodu jej zanedbanej údržby a nedostatočnej
obnovy. V tomto regióne jej oprávnenosť stúpa hlavne v nákladnej doprave, kde je možné využiť
ju pri preprave drevnej hmoty a nerastných surovín, ktoré sa v tomto regióne ťažia vo veľkom
množstve.
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Hnúšťa je na železničnú sieť železníc SR napojená v smere Rimavská Sobota – Brezno
Halmy, kde sa napája na trať v smere Košice – Červená Sklala – Zvolen.
V Banskobystrickom kraji je 25 traťových úsekov železničnej siete Slovenskej republiky
v celkovej dĺžke tratí 559 km a dĺžke koľají 760 km.
Mestom Hnúšťa, jeho východným okrajom, vedie žel. trať č. 171 Brezno – Rimavská
Sobota. Správcami zariadení ŽSR sú: Správa železničných tratí a stavieb Zvolen, Správa
telekomunikačnej a zabezpečovacej techniky Zvolen a Správa energetiky a elektrotechniky
Zvolen. Železničná stanica sa nachádza v blízkosti autobusového nástupišťa, čo je výhodné
z hľadiska prepojenia oboch dopravných systémov. Železničná stanica slúži pre osobnú a
nákladnú dopravu a tiež ako odbočka železničnej vlečky do areálu SLZ v Hnúšti.

5.1.3 Letecká doprava
Banskobystrický kraj aj vzhľadom na členitosť a reliéf terénnu má pomerne hustú sieť
letísk a to od medzinárodného letiska slúžiaceho pre prepravu osôb a tovaru cez letiska využívané
na vojenské účely až po malé pristávacie plochy slúžiace na športové účely. Medzi mestami
Banská Bystrica a Zvolen sa nachádza medzinárodné letisko Sliač, ktoré slúži pre civilnú
a vojenskú prevádzku. K ďalším letiskám, ktoré sa nachádzajú v regióne patria letiská v obci
Boľkovce, Očová a Rohozná, ktoré sa využívajú najmä na športové účely.
Medzinárodné letisko Sliač sa od mesta Hnúšťa nachádza 85 km a dá sa k nemu dostať
cestnou aj železničnou prepravou. Ďalšie medzinárodné letiska sa nachádzajú v Košiciach, ktoré
sú od Hnúšte vzdialené 150 km, Budapešti, ktorý je vzdialený 185 km a Bratislave vzdialenej od
Hnúšte 298 km.
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Obrázok č.14

Foto: Medzinárodné letisko Sliač

5.1.4 Kombinovaná doprava
Dopravnú infraštruktúru kombinovanej dopravy (KD) tvoria dopravné siete, terminály
a skladovacie kapacity systému. Základ tvoria železničné trate zaradené do sieti tratí Dohody
AGTC, ku ktorej pristúpila v roku 1994 aj SR. V ekonomických a územných súvislostiach
Slovenska je efektívne budovanie štyroch terminálov kombinovanej dopravy medzinárodného
významu v Bratislave, Žiline, Košiciach a v dobrej pri Čiernej nad Tisou. V banskobystrickom
kraji je plánované vybudovanie regionálneho terminálu vo Zvolene, ktorý sa bude využívať na
kombinovanú dopravu a to (VK) – veľké kontajnery (ISO) a (VN) – výmenné nadstavby na
cestné vozidlá.
Kombinovaná doprava (KD) predstavuje dopravno-manipulačný systém zabezpečujúci
prepravu tovaru v jednej a tej istej nákladovej jednotke od odosielateľa k príjemcovi ako
neprerušený reťazec. Funkcia systému KD spočíva v sústredení nákladových jednotiek cestnou
dopravou do príslušného terminálu, kde pomocou výkonných prekladacích mechanizmov sú
nákladové jednotky preložené na železničné vozne alebo lode, na ktorých nasleduje preprava do
cieľového prekladiska, z ktorého je zabezpečený rozvoz cestnou dopravou k príjemcovi.
Plánovaný regionálny terminál pre potreby kombinovanej dopravy bude v rámci
koncepcie rozvoja vybudovaný vo Zvolene, ktorý sa nachádza 75 km od mesta Hnúšťa.

5.1.5 Verejná doprava
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Mesto Hnúšťa a celý región je charakteristický rozdrobenou sídelnou štruktúrou s veľkým
počtom malých sídiel, pre ktoré je v zmysle platnej legislatívy zabezpečiť verejnú dopravu.
Súčasný objem prepravovaných osôb a úroveň ceny cestovného, nepokrývajú náklady na
prevádzku, a preto aj vzhľadom na počet prepravovaných osôb a veľký počet obyvateľov z
regiónu bez zamestnania sa spoje s okolitými sídlami výrazne obmedzili, čo dosť obmedzuje
mobilitu pracovnej sily v celom regióne.
Autobusová doprava v meste Hnúšťa je po komunikáciách II. triedy č. 531 a 526
nasmerovaná na mestskú autobusovú stanicu, ktorá leží v Blízkosti železničnej stanice, čo je
výhodne aj z hľadiska prepojenia oboch dopravných systémov. Verejná doprava sa sústreďuje na
zvoz obyvateľstva z okolitých obcí do mesta. V súčasnosti túto činnosť zabezpečuje SAD podľa
platných cestovných poriadkov. Pre verejné spoje pri št. ceste II/531 zriadených päť
autobusových zastávok a na št. ceste II/526 tri autobusové zastávky. Tieto v dostatočnej miere
pokrývajú potreby obyvateľov žijúcich v intraviláne mesta. Zastávky pre verejnú dopravu
existujú aj v mestských častiach Hačava, Polom a Maša. Do mestskej časti Brádno autobusové
spojene v súčasnej dobe neexistuje.

5.1.6 Cyklistická doprava
V súčasnej dobe SCK (slovenský cykloklub) pripravil sieť cyklomagistrál na území
Slovenska. Takáto trasa pod názvom „Rudohorská magistrála“ začína vo Zvolene, prechádza cez
Detvu, Kokavu nad Rimavicou, Klenovec, Hnúšťu, Ratkovú a Rožňavu. Finančné prostriedky na
uvedený projekt si zaobstarávajú jednotlivé mestá a obce sami. Cyklotrasa je vedená po
stávajúcej sieti št. ciest a nevyžaduje žiadne stavebné, resp. terénne úpravy.

5.1.7 Pešie komunikácie
Popri št. cestách II/531 a II/526 je v meste Hnúšťa zrealizovaných 2.966,0 m chodníkov.
Samostatné chodníky sú v dĺžke 187,0 m. Popri miestnych komunikáciách je t. č. vybudovaných
5.048,0 m jednostranných chodníkov premennej šírky, nie vždy spĺňajúcich príslušné normové
hľadisko. Samostatná pešia komunikácia je chodník popri nábreží Rimavy. Tento je široký 4,0 m
s pomerne kvalitným živičným povrchom. Uvažuje sa s jeho predĺžením až po cestu II/526.
Ďalšia pešia komunikácia vedie popri miestnom potoku križujúcom Kotlišskú ulicu po nábreží
Rimavy až po mostný objekt na Francisciho ul. resp. jedna vetva prechádza cez lávku kolmo na
Francisciho ul. V lokalitách Polom, Hačava, Maša a Brádno samostatné pešie komunikácie
neexistujú.

5.1.8 Účelové komunikácie
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Sieť účelových komunikácií (poľné a lesné cesty) sprístupňuje jednotlivé časti intravilánu
a extravilánu za účelom jeho hospodárskeho využitia. Slúžia k pohybu hospodárskych
mechanizmov. Majú podložie spevnené štrkom na šírku 3,0 – 4,0 m, prípadne sú prašné.
Existujúci systém účelových komunikácií je dostačujúci, zodpovedá organizačnému
zabezpečeniu poľnohospodárskej výroby ako aj lesnému hospodárstvu.

5.2 Technická infraštruktúra
5.2.1 Zásobovanie pitnou vodou a vodovody
Kvalitná environmentálna infraštruktúra je kľúčovým aspektom a predpokladom
zabezpečenia trvalo udržateľného hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Zvýšenie pokrytia územia
environmentálnou infraštruktúrou zároveň prispieva k zatraktívneniu prostredia na investovanie
a k zlepšeniu životných podmienok obyvateľstva, jeho zdravotného stavu a životnej úrovne.
V meste je vybudovaný vodovod, ktorý postačuje súčasným potrebám obyvateľov mesta,
spotreba vody z verejného vodovodu bola v roku 2005 290 000 m3, z tohto množstva domácnosti
spotrebovali 235 000 m3 vody.
Tabuľka č. 38: Vodovodná a kanalizačná sieť v meste (k 31.12.2005)
Spotreba vody z verejných vodovodov (tis. m3)
Prípojky kanalizačnej siete
290
235
389
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky (2006)

Spotrebu vody z verejných vodovodov a počet prípojok udáva tabuľka č. 38. Ako zdroj
vody slúžia miestne podzemné a povrchové zdroje. Najvýznamnejší je povrchový zdroj
Vodárenská nádrž Klenovec s limitačnou kapacitou 460,0 l.s-1 a s akumuláciou pre pitné účely
350,0 l.s-1. Okrem toho je v Hnúšti - Maši odber z prameňa v množstve 0,014 l.s -1 pre Smrečinu,
a.s., Píla - Hnúšťa. Táto voda sa používa pre sociálne účely.
Pre mesto Hnúšťa sú vybudované 2 vodojemy 2x650,0 m3 a 700,0 m3 vodojem pre SLZ
Chémia.
Mesto Hnúšťa odoberá vodu podľa povolenia č. 1807/403.1978, ktoré vydal SkNV
OPLVH Banská Bystrica.
Pre vodu pitnú má SLZ Chémia a.s. povolenie na odber podľa rozhodnutia KÚ v Banskej
Bystrici č. 338/2113/94. Povolenie na odber je v množstve 40,0 l.s-1.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
na roky 2008 – 2013 s výhľadom do roku 2020.

Hnúšťa

Projekt je spolufinancovaný EÚ

91

Povrchovú vodu z Rimavy odoberá SLZ Chémia a.s. v m,nožstve 140,0 l.s-1, ktoré boli
povolené odoberať pod č.1883/95, ktoré vydal OÚ Rimavská Sobota.
Hačava - Skálie, závod Intocast, predtým Magnatech, odoberá vodu z Rimavy 20,0 l.s-1
podľa povolenia VODČ 241/85, ktoré vydal ONV OPLVH Rimavská Sobota. Pre tieto vody
závod má vybudované 2x400,0m3 vodojemy.
Hačava - Skálie - Intocast, má povolené odoberať pitnú vodu V množstve 0,67 l.s -1 podľa
povolenia č. 211/95, ktoré vydal OÚ Rimavská Sobota.
Hačava má zachytené 4 pramene s výdatnosťou 0,4 l.s-1
Hnúšťa - Mútnik, Gemerská nerudná spoločnosť má povolené odoberať priesakové vody
z Rimavy z kopaných studní podľa rozhodnutia č. 1155/81/82m, ktoré vydal ONV OPLVH
Rimavská Sobota s povolením odoberať 2,0 l.s-1.
Polom, podľa povolenia č.768/85-3 využíva podzemné pramene z výdatnosťou 1,66 l.s-1.
Brádno - má zachytený neregistrovaný prameň s výdatnosťou, /odhad október 2001/, 0,2 0,3 l.s-1. Voda je odvedená z prameňov do tzv. vodojemu, ktorý je vybudovaný z vodárenských
skruží o objeme cca 5,0m3, ktoré sú prekryté voľne položeným ryhovaným plechom. Ani
pramene, ani zásobná nádrž nemajú ochranné pásmo. V zásobnej nádrži plávajú nečistoty.
V minulosti vlastný vodný zdroj mala nemocnica s poliklinikou, pre ktorú boli zachytené
vody pod Sincom. V súčasnosti tieto pramene sa nevyužívajú, voda tečie po teréne a prerušovacie
tlakové nádrže sú zanesené bahnom. Vo dvore v NsP je vŕtaná studňa, nad ktorou je dotláčacia
stanica. Z tohto zdroja sa voda odoberá len v prípade poruchy na mestskej sieti a používa sa len
na technické účely. (Kuchyňa, kotolňa).
Z miestneho zdroja používa pitnú vodu závod AQUITAS, kde sa vyrábajú ochutené a
neochutené minerálne vody. Vyrába sa tu 10.000 hl minerálnych vôd nesýtených, 8.000 hl
sýtených a 19.000 hl minerálnych vôd ochutených.

5.2.2 Kanalizácie a čistiarne odpadových vôd
V meste je vybudovaná kanalizácia a od roku 2003 je uvedená do prevádzky nová ČOV,
na ktorú je potrebné dobudovať kanalizáciu v niektorých menších uliciach mesta a k ním
pribudovať dva kanalizačné zberače. K 31. 12. 2005 bolo v meste 389 prípojok kanalizačnej
siete.
Tabuľka č. 39: Rozvod a čistenie vody*( k 31.12.2005)
Územie
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BB- kraj
Hnúšťa

Obyvatelia
zásobovaní
Voda
Voda
Voda
vodou
určená na fakturovaná
nefakturovaná z verejných
realizáciu spotrebiteľom
(tis.m3)
vodovodov
(tis.m3)
(tis.m3)
(%)
49 657
29 788
19 869
90,3

napojených na
verejnú kanalizačnú
sieť
(%)
59,6

Zdroj: Štatistická ročenka regiónov Slovenska, ŠU SR 2006

Odpadové vody z mesta Hnúšťa sú prakticky totožné s výpočtom potreby vody. Od
pripojených 6.736 obyvateľov sú jednotlivými kanalizačnými vetvami napojené do zberača, ktorý
je budovaný pozdĺž rieky Rimava, cca 1,2 km nad rozostavanou ČOV. Časť mesta, Horná
kolónia, je odvedená do hlavného kanalizačného zberača poza štadión. Kanalizácia z časti Likier
kolónia a z nemocnice je zaústená do kanalizácie SLZ CHÉMIA a.s..
Na základe výsledkov rozborov kvality vody vyplýva potreba čistenia odpadových vôd
vzhľadom na požiadavky zvýšenia ekologickej stability krajiny, ale aj z hľadiska rozhodnutia OÚ
ŽP.
Mestské časti Hačava, Polom a Brádno nemajú vybudovanú kanalizačnú sieť a odpadové
vody zachytávajú v technicky nedostatočných žumpách, resp. odpadové vody vypúšťajú do
vsakovacích jám.
Hačava - Skálie - Intocast - banské vody sú vypúšťané cez sedimentačné nádrže a
Venturiho žľab do Rimavy v povolenom množstve 29,0 lxs-1. Povolenie vydal OÚ ŽP Rimavská
Sobota.
Hačava - Skálie - Intocast - vypúšťa splaškové vody cez čistiareň PESL 25. Vypúšťanie
bolo povolené OÚ P Rimavská Sobota pod č. 9/94.
Hačava - Skálie - bytovky vypúšťanie odpadových vôd je cez čistiareň PESL 25.
Vypúšťanie bolo povolené OÚ ŽP Rimavská Sobota pod č. 9/94-I v množstve 1,0lxs-1
Hnúšťa - Mútnik - vypúšťanie banských vôd Gemerskou nerudnou spoločnosťou bolo
povolené pod č. 2098/93, ktoré vydal OÚ ŽP Rimavská Sobota. Banské vody sú kumulované v
prirodzenej nádrži a dosiahnutím max. hladiny sú prečerpávané do otvoreného rigola, ktorý ústi
do Polomského potoka v množstve 2,02 lxs-1
Hnúšťa - Mútnik - splaškové vody zo závodu sú čistené v ČOV - 375. Vypúšťanie
splaškových vôd povolil ONV OPLVH Rimavská Sobota pod. č. 2090/93, v priemernom
množstve 0,8 lxs-1 a v max. množstve 1,1 lxs-1.
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Vypúšťanie splaškových vôd z Hačavy - Skália - Intocast a bytovky, ako aj z Hačavy Mútnika nie je závadne, nakoľko boli dimenzované na väčšie počty pracovníkov, preto sa nimi
osobitne nezaoberáme.
Odpadové vody zo závodu AQITAS sú predčisťované v septiku.

5.2.3 Odpadové hospodárstvo
Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku
odpadov, znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade
s platnými právnymi normami.
Mesto Hnúšťa zabezpečuje zber, prepravu a zneškodnenie odpadov od občanov,
fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb. Nakladanie s odpadom na území mesta sa
riadi Všeobecne záväzným nariadením mesta Hnúšťa č. 17/2001 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Všetci pôvodcovia odpadu sú povinný prihlásiť sa na
MsÚ a stať sa účastníkmi mestského systému zberu odpadov.

Tabuľka č. 40: Vznik komunálnych odpadov za roky 1996-2001 v meste Hnúšťa
Obdobie
1996
1997
1998
1999
2000
Ostatné
Zvláštne
1629
2437
1261
1691
2443
Nebezpečné
V tom komunálne
1629
2437
1261
1691
2443
Spolu:
1629
2437
1261
1691
2443

2001
2418
2418
2418

Zdroj: ÚPN mesta Hnúšťa

Z hľadiska odpadového hospodárstva a vplyvu odpadov na životné prostredie je dôležité
venovať pozornosť hlavne nakladaniu s nebezpečnými odpadmi. Vychádzajúc zo štruktúry
hospodárstva v meste Hnúšťa a jej okolí sú hlavnými pôvodcami nebezpečných odpadov
nasledovné odvetvia:
-

chemická a gumárenská výroba – toto odvetvie je najväčším pôvodcom nebezpečných
odpadov (SLZ CHÉMIA a.s. Hnúšťa, PROBELO s.r.o. Hnúšťa) – sú to hlavne zvyšky
chemikálií, opotrebované oleje, zvyšky dechtov, odpad z gumy, organické destilačné zvyšky,
znečistené obaly

-

poľnohospodárstvo – nebezpečné odpady predstavujú hlavne zvyšky agrochemikálií,
pohonné hmoty a mazivá, odpadové oleje, rôzne obaly, akumulátory a žiarivkové telesá
s obsahom ortute (RD Klenovec a niektoré súkromné spoločnosti)

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
na roky 2008 – 2013 s výhľadom do roku 2020.

Hnúšťa

Projekt je spolufinancovaný EÚ

94

-

ťažba železitých a bezželezitých rúd – vznikajú hlavne odpadové oleje, pneumatiky, zbytkové
kaly z výroby magnezitu, odpady z obalov (Gemerská nerudná spoločnosť a. s. Hnúšťa,
INTOCAST Hačava a.s. Hnúšťa)

-

dopravné podniky a autoopravovne – pri ich prevádzke vznikajú hlavne opotrebované oleje,
olejové filtre, akumulátory, podvaly, znečistené obaly (SAD, SSC, TS a SŠL)

-

drevospracujúca výroba – vznikajú tu hlavne opotrebované oleje, zvyšky chemických látok
a znečistené obaly (PPM Maša, Štátne lesy a malé píly).

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi je u veľkých pôvodcov po stránke odbornej
zabezpečené vlastnými kapacitami a zhodnocovanie a zneškodnenie odpadov v spolupráci
s oprávnenými firmami (napr. DETOX B. Bystrica). Horšia situácia je pri nakladaní
s nebezpečnými odpadmi v menších prevádzkach (píly, autoopravovne), ktoré spravidla nemajú
odborného pracovníka pre oblasť odpadov, zhodnocovanie a zneškodnenie odpadov je
zabezpečované plne oprávnenými firmami.
Množstvo komunálneho odpadu uvedeného v tabuľke č. 40 bol v celej miere
zneškodňovaný skládkovaním na skládke prevádzkovanej TSM Hnúšťa.
V meste sú k dispozícií nasledovné zariadenia, prostredníctvom ktorých sa zneškodňuje odpad:
1. skládka KO-TSM Hnúšťa (skládka na odpad, ktorý nie je nebezpečný)
2. skládka SLZ Chémia (skládka na odpad, ktorý nie je nebezpečný)
3. spaľovňa
Skládka odpadu KO-TSM Hnúšťa má životnosť 20 rokov, skládka odpadu SLZ Chémia
má predpokladanú životnosť 13 rokov. Činnosť spaľovne je ukončená, nakoľko nespĺňa
požiadavky zákona o ovzduší. Zneškodnenie odpadu zo zdravotníckych zariadení je zabezpečené
službami externej firmy v zariadeniach mimo územia mesta.
Vzhľadom ku trendu zvyšovania zhodnocovania odpadov bude na skládky ukladané
menej odpadu, z toho je zrejmé, že životnosti skládok budú v podstatnej miere predĺžené oproti
uvedeným.
Z tabuľky č. 40 je zrejmé, že v meste je dostatočná kapacita skládok a skládky môžu
poskytovať služby pre širší región (hlavne ukladanie komunálneho odpadu a ostatných odpadov,
na skládky nie je možné ukladať nebezpečné odpady). V prípade potreby zabezpečenia
zneškodňovania nebezpečných odpadov skládkovaním je možné na niektorej zo skládok
dobudovať kazetu, ktorá bude vyhovovať požiadavkám na ukladanie nebezpečných odpadov.
Na riešenom území sú zhodnocované hlavne nasledovné druhy odpadov:
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- železný šrot a farebné kovy, papier, sklo, opotrebované oleje, akumulátory, pneumatiky,
žiarivky.
Zberom odpadov sa v Hnúšti zaoberajú nasledovné firmy:
-

Zberné suroviny Hnúšťa – vykonávajú výkup a zber druhotných surovín – odpadový papier,
železný šrot, farebné kovy (meď, olovo, hliník), textil

-

Benzinol a.s. Bratislava – vykupuje opotrebované oleje, zabezpečuje zber obalov z plastov,
znečistených textílií

-

Baruma Rimavská Sobota – zabezpečuje výkup opotrebovaných pneumatík

-

niektoré ďalšie firmy, ktoré zabezpečujú zhodnocovanie odpadov ma základe zmlúv
s pôvodcami odpadov.

Organizáciou, ktorá pracuje v odpadovom hospodárstve obce v najväčšom rozsahu sú
Technické služby mesta, ktoré zabezpečujú zber, zvoz a skládkovanie komunálneho odpadu.
V budúcich rokoch predpokladáme trend znižovania množstva komunálneho odpadu
vzhľadom na zvyšovanie sa cien za jeho zneškodňovanie a vplyvom rastu ekologického
povedomia obyvateľov. V horizonte 5 rokov sa vyčerpajú možnosti znižovania množstva
odpadov a rast životnej úrovne bude spôsobovať zvyšovanie produkcie komunálneho odpadu
V mesta Hnúšťa je predpoklad tvorby TKO v roku 2010 – 720 t a v roku 2015 – 900 t.
Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov,
znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade
s platnými právnymi normami.
Produkcia komunálneho odpadu je v porovnaní s EÚ-15 nižšia takmer o 300 kg na osobu
za rok (42%). Do konca roku 2013 sa však predpokladá nárast množstva komunálneho odpadu,
čo si vyžiada primerané príspevky do podpory separovaného zberu, zhodnocovania
a zneškodňovania odpadov. Separovaný zber je na celom území SR na nedostatočnej úrovni
napriek financiám vyčleneným v uplynulých rokoch na jeho podporu z rôznych zdrojov.
Priemerné množstvo vyseparovaných zložiek KO na jedného obyvateľa je v SR približne 9,5
kg/obyv. a najvyššie je v Bratislavskom kraji (40,32 kg/obyv.). V ostatných krajoch sa pohybuje
v intervale od 7,39 kg/obyv. (Košický kraj) do 21,55 kg/obyv. (Banskobystrický kraj). Je však
potrebné zdôrazniť, že regionálne rozdiely nie sú tak markantné a podporu separovaného zberu je
nutné smerovať do všetkých regiónov.
Riešenie environmentálnych záťaží je špecifická problematika SR, ktorá nemá
porovnateľné charakteristiky v štátoch EÚ. Situovanie, rozloha a stupeň záťaže území určených
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na revitalizáciu predstavuje významný priestor pre investičný rozvoj, ale aj pre ochranu prírody,
ktorej záujmy môžu byť ohrozované pri investičnej výstavbe na „zelenej lúke“. Na základe
predbežných štúdií a odhadov sa na Slovensku nachádza kolo 30 000 pravdepodobných
environmentálnych záťaží, z ktorých asi 5 %, t.j. 1 500 lokalít predstavuje závažné
nebezpečenstvo pre zdravie človeka a životné prostredie. V súčasnosti prebieha systematická
inventarizácia environmentálnych záťaži v SR, súčasťou ktorej je predbežné hodnotenie rizika
jednotlivých lokalít a ktorá bude ukončená koncom roka 2008, kedy bude možné na základe
aktuálnych údajov spresniť stav v oblasti environmentálnych záťaží v krajoch.

5.2.4 Zásobovanie elektrickou energiou
Zásobovanie elektrickou energiou mesta Hnúšťa je zabezpečované cez vzdušné vedenia
VN a VVN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

VN vedenie 22 kV č. 310
VN vedenie 22 kV č. 314
VN vedenie 22 kV č. 315
VN vedenie 22 kV č. 322
VN vedenie 22 kV č. 406
VN vedenie 22 kV č. 407
VVN vedenie 110 kV č. 7908
VVN vedenie 110 kV č. 7909
VVN vedenie 110 kV č. 7910

Z vedenia č. 310 a 314 sú napojené trafostanice v Hnúšti, Hačave a v Maši. Vedenie č.
315 pokračuje smerom na Ratkovú a sú z neho napojené trafostanice v Brádne a v Polome.
Vedenie č. 322 pokračuje smerom na Rimavskú Sobotu a z neho je napojená trafostanica
v Likieri pri čerpacej stanici PHM. Na území miestnej časti Likier je 110 kV rozvodňa do ktorej
sú zaústené vedenia č. 7909 a č.7910. Zo 110 kV rozvodne sú vyvedené ešte 2 VN káble pre
napojenie SLZ Hnúšťa .
Pre zásobovanie mesta Hnúšťa a okolitých miestnych častí slúžia nasledovné trafostanice:
Tabuľka č. 41: Zásobovanie mesta Hnúšťa elektrickou energiou
1. Pri starej rozvodni
- 250 kVA
18. TS 803
2. SAD
- 100 kVA
19. TS 804 (Kotolňa)
3. Štátne lesy pri SAD
- 160 kVA
20. TS 805
4. Skálie
- 400 kVA
21. TS 806
5. Pekáreň
- 400 kVA
22. TS 807 (Poliklinika)
6. Pri reg.stanici plynu
- 160 kVA
23. TS 810
7. Poľnohosp. Družstvo
- 160 kVA
24. TS 811
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- 400 kVA
- 400 kVA
- 630 kVA
- 400 kVA
- 400 kVA
- 400 kVA
- 400 kVA

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

IBV pri odbočke na ŠL
Kolónia I
Nemocnica
Likier II
Likier I
IBV pri PD
Maša
TS 800 (MsÚ)
TS 801 (52 b.j.)
TS 802 (110 b.j.)

- 250 kVA
- 160 kVA
- 400 kVA
- 250 kVA
- 400 kVA
- 250 kVA
- 160 kVA
- 400 kVA
- 400 kVA
- 400 kVA

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

TS 812
TS 814 (Internát SLZ)
TS 815
TS 816(Čerp.stanica)
TS 817 (Štátne lesy)
Brádno
Polom
Hačava
Skládka odpadov
Strelnica

- 630 kVA
- 400 kVA
- 400 kVA
- 160 kVA
- 400 kVA
- 100 kVA
- 100 kVA
- 250 kVA
- 100 kVA
- 100 kVA

Zdroj: MsÚ

Murované trafostanice sú napojené VN káblami zo vzdušného vedenia a sú navzájom
zokruhované.
NN sekundárne rozvody 3x400/230 V v centre a pri bytovkách sú prevedené NN káblami
do prierezu 240 mm2. V ostatných častiach sú prevedené väčšinou na betónových stĺpoch.
V niektorých častiach ulíc hlavne v prímestských častiach sú ešte sekundárne rozvody na
drevených pätkovaných stĺpoch. Rozvody sekundárnej NN siete sú prevedené holými vodičmi
AlFe do prierezu 70 mm a zfázované pre paralelné prepojenie jednotlivých transformátorov.
Vonkajšie osvetlenie v častiach, kde je vzdušná NN sieť, je riešené výbojkovými
svietidlami osadenými na stĺpoch sekundárnej NN siete. Rozvod pre napájanie verejného
osvetlenia je prevedený vodičmi AlFe6 16 (25)mm2, ktoré sú napojené zo skríň RVO pre
ovládanie osvetlenia.
Na sídliskách a centre mesta je vonkajšie osvetlenie prevedené na oceľových
osvetľovacích stožiaroch s výbojkovými svietidlami, ktoré sú napájané káblami uloženými
v zemi.

5.2.5 Zásobovanie plynom
Územie mesta a blízkeho regiónu je zásobované zemným plynom naftovým z nadradenej
plynárenskej sústavy. Ako zdroj plynu slúži medzištátny plynovod VTL DN 700, PN 6,4 MPa.
Zásobovanie plynom mesta Hnúšte a časti Likier je prevedené z dvoch regulačných staníc
a to v areáli SLZ a pod areálom poľnohospodárskeho družstva. Regulačné stanice sú napojené
oceľovým vysokotlakovým potrubím priemeru 100 mm z VVTL potrubia priemeru 500 mm
prechádzajúceho v okolí Hnúšte.
Strednotlakové rozvody s tlakom 0,1 MPa sú prevedené oceľovým alebo polyetylénovým
potrubím.
Oceľové potrubie je priemeru 50 až 300 mm a má dĺžku 8 089 m. Polyetylénové potrubie
je priemeru 32 až 160 mm a má dĺžku 10 621 m.
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V meste je spolu 449 plynových prípojok vrátane bytoviek. Celková dĺžka prípojok je 3
939 m.
Spotreba vybraných druhov palív elektriny a tepla je uvedená v kapitole 6.2.6. tabuľke č.
42.

5.2.6 Zásobovanie teplom
Spôsob vykurovania v meste je prevažne na plyn, no používa sa aj vykurovanie
elektrickou energiou a tuhým palivom. Väčšina bytových domov je vykurovaných z centrálneho
zdroja, ktorý je tvorený sústavou štyroch plno plynových kotolní. Rodinné domy majú spôsob
vykurovania podľa miesta, kde sa nachádzajú, no v prevažnej miere je spôsob kúrenia
kombinovaný.
Tabuľka č. 42: Spotreba vybraných druhov palív, elektriny a tepla k (31.12.2005)
Elektrina
Čierne,
Zemný plyn Motorová Vykurovaci
Teplo
3
(MWh)
hnedé uhlie
( 1000m )
nafta
e oleje
(GJ)
a koks
(t)
(t)
(t)
BB- kraj
3 822 589
261 104
376 632
54 050
27 204
5 797 994
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky (2006)

Spotreba vybraných druhov je v tabuľke číslo 42 uvedená na úrovni NUTS III
(Banskobystrický kraj).

5.2.7 Telekomunikácie
V usporiadaní telekomunikačnej siete spadá mesto Hnúšťa do sekundárneho centra
Banská Bystrica a primárnej oblasti Rimavská Sobota. Aj v Hnúšti dochádza na
telekomunikačnom trhu k prudkému rozvoju služieb, ktorý je spôsobený rozvojom digitálnych
technológií a investovaním finančných prostriedkov do rozvoja. Na území mesta už existujúce
telekomunikačné rozvody majú rezervu pre zvyšovanie počtu účastníkov pre nasledujúce obdobie
a z tohto dôvodu Slovenské telekomunikácie a.s. Banská Bystrica realizáciu nových rozvodov na
území mesta Hnúšťa neplánujú.
Vnútroštátne televízne vysielanie je zabezpečované programami STV 1, STV 2, TA 3
a súkromnými spoločnosťami TV Markíza a TV JOJ. MTV 1 MTV 2 , vzduchom ťahaná
káblovka 15 programov.
Služby pevnej siete sú poskytované spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., pod obchodnou
značkou T-Com, ktorá poskytuje národné i medzinárodné telefónne služby, široké portfólio
dátových a internetových služieb, vrátane širokopásmového prístupu do internetu.
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V oblasti telekomunikácii zabezpečujú služby na území mesta ako aj celého regiónu
mobilní operátori Orange, T-Mobile a O2. Kvalita signálu vzhľadom na dosť členitý terén je
v rôznych miestach rôznej kvality.

6 Životné prostredie, krajina a prírodné zdroje
6.1 Charakteristika prírodných podmienok
Obrázok č. 15

Foto: Hnúšťa v jeseni
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6.2 Zložky životného prostredia a ich ochrana
6.2.1 Stav životného prostredia
Environmentálna regionalizácia (ER) je proces priestorového členenia krajiny, v ktorom
sa podľa stanovených kritérií a vybraného súboru environmentálnych charakteristík vyčleňujú
regióny s určitou kvalitou stavu alebo tendencie zmien životného prostredia. Výsledkom ER SR z
roku 1997 a jej aktualizácií z roku 2002 a v roku 2005 je rozčlenenie územia SR do regiónov
podľa piatich stupňov/tried environmentálnej kvality (EK) - 1.stupen tvorí prostredie s EK
vysokej úrovne, 2. stupeň prostredie s vyhovujúcou EK, 3. stupeň prostredie mierne narušené.
Územia s 5. stupňom EK (prostredie silne narušené) tvoria jadrá neúnosne zaťažených oblastí.

6.2.2 Ovzdušie
Ochrana ovzdušia je jedným z kľúčových problémov, ktoré je potrebné riešiť
predovšetkým v spojitosti s ohrozovaním zdravia a skracovaním dĺžky života. V súlade
s Tematickou stratégiou ochrany ovzdušia, ktorú EK predložila vo forme komunikácie do
Európskeho parlamentu, v najbližších rokoch bude potrebné prioritne riešiť kvalitu ovzdušia,
zaoberať sa znižovaním stropov znečisťujúcich látok (oxidov síry, oxidov dusíka, tuhých častíc,
amoniaku, prchavých organických látok). Dodržiavanie emisných stropov si vyžiada nemalé
finančné náklady, ktoré sa pohybujú na úrovni 0,11% HND ročne. Hlavným problémom
ovzdušia je kvalita ovzdušia, vysoký podiel emisií znečisťujúcich látok z mobilných zdrojov,
nevyhovujúca skladba palivovej základne a nevyhovujúci stav odlučovacej techniky. Ochranu
ovzdušia nie je možné striktne realizovať iba podľa regiónov, keďže nepozná hranice a vplyv
jeho znečistenia sa prejavuje na celom území SR.
Znečistenie ovzdušia je merané automatickými monitorovacími stanicami (AMS). Od
roku 1993 je takáto stanica aj v Hnúšti. Podľa výsledkov monitorovania sa Hnúšťa zaraďuje
medzi oblasti s nízkou úrovňou znečistenia, na ktorej má vyšší podiel polietavý prach a oxidy
dusíka. Relatívne najnižšie je znečistenie ovzdušia oxidom siričitým s priemernou ročnou
koncentráciou 11,4 μg/m3.
Vývoj stavu znečistenia ovzdušia v riešenej lokalite Hnúšťa môžeme exaktne hodnotiť až
od doby monitoringu. Je zrejmé, že enormné hodnoty znečistenia boli v období intenzívnej
priemyselnej výroby v SLZ Hnúšťa, SMZ Hačava a RB Talcum Hnúšťa okolo roku 1989 – 1990,
keď sú známe aj najväčšie emisie vypúšťané do ovzdušia.
Na základe meraní znečistenia ovzdušia podľa SHMU je znečistenie ovzdušia na miernou
ústupe, čo spôsobuje jednak útlm ťažby nerastných surovín, tiež aj zavedenie technológií
v priemysle, ktoré znižujú dopad na kvalitu životného prostredia v meste a regióne.
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V súčasnosti SLZ CHÉMIA a.s. nevlastní chemické látky a prípravky, ktoré by neboli
zabezpečené pred únikom do ovzdušia. Priemyselnou činnosťou tejto akciovej spoločnosti
nevzniká priame ohrozenie zdravia a životov obyvateľov mesta, ani vlastných zamestnancov
pracujúcich v areáli spoločnosti.

6.2.3 Voda a vodné zdroje
Špecifickým problémom SR je ohrozenie povodňami, ktoré majú významný ekonomický
a sociálny vplyv. Na celom území SR je prevažne v blízkosti vodných tokov potrebné vytvoriť
podmienky pre zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľstva pred povodňami.
Analýza situácie v oblasti ochrany pred povodňami a plán navrhovaných opatrení na jej
zabezpečenie je súčasťou Programu protipovodňovej ochrany SR do roku 2010, ktorého priority
sú zamerané na ochranu území s najväčšou koncentráciou obyvateľstva a území s významným
hospodárskym potenciálom (Bratislava, Košice, Banský bystrica). Významnú úlohu pri
zabezpečovaní ochrany pred povodňami zohráva povodňový varovný a predpovedný systém
(POVAPSYS), ktorého dobudovanie a prevádzkovanie sa predpokladá v programovom období
2007-2013.
Povrchové vody z riešeného územia zberá Klenovská Rimava (zo západnej strany),
zaradená medzi vodárenské toky Rimava a potok Blh. Toto územie patrí do povodia Slanej.
Kvalita povrchových vôd na Rimave je monitorovaná v riečnom kilometri 58,00 km v profile
Hnúšťa. Sledované ukazovatele sú podľa STN 757221 od roku 1999 rozdelené do 8. skupín (A–
H)
A – kyslíkový režim (BSK5)
B – základné chemické ukazovatele (CHSK)
C – nutrienty
D - biologické ukazovatele
E – mikrobiologické ukazovatele
F - mikropolutanty
G - toxicita
H - rádioaktivita
Najhoršiu triedu kvality v profile Hnúšťa dosahuje voda Rimavy v skupine E –
mikrobiologické ukazovatele, kde koliformné baktérie dosiahli maximálnu hodnotu 68 000
KTJ/ml a v skupine F – mikropolutanty, kde triedu určujúci ukazovateľ NELuv dosiahol
maximálnu.
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Zdroje znečistenia Rimavy
Zdrojom znečistenia je závod Intocast, ktorý ťaží a spracováva magnezit. Výrobou
bezželezitých slinkov je tok zaťažovaný anorganickými iónmi Ca, Mg, Cl, SO4, Na, K, avšak
vzhľadom na súčasné kritériá prípustných hodnôt rozpustných látok nedochádza k ich
prekročeniu v toku.
Hlavným znečisťovateľom bolo samotné mesto Hnúšťa, ktorého komunálny odpad
takmer bezozvyšku vtekal do Rimavy. V súčasnosti je v skúšobnej prevádzke novovybudovaná
ČOV.

6.2.4 Pôda
Pôda predstavuje zložku životného prostredia, ktorá je v riešenom území v dôsledku
dlhodobého znečistenia ovzdušia naďalej – dlôhodobo znečistená Mg–imisiami, čo následne
súvisí s likvidáciou veľkej časti vegetácie a živých organizmov. Sekundárne nastáva devastácia
krajiny eróziou spustnutých pôd bez vegetácie atď.
Za obdobie rozmachu priemyselnej výroby a ťažby (25 rokov, približne do r. 1989) bolo
vyprodukovaného v lokalite Hačava približne 150 tis. t magnezitového prachu (podľa VÚLH
Zvolen – Lőfler, 1974 až viac ako 1 mil. t pevných úletov). Tuhé častice majú heterogénne
zloženie so zastúpením zlúčenín horčíka, vápnika, draslíka a sodíka. Obsahujú aj zložky surového
magnezitu. Najtoxickejšie na pôdu pôsobí aktívny oxid horečnatý (zdroj: Bioprojekt).
Kontaminácia pôdy spôsobila trvalé poškodenie cca 1.270 ha poľnohospodárskej pôdy a
6.624 ha lesov predovšetkým v údolnej nive Rimavy v blízkosti magnezitiek v Hačave a na
priľahlých svahoch Stolických vrchov. Najviac zasiahnuté parcely poľnohospodárskeho a lesného
pôdneho fondu sú vyznačené vo výkrese č. 7. Špecifické znehodnotenie pôdneho fondu
predstavujú haldy skládok, odkalísk, plochy zdevastované povrchovou ťažbou surovín, voľným
neriadeným skladovaním odpadov bezprostredne okolo priemyselných prevádzok.
Kontaminácia pôdy – stupne:
•
•
•
•

úplná devastácia pôdy Mg Krustou (úplne plošne vymiznutá vegetácia)
stupeň kontaminácie: 500 – 1000 mg/kg pôdy
stupeň kontaminácie: 1000 – 5000 mg/kg pôdy
stupeň kontaminácie: nad 5000 mg/kg pôdy

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
na roky 2008 – 2013 s výhľadom do roku 2020.

Hnúšťa

Projekt je spolufinancovaný EÚ

103

Vzhľadom na odstavenie niektorých prevádzok a výraznú recesiu ostatnej výroby
v magnezitkách sa znížilo množstvo emisií do ovzdušia a následne do pôd a spodných vôd. Úplná
regenerácia kontaminovaných plôch a obnova vegetácie pôd a lesov bude proces pomalý a
dlhodobý.
Ohrozenie lesov emisiami je z rovnakých zdrojov ako kontaminácia pôdneho fondu.
Zasiahnutie lesov je členené na tri kategórie:
A – oblasť silného ohrozenia
B – oblasť stredného ohrozenia
C – oblasť slabého ohrozenia
V riešenom území vznikol efekt synergického pôsobenia viacerých zdrojov znehodnotenia
– zaťaženia životného prostredia. Na celkový stav ŽP je nepriaznivé, že sa na veľmi malom
území spojil tento nápor a to v rovnakom časovom úseku. Prudký nárast priemyselnej výroby od
60-tych rokov prinášal zo sebou zároveň aj prudký rast urbanizácie, dopravného a technického
zaťaženia a nárast poľnohospodárskej výroby.
Útlmom ťažobných a výrobných procesov začiatkom 90. rokov a zmenami
technologických procesov sa situácia v znečistení všetkých zložiek životného prostredia
v riešenom území podstatne zlepšila. V súčasnom období dochádza iba k sporadickému
krátkodobému prekračovaniu stanovených emisných limitov.
Uvedením mestskej čističky odpadových vôd do skúšobnej prevádzky v roku 2003 sa
podstatne zlepší aj situácia v čistote vody v toku Rimavy.

6.3 Krajina a prírodné zdroje
6.3.1 Krajinná štruktúra
Súčasná krajinná štruktúra je podmienená historickým vývojom a hospodárskymi
aktivitami človeka, ktoré krajinu a jej časti významne ovplyvňovali a menili ako premena lúk a
pasienkov na ornú pôdu s následkami erózie, straty retenčnej schopnosti krajiny, intenzívne
poľnohospodárstvo s veľkochovmi dobytka, používaním ťažkej techniky, neuváženou
chemizáciou, veľkoplošnými odvodneniami a pod. s následkami deštrukcie pôdneho krytu,
zníženia úrodnosti pôd. V lesníctve veľkoplošné holo ruby a používanie ťažkej techniky pri ťažbe
dreva negatívne vplývajú na stáročiami vytvárané lesné ekosystémy a urýchľujú eróziu v lesných
porastoch, používanie nepôvodných drevín pri obnove lesa vytvára predpoklady pre vznik
veterných a snehových kalamít na lesných porastoch. Antropogénna činnosť znehodnotila aj
rekreačný potenciál najmä vidieckej krajiny.
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Z hľadiska zabezpečenia ekologickej stability v krajine, negatívny dopad majú rôzne
socio - ekonomické aktivity v území kraja, avšak vzhľadom na rozsah riešeného územia
spomenieme len vybrané socio - ekonomické aktivity a ich negatívny dopad na krajinu, ako sú:
Osídlenie, rekreácia, cestovný ruch: pre územie mesta a regiónu je typická koncentrácia
osídlenia pozdĺž vodných tokov, dopravných tepien a prevahu má vidiecke osídlenie. V rámci
sídiel alebo ich bezprostrednom okolí sa kumulujú nadväzujúce ekonomické aktivity (rôzne
služby), nezriedka spojené s produkciou znečistenia (emisie, odpadové vody, odpady). Väčšie
sídelné útvary predstavujú v rámci ÚSES
významné plošné alebo líniové bariéry. Možnosti rekreácie predstavujú osobitný problém, ktorý
je stupňovaný budovaním kapacitne veľkými rekreačnými strediskami (často iba so sezónnou
funkciou), väzbou na špecifické podmienky (napr. vodné nádrže a letná rekreácia) bez vytvorenia
adekvátnych ochranných opatrení (kanalizácia, COV, odpadové hospodárstvo) daného územia.
Podobne sa prejavuje aj expanzia chatových osád, nezriedka smerom do nenarušených alebo len
málo narušených častí prírody.
Lesné hospodárstvo: v riešenom území plní lesné hospodárstvo (prevažne ochranné lesy
pred šírením emisného spádu) ochrannú a zároveň ekostabilizačnú funkciu. Ochranné lesy sú
v blízkosti priemyselných areálov na východnom brehu Rimavy, resp. na svahoch horstva,
východne od zastavaného územia.
Priemysel: je svojím charakterom zdrojom prevažne bodového znečistenia životného
prostredia, s dopadom na kvalitu ovzdušia a podzemných, či povrchových vôd, sekundárne i na
pôdy a vegetáciu.
Poľnohospodárstvo: vzhľadom na plošný charakter a obhospodarovanie zhruba polovice
výmery pôdy na svahoch s vyšším sklonom je jedným z rozhodujúcich činiteľov ovplyvňujúcim
ekologickú stabilitu krajiny, ale i stav zložiek životného prostredia, najmä čistotu povrchovej
vody (vzhľadom na množstvo používaných priemyselných hnojív).
Umiestnenie poľnohospodárskeho dvora ŽV v Hnúšti bezprostredne nad obytnou zónou
IBV je nevhodné. ÚPN navrhuje premiestnenie tohto areálu.
Poľnohospodárska výroba v zaťaženom priestore imisného spádu sa navrhuje v zmysle
Bioprojektu redukovať a navrhuje sa zmena niektorých kultúr PPF z ornej pôdy na trvalo trávne
porasty, resp. z TTP delimitácia na lesné porasty a na ekostabilizačnú zeleň.
Ťažba surovín: v regióne a blízkom okolí mesta predstavuje stresový faktor zväčša
bodového charakteru, avšak vyskytujú sa lokality ťažby nerastných surovín buď v bezprostrednej
blízkosti osobitne chránených území alebo priamo v ich teritóriu.
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V riešenom území sa nachádzajú niektoré bane magnezitu a mastenca. Baňa Svätopluk, Nižná
baňa, baňa Mútnik, baňa Semo. Niektoré ložiská sú už vyťažené. Negatívne vplyvy z ťažby
týchto surovín sú charakteru zvýšenej prašnosti zo sprievodnej dopravy a narušením prírody a
krajiny v priestore ložísk, medziskládok a skládok priemyselných odpadov a hlušín.
Produktovody a elektrovody: pre mnohé z nich sa mesto uplatňuje ako tranzitný, pričom
zabezpečuje aj nadregionálne väzby. Pri výstavbe týchto vedení sú potrebné významné zásahy do
krajiny spojené najmä s likvidáciou vzrastlej drevitej vegetácie na trase a v jej ochrannom pásme.
Doprava: predstavuje trvalý stresový faktor (pričom stres má iný charakter počas
výstavby dopravných trás a iný počas prevádzky). V tomto smere sa veľmi negatívne javia cesty
II. triedy i železnica.
Doprava je spolupôsobiacim faktorom a príčinou zhoršovania ŽP v danom riešenom
území. Tranzitná doprava, ktorá na rozdiel od priemyselnej výroby stále narastá, prechádza cez
obytnú a centrálnu zónu mesta Hnúšťa a miestnych častí.
Štátna cesta II/531 v smere Tisovec – Rimavská Sobota sa križuje so štátnou cestou II/526
v smere na Klenovec priamo v južnej časti centrálnej polohy mesta a zaťažuje hlukom a
exhalátmi novú obytnú zónu. Okrem hluku z dopravy produkuje hluk aj priemyselný areál SLZ
Hnúšťa, železničná trať Tisovec – Rimavská Sobota.
Riešenie na odstránenie nadmerného hluku je v ÚPN navrhované spôsobom preložky
obidvoch štátnych ciest II. triedy mimo zastavané územie mesta. Zároveň je potrebné riešiť
ďalšie dopravné závady na štátnych cestách a dobudovanie siete miestnych komunikácií.

6.3.2 Chránené územia a osobitne chránené časti prírody
Riešené územie mesta Hnúšťa je z hľadiska ďalšieho územného rozvoja obmedzené
vyhlásenými a všeobecne platnými ochrannými pásmami a chránenými územiami. Ochranné
pásma sa týkajú hlavne dopravných zariadení (existujúcich a navrhovaných) umiestnených
v severojužnom smere pozdĺž toku Rimavy, tranzitných vedení technického vybavenia, ktoré
obchádzajú centrálnu urbanizáciu mesta Hnúšťa hlavne zo západnej strany, čiastočne kontaktujú
aj súčasné zastavané územie.
• Vyhlásené ochranné pásma areálov a objektov sa nachádzajú vo všetkých urbanizovaných
častiach sídla a tiež mimo nich v ťažobných priestoroch a v poľnohospodárskej krajine.
• Chránené územia v zmysle zákona NR SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa
nachádzajú len v 1. stupni ochrany. Vyššie stupne sa na riešenom území vyskytujú len
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v severnej časti riešeného katastrálneho územia, kde prebieha hranica ochranného pásma
Národného parku Muránska planina.
Ďalej sa navrhuje zachovať, prípadne rozšíriť plochy, ktoré majú význam z hľadiska
krajinného obrazu a ekologickej stability územia. Podrobnejší popis a návrh ochrany týchto plôch
je uvedený v časti „Návrh ochrany prírody ...“
Ochranné pásma:
a) Ochranné pásma dopravných zariadení
•

•

•

Celým riešeným územím v smere sever – juh prechádza železničná trať Jesenské – Hnúšťa –
Tisovec – Brezno. Trať je situovaná v údolnej nive rieky Rimava. V severnej časti prechádza
cez zastavané územie miestnej časti Hačava, ďalej priamo kontaktuje magnezitky a haldy
odpadových surovín. V časti Hnúšťa a Likier je železnica situovaná optimálne mimo
zastavané územia na ľavom brehu rieky. V ochrannom pásme 2 x 50 m od osi koľají je nutné
neumiestňovať novú výstavbu, resp. v prípade nutnosti akýchkoľvek zámerov, ktoré by
zasahovali do tohto územia lebo by križovali železnicu je nutné vyžiadať stanovisko
príslušných orgánov a správcu – ŽSR a príslušnej štátnej správy.
V smere sever – juh prechádza štátna cesta II/531 Tisovec – Rimavská Sobota. V súčasnosti
prechádza cez zastavané územie Hačava, centrom Hnúšte a tiež pretína zastavané územia
Likiera. V súlade s ÚPD vyššieho stupňa sa navrhuje preložka tejto cesty smerom
východným s jednou mimoúrovňovou križovatkou s cestou III/52614 v smere Hnúšťa –
Brádno a s napojením na pôvodnú trasu cesty II/531 severne od Hnúšte v lokalite na Skalke.
Obchvat Hačavy sa navrhuje z východnej strany od cintorína s križovaním železnice. Táto
preložka sa posúva do výhľadovej etapy. Ochranné pásmo trasy cesty II/531 je 25 m od osi
cesty na obidve strany. Ochranné pásmo na navrhovanú preložku je navrhované na 2 x 50 m,
nakoľko ešte nie je možné stanoviť presné situovanie a technické riešenie.
V smere východ – západ prechádza št. cesty II/526 Hnúšťa – Klenovec. V súčasnej dobe
lemuje a prelína obytnú zástavbu v časti Hnúšťa a Maša. Navrhuje sa jej preložka severne od
mesta Hnúšťa ponad cintorín s napojením na súčasnú miestnu komunikáciu.

b) Ochranné pásma technickej infraštruktúry
•

•
•

Riešeným územím prechádzajú trasy vzdušných elektrických vedení veľmi vysokého
a vysokého napätia, ktoré majú stanovené ochranné pásma 10 m od krajného vodiča na každú
stranu. Ochranné pásmo elektrických káblových vedení je stanovené 1m na každú stranu od
vodiča. Trafostanice, majú stanovené ochranné pásmo 15 m.
Trasa vysokotlakového plynovodu má stanovené ochranné pásmo 50 m od osi na každú
stranu.
Trasa stredotlakového plynovodu má stanovené ochranné pásmo 6 m od osi na každú stranu.
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•
•

Trasy vodovodu, kanalizácie a telekomunikačných káblov majú stanovené ochranné pásmo
1m od osi na každú stranu.
Ochranné pásmo ČOV je stanovené 200 m od oplotenia areálu.

c) Ochranné pásma areálov a objektov
• V riešenom území sa nachádzajú celkom štyri cintoríny. V Likieri západne od št. cesty za
záhradami, v Hnúšti severne od centra mesta a rím. kat. kostola, v Hačave pod obcou,
v Polome za obcou na východnej strane. Ochranné pásma sú 50 m od oplotenia cintorína.
Rozširovania žiadneho cintorína oproti súčasne zabratej ploche sa nenavrhuje. V ochrannom
pásme sa obmedzuje umiestňovať stavby s rušivou prevádzkou a obytné stavby.
• Ochranné pásma výrobných poľnohospodárskych dvorov pripadajú do úvahy v Hačave, kde sa
stanovuje OP na 20 m od produkčných objektov, v Polome 100 m od produkčných objektov.
Tieto hospodárske dvory sú umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od obytnej zástavby a
ponechávajú sa na ďalšie využívanie, prípadne je možný aj ich rozvoj. Hospodársky dvor
v Hnúšti sa navrhuje premiestniť vzhľadom na uvažovaný územný rozvoj mesta. Súčasná
vzdialenosť od obyt. objektov je cca 200 m. Ochranné pásmo je 130 m.
• Ochranné pásmo výrobného areálu SLZ Chémia a.s. Hnúšťa a Technická guma a.s. Hnúšťa sa
stanovuje na 100 m od súčasného oplotenia areálu. Jedná sa o hygienické ochranné pásmo,
v ktorom nie je prípustné umiestňovať objekty s obytnou funkciou, školské a predškolské
zariadenia, rekreačné objekty a iné objekty, ktoré majú zvýšené nároky na životné prostredie
(čistý vzduch, nízka hlučnosť a prašnosť).
• Ochranné pásmo výrobných areálov – Magnatech Slovakia a.s. Hačava, GENES – Hnúšťa sa
stanovuje na 200 m od súčasného oplotenia areálov. Jedná sa o hygienické ochranné pásmo,
kde je vzhľadom na zhoršenie životného prostredia (prašnosť, hlučnosť, zamorenie prostredia
imisiami) nie vhodné umiestňovať objekty sú zvýšeným nárokom na čisté prostredie.
• Ochranné pásma ložísk nerastných surovín. V riešenom území sa nachádzajú ložiská
magnezitu a mastenca, ktoré ležia hlavne severne a severovýchodne od Hnúšte medzi
magnezitkami a časťou Polom. Banský úsek Mútnik obsahuje magnezit a menej aj mastenec.
V nadloží sa vyskytuje dolomit. Úsek je dlhý cca 1200 mm. Ochranné pásmo je znázornené vo
výkresoch. Banský úsek SEMO bol prakticky vyťažený začiatkom 90-tych rokov minulého
storočia. V ochrannom pásme ložísk nerastných surovín nie je dovolené vykonávať žiadnu inú
hospodársku činnosť okrem ťažby a sanačných činností reliéfu a krajinného obrazu. Všetky
zámery na prípadné zmeny využívania územia v kontakte s týmto územím je potrebné
odsúhlasiť aj so správcom príslušných lomov a ložísk.
Plochy a územia známych zámerov
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• Koridory uvažovaných preložiek dopravných zariadení.
• Plochy pre navrhované obytné skupiny bytových a rodinných domov, včítane objektov
občianskej vybavenosti.
• Plochy pre garáže osobných automobilov obyvateľov centrálnej častí mesta.
• Plocha pre podnikateľské aktivity.
Druhová ochrana
Ochrana krajiny a biotopov
Nástrojom na manažment využívania a ochranu a tvorbu krajiny slúžia územné systémy
ekologickej stability na nadregionálnej, regionálnej i lokálnej úrovni. Územný systém
ekologickej stability rieši celoplošnú ochranu územia, v ktorej je vyčlenený systém navzájom
súvisiacich prírodných prvkov: biocentrá, biokoridory, interakčné prvky.

6.3.3 Lesná a poľnohospodárska krajina
Lesná krajina predstavuje typ, ktorý svojim územným rozsahom a polyfunkčnosťou
najviac ovplyvňuje krajinné prostredie. Pozitívnym javom lesnej krajiny je ovplyvňovanie
klimatických, pôdnych a vodných pomerov v území, vytváranie prirodzených stanovíšť na šírenie
biotických prvkov, zabezpečovanie ekologickej stability v území, poskytovanie zdravého
prostredia na regeneráciu síl a oddych človeka, ale aj zdrojov príjmu z hospodárskej činnosti.
Negatívnym javom je spôsob a formy hospodárskeho využívania lesov, ohrozujúce ekologickú
stabilitu, zvyšujúce eróznu ohrozenosť a znižujúce estetické pôsobenie lesov v krajinnom
prostredí.
Lesná krajina predstavuje typ, ktorý svojim územným rozsahom a polyfunkčnosťou
najviac ovplyvňuje krajinné prostredie. Pozitívnym javom lesnej krajiny je ovplyvňovanie
klimatických, pôdnych a vodných pomerov v území, vytváranie prirodzených stanovíšť na šírenie
biotických prvkov, zabezpečovanie ekologickej stability v území, poskytovanie zdravého
prostredia na regeneráciu síl a oddych človeka, ale aj zdrojov príjmu z hospodárskej činnosti.
Negatívnym javom je spôsob a formy hospodárskeho využívania lesov, ohrozujúce ekologickú
stabilitu, zvyšujúce eróznu ohrozenosť a znižujúce estetické pôsobenie lesov v krajinnom
prostredí.
Poľnohospodárska krajina, ktorá je ďalšou výraznou zložkou krajinného prostredia
regiónu, je zdrojom výživy ľudí a zvierat, slúži na produkciu biomasy a plní ekologickú a
environmentálnu funkciu.

6.3.4 Krajina ohrozená povodňami
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Vodné toky Klenovskej a Tisovskej Rimavy sú v zastavanom území Hnúšte upravené
v korytách, ktorých priečny profil je schopný odviesť aj storočnú vodu. Mimo zastavaného
územia však korytá týchto tokov nie sú upravené a hrozí tu nebezpečenstvo vybreženia
prívalových vôd. Podobná situácia je na prítokoch v celom riešenom území . Na úpravu
Sineckého a Kotlišského potoka je spracovaná dokumentácia, ktorá nie je zrealizovaná.
Navrhujeme úpravu všetkých potokov, ktoré môžu ohroziť zastavané územie v riešenom
území. Úprava však môže byť zrealizovaná iba z prírodných materiálov a pri zachovaní, resp.
znovuvýsadbe ekostabilizačnej sprievodnej vegetácie.
Hlavným tokom v území je Rimava a Klenovecká Rimava. Rimava je v hydrologickom
povodí 4-31-03-029 v intraviláne mesta a v oblasti priemyselnej zóny upravená obojstrannými
múrmi a to v rkm 58,3 - 60,5 s prietokom Q100 =160,0 m3.s-1. /Plocha povodia 274,64 km2 s max.
prietokom v rkm 58 125 m3.s-1. Údaj SHMÚ júl 2001./
Na rieke Rimava je vybudovaná hať, kde prietok vody je energeticky využívaný v dvoch
agregátoch typu MT 3 a MT 5 s inštalovaným výkonom 27,5 kW a s dosažiteľným výkonom 25,3
kW.
Klenovecká Rimava je v hydrologickom povodí 4-31-03-027 v rkm 0,0 - 0,760
obojstranne upravená opornými múrmi pre množstvo prietoku Q100 = 125,0 m3.s-1.
/ Plocha povodia je 115,10 km2 s max. prietokom 85,0 m3.s-1. Údaj SHMÚ júl 2001/.
Pravostranné a ľavostranné prítoky Rimavy a Klenoveckej Rimavy sú v správe Lesov SR,
okrem potokov Kotlište a Burianka, ktoré sú v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku,
odštepného závodu Povodie Hrona.
V súčasnosti Lesy SR nemajú spracované výhľadové riešenie údržby a úpravy týchto
tokov. Úpravy brehov uskutočňujú sa iba po povodniach, ak došlo k narušeniu ciest, alebo
prechodov cez tieto toky, resp. ak o to požiada niektorá obecná správa, kedy by mohlo dôjsť k
poškodeniu majetku.

6.3.5 Krajina ovplyvnená ťažbou nerastných surovín
Pri využívaní ložísk nerastných surovín sa v nedávnej minulosti brali do úvahy najmä
exploatačné a bezpečnostné aspekty, pričom ochrana životného prostredia, hospodárnosť a
estetické hľadiska ostávali druhoradé.
Dobývacie priestory
V riešenom území sa nachádzajú ložiská magnezitu a mastenca, ktoré sa ťažia v banských
úsekoch:
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-

banský úsek Semo, na severnom svahu masívu Sinec nad osadou Maša, mal dve ložiská
šošovkovitého tvaru so zásobami mastenca i magnezitu. Tento úsek bol začiatkom 90-tych
rokov prakticky vyťažený.
banský úsek Mútnik, na juhozápadnom svahu masívu Kvakov Vŕšok, je tvorený hlavnou
magnezitovou šošovkou v dĺžke 1200 m. toto ložisko obsahuje aj mastenec. Pozdĺž hlavnej
šošovky sa nachádzajú aj menšie ložiská mastenca. V nadloží sa vyskytuje dolomit, vhodný
na farmaceutické účely. Ložisko je v súčasnosti v útlmovom programe ťažby.

Prieskumné územia a chránené ložiskové územia
Vo vrcholových polohách v okolí pramennej oblasti Blhu sa nachádzajú nevyužívané
ložiská pyritu.
Územia znehodnotené ťažbou
Stopy po banskej činnosti sú nad osadou Maša (Semobaňa). Po skončení banskej činnosti
nebola táto lokalita zrekultivovaná. Postupne zarastá náletovou vegetáciou. Navrhujeme toto
územie zrekultivovať, vysadiť primeranou vegetáciou a využiť jeho časť aj na poľnohospodársku
produkciu.
Ďalšou lokalitou znehodnotenou ťažbou je Mútnik, v ktorom sa nachádzajú rozsiahle
haldy odpadu vznikajúceho pri hutníckom spracovaní magnezitovej rudy a odkaliská. Časť
územia bola zrekultivovaná, jeho väčšia časť je problémom znehodnocujúcim krajinné
prostredie.
Navrhujeme komplexnú rekultiváciu celého narušeného územia a jeho premenu na
lesopark a využitie na športové a rekreačné aktivity.

6.3.6 Obnoviteľné zdroje energie a geotermálna energia
Obnoviteľné zdroje energie: sú zatiaľ v Hnúšti, ale aj na Slovensku zanedbateľným
energetickým zdrojom (okrem vodných elektrárni), aj keď ich využívaním sa významne
ovplyvňuje znižovanie emisií škodlivín. Zvyšovanie a intenzívnejšie využívanie obnoviteľných,
čistých zdrojov energie je zakotvené medzi strategické ciele energetickej politiky u väčšiny
štátov sveta, vrátane Slovenska.
Energia biomasy
Biomasa predstavuje najväčší potenciál obnoviteľnej energie sveta i Slovenska. Tvoria ju
materiály rastlinného a živočíšneho pôvodu, vhodné pre energetické využitie. Biomasa sa
považuje z hľadiska emisií CO2 za neutrálne palivo, nakoľko pri jej spaľovaní sa uvoľní iba
toľko CO2 , koľko rastlina počas svojho rastu prijala.
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Podľa zdroja vzniku existuje:
-

lesná biomasa - palivové drevo, konáre, pne, korene, kôra, piliny,
poľnohospodárska biomasa - obilná a repková slama, konope, živočíšne exkrementy,
odpady,
odpady z drevospracujúceho priemyslu - odrezky, stružliny, piliny,
komunálny odpad - tuhý spáliteľný odpad, skládkový plyn, kalový plyn.

Ušľachtilé produkty z biomasy sú:
•
•
•
•

tuhé palivá - drevné štiepky, pelety a brikety - sa vyrábajú z lesných odpadov až odpadov
drevospracujúcich podnikov (konáre, stružliny, piliny) sú vhodným palivom pre
automatizované kotly v domácnostiach,
plynné produkty - syntézny plyn (drevoplyn) - ide prevažne o CO, ktorý sa získava
pyrolitickým splynovaním drevných odpadov, slúžia ako palivo do plynových motorov a
kogeneračných jednotiek,
bioplyn - je to prevažne metán, ktorý sa vyrába bezkyslíkovou fermentáciou organického
odpadu, zvyšok je ekologicky nezávadné výborné hnojivo,
tekuté biopalivá (bionafta) - vyrába sa najmä zo semien repky olejnatej a je plnou náhradou
motorovej nafty s výhrevnosťou až 39 MJ/kg, bioalkohol (etanol) - získava sa alkoholovým
kvasením a destiláciou vodného roztoku cukornatých rastlín (cukrová repa, zemiaky, atd.) a
používa sa ako prímes do motorového benzínu (výhrevnosť 22-25 MJ/m3).

Bohatým zdrojom z hľadiska zdrojov drevnej hmoty je lesná biomasa. Na energetické
využitie možno z lesnej ťažby uvažovať s menej hodnotnou, tradičnými technológiami
nezužitkovateľnou hmotou, ktorá sa doteraz bez úžitku spaľovala alebo nechala voľne v prírode.
Na území okresu Rimavská Sobota, súčasťou ktorého je aj mesto Hnúšťa sa nachádza
využiteľná lesná biomasa v množstve cca 29,2 tis. Ton/r. Ide o biomasu tenčiny do priemeru 7
cm a odpadovej hrubiny vzniknutej pri ťažbe, biomasu z prevádzok a hmotu pňov z celoplošnej
prípravy pôdy. Kvantifikácia disponibilnej biomasy z drevospracujúcich prevádzok je stanovená
predovšetkým z menších prevádzok, nakoľko väčšie drevospracujúce podniky odpad
spracovávajú, alebo ho energeticky využívajú. Z celkového ročného disponibilného množstva
biomasy pripadá na 14,7 tis. ton z lesa a 1č,ť tis. Ton z drevospracujúcich prevádzok.
Pre využitie biomasy v meste Hnúšťa sa využíva kotol na spaľovanie drevnej hmoty,
s inštalovaným výkonom 2,6 MW. Ako palivo slúži nekontaminovaná drevná hmota
s nasledovnou charakteristikou:
−

piliny zmiešané so štiepkou do hmotnostného podielu 30 % z celkového množstva
spaľovaného paliva,
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−
−
−
−

nedrvená kôra až do hmotnostného podielu 30 % z celkového množstva spaľovaného paliva,
kusy dreva z píly s priemerom 100 mm, max. dĺžka 1000 mm,
maximálna vlhkosť drevného odpadu - 55 %,
merná hmotnosť drevného odpadu - 250 - 350 kg/m3.

Množstvo týmto spôsobom vyprodukovaného tepla by malo stačiť na vykurovanie budov
v meste do vonkajšej teploty 4ºC.
Ďalšie obnoviteľné zdroje energie
Súčasťou biomasy (okrem lesnej) je aj produkcia a využívanie fytomasy, ako špeciálne
pestovaných „energetických plodín“, ale aj ako fytomasa nepotrebných zvyškov rastlín– stonky,
listy, korene, buriny. V súčasnosti je produkcia fytomasy v kraji veľmi malá až malá, ako ukazuje
mapka. Z obnoviteľných zdrojov energie sa v kraji najviac využíva vodná energia.
Geotermálna energia
V súčasnosti je v SR vymedzených 26 hydrogeotermálnych oblastí, resp. štruktúr.
Geotermálne vody v SR doteraz overili pomocou vrtov v 15-tich vymedzených oblastiach.
V rokoch 1971-2000 bolo realizovaných celkom 66 geotermálnych vrtov, ktorými sa overilo viac
ako 1 000 l.s-1 s teplotou na ústí vrtu 20-129 °C, ktorých celkový tepelný výkon predstavuje cca
270 MWt (pri využití po referenčnú teplotu 15 °C).
Solárna energia
V klimatických podmienkach Slovenska nachádza vhodné uplatnenie využitie
termosolárnych kolektorov na ohrev teplej úžitkovej vody, aj pri vykurovaní rodinných domov a
individuálneho tepelného zdroja v systémoch centrálneho zásobovania teplom.
Návrh zásobovania teplom mesta Hnúšťa
Pri návrhu koncepcia rozvoja DZT mesta Hnúšťa boli posudzované nasledovné varianty:
Variant 0 – Zachovanie a udržiavanie súčasnej technickej úrovne DZT.
Variant I – Inštalovanie kotla na biomasu pri centrálnej kotolni.
Variant II – Individuálne vykurovanie bytov.
Variant III – Možnosť čiastočnej dodávky tepla z bioplynovej stanice.
Na základe posúdenia technickej úrovne zariadení pre výrobu a rozvod tepla, zhodnotenia
energetickej efektívnosti a hospodárnosti prevádzky lokálnych zdrojov boli navrhnuté
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a vyhodnotené varianty
odporučeniami:

rozvoja

zásobovania

teplom

mesta

Hnúšťa

s nasledovnými

Pre pokrývanie bilančných požiadaviek na výrobu a dodávku tepelnej energie pre bytovú
výstavbu je z hľadiska dostupnosti primárnych energetických zdrojov a vplyvu spaľovacieho
procesu na životné prostredie najvhodnejším druhom paliva zemný plyn v kombinácií s
biomasou. V krátkodobej perspektíve odporúčame uplatniť koncepciu rozvoja mesta v oblasti
tepelnej energetiky zamerať na realizáciu Variantu I. V Centrálnom tepelnom zdroji rozšíriť
výrobu tepla na báze biomasy (v kotly s inštalovaným výkonom cca 2,6 MW) a prepojiť ju
s kotolňou Centrum.
Financovanie odporúčame zabezpečiť kombinovaným spôsobom a to z vlastných zdrojov
dodávateľa tepla v meste a úverových zdrojov bankových domov resp. grantu, alebo vstupom
investora.
Variant I umožňuje dosiahnuť najnižšiu cenu tepla v porovnaní so súčasným stavom,
ako aj v porovnaní s decentralizovanou výrobou tepla (Varianty č. 2 a 3).
Obrázok č.16

Foto: Mestský park na jar
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7 Analýza realizovaných opatrení
Analýza realizovaných opatrení vychádza z kvantifikovaných dopadov realizovaných
opatrení financovaných z verejných zdrojov alokovaných na podporné politiky v oblasti
globálnych cieľov, cieľov ekonomickej a sociálnej kohézie a hlavných cieľov politík EÚ. Od
roku 2003 bolo v meste plánovaných niekoľko aktivít, ktoré mesto spracovalo vo forme
projektových zámerov a zároveň si stanovilo prostriedky potrebné na ich realizáciu a zdroj,
z ktorého sa budú čerpať.

Aktivity zrealizované od roku 2003
1) Predprojektová a projektová príprava
- Dopracovanie územného plánu
Vzhľadom na splnenie uvedených činností
schvaľovacieho procesu bol ÚPN schválený do 12/2003.

a dodržanie

predpísaných

lehôt

2) Cestná doprava
- Údržba ciest a miestnych komunikácií: práce realizujú Technické služby mesta Hnúšťa. Prvá
etapa bola uskutočnená v 06-07/2003. Bolo uskutočnené odstránenie najzávažnejších
nedostatkov (výtlkov) na existujúcich komunikáciách
- Rekonštrukcia a modernizácia: v roku 2003 nie je pripravovaná a zabezpečovaná realizácia.
Jednotlivé ucelené časti si vyžadujú vyššie čiastky voči schválenému rozpočtu. Je ich nutné
riešiť komplexne s odvodnením a konečnými povrchovými úpravami.
3)
-

Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie
Športová hala
Rekonštrukcia kúpaliska
Plynová kotolňa – Dom kultúry
Vodovod Hačava - práce boli ukončené v 04/2003. A súlade so zabezpečením podmienok
zákona o prevádzke vodovodov je nutné odstrániť ešte značný rozsah nedostatkov.

4) Rekonštrukcia kanalizácie a ČOV
Investorom stavby je Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. Banská Bystrica. Mesto
Hnúšťa na realizáciu dokončovacích prác prispelo v roku 2003 čiastkou 2 mil. Sk. Komplexné
skúšky na jednotlivých objektoch ČOV boli uskutočnené v 08/2003. Z dôvodu nedostatkov
finančných prostriedkov neboli v rozsahu pôvodného projektu doposiaľ dobudované kanalizačné
zberače z IBV a v miestnej časti Likier s RN.

7.1 SWOT analýza
Hlavnou úlohou SWOT analýzy, ktorá je stanovená pre jednotlivé oblasti, je v kritických
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miestach ďalšieho vývoja mesta napomôcť k správnemu rozhodovaniu pri zostavovaní a tvorbe
reálnych a funkčných akčných plánov – t.j. plánovanie dlhodobých a strednodobých cieľov
a projektov. Realizácia týchto projektov by mala v budúcom období jednak riešiť slabé stránky
a zároveň ako protipól posilňovať alebo využívať silné stránky mesta Hnúšťa. Zároveň
z vonkajšieho pohľadu maximálne využívať príležitosti, ktoré ponúka vonkajšie prostredie, a tiež
predpokladať vonkajšie ohrozenia a eliminovať ich negatívny vplyv na realizáciu definovaných
akčných plánov. Swot analýzy sú vypracované pre jednotlivé oblasti samostatne (hospodárstvo,
školstvo, sociálne zabezpečenie, kultúra, technická infraštruktúra, životné prostredie).

7.1.1 SWOT analýza: Hospodárstvo
Silné stránky
Slabé stránky
• nízke náklady na pracovnú silu
• ľudia (závisť, neochota podporovať
podnikateľské subjekty, nezáujem
• relatívne nízke ceny služieb
o rozvoj mesta)
• primerané ceny nehnuteľnosti
• nesúdržnosť obyvateľstva v dosahovaní
• prispôsobivosť pracovnej sily,
spoločných cieľov (slabá osveta)
spokojnosť firiem s úrovňou a kvalitou
• nízka technologická a technická úroveň
zamestnancov
výroby a konkurencieschopnosť
• príprava a realizácia priemyselnej zóny
výrobkov
• výborné hodnotenie mesta pre vstup
• nedostatočné využitie surovinovej
investorov do mesta
základne
• dostatok kvalitných miestnych firiem
• vysoký podiel výroby s nízkou pridanou
• pripojenie domácností na káblovú
hodnotou
televíziu na realizáciu šírenia lacného
• nepriechodnosť podnikateľských
internetu v meste
zámerov a obmedzený prístup
• dostatok pracovnej sily
k financiám
• rozsiahla surovinová základňa
•
staré ekologické záťaže
poskytujúca suroviny pre viaceré
• útlm priemyselného výskumu a vývoja
odvetvia
• nedostatočný prílev investorov
• priemyselné tradície v meste a regióne
(zahraničných aj domácich)
• vybudovaná pozícia na exportných
• nedostatočne využitý potenciál pre
trhoch najmä v odvetviach
rozvoj cestovného ruchu
drevospracujúceho, chemického
• nedostatočné využitie informačných
a gumárenského priemyslu
technológií v sektore priemyslu,
• významný potenciál pre väzby
obchodu a cestovného ruchu
zahraničný investor – subdodávateľ z
• nepostačujúca propagácia v zahraničí
regiónu
• nedostatočná starostlivosť o turistické
• dostatok voľných hnedých a zelených
strediská a kultúrne historické pamiatky
plôch vhodných na budovanie
• nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily
priemyselných parkov a zón
pre rozvoj technických podnikateľských
• rast podnikov do 20 zamestnancov
subjektov
• rast podnikov s viac ako 20
• nedostatok dopravných služieb
zamestnancami
a prepravcov
• vhodné prírodné a klimatické
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

podmienky pre rozvoj cestovného
ruchu
kultúrne podmienky vhodné pre rozvoj
cestovného ruchu
malé vzdialenosti medzi jednotlivými
turistickými oblasťami a centrami
zimnej a letnej rekreácie
vhodné podmienky pre vidiecku
turistiku a agroturistiku
existencia minerálnych prameňov
dostatok odborníkov na počítačové
systémy a informačné technológie
v meste a regióne
stúpajúci počet podnikateľských
subjektov
tradícia chemického priemyslu
spolupráca samosprávy
s podnikateľskými subjektmi a naopak
hospodárenie s odpadmi a vybudované
skládkové kapacity
Príležitosti
zvýšenie kúpyschopnosti obyvateľstva
prilákanie väčšieho počtu podnikateľov
zníženie ceny vstupov pre podnikateľov,
najmä energií
zlepšenie dopravnej obslužnosti
vybudovaním rýchlostného prepojenia
motivácia investorov, prostredníctvom
zvýšenia dopytu po podnikaní v meste a
jeho okolí
väčšie využitie centra mesta z hľadiska
podnikania
využitie investičného a rizikového
kapitálu pre podporu vstupu do
podnikania
podpora podnikania zo strany mesta
(napr. formou zvýhodneného prenájmu
priestorov)
realizácia chýbajúceho napojenie na
hlavné dopravné ťahy
dobudovanie parkovacích plôch
skvalitnenie technického stavu

•

nedostatočný rozvoj služieb pre občanov
útlm podnikov tradičného chemického
priemyslu
nízka konkurencieschopnosť podnikov

Ohrozenia
nerovnomerné rozmiestnenie
kvalifikovanej pracovnej sily
• úbytok vysoko kvalifikovanej pracovnej
sily z mesta a regiónu
• nedostatočný záujem investorov
•
• nedostatočná úroveň strategického
plánovania a kvality priemyselných
•
informácií
• výrazné oslabenie priemyselnej
výskumno-vývojovej základne
•
• silná konkurencia na domácich
a zahraničných trhoch
•
• pomalá adaptácia podnikov a firiem na
prienik konkurenčných komodít na
domáci trh
•
• nedostupnosť finančných zdrojov pre
reštrukturalizáciu hospodárskej sféry
•
• riziko odchodu najväčšieho investora
a s tým spojené výrazné zvýšenie
nezamestnanosti v meste (JURA
•
Corporation)
•
• zhoršenie podmienok pre investorov
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hnúšťa
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

komunikácií, nákladná údržba
vytváranie priaznivejších podmienok
pre podnikanie
vstup nových investorov do existujúcich
výrobných priestorov
rozvoj priemyselných parkov a zón
podpora živnostenského, remeselného
podnikania a samovzdelávania v meste
a regióne
rozvoj výroby s vyšším stupňom
finalizácie založených na výhodách zo
spracovania domácich surovín
rozvoj podnikateľských aktivít
s vysokým stupňom pridanej hodnoty
trvalý rast konkurencie schopnosti
prostredníctvom posilnenia inovačného
rozvoja, zabezpečenia kvality výroby
a riadenia v strednom a malom
podnikaní
využitie domácej a zahraničnej pomoci
v oblasti: finančnej, poradenstva
vzdelávania
využitie historického, kultúrneho
a prírodného potenciálu pre rozvoj
cestovného ruchu
možnosť získania finančných zdrojov
z fondov EÚ, finančné prostriedky na
úrovni SR a VÚC
rozvoj podnikania s využitím miestnych
zdrojov
zvýšenie kvalifikácie ľudských zdrojov
z fondov EÚ (vzdelávacie projekty)
rozšírenie priemyselného parku
revitalizácia hnedej priemyselnej zóny

•
•
•
•
•
•

(udržiavať spoluprácu mesta so
súčasnými podnikateľmi, aby nedošlo
ku stagnácii)
nestabilná a stále sa meniaca legislatíva
nízke právne a spoločenské povedomie
nevybudovanie rýchlostnej komunikácie
nepriaznivý demografický vývoj
odchod mladých a vzdelaných ľudí z
mesta
pokračujúci útlm odborného a
učňovského školstva v regióne

7.1.2 SWOT analýza: Školstvo a vzdelanie
Silné stránky
Slabé stránky
• relatívne dobrá vzdelanostná úroveň
• nedostatok kvalifikovaných učiteľov
obyvateľstva
cudzích jazykov
• existencia záujmových útvarov ,
• nedostatočné IKT vybavenie
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•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

športových klubov a stredísk pri školách
dostatočná sieť predškolských
a školských zariadení
systémová práca mesta s pracovníkmi
zabezpečujúcimi vzdelanie na všetkých
stupňoch
dlhoročná tradícia školstva v regióne
zachovanie kontinuity a citlivosti
vo vzdelávacom systéme
kvalitní pedagogickí a nepedagogickí
pracovníci
kvalitná a fungujúca koncepcia rozvoja
školstva
právna subjektivita základných škôl
kvalifikované ľudské zdroje
odborná úroveň vyučovania
spolupráca ZŠ s predškolskými
zariadeniami a SŠ
spolupráca školských zariadení
s kultúrnymi a spoločenskými
inštitúciami v meste
využívanie alternatívnych spôsobov
vyučovania
široká ponuka výučby cudzích jazykov
skúsenosti s realizáciou projektov
a zapájanie škôl do projektov
vyučovanie a integrácia detí so
špeciálnymi potrebami v školských
a predškolských zariadeniach
existencia špeciálnych škôl v meste
existencia stredných škôl v meste
existencia ZUČ, CVČ v meste
existencia ŠPP pri špeciálnej základnej
školy
poskytovanie vzdelávania s ohľadom na
trh práce a podnikateľské subjekty
Príležitosti
vypracovanie a realizácia vlastného
vzdelávacieho programu
vypracovanie koncepcie rozvoja
školstva v meste
získavanie mimorozpočtových zdrojov

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

rast počtu marginalizovaných
obyvateľov s nedostatočnou
vzdelanostnou úrovňou
kvalitatívne rozdielny proces riadenia
na školách a školských zariadeniach
neexistujúca ponuka pre celoživotné
vzdelávanie obyvateľov v meste
nedostatočne financovanie školstva
nezohľadňujúci reálne prevádzkové
náklady
nízka úspešnosť práce s rómskou
populáciou, kriminalita, záškoláctvo
zlý stav budov a energetický náročná
prevádzka
zastarané učebné pomôcky a knižný
fond
nízke investície do obnovy školských
zariadení a ich vybavenia
nedostatočne fungujúci systém
financovania školských zariadení
zastaralé technické vybavenie škôl
a školských zariadení
nevyhovujúci technický stav školských
ihrísk a ich nevyužívanie
absencia ostatných športových areálov
(krytá plaváreň, multifunkčné ihrisko)
prenesenie povinností na vedenie školy,
ktoré nesúvisia s výchovno-vzdelávacím
procesom
sociálny problém rodiny

Ohrozenia
rýchlo sa meniaca legislatíva
organizácie a fungovania školského
systému
netransparentné narábanie s financiami
zo strany štátu pri rozdeľovaní do
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•
•
•
•
•

pre činnosť škôl a školských zariadení
pokračovanie žiakov ZŠ v štúdiu na
stredných školách v meste
zvýšenie kvalifikácie učiteľov (MC, VŠ,
vzdelávacie inštitúcie)
rozvíjajúca sa spolupráca medzi školami
a inými subjektami
podpora pri vypracovaní projektov na
čerpanie fondov z EÚ, grantov, dotácií,
a.i.
možnosti využívania asistentov učiteľa
pre deti zo sociálne slabších skupín
a zdravotne postihnutých

•
•
•
•
•
•
•

regiónov
nedostatočné financovanie školstva
nepriaznivý demografický vývoj
vplyv negatívnych javov na mládež
neúčinné programy pre riešenie rómskej
problematiky
nedostatočné ohodnotenie zamestnancov
neadekvátny systém odmeňovania
nezáujem rodiny o získanie vzdelania

7.1.3 SWOT analýza: Sociálne zabezpečenie
Silné stránky
kvalitná personálna základňa pre
poskytovanie služieb v zdravotníckych
a sociálnych zariadeniach
aktívny prístup mesta v realizácii
sociálnej starostlivosti o cieľové
skupiny
záujem mesta o poskytovanie kvalitnej
a dostupnej zdravotníckej starostlivosti
a poskytovanie sociálnych služieb
existencia denného detského stacionára
existujúce zariadenia pre využívanie

Slabé stránky
•
• nevyhovujúci technický stav budovy
polikliniky a nemocnice
• nedostatok investičných financií na
•
rekonštrukciu zdravotníckych
a vybudovanie sociálnych zariadení
• neusporiadané majetkové vzťahy pre
•
možné investičné akcie
• nedostatočná ponuka sociálnych služieb
pre rôzne cieľové skupiny
•
• nízka úroveň charitatívnych činnosti
•
• nedostatočná sieť služieb pre sociálne
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hnúšťa
na roky 2008 – 2013 s výhľadom do roku 2020.
Projekt je spolufinancovaný EÚ

120

voľného času a osobnostný rozvoj
existujúce záujmové združenia a spolky
komisia pre sociálnu oblasť
a zdravotníctvo pri mestskom
zastupiteľstve
existujúce neštátne zdravotnícke
subjekty
kvalifikované personálne obsadenie
zdravotnej starostlivosti
existencia oddelenia pre dlhodobo
chorých s regionálnym významom
dostupnosť lekárskej starostlivosti na
území Hnúšte
dostupnosť lekárskej starostlivosti
regionálneho významu
existencia stanice rýchlej záchrannej
služby
existencia lekárskej služby prvej pomoci
existencia odborných ambulancií
práca komunitných sociálnych
pracovníkov

slabších obyvateľov
•
• chýbajúci koncepčný a programový
dokument rozvoja sociálnych služieb
•
v meste.
• nedostatočná kapacita zariadení
sociálnych služieb pre obyvateľov mesta
•
• bezdomovci a občania, ktorí nie sú
schopní udržať si bývanie v nájomných
•
bytoch
•
nedostatočná starostlivosť o deti
•
v niektorých mnohopočetných sociálne
odkázaných rodinách
•
• nedostatok pracovných príležitosti pre
ľudí s nižšou kvalifikáciou, dlhodobo
•
nezamestnaných, vekovo starších a žien
po materskej dovolenke
•
• vysoká nezamestnanosť
• absencia niektorých typov sociálnych
•
zariadení (krízové centrum, hospic,
•
útulok, vývarovňa pre bezdomovcov
•
a domov dôchodcov)
• rozpočet mesta nepokrýva potreby
v sociálnej oblasti
• slabo rozvinutá sieť tretieho sektora
v sociálnej oblasti
• slabá sociálna solidarita
• nedostatočná participácia na sociálnych
službách
• chýbajúce sociálne programy pre deti
a mládež (protidrogové, prevencia
kriminality)
• zoskupovanie sa neprispôsobivých
obyvateľov
• narušovanie poriadku neprispôsobivými
obyvateľmi
• nedostatočná kvalita ochrany majetku,
poriadku a obyvateľstva mesta
• nedostatočný bezbariérový prístup
• absencia niektorých špecializovaných
ambulancií
• nedostatočná osveta o zdravom spôsobe
života
Príležitosti
Ohrozenia
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•
•
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•
•
•
•

•
•

zlepšenie činnosti spolkov a
inštitúcií poskytujúcich sociálne
a zdravotnícke služby
spolupráca so zahraničnými
spoločnosťami
fungujúce partnerstvá inštitúcií
a organizácií pri riešení sociálnej
problematiky
získanie finančných zdrojov pre
skvalitnenie sociálnej starostlivosti
programy na podporu sociálnej práce
zameranej na zníženie sociálnopatologických javov
nástroje aktívnej sociálnej politiky štátu
(podpora zamestnanosti)
budovanie sociálnych a zdravotníckych
zariadení, penziónov pre ohrozené
skupiny obyvateľov
využívanie informačno-komunikačných
technológií
programy primárnej prevencie pred
ochoreniami
zlepšenie sociálnej situácie
vybudovaním priemyselného parku
koncepcia vybudovania krízového
centra a azylového domu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rýchlo sa meniaca legislatíva
nenaplnenie rozvojových zámerov
v oblasti zdravotníckych a sociálnych
služieb
nedostatok grantových financií na
realizáciu investičných zámerov
zlá vynútiteľnosť práva
znižovanie motivačných stimulov
pretrvávanie regionálnych disparít
nízke financovanie sociálnych služieb
zo strany štátu
zaostávajúca legislatívna a právna
úprava niektorých spoločenských
vzťahov súvisiacich so sociálnou sférou
nedostatočné spoločenské a hmotné
ohodnotenie zamestnancov
odchod kvalifikovaného personálu
nedostatočná podpora neštátnych
zdravotníckych subjektov
nevyhovujúci systém financovania
zdravotníctva zo strany zdravotných
poisťovní
zhoršovanie zdravotného stavu
obyvateľstva v skupine civilizačných
ochorení
nepriaznivý demografický vývoj, nárast
poproduktívnej populácie

7.1.4 SWOT analýza: Kultúra
•
•
•
•
•

Silné stránky
prírodné a klimatické podmienky
podporujúce rozvoj cestovného ruchu
a kúpeľníctva
kultúrno-historický potenciál mesta
a regiónu
pozitívny imidž mesta
existencia špecifických kúpeľov
a rekreačných lokalít na letné a zimné
športy
existencia základov ubytovania vo

•
•
•
•
•

Slabé stránky
dostatočne nevyužitý potenciál
cestovného ruchu a agroturizmu
nekoncepčná práca v turistických
zariadeniach
chýbajúce značené turistické
a cyklistické trasy
nedostatočná prezentácia mesta doma
a v zahraničí
slabá spolupráca s cestovnými
kanceláriami a zahraničnými partnermi
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

všetkých segmentoch
organizovaný a fungujúci systém
kultúrneho života mesta v súčasných
podmienkach
bohatá a celoročná ponuka podujatí,
aktivít a činnosti podporujúcich záujem
o mesto
propagácia a prezentácia mesta
fungujúce národné a nadnárodné
partnerstva mesta s partnerskými
mestami a regiónmi
uchovanie a pestovanie kultúrnych
hodnôt v generačnej kontinuite
živé tradície folklóru (detský aj dospelý)
existujúca inštitucionálna základňa
kultúrne podujatie nadregionálneho
významu
areál prírodného amfiteátra a príťažlivé
prostredie
skúsenosti z organizovania podujatí
a potenciál organizátorov
široká základňa pestovateľov tradícií
a výchova mladých
dlhodobá a systematická práca s deťmi
a mládežou
získané ocenenia a dosiahnuté úspechy
existencia rôznorodosti žánrov v oblasti
kultúry
geografická poloha
verejný bezplatný internet v mestskej
knižnici
kalendár kultúrnych podujatí mesta
skúsenosti na podporu činnosti v oblasti
kultúry
spracovaný projekt dobudovanie
prípadne rekonštrukcie KD, amfiteátra
Príležitosti
platná legislatíva v systéme fungovania
a poskytovania služieb v cestovnom
ruchu
rozvoj cestovného ruchu ako
primárneho odvetvia dlhodobého

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nedostatok skúsenosti obyvateľov mesta
a regiónu s podnikaním v oblasti služieb
a cestovného ruchu
čiastočná realizácia schválenej
koncepcie riadenia kultúry
nedostatočná koordinácia, spolupráca
a riadenie kultúry na úrovni mesta a
regiónu
zlý technický stav kultúrnych zariadení
a ich slabá vybavenosť
nedostatočná starostlivosť o historický
stavebný fond a drobnú architektúru
majetkovo nevysporiadané pozemky
areálu amfiteátra
nedostatok pozemkov vo vlastníctve
mesta
morálne a finančné nedocenenie
jednotlivých pracujúcich v tejto oblasti
slabá motivácia odborníkov miestnych
inštitúcií k tvorbe kultúrnych hodnôt
a organizovaní podujatí
chýbajúci systém vzdelávania
zamestnancov kultúrnych inštitúcií
neexistujúci marketing kultúry
nízka návštevnosť kultúrnych podujatí
nezáujem obyvateľov o kultúrne
podujatia
absencia informačnej agentúry
neaktuálnosť vybraných informácií na
web stránke mesta
nedostatočná spolupráca mesta
s občianskymi združeniami a spolkami
nevysporiadané majetkovo-právne
vzťahy k pozemkom
chýbajúce lavičky na prírodnom
amfiteátri
Ohrozenia
netransparentné posudzovanie projektov
nepriaznivá kultúrna politika
uprednostňovanie iných oblastí pred
kultúrou
únik kvalifikovaných ľudí z regiónu
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

a trvalo udržateľného rozvoja mesta
vznik a rozvoj nových produktov
a služieb
možnosť oživenia tradičných ľudových
remesiel
podpora zaujímavých kultúrnych
podujatí
zaradenie mesta do systému prioritných
regiónov pre podporu rozvoja
cestovného ruchu, diverzifikácie vidieka
a cezhraničnej spolupráce
politická deklarácia podpory cestovného
ruchu
záujem verejnosti o kultúrne dedičstvo
rozvíjanie partnerstiev a spolupráce pri
organizovaní podujatí
podpora medzinárodnej a cezhraničnej
spolupráce
využívanie podpory z národných
grantov, fondov EÚ a iných zdrojov
podpora rozvoja vidieckej turistiky,
agroturistiky a tradičného
poľnohospodárstva
podpora projektov pre rozvoj kultúry
menšín a ohrozených skupín
existencia kultúrnej inštitúcie (Kultúrna
a informačná agentúra mesta)
aktívna činnosť občianskych združení
a spolkov v oblasti cestovného ruchu,
kultúry

•
•
•
•
•

stagnujúci záujem občanov o kultúrne
podujatia
ústup tradícií, vplyvy iných kultúr
a vzorov
chýbajúce kultúrne zariadenie
regionálneho významu financované
štátom alebo VÚC
nedostatočná metodická a odborná
pomoc
chýbajúca celoštátna koncepcia kultúry
a program starostlivosti o kultúrne
dedičstvo
konzumný spôsob života
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7.1.5 SWOT analýza: Technická infraštruktúra
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Silné stránky
výhodná geografická poloha mesta pre
tok tovarov a služieb
hustota cestnej a železničnej siete
potenciál prepravných kapacít
nadregionálne a medzinárodne väzby
cestnou a železničnou sieťou
štúdia riešenia nemotorovej dopravy
v meste
autobusová doprava do mestských častí
osobná železničná a autobusová doprava
dobrý prístup k internetu v intraviláne
mesta k ADSL internétu
dobré pokrytie signálom mobilných
operátorov
dobrá prístupnosť k pevnej telefónnej
linke

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slabé stránky
nekvalitná časť miestnych komunikácií
hlavná komunikačná os prechádza
obytnými zónami
nevysporiadané pozemky pod
miestnymi komunikáciami
členitý reliéf a rozptýlené osídlenie –čo
predstavuje zvýšené náklady na
budovanie a údržbu ciest
chýbajúca koncepcia rozvoja a údržby
dopravnej infraštruktúry v meste
(motorová a nemotorová doprava)
nedostatočná hustota autobusovej
dopravy do mestských časti
nesúlad grafikonov autobusovej
a železničnej dopravy
nedostatočné služby (taxi, požičovňa
áut)
nedostatočná údržba ciest v zimnom
období
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Príležitosti
blízkosť železničného uzla Zvolen
blízkosť medzinárodného letiska Sliač
skvalitnenie medzinárodného
dopravného napojenia vybudovaním
rýchlostnej komunikácie
využitie železničnej trate pre
kombinovanú dopravu
využitie podporných zdrojov na rozvoj
cestnej siete
podpora ekologickej autobusovej
dopravy
rekonštrukcia existujúcich miestnych
komunikácií a dobudovanie chýbajúcich
peších komunikácií pozdĺž vozoviek
výstavba a rekonštrukcia miestnych
a spojovacích komunikácií medzi
mestskými časťami
vybudovanie prístupových komunikácií
k IBV

•
•
•
•
•

parkovanie na miestach nie na to
určených
absencia rýchlikovej železničnej
zastávky
absencia bezkolízneho prechodu pre
peších a cyklistov
chýbajúce koridory pre nemotorovú
dopravu
nedostatočný bezbariérový prístup
(zastávky, chodníky, železničná
stanica)
kolízne miesta v cestnej doprave
nedostatočný prístup na internet
v extraviláne mesta
chýbajúce verejné body prístupu na
internet
Ohrozenia
regionálna politika neodráža potreby
územia
prehlbovanie regionálnych rozdielov
nedostatok finančných zdrojov na
údržbu a budovanie ciest
enormný nárast cestnej dopravy
redukcia liniek verejnej autobusovej
dopravy

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
na roky 2008 – 2013 s výhľadom do roku 2020.

Hnúšťa

Projekt je spolufinancovaný EÚ

126

7.1.6 SWOT analýza: Životné prostredie, krajina a prírodné zdroje
Slabé stránky
neodvádzanie splaškových vôd
(nevyužitá kapacita ČOV)
•
• podnikateľské subjekty v malej miere
využívajú obnoviteľné energie
•
• podnikateľské subjekty v malej miere
využívajú technológie s dôrazom na
•
úsporu energií a zníženie ekologickej
•
záťaže
•
• slabá uvedomelosť obyvateľstva
•
o potrebe chrániť prírodné zdroje
a územie
•
• slabá koncepcia ochrany životného
prostredia
•
•
nepostačujúca a nekvalitná
•
infraštruktúra podporujúca zníženie
ekologického zaťaženia
•
• nedostatočná uvedomelosť obyvateľstva
•
v separovaní odpadu a ochrane
životného prostredia
• vplyv priemyslu na životné prostredie
obyvateľstva
• existencia čiernych skládok
• neexistencia združení podporujúcich
ochranu prírodných zdrojov
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hnúšťa
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Silné stránky
prírodné a klimatické podmienky
vysokého štandardu
fungujúce chránene oblasti
práca mesta s občanmi pri narábaní
s domovým odpadom
zavedený systém separovania odpadu
vysoký stupeň biodiverzity
pestré geologické zloženie územia
dostatočná kvalita a kvantita zdrojov
pitnej vody
bohaté zásoby povrchových
a podzemných vodných zdrojov
pravidelné meranie emisií v ovzduší
fungujúce partnerstva v riešení
ekologického zaťaženia
pravidelný vývoz odpadu
fungujúce dotačné a grantové systémy

•
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

Príležitosti
klesajúca tendencia znečistenia
životného prostredia
vysoká miera preskúmania územia
mesta z hľadiska zásob obnoviteľných
prírodných zdrojov
zvyšovanie úrovne environmentálneho
povedomia obyvateľov
rozvinuté aktivity mimovládnych
organizácií na podporu ochrany
životného prostredia
presadzovanie iniciatív na
minimalizáciu tvorby odpadov a ich
zhodnocovanie
spracované dokumenty vodného
plánovania
rozširovanie priemyselného parku
prevádzkami, ktoré nebudú mať
nepriaznivý vplyv na zložky ŽP
vypracovanie koncepčných prác mesta
pri príprave a ochranne prírodných
zdrojov

•

•
•

nedostatočná uvedomelosť
podnikateľských subjektov pri nakladaní
s odpadom
Ohrozenia
meniaca sa legislatíva v oblasti ochrany
prírodného prostredia a uplatňovania
energeticky nenáročných, ekologicky
čistých technológií a využívanie
obnoviteľných energií
netransparentnosť v narábaní
s dotačným systémom a grantovými
schémami
zlá ekonomická situácia obyvateľstva
spôsobená vykurovaním tuhého paliva

7.2 Problémová analýza
Po analýze súčasného stavu, v akom sa mesto Hnúšťa nachádza (teda analýze silných,
slabých stránok, príležitostí a ohrození), sme sa zamerali na vytýčenie základných problémov
jednotlivých oblastí, a následne boli spracované stromy problémov pre spomínané oblasti.
Metóda stromu problémov slúži na identifikáciu príčin a následkov hlavných problémov mesta,
pričom identifikované problémy sú usporiadané do schémy a smer šípok vyjadruje vzťahy medzi
nimi (príčina a dôsledok). Na základe vypracovaných stromov problémov sa následne v ďalších
častiach určí strategické riešenie premietnuté do jednotlivých aktivít, ktoré je potrebné v meste
realizovať.

Hlavné problémy:
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HOSPODÁRSTVO
1.
2.
3.
4.
5.

nedostatočný prílev investorov
nízky záujem investorov o podnikanie v Hnúšti
slabá konkurencieschopnosť
nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily
nedostatok dopravných služieb

Nedostatočný prílev investorov

Nízky záujem investorov
o podnikanie v Hnúšti

Nedostatok
dopravných služieb

Slabá
konkurencieschopnosť

Nedostatok kvalifikovanej pracovnej
sily

ŠKOLSTVO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

nízky záujem obyvateľstva o získanie vzdelania
zlý technický stav budov a zastaralé vybavenie škôl
sociálny problém rodiny
nízka úspešnosť práce s rómskou populáciou
nedostatočné financovanie školstva
rast počtu marginalizovaných obyvateľov

Nízky záujem obyvateľstva o získanie
vzdelania

Zlý technický stav budov
a zastaralé vybavenie škôl
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Sociálny
úspešnosť
problémpráce
Nedostatočné financovanie
s rómskou
rodiny
populáciou
školstva
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Rast počtu
marginalizovaných
obyvateľov
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
1. nízka ponuka soc. služieb v meste
2. nedostatok investícií na rekonštrukciu a vybudovanie zdravotníckych a sociálnych
zariadení
3. absencia niektorých typov sociálnych zariadení v meste
4. nedostatočná starostlivosť o deti v mnohopočetných rodinách
5. slabá sociálna solidarita
6. nedostatok financií na prípravu a realizáciu projektov

Nízka ponuka sociálnych služieb v meste

Absencia niektorých
typov soc. zariadení
v meste

Nedostatok investícii na
rekonštrukciu a vybudovanie
zdravotníckych a soc. zariadení

Nedostatočná starostlivosť o deti
v mnohopočetných rodinách

Slabá sociálna solidarita

Nedostatok financií na prípravu a realizáciu projektov

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
na roky 2008 – 2013 s výhľadom do roku 2020.

Hnúšťa

Projekt je spolufinancovaný EÚ

130

KULTÚRA
1. zastaralé technické vybavenie kultúrnych zariadení
2. nedostatok prostriedkov na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok a zariadení
3. nedostatočné finančné zabezpečenie v oblasti kultúry
4. stagnujúci záujem obyvateľstva o podieľanie sa na kultúrnej činnosti
5. nízky záujem obyvateľov o zachovávanie tradícií a kultúrneho dedičstva
6. stagnácia kultúrnej činnosti v meste

Stagnácia kultúrnej činnosti v meste

Zastaralé technické vybavenie
kultúrnych zariadení

Stagnujúci záujem obyvateľstva
o podieľanie sa na kultúrnej
činnosti

Nedostatok prostriedkov na
rekonštrukciu kultúrnych pamiatok a
zariadení

Nízky záujem obyvateľov o zachovávanie
tradícií a kultúrneho dedičstva

Nedostatočné finančné
zabezpečenie v oblasti kultúry
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TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

nedostatočne vybudovaná sieť technickej infraštruktúry
nedostatok bytových jednotiek
zlý stav cestnej infraštruktúry
zastaralosť objektov a priestranstiev spoločenského významu
absencia mestského obchvatu
nevyhovujúca kvalita existujúcich komunikácií v meste

Nedostatočne vybudovaná sieť technickej infraštruktúry

Nedostatok bytových
jednotiek

Zlý stav cestnej
infraštruktúry

Zastaralosť objektov
a priestranstiev spoločenského
významu

Absencia mestského obchvatu

Nevyhovujúca kvalita existujúcich
komunikácií v meste

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
1. nedostatočná informovanosť ľudí o separovaní odpadu
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2.
3.
4.
5.

existencia divokých skládok
nepriaznivý stav odpadového hospodárstva a životného prostredia
nízky počet ľudí separujúcich odpad
znečisťovanie životného prostredia vypúšťaním splaškových vôd

Nepriaznivý stav odpadového
hospodárstva a ŽP

Nízky počet ľudí separujúcich
odpad

Znečisťovanie ŽP vypúšťaním
splaškových vôd

Nedostatočná informovanosť ľudí
o separovaní odpadu

Chýbajúca uvedomelosť ľudí
o potrebe chrániť ŽP

Existencia divokých
skládok

7.3 Akčný plán
Mesto Hnúšťa má na programové obdobie 2007 – 2013 jasne definované opatrenia
a v rámci nich aktivity, na ktoré je potrebné v nasledujúcich rokoch sústrediť pozornosť
a finančné prostriedky mesta resp. akýchkoľvek zdrojov (fondy EÚ, granty, prostriedky
zahraničných investorov). Naplánovanie spomínaných aktivít znamená vypracovať nasledovný
akčný plán mesta Hnúšťa.
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7.3.1 Návrh prípravy a realizácie investičných akcií pre roky 2008-2010
Nasledovné aktivity v oblasti hospodárstva, školstva, sociálneho zabezpečenia, životného
prostredia, technickej infraštruktúry a kultúry plánuje mesto Hnúšťa realizovať v priebehu
programového obdobia 2007 – 2013, prípadne aj po skončení programového obdobia. Aktivity sa
delia do 4 základných skupín:
A. Rozpracované, neukončené investičné akcie z roku 2007
B. Návrh nových investičných akcií na roky 2008-2010 - investor mesto.
C. Návrh nových investičných akcií na roky 2008-2010 – investorom nie je mesto.
D. Najnutnejšie opravy a údržba objektov, stavieb, verejných priestranstiev v majetku mesta,
ktoré podmieňujú dodržiavanie všeobecných technických podmienok pre užívanie, podmienok
ochrany životného prostredia a bezpečnosti užívania.
A. Rozpracované, neukončené investičné akcie z predchádzajúcich období, u ktorých je
investorom mesto:
ZŠ – Centrum I: Ukončiť rekonštrukciu strechy – odstránenie havarijného stavu
vodotesnej izolácie so zateplením stropov, s potrebou finančných zdrojov cca 2 060 000,- Sk
Rekonštrukcia kúpaliska: Bolo by potrebné dobudovať:
1. Plážové volejbalové ihrisko – cca 150 tis. Sk
2. Spevnené chodníky, vysadenie stromov a kríkov – cca 300 tis. Sk
3. Doplnenie detského ihriska drobnou architektúrou – 100 tis. Sk
Rekonštrukcia námestia: Dobudovanie námestia v CMZ a úpravy komunikácií na Ul.
M. R. Štefánika a na Ul. Francisciho od ulice Rum. Armády po Ul. Hlavnú – cca 4,5 mil. Sk
Nová komunikácia v CMZP: Pripraviť návrh pre realizáciu cesty v CMZ medzi Ul.
Hlavnou a Ul. Baníckou podľa ÚPD-CMZ o dĺžke cca 150 m. Celková suma potrebná na
prípravu realizácie vrátane technického vybavenia predstavuje 4350 tis. Sk.
Budova MsÚ: Neodkladne uskutočniť údržbu a opravu fasády a strechy (700 tis. Sk).
Tiež je potrebné z dôvodu zabezpečenia dostatočných adiministratívnych priestorov uskutočniť aj
prestavbu vnútorných priestorov, čo si vyžaduje čiastku cca 300 tis. Sk.
Petrivalského vila: Prenájom budovy pre externú organizáciu, resp. FO/PO za účelom
zabezpečenia občianskej vybavenosti pre obyvateľov mesta. Odhadované náklady na stavebné
úpravy len existujúcej stavby predstavujú čiastku cca 2,3 mil. Sk. Ak sa bude pripravovať aj
prístavba, na jej realizáciu bude potrebných cca 4,5 mil. Sk.
Dom smútku: Stavba sa nachádza v stave, ktorý je potrebné riešiť v čo najkratšom
horizonte, aby sa predišlo ohrozeniu prevádzky. Uvažuje sa s investíciou cca 800 tis. Sk.
Rutinná a štandardná údržba: Schválené finančné požiadavky nepokryli potreby
štandardnej údržby na kultúrnom dome v Hačave a Polome. Pri návrhu rozpočtu je potrebné
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prehodnotiť využívanie objektov a plánovať rozsah prác. Uvedené stavby si vyžadujú potrebu
500 tis. Sk.
PD komunikácia CMZ: Uvedená komunikácia v súlade s ÚPD CMZ rieši prípravu
pozemkov pre výstavbu cca 5-6 bytových víl. Na vypracovanie PD je potrebných cca 400 tis. Sk.
Samotná realizácia si vyžaduje prostriedky v hodnote cca 4,15 mil. Sk.
Bytové domy – nižší štandard: Potreba prostriedkov na projektovú prípravu s kapacitou
30 rodín je cca 700 tis. Sk. Samotná realizácia si vyžaduje cca 20 mil. Sk.
Budova VÚB – prestavba na knižnicu: Celková potreba fin. zdrojov na uskutočnenie
prác v súlade s vypracovaným projektom je 5,8 mil. Sk.
B. Návrh nových investičných akcií na roky 2008-2010 - investor mesto.
Komunikácia z IBV na ul. 1. Mája: Projekčne pripraviť návrh na zriadenie miestnej
komunikácie z IBV od ul. Sineckej po ul. 1. Mája o dĺžke cca 300 m. Potreba finančných zdrojov
na projekt cca 130 tis. Sk. Predpokladaná potreba na realizáciu je cca 2,7 mil. Sk.
Opravy a rekonštrukcie komunikácií: Celková dĺžka miestnych komunikácií v meste
Hnúšťa je cca 17 km.
1. Ul. Mierová a Banícka, dĺžka cca 400 m, potreba fin. prostriedkov cca 2,4 mil. Sk
2. U. Š. M. Daxnera, dĺžka cca 350 m, potreba fin. prostriedkov cca 1,5 mil. Sk
3. Ul. Vansová, dĺžka cca 900 m, potreba fin. prostriedkov 4,5 mil. Sk
4. Ul. Klokočova, dĺžka cca 430 m, potreba fin. prostriedkov cca 2,5 mil. Sk
5. Ul. M. R. Štefánika od Ul. Hlavnej po tok rieky Rimavy s plochou 1600 m2 , potreba fin.
prostriedkov cca 1,3 mil. Sk.
Celková potreba finančných prostriedkov pre uskutočnenie opráv a rekonštrukcií
komunikácií predstavuje finančnú čiastku cca 12,2 mil. Sk. Skvalitnenie povrchu vozoviek
podmieňuje zníženie súčasných hodnôt znečisťovania ovzdušia polietavým prachom.
Rozšírenie cintorína: Príprava rozšírenia cintorína si vyžaduje nasledovné zdroje:
- Projekt + geodetické zameranie – 300 tis. Sk
- Výkup pozemkov – 4 mil. Sk
- Odvody za záber poľnohospodárskej pôdy – 1,7 mil. Sk
- Oplotenie, príprava územia (prístupové komunikácie) – 2 mil. Sk
- Celková hodnota požadovaných finančných prostriedkov 8 mil. Sk. Z dôvodu zabezpečenia
dostatočnej kapacity hrobových miest je potrebné pripraviť rozšírenie cintorína tak, aby od
roku 2010 bolo možné začať pochovávanie v novom cintoríne.
Údržba miestnych komunikácií: Opravy výtlkov na cestách a chodníkoch si každoročne
vyžadujú vykonanie prác za cca 250-300 tis. Sk
Skládka TKO: Existujúca skládka nemá vyhovujúce odizolovanie dna v súlade
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s novelizovanými predpismi. Už dnes je potrebné konštatovať, že nie je reálne zabezpečenie
projektovej prípravy a realizácia rozšírenia skládky TKO do 12/2008 z dôvodu dodržania
stanovených lehôt stavebného zákona a zákona o verejnom obstarávaní. Projektová príprava si
vyžaduje fin. prostriedky vo výške cca 400 tis. Sk. Realizácia stavby vrátane nového zberného
auta cca 20 mil. Sk. Celkom cca 20,4 mil. Sk
Pešia zóna – Nábrežie Rimavy: Mesto má v pláne zabezpečiť projekt pre realizáciu pešej
zóny. Potreba finančných zdrojov cca 150 tis. Sk a následne uskutočniť realizáciu, ktorá si bude
vyžadovať finančné prostriedky v sume cca 2 mil. Sk. Potreba celkom cca 2,15 mil. Sk.
Dopravné značenie: V súčastnoti by bolo potrebné prehodnotiť a aktualizovať pasport
a následne doplniť chýbajúce značenie v meste. Predpoklad na doplnenie a obnovu dopravného
značenia predstavuje čiastku 80 tis. Sk.
C. Návrh nových investičných akcií – investor nie je mesto
Úpravy miestnych potokov: Potrebné je uskutočniť úpravy jestvujúcich neupravených
prítokov zo Sinca do toku Rimavy, ako aj rozsiahle opravy a rekonštrukcie v minulosti
upravených potokov. Povodňové situácie treba riešiť prevažne v lokalitách Kotlište, Kolónia,
IBV. Dlhodobo nie sú riešené opravy regulovaných potokov v miestnej časti Hačava a Likier.
Ochrana pred povodňami si vyžaduje spracovanie projektov s návrhom technických
a organizačných opatrení. Potreba finančných zdrojov na riešenie protipovodňových opatrení
pred vypracovaním projektov pre jednotlivé lokality sa odhadujú na 20 mil. Sk.
Rekonštrukcia kanalizácie: V meste nie sú dobudované kanalizačné zberače s
prepojením na jestvujúcu ČOV, čím dochádza k značnému znečisťovaniu vodného toku Rimavy
priamym vypúšťaním splaškových vôd bez vyčistenia. V súčasnosti nie je vybudovaná
vyhovujúca kanalizačná sieť s prepojením na ČOV v nasledovných lokalitách mesta:
1. Územie od Ul. Klokočovej smerom na Klenovec – vybudovanie kanalizačných zberačov
o dĺžke cca 2500 m s prepojením na ČOV, čo si vyžaduje cca 25 mil. Sk
2. Územie na Ul. Hlavnej od mosta nad Rimavou smerom na Tisovec – vybudovanie
kanalizačného zberača o dĺžke cca 500 m, potreba cca 5 mil. Sk
3. Odvedenie splaškových vôd mimo areálu SlZ z miestnej časti Kolónia o dĺžke cca 1200 m
s potrebou fin. zdrojov 12 mil. Sk.
4. Vybudovanie kanalizačného zberača v miestnej časti Likier s dĺžkou cca 800 m, fin. potreba
cca 8 mil. Sk
Celková potreba finančných zdrojov na dobudovanie vyhovujúceho stavu odvádzania
splaškových vôd v uvedenom rozsahu si vyžaduje cca 50 mil. Sk.
Preložka štátnej cesty: Preložka štátnej cesty II. triedy z Rim. Soboty na Tisovec. Táto
investičná akcia je už dlhodobo zakotvená v ÚPD vyššieho územného celku. Stavba v dĺžke cca
3,5 km si vyžaduje náklady cca 500 mil. Sk.
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Rekonštrukcia centrálnej kotolne: V roku 2008 je plánované ukončenie realizácie
kotolne na spaľovanie biomasy. Predpokladané náklady stavby predstavujú hodnotu cca 30 mil.
Sk
D. Návrh najnutnejších opráv a rekonštrukcií existujúcich stavieb v majetku mesta, ktoré
nie sú uvedené v predošlých bodoch:
Most cez Rimavu – Hačava: Doplniť zábradlia a obnoviť nátery v hodnote cca 25 tis. Sk
Most cez Rimavu – Likier: Detto ako v bode 4.3 – cca 25 tis. Sk
Lavica cez Rimavu – Ul. Železničná: Detto ako bod 4.3 – cca 10 tis. Sk
Detské dopravné ihrisko: Zabezpečenie opravy a doplnenie oplotenia, dopravného
značenia po upresnení pôvodného projektu na dnešné podmienky. Obnoviť jeho prevádzku
a využívanie. Finančná náročnosť cca 450 tis. Sk.
Kultúrny dom Hnúšťa: Obnoviť maľby interiéru s nákladmi cca 450 tis. Sk
Letné kino: Oprava osvetlenia, oplotenia, rekonštrukcia sociálnych zariadení, doplnenie
lavičiek a ostatných prvkov, ktoré podmieňujú uskutočňovanie spoločenských podujatí. Finančné
zdroje v hodnote cca 700 tis. Sk.
Verejné WC: Kompletná rekonštrukcia vnútorného vybavenia zdravotechniky,
elektroinštalácie, kúrenia, povrchových úprav stien a podláh, maľba fasády a oprava strechy.
Finančné prostriedky v hodnote cca 500 tis. Sk. Bez rekonštrukcie nespĺňa objekt podmienky na
prevádzku.
Kultúrny dom Polom: Stavba si vyžaduje uskutočnenie náteru strechy, opravu vodovodu
a vonkajšieho WC. Investícia v hodnote 80 tis. Sk.
Kultúrny dom Hačava: Z dôvodu zabezpečenia hygienických podmienok prevádzky si
stavba vyžaduje obnovu vnútorných malieb a rekonštrukciu vodovodu a vybavenia sociálnych
zariadení. Uvedené práce predstavujú finančnú potrebu cca 400 tis. Sk.
Chodníky Ul. 1 Mája: Pripraviť projekt a následne zrealizovať chodník po jednej strane
cesty od starej benzínovej stanice po tok rieky Rimavy smerom na Klenovec. Potreba finančných
zdrojov cca 3 mil. Sk.
Rekonštrukcia budovy – pohrebné služby: Stavba si vyžaduje uskutočnenie
rekonštrukcie s cieľom efektívnejšieho ďalšieho využívania. Cieľom prestavby je zriadenie
dvoch samostatných obchodných jednotiek s osobitnými vstupmi z Ul. Hlavnej, uskutočnenie
kompletných opráv vnútorných priestorov (výmena podláh, úpravy kúrenia, výmena stolárskych
priečok atď.), oprava strešnej krytiny, úpravy a maľby fasády. Predpokladané investičné náklady
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by mali byť cca 1,2 mil. Sk.
Oprava administratívnej budovy TS: Z dôvodu značného narušenia obvodového plášťa
stavby je potrebné obnoviť drevený obvodový plášť do výšky cca 60 cm nad terénom, ďalej
obnoviť okapový chodník okolo stavby. Predpokladaná fin. potreba cca 100 tis. Sk.
Garáže TS: Obnova náterov v sume cca 30 tis. Sk.

7.3.2 Plánované aktivity pre jednotlivé oblasti
Aktivity v oblasti hospodárstvo:
1. rozšíriť poskytované dopravné služby
2. zabezpečiť kvalifikovanú pracovnú silu
3. zabezpečiť vhodné priestory
4. administratívne zabezpečenie zo strany mesta
5. spolupráca s mestom
6. dobudovanie cestnej infraštruktúry
7. šírenie osvety na podporu rozvoja mesta
8. spracovanie podnikateľských zámerov za účelom získania finančných prostriedkov
9. rozvoj malého a stredného podnikania v meste
10. vytváranie nových pracovných príležitostí
11. zatraktívnenie pracovného prostredia
12. zabezpečenie obyvateľstvu uspokojenie ich potrieb
13. zabránenie odchodu kvalifikovanej pracovnej sily
14. motivácia potenciálnych zamestnancov zlepšenými platovými podmienkami
15. podpora domáceho malého a stredného podnikania
16. spolupráca podnikateľských subjektov so školami
17. aktívna politika mesta pri uplatnení sa obyvateľov na trhu práce

Aktivity v oblasti školstvo:
1. rekonštrukcia budov materských, základných, stredných škôl (výmena okien, dverí,
podláh, zateplenie fasády, výmena obvodových plášťov, striech, ústredného kúrenia,
elektrorozvodov, vodovodov a pod.)
2. obstaranie a modernizácia vnútorného vybavenia škôl (učebné pomôcky, lavice, IKT
vybavenie, výmena nábytku, zariadenia kuchyne, didaktická technika, výmena
vodovodných batérií a. i.)
3. vonkajšie úpravy areálu škôl (záhrady, detské ihriská, oplotenie)
4. výstavba, prípadne rekonštrukcia ihrísk, spojovacích častí školských objektov
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5. rekonštrukcia sociálnych zariadení
6. modernizácia šatní (úložných priestorov pre žiakov)
7. prístavba, nadstavba odborných učební
8. rekonštrukcia kanalizácie
9. modernizácia osvetlenia
10. modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

Aktivity v oblasti sociálne zabezpečenie:
1. zriadenie terénnych ambulantných služieb
2. zamestnať kvalifikovaného sociálneho pracovníka v oblasti sociálnej práce, resp.
pracovníka, ktorý bude poskytovať poradenstvo pre zdravotne postihnutých a mládež
3. zriadenie zariadenia sociálneho poradenstva (výstavba alebo rekonštrukcia)
4. zriadenie denného stacionára pre seniorov
5. zriadenie azylového domu pre bezdomovcov (najbližšie zariadenie je v Klenovci)
6. rekonštrukcia DEDESO – denný detský stacionár (výmena okien, podláh a kúrenia,
elektrorozvodov, vodoinštalácie, rekonštrukcia sociálnych zariadení, šatní, sprchy,
modernizácia vnútorného vybavenia – špeciálny nábytok pre telesne postihnutých,
kompenzačné pomôcky
7. realizácia vonkajších úprav – preliezky, lavičky, oplotená záhrada – obnova, vybudovanie
altánku a pod.
8. transformácia DEDESO na zariadenie, ktoré bude poskytovať služby pre deti a dospelých
so zdravotným postihnutím (v súčasnosti poskytuje služby len pre deti do 18 rokov)
9. vzdelávanie pre deti so zdravotným postihnutím – po dovŕšení určitého veku
10. zriadenie chráneného bývania pre zdravotne postihnutých a s tým súvisiace zamestnanie
osoby v tomto zariadení ako asistent (asistenčná služba)
11. vytváranie bezbariérových prístupov do všetkých zariadení
12. vybudovanie Domu sociálnych služieb a Domova dôchodcov
13. rekonštrukcia Domu s opatrovateľskou službou (hlavne výťahy)
14. vybudovanie centra hygieny pre sociálne slabších obyvateľov
15. vybudovanie bytov nižšieho štandardu pre sociálne slabé vrstvy
Aktivity v oblasti kultúry, športu a cestovného ruchu:
oblasť kultúry:
1. rekonštrukcia objektov zapísaných v Zozname kultúrnych pamiatok SR
2. rekonštrukcia Petrivalského vily
3. rekonštrukcia Domu pamätného revol. NV s pamätnou tabuľou
4. rekonštrukcia pohrebnej kaplnky v Hnúšti
5. úprava historického centra mesta vrátane výsadby zelene
6. rekonštrukcia prírodného amfiteátru
7. rekonštrukcia kultúrneho domu, kina
8. zabezpečenie zvukovej techniky potrebnej na ozvučenie kultúrnych a iných podujatí
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9. obstaranie IKT vybavenia do kultúrneho domu
10. rekonštrukcia dom smútku a rozšírenie cintorína
oblasť športu:
1. rekonštrukcia športovísk nachádzajúcich sa v areáli MŠ, ZŠ, SŠ
2. rekonštrukcia a vybavenie existujúcich telocviční pri ZŠ, SŠ
3. výstavba viacúčelových športovísk v meste a mestských častiach
4. výstavba krytej plavárne a letného kúpaliska
5. zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre športové oddiely
6. rekonštrukcia futbalového ihriska, tribúny a sociálnych zariadení

oblasť cestovného ruchu:
1. zriadenie informačného centra a zabezpečenie jeho vnútorného vybavenia pre potreby
cestovného ruchu
2. vyznačenie cyklistických trás
3. zriadenie a vyznačenie náučno-poznávacieho turistického chodníka
4. propagácia mesta za účelom zviditeľnenia mesta a jeho okolia
5. nadviazanie spolupráce s agentúrami pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu
Aktivity v oblasti životné prostredie:
1. vybudovanie skládky TKO
2. realizácia úprav miestnych potokov - úpravy jestvujúcich neupravených prítokov zo Sinca
do toku Rimavy, Povodňové situácie treba riešiť prevažne v lokalitách Kotlište, Kolónia,
IBV. Dlhodobo nie sú riešené opravy regulovaných potokov v miestnej časti Hačava
a Likier
3. rekonštrukcia kanalizácie - v meste nie sú dobudované kanalizačné zberače s prepojením
na jestvujúcu ČOV
Aktivity v oblasti technická infraštruktúra:
1. rekonštrukcia námestia
2. opravy a rekonštrukcie komunikácií
3. rekonštrukcia budovy MSÚ (oprava fasády, strechy)
4. rekonštrukcia Petrivalského vily
5. rekonštrukcia Domu smútku
6. výstavba bytových domov
7. prestavba budovy VÚB na knižnicu
8. údržba miestnych komunikácií
9. realizácia Pešej zóny- Nábrežie Rimavy
10. zabezpečiť dopravné značenie
11. preložka štátnej cesty
12. rekonštrukcia centrálnej kotolne
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V ROZVOJOVÁ STRATÉGIA
V predchádzajúcich častiach programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta sme sa
zaoberali SWOT analýzou, ktorá nám predkladá základný obraz o meste a je východiskom pre
stanovenie vízie, to znamená stavu, v akom sa bude mesto nachádzať z pohľadu dlhodobého
plánovania. Následne boli identifikované hlavné problémy mesta Hnúšťa v jeho jednotlivých
oblastiach, z ktorých boli vypracované stromy problémov. Cieľom tejto časti je vytvorenie
rozvojovej stratégie nadväzujúcej na spracované swot analýzy a stromy problémov, ktorá by
prostredníctvom určenia potrebných opatrení a aktivít smerovala mesto k naplneniu všetkých
čiastkových a globálneho strategického cieľa.
Cieľom rozvojovej stratégie je vybudovať príťažlivé mesto pre vlastných obyvateľov ako
aj návštevníkov mesta, zlepšiť súčasný stav životného prostredia, životnú úroveň vytvorením
nových pracovných miest príchodom nových domácich aj zahraničných investorov, čím sa
posilní miestna ekonomika. K naplneniu vytýčených cieľov je potrebné určiť si priority, ktoré sú
pre rozvoj mesta záväzné a následne určiť opatrenia a aktivity, ktoré je potrebné realizovať
v záujme naplnenia stanovených priorít a cieľov. Na základe zistenej situácie v meste sa určili
nasledovné ciele a priority, opatrenia a aktivity.
Globálnym strategickým cieľom mesta je zastaviť hospodárske a sociálne zaostávanie
mesta a čo najskôr nastúpiť na takú cestu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorá smeruje ku
stálemu znižovaniu disparity medzi mestom a ostatnými mestami a Slovenskom ako celkom
v ekonomickej oblasti, sociálnej dynamike, ekologickej rovnováhe a celkovej kvalite života.
Okrem neho má mesto Hnúšťa identifikované strategické ciele pre jednotlivé oblasti samostatne
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a tiež špecifické ciele smerujúce k naplneniu strategických cieľov.
Strategický cieľ pre oblasť hospodárstva: skvalitnenie podnikateľského prostredia,
zvýšenie konkurencieschopnosti a životnej úrovne obyvateľov
Strategický cieľ pre oblasť školstva a vzdelávania: zvýšenie vzdelanostnej úrovne v
Hnúšti
Strategický cieľ pre oblasť sociálneho zabezpečenia: skvalitnenie sociálnych služieb a
služieb sociálnej kurately
Strategický cieľ pre oblasť kultúry: posilnenie kultúrneho potenciálu v meste a regióne
Strategický cieľ pre oblasť technickej infraštruktúry: zlepšenie stavu technickej
infraštruktúry v meste Hnúšťa
Strategický cieľ pre oblasť životného prostredia, krajiny a prírodných zdrojov:
skvalitnenie životného prostredia zlepšením stavu odpadového hospodárstva

Kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja
Potreba určenia kľúčových disparít a hlavných faktorov rozvoja je daná nevyhnutnosťou
zabezpečenia čo najvyššej adresnosti programového dokumentu. Určenie kľúčových disparít
a hlavných faktorov rozvoja vychádza zo SWOT analýzy, spresňuje smerovanie podpory na
odstránenie alebo zmiernenie koherentne usporiadaných disparít s využitím faktorov rozvoja.
Na základe vykonaných analýz silných a slabých stránok, príležitosti a ohrození boli
urobené špecifické analýzy disparít a faktorov ďalšieho rozvoja pre oblasti:
•
•
•
•
•
•

Hospodárstvo
Školstvo a vzdelávanie
Sociálne zabezpečenie
Kultúra
Technická infraštruktúra
Životné prostredie

Kľúčové disparity pôsobia na počet slabých stránok v oblasti ekonomického rozvoja,
školstva a vzdelávania, sociálneho zabezpečenia, kultúry, technickej infraštruktúry a životného
prostredia v meste a regióne. Aj keď sa im nebude dať vyhnúť, treba s nimi rátať a snažiť sa
znížiť pôsobenie týchto ohrození v jednotlivých oblastiach. Pri aplikácií disparít je potrebné
aplikovať opatrenia na využitie silných stránok tak aby sa eliminovali slabé stránky.
Hlavné faktory rozvoja sú pozitívne ovplyvňované počtom príležitosti a na ich základe
dochádza k napĺňaniu vízii v ekonomickej a hospodárskej oblasti v oblasti školstva
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a vzdelávania, sociálneho zabezpečenia, kultúry, technickej infraštruktúry ako aj oblasti
životného prostredia.

Ciele a priority
Ciele tvoria hierarchický usporiadanú štruktúru, na ktorej vrchole sa nachádza globálny
strategický cieľ mesta Hnúšťa, ktorý pozostáva zo strategických cieľov pre jednotlivé oblasti.
V záujme dosiahnutia strategických cieľov je nevyhnutné rozčleniť si tieto na menšie ciele –
špecifické resp. priority. K naplneniu priorít a teda aj cieľov strategických smeruje realizácia
opatrení pozostávajúcich z čiastkových aktivít. Opatrenia predstavujú súhrn aktivít pomáhajúcich
realizovať priority. Je potrebné, aby definícia priorít zohľadňovala skutočnosť, že každá priorita
vyžaduje jasné kvalifikovateľné a merateľné ukazovatele. Naplánovanie aktivít znamená
vypracovať akčný plán mesta Hnúšťa (v akom časovom horizonte a aké aktivity mesto plánuje
realizovať).
V nasledujúcich tabuľkách prinášame prehľad strategických cieľov, priorít (špecifické
ciele), opatrení a aktivít, ktoré plánuje mesto v jednotlivých oblastiach realizovať (hospodárstvo,
školstvo a vzdelávanie, sociálne zabezpečenie, kultúra, technická infraštruktúra, životné
prostredie, krajina a prírodné zdroje).

1 Hospodárstvo
1.1 Kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja: Hospodárstvo
Hospodárstvo
Kľúčové disparity
Hlavné faktory rozvoja
• Málo podnikateľských príležitosti
• Plánovaná finančná podpora vlády
v meste
samospráve a podnikateľom
• Nedostatočná miera tvorby
• Medzinárodné programy spolupráce
finančných zdrojov u fyzických osôb
• Medzinárodné letisko Sliač
• Chýbajúca komplexná ponuka služieb
• Zvýšený záujem zahraničných
a produktov cestovného ruchu pre
investorov
rôzne cieľové skupiny návštevníkov
• Výhodná geografická poloha v centre
• Slabá spolupráca s cestovnými
kraja
kanceláriami
• Dlhoročná tradícia a relatívne
• Úbytok vysokokvalifikovanej
rozvinutá materiálno-technická
pracovnej sily z mesta a regiónu
základňa cestovného ruchu
• Silná konkurencia iných miest
• Existencia voľných plôch vhodných
a regiónov
pre budovanie priemyselného parku
• Nízka kúpyschopnosť obyvateľstva
• Existencia siete podporných,
mesta a regiónu
poradenských a profesných inštitúcií
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•
•
•
•
•
•

Nízka kvalita a nevyhovujúca
štruktúra ubytovacích zariadení
Nízka technologická a technická
úroveň výroby
a konkurencieschopnosť výrobkov
Nevyužitý potenciál mesta a regiónu
Vysoká miera nezamestnanosti
rizikových skupín na celkovej miere
nezamestnanosti
Starnutie obyvateľstva a s tým
súvisiaca veková nevyváženosť
v špecifických profesiách
Nedostatok finančných prostriedkov
potrebných na rozvoj odvetví
hospodárstva v meste a blízkom
regióne

•

•

•
•
•
•
•
•

a konzultačných centier
Zvyšovanie atraktivity
podnikateľského prostredia
podporujúci hospodársky rast a prísun
investícii
Existujúci rastový potenciál a dobré
východiska pre rozvoj
konkurencieschopnosti v oblasti
cestovného ruchu sa vidieckeho
turizmu
Existujúci nehmotný potenciál
cestovného ruchu v meste regióne
Rozvoj zaujímavých akcii i atrakcií
v meste a regióne
Rozvoj mesta a regiónu
prostredníctvom realizácie miestnej
stratégie rozvoja
Zlepšenie podpory rozvoja
a propagácie cestovného ruchu
Vhodne stavebné pozemky
napomáhajúce rozvoju malého
a stredného podnikania
Ďalšie vylepšovanie fungovania trhu
práce a zvyšovanie účinnosti aktívnej
politiky zamestnanosti
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1.2 Ciele a priority Hospodárstvo
Ciele
1. skvalitnenie podnikateľského prostredia,
zvýšenie konkurencieschopnosti a životnej
úrovne obyvateľov

Priority
1.1 zabezpečenie prílevu domácich
a zahraničných investorov
1.2 zvýšenie životnej úrovne a zamestnanosti
obyvateľstva
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1.3 Opatrenia a aktivity Hospodárstvo
Opatrenia
Aktivity
1.1.1 Vytvorenie vhodných podnikateľských 1.1.1.1 rozšíriť poskytované dopravné služby
podmienok a podpora podnikateľských aktivít 1.1.1.2 zabezpečiť kvalifikovanú pracovnú
silu
1.1.1.3 zabezpečiť vhodné priestory
1.1.1.4 administratívne zabezpečenie zo
strany mesta
1.1.1.5 spolupráca s mestom
1.1.1.6 šírenie osvety na podporu rozvoja
mesta
1.1.1.7 spracovanie podnikateľských zámerov
za účelom získania finančných prostriedkov
1.1.1.8 rozvoj malého a stredného podnikania
v meste
1.1.2 podpora obyvateľstva pri uplatnení sa na 1.1.2.1 vytváranie nových pracovných
trhu práce
príležitostí
1.1.2.2 zatraktívnenie pracovného prostredia
1.1.2.3 zabezpečenie obyvateľstvu
uspokojenie ich potrieb
1.1.2.4 zabránenie odchodu kvalifikovanej
pracovnej sily
1.1.2.5 motivácia potenciálnych
zamestnancov zlepšenými platovými
podmienkami
1.1.2.6 podpora domáceho malého a stredného
podnikania
1.1.2.7 spolupráca podnikateľských subjektov
so školami
1.1.2.8 aktívna politika mesta pri uplatnení sa
obyvateľov na trhu práce
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2 Školstvo a vzdelanie
2.1 Kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja: Školstvo a vzdelanie
Školstvo a vzdelanie
•

•
•
•
•
•

Kľúčové disparity
Nízky podiel výdavkov na rozvoj
ľudských zdrojov a nedostatočné
využívanie potenciálu IKT vo
vzdelávacom procese
Nedostatočný počet občanov
zapojených do celoživotného
vzdelávania
Zastaranosť školských budov
a vnútorného vybavenia škôl
Nedostatočná vzdelanostná úroveň
marginalizovaných rómskych
komunít

•
•
•
•
•

Hlavné faktory rozvoja
V meste existuje dostatočný počet
všetkých typov škôl v dostatočnej
štruktúre
Dobrá dostupnosť všetkých
vzdelávacích zariadení,
Pozitívny vývoj vzdelanostnej
štruktúry ekonomicky aktívnych
obyvateľov
Modernizácia vzdelanostnej základne
Racionalizácia siete škôl a s tým
súvisiaca vyššia efektivita využitia
finančných zdrojov na infraštruktúru
vzdelávania

Nedostatok finančných prostriedkov
na ďalší rozvoj školstva a vzdelávania

2.2 Ciele a priority Školstvo a vzdelávanie
Ciele
1. zvýšenie vzdelanostnej úrovne v Hnúšti

Priority
1.1. zvýšenie záujmu obyvateľstva o štúdium
na školách

2.3 Opatrenia a aktivity Školstvo a vzdelanie
Opatrenia
1.1.1 zlepšenie podmienok výchovnovzdelávacieho procesu

Aktivity
1.1.1.1 rekonštrukcia budov predškolských a
školských zariadení
1.1.1.2 modernizácia vnútorného vybavenia
zariadení
1.1.1.3 realizovať vonkajšie úpravy (výstavba
ihriska a pod.)
1.1.1.4 príprava projektov za účelom získania
financií
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1.1.1.5 premena tradičnej školy na modernú
(zmena vyučovacieho procesu)
1.1.1.6 zabránenie odchodu kvalifikovaných
pedagógov
1.1.1.7 zriadenie špeciálnych odborných
učební
1.1.2 riešenie otázky vzdelanosti u
marginalizovanej rómskej komunity

1.1.2.1 efektívna práca s rómskou populáciou
1.1.2.2 motivácia prostredníctvom
mimoškolských aktivít realizovaných
v zariadeniach
1.1.2.3 šírenie osvety medzi príslušníkmi
rómskej populácie
1.1.2.4 pomoc príslušníkom marginalizovanej
rómskej komunity pri uplatnení sa na trhu
práce
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3 Sociálne zabezpečenie
3.1 Kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja: Sociálne zabezpečenie
•
•

•

•
•
•
•
•

Sociálne zabezpečenie
Kľúčové disparity
Hlavné faktory rozvoja
Zatváranie zdravotníckych zariadení
• Pôsobenie Európskeho sociálneho
a nedostatočná sieť zariadení
fondu
sociálnych služieb
• Programy podporujúce medzinárodnú
Nepriaznivý zdravotný stav
spoluprácu
obyvateľstva v dôsledku štruktúry
• Silné zastúpenie mimovládnych
priemyslu v regióne a zmeny
občianskych združení
štruktúry ochorení
• Skúsenosti a profesionalita ľudí, ktorí
Nedostatočné zabezpečenie
v tejto oblasti pracujú
finančnými prostriedkami od štátu na
• Dostatok Rómskych lídrov v meste
presun kompetencií zo štátu na
• Vytváranie verejno-právnych
samosprávu v oblasti sociálnej
a cezhraničných partnerstiev
pomoci
• Odstránenie systémových
Nedostatočná flexibilita
nedostatkov systému sociálnych vecí
zabezpečovania potrieb špecifických
a zvyšovanie kvality a efektívnosti
cieľových skupín
v oblasti sociálnych vecí
Nedostatočná profesionalita sociálnej
• Podpora sociálnej inklúzie
práce
marginalizovaných skupín a ich
Neefektívne využívanie existujúceho
uplatnenia na trhu práce
potenciálu ľudských zdrojov
v sociálnej oblasti
Vysoký podiel dlhodobo
nezamestnaných z celkového počtu
nezamestnaných
Nedostatok finančných prostriedkov
na ďalší rozvoj zdravotníctva a sieť
sociálnych služieb

3.2 Ciele a priority Sociálne zabezpečenie
Ciele
1. skvalitnenie sociálnych služieb a služieb
sociálnej kurately

Priority
1.1. zabezpečenie kvalitnejších a nových
sociálnych služieb

3.3 Opatrenia a aktivity Sociálne zabezpečenie
Opatrenia
Aktivity
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1.1.1 zvýšenie úrovne existujúcich zariadení
poskytujúcich sociálne služby

1.1.1.1 rekonštrukcia budov sociálnych
zariadení
1.1.1.2 príprava projektov na získanie financií
1.1.1.3 obstaranie nového vybavenia do
sociálnych zariadení
1.1.1.4 transformácia „DEDESO“ na
zariadenie aj pre dospelých

1.1.2 rozšírenie sociálnych služieb v meste

1.1.2.1 výstavba chýbajúcich sociálnych
zariadení (zariadenie soc. poradenstva, DSS,
azylový dom pre bezdomovcov, Domov
dôchodcov)
1.1.2.2 zriadenie terénnych ambulantných
služieb
1.1.2.3 zabezpečenie vzdelávania pre deti so
zdravotným postihnutím
1.1.2.4 vybudovanie bytov nižšieho štandardu

4 Kultúra, šport a cestovný ruch
4.1 Kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja: Kultúra, šport a cestovný ruch
Kultúra, šport a cestovný ruch
Kľúčové disparity
Hlavné faktory rozvoja
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•
•
•
•
•
•

Nedostatočná údržba a obnova
historických objektov a kultúrnych
pamiatok
Nedostatočná úroveň využitia služieb
cestovného ruchu
Nízka kvalita služieb v oblasti
cestovného ruchu
Nedostatočná prezentácia mesta
v zahraničí
Nekoordinovaný spoločný postup
subjektov pôsobiacich v oblasti
kultúry
Nedostatok finančných prostriedkov
na ďalší rozvoj kultúry a športu

•
•
•
•
•

Veľký počet ľudí a inštitúcií
pôsobiacich v kultúre ako potenciál
pre rozvoj ponuky pre cestovný ruch
Kultúrno historický potenciál mesta
a regiónu
Spoločný postup mesta a regiónu pri
prezentácií kultúrno historického
potenciálu
Modernizácia kultúrnej a športovej
základne

4.2 Ciele a priority kultúra, šport a cestovný ruch
Ciele
1. posilnenie kultúrneho potenciálu mesta
a regiónu
2. rozvoj a propagácia športu v meste
3. rozvoj a propagácia cestovného ruchu v
meste

Priority
1.1. zvýšenie úrovne kultúrnej činnosti v
meste
2.1 posilnenie športovej činnosti a zdravého
spôsobu života
3.1 zvýšenie atraktivity prostredia
a potenciálu mesta v oblasti cestovného ruchu

4.3 Opatrenia a aktivity kultúra, šport a cestovný ruch
1.1.1

Opatrenia
zlepšenie technického stavu
kultúrnych objektov

Aktivity
1.1.1.1 rekonštrukcia objektov zapísaných
v Zozname kultúrnych pamiatok SR
1.1.1.2 rekonštrukcia Petrivalského vily
1.1.1.3 rekonštrukcia Domu pamätného revol.
NV s pamätnou tabuľou
1.1.1.4 rekonštrukcia pohrebnej kaplnky
v Hnúšti
1.1.1.5 úprava historického centra mesta
vrátane výsadby zelene
1.1.1.6 rekonštrukcia prírodného amfiteátru
1.1.1.7 rekonštrukcia kultúrneho domu, kina
1.1.1.8 obstaranie IKT vybavenia do
kultúrneho domu
1.1.1.9 rekonštrukcia dom smútku a rozšírenie
cintorína
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1.1.2 skvalitnenie podmienok pre rozvoj
športu

1.1.2.1 rekonštrukcia športovísk
nachádzajúcich sa v areáli MŠ, ZŠ, SŠ
1.1.2.2 rekonštrukcia a vybavenie existujúcich
telocviční pri ZŠ, SŠ
1.1.2.3 výstavba viacúčelových športovísk
v meste a mestských častiach
1.1.2.4 výstavba krytej plavárne a letného
kúpaliska
1.1.2.5 zabezpečenie materiálno-technického
vybavenia pre športové oddiely
1.1.2.6 rekonštrukcia futbalového ihriska,
tribúny a sociálnych zariadení

1.1.3 využitie prírodného a kultúrneho
potenciálu mesta a regiónu

1.1.3.1 zriadenie informačného centra
a zabezpečenie jeho vnútorného vybavenia
pre potreby cestovného ruchu
1.1.3.2 vyznačenie cyklistických trás
1.1.3.3 zriadenie a vyznačenie náučnopoznávacieho turistického chodníka
1.1.3.4 propagácia mesta za účelom
zviditeľnenia mesta a jeho okolia
1.1.3.5 nadviazanie spolupráce s agentúrami
pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu

5 Technická infraštruktúra
5.1 Kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja: Technická infraštruktúra
Technická infraštruktúra
Kľúčové disparity
Hlavné faktory rozvoja
• Chýbajúca dobudovaná technická
• Existencia rozsiahlej siete občianskej
a environmentálna infraštruktúra
vybavenosti, pamiatkového
a stavebného fondu
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•
•
•
•
•
•

Nízky podiel ciest vyšších tried
a nevyhovujúci technický stav cestnej
infraštruktúry
Chýbajúci obchvat mesta
Kontinuálny nárast hustoty
automobilovej dopravy
Nedostatočné využitie už existujúcej
siete technickej infraštruktúry v meste
Nevysporiadané vlastnícke vzťahy
brzdiace rozvoj a dobudovanie
technickej infraštruktúry
Nedostatok finančných prostriedkov
na ďalší rozvoj v oblasti technickej
infraštruktúry

•
•

Nárast počtu osôb napojených na
verejný vodovod, rozvod plynu
a verejnú kanalizáciu
Možnosti rozvoja technickej
infraštruktúry k zabezpečeniu potrieb
obyvateľov mesta a regiónu

5.2 Ciele a priority Technická infraštruktúra
Ciele
1. zlepšenie stavu technickej infraštruktúry
v meste Hnúšťa

Priority
1.1. dobudovanie technickej infraštruktúry
vrátane rekonštrukcie priestranstiev
spoločenského významu

5.3 Opatrenia a aktivity Technická infraštruktúra
Opatrenia
1.1.1 dobudovanie technickej infraštruktúry

Aktivity
1.1.1.1 opravy a rekonštrukcie komunikácií
1.1.1.2 výstavba nových komunikácií
(preložka štátnej cesty)
1.1.1.3 údržba miestnych komunikácií
1.1.1.4 rozšírenie cintorína

1.1.2.1 rekonštrukcia námestia
1.1.2.2 rekonštrukcia Domu smútku
1.1.2.3 rekonštrukcia MsÚ
1.1.2.4 rekonštrukcia Petrivalského vily
1.1.2.5 prestavba budovy VÚB na mestskú
knižnicu
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1.1.2.6 rekonštrukcia centrálnej kotolne

6 Životné prostredie, krajina a prírodné zdroje
6.1 Kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja: Životné prostredie, krajina
a prírodné zdroje

•
•

Životné prostredie, krajina a prírodné zdroje
Kľúčové disparity
Hlavné faktory rozvoja
Nízky podiel využívania
• Zachovanie druhov a biotopov
obnoviteľných zdrojov energie
v meste a regióne
Nedostatočné napojenie niektorých
• Environmentálna politika
mestských časti na environmentálnu
podporujúca znižovanie negatívnych
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•
•
•
•
•
•
•
•

infraštruktúru
Nedostatočná úroveň
protipovodňovej ochrany
Nevyhovujúca kvalita vody
povrchových tokov
Nedostatky v separácií a spracovaní
odpadov
Existencia veľkých znečisťovateľov
ovzdušia v meste
Nedostatočné povedomie verejnosti
v oblasti ŽP
Nízky záujem občanov mesta
o ekologické problémy

•
•
•
•
•

vplyvov ekonomického rastu na
životné prostredie
Vhodný potenciál mesta a regiónu pre
využitie obnoviteľných zdrojov
energie
Čiastočne vybudovaná
environmentálna infraštruktúra
Vytvorenie podmienok pre
separovaný zber a likvidáciu odpadu
Rozvoj ekologického
poľnohospodárstva
Realizácia protipovodňových opatrení

Nedostatok finančných prostriedkov
na riešenie situácie v oblasti ŽP

6.2 Ciele a priority Životné prostredie, krajina a prírodné zdroje
Ciele
Priority
1. skvalitnenie životného prostredia zlepšením 1.1 zabezpečenie správneho nakladania s
stavu odpadového hospodárstva
odpadom

6.3 Opatrenia a aktivity Životné prostredie, krajina a prírodné zdroje
Opatrenia
1.1.1 podpora separácie odpadu

Aktivity
1.1.1.1 zintenzívniť informovanie ľudí
o potrebe separácie odpadu
1.1.1.2 spolupráca mesto – obyvateliapodnikateľské subjekty v oblasti narábania s
odpadom
1.1.1.3 osveta v oblasti odpadového
hospodárstva
1.1.1.4 zlepšenie podmienok pre separáciu
odpadov (dostatok kontajnerov a pod.)

1.1.2 dobudovanie infraštruktúry odpadového 1.1.2.1 odstránenie existujúcich divokých
hospodárstva
skládok
1.1.2.2 zabránenie vzniku nových divokých
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skládok
1.1.2.3 vytvorenie nových skládok
s dostatočnou kapacitou
1.1.2.4 zabránenie vypúšťaniu splaškových
vôd do potokov
1.1.2.5 dobudovanie kanalizačných zberačov
s napojením na ČOV
1.1.2.6 úprava miestnych potokov
1.1.2.7 informovanie obyvateľov
o nesprávnom nakladaní s odpadom

VI FINANČNÝ PLÁN
Indikatívny finančný plán špecifikuje pre každú prioritu a na každý rok finančný prídel.
Ide o finančný prídel plánovaný ako príspevok z každého fondu a podľa potreby aj z iných
finančných nástrojov, ako aj celkovú výšku verejných a odhadovaných súkromných zdrojov,
ktoré zodpovedajú podielu každého jednotlivého fondu.

1 Vlastné zdroje financovania, identifikovanie zdrojov použiteľných na rozvojové
zámery mesta
1.1 Pravidla pre zabezpečovanie zámerov PHSR mesta Hnúšťa
Pri zabezpečovaní sociálnych, ekonomických a iných priorít mesta sa mesto musí riadiť
zákonmi a všeobecne záväznými predpismi.
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Na realizáciu zámerov obsiahnutých v PHSR je možné okrem rozpočtových príjmov
použiť prostriedky mimo rozpočtových fondov, zisk z vlastnej podnikateľskej činnosti, návratné
zdroje financovania.
V súlade s platnou legislatívou mesto z vyššie uvedených prostriedkov spolu so zdrojmi
z prebytku rozpočtového hospodárenia môže mesto vytvoriť „ Peňažný fond mesta“.
Limity pre používanie výdavkov z rozpočtu mesta sú viazané na stabilitu a dlhodobú
rozpočtovú vyrovnanosť.

1.2 Možnosti financovania z rozpočtových a mimorozpočtových zdrojov
Mesto Hnúšťa v posledných rokoch nebolo orientované na masívne financovanie
investícií. V posledných dvoch rokoch sa zameralo na prípravu projektov a projektovej
dokumentácie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa mesto mohlo uchádzať o čerpanie finančných
prostriedkov zo štrukturálnych fondov EU v programovom období 2007-2013. Príprava
jednotlivých projektov je zahrnutá v časti Akčný plán.

2 Cudzie zdroje financovania
2.1 Nástroje štrukturálnych fondov
Pre doplnenie zdrojových potrieb na krytie rozvojových zámerov mesta Hnúšťa je
potrebné uvažovať i so zdrojmi zo Štrukturálnych fondov:
1Európskeho fondu pre regionálny rozvoj – ERDF,
2Európskeho sociálneho fondu – ESF,
3Kohézneho fondu – KF,
4Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka – EAFRD.

2.2 Bankové úvery
2.2.1 Spolufinancovanie pomocou bankových úverov
Pre realizáciu rozvojových zámerov zo štrukturálnych fondov – ERDF a ESF je možné
využiť systém spolufinancovania a financovania tzv. neoprávnených výdavkov (výdavky, ktoré
je potrebné vynaložiť pri financovaní projektu, no nie sú oprávnené z pohľadu štrukturálnych
fondov) bankový úver.
V prípade potreby môže mesto využiť i úver na možnosti financovania zdrojov, ktoré
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budú následne refundované z riadiaceho orgánu – platobnou jednotkou. Tu zväčšia banky
poskytujú úver na báze preklenovacieho úveru, tzn., že daný limit sa priebežne obnovuje.

2.2.2 Bankové úvery mimo rámca štrukturálnych fondov
V prípadoch, ktoré sú významné pre mesto, no nie je ich možné financovať zo
štrukturálnych fondov, ani nie sú súčasťou projektu financovaného z Kohézneho fondu môže
dôjsť k využitiu 2 foriem financovania dlhodobých potrieb:
1. Formou investičného, komunálneho úveru,
2. Formou projektového financovania v rátane foriem PPP.
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3 Rozdelenie financií na programovacie obdobie 2007-2013
3.1 Rozdelenie financií na programovacie obdobie 2007-2013 podľa rokov
Verejné zdroje
Národné verejné zdroje

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
CELKOM

A=B+H+CH
20 000 000
50 000 000
130 000 000
150 000 000
100 000 000
100 000 000
57 000 000

B=C+D
20 000 000
50 000 000
130 000 000
150 000 000
100 000 000
100 000 000
57 000 000
607 000 000 607 000 000

C
17 000 000
42 500 000
110 500 000
127 500 000
85 000 000
85 000 000
48 450 000
515 950 000

Národné
verejné zdroje
spolu

Štátny rozpočet

D=E+F+G
3 000 000
7 500 000
19 500 000
22 500 000
15 000 000
15 000 000
8 550 000
91 050 000

E
2 000 000
5 000 000
13 000 000
15 000 000
10 000 000
10 000 000
5 700 000
60 700 000

Region
álne
zdroje

F

Miestne zdroje

G
1 000 000
2 500 000
6 500 000
7 500 000
5 000 000
5 000 000
2 850 000
30 350 000

H

CH

Tabuľka číslo 3.1. Rozdelenie financií na programovacie obdobie 2007-2013 podľa rokov je orientačná a bude priebežne
dopĺňaná na základe skutočnej finančnej hodnoty a roku realizácie jednotlivých aktivít.

3.2 Rozdelenie financií na priority a opatrenia
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Verejné zdroje
Národné verejné zdroje
Národné verejné
zdroje spolu

A=B+H+CH
Opatrenie 1.1.1.
Aktivita 1.1.1.1.
Aktivita 1.1.1.2.
Aktivita 1.1.1.3.
Aktivita 1.1.1.4.
Aktivita 1.1.1.5.
Aktivita 1.1.1.6.
Aktivita 1.1.1.7.
Aktivita 1.1.1.8.
Opatrenie 1.1.2.
Aktivita 1.1.2.1.
Aktivita 1.1.2.2.
Aktivita 1.1.2.3.
Aktivita 1.1.2.4.
Aktivita 1.1.2.5.
Aktivita 1.1.2.6.
Aktivita 1.1.2.7.
Aktivita 1.1.2.8.

24 000 000
3 000 000
2 000 000
5 000 000
1 000 000
1 000 000
2 000 000
5 000 000
5 000 000
48 000 000
3 000 000
3 000 000
20 000 000
5 000 000
3 000 000
5 000 000
6 000 000
3 000 000

66 000 000
Opatrenie 1.1.1.
20 000 000
Aktivita 1.1.1.1.
15 000 000
Aktivita 1.1.1.2.
5 000 000
Aktivita 1.1.1.3.
10 000 000
Aktivita 1.1.1.4.
3 000 000
Aktivita 1.1.1.5.
3 000 000
Aktivita 1.1.1.6.
10 000 000
Aktivita 1.1.1.7.
16 000 000
Opatrenie 1.1.2.
3 000 000
Aktivita 1.1.2.1.
4 000 000
Aktivita 1.1.2.2.
Program
hospodárskeho
4 000 000a
Aktivita 1.1.2.3.
5 000 000
Aktivita 1.1.2.4.
Opatrenie 1.1.1.
Aktivita 1.1.1.1.
Aktivita 1.1.1.2.
Aktivita 1.1.1.3.

43 000 000
20 000 000
5 000 000
15 000 000

B=C+D

Štátny
rozpočet

Regionálne
zdroje

C

Miestne zdroje

D=E+F+G
E
F
Hospodárstvo
24 000 000 20 400 000
3 600 000 2 400 000
0
3 000 000 2 550 000
450 000
300 000
0
2 000 000 1 700 000
300 000
200 000
0
5 000 000 4 250 000
750 000
500 000
0
1 000 000
850 000
150 000
100 000
0
1 000 000
850 000
150 000
100 000
0
2 000 000 1 700 000
300 000
200 000
0
5 000 000 4 250 000
750 000
500 000
0
5 000 000 4 250 000
750 000
500 000
0
48 000 000 40 800 000
7 200 000 4 800 000
0
3 000 000 2 550 000
450 000
300 000
0
3 000 000 2 550 000
450 000
300 000
0
20 000 000 17 000 000
3 000 000 2 000 000
0
5 000 000 4 250 000
750 000
500 000
0
3 000 000 2 550 000
450 000
300 000
0
5 000 000 4 250 000
750 000
500 000
0
6 000 000 5 100 000
900 000
600 000
0
3 000 000 2 550 000
450 000
300 000
0
Školstvo a vzdelanie
66 000 000 56 100 000
9 900 000 6 600 000
0
20 000 000 17 000 000
3 000 000 2 000 000
0
15 000 000 12 750 000
2 250 000 1 500 000
0
5 000 000 4 250 000
750 000
500 000
0
10 000 000 8 500 000
1 500 000 1 000 000
0
3 000 000 2 550 000
450 000
300 000
0
3 000 000 2 550 000
450 000
300 000
0
10 000 000 8 500 000
1 500 000 1 000 000
0
16 000 000 13 600 000
2 400 000 1 600 000
0
3 000 000 2 550 000
450 000
300 000
0
4 000 000 3 400 000
600 000
400 000
0
sociálneho
rozvoja
mesta
Hnúšťa
4 000 000 3 400 000
600 000
400 000
0
spolufinancovaný
EÚ
5 000 000 4 250 000
750 000 Projekt
500je000
0
Sociálne zabezpečenie
36
550
000
43 000 000 161
6 450 000 4 300 000
20 000 000 17 000 000
3 000 000 2 000 000
5 000 000 4 250 000
750 000
500 000
15 000 000 12 750 000
2 250 000 1 500 000

0
0
0
0

G
1 200 000
150 000
100 000
250 000
50 000
50 000
100 000
250 000
250 000
2 400 000
150 000
150 000
1 000 000
250 000
150 000
250 000
300 000
150 000
3 300 000
1 000 000
750 000
250 000
500 000
150 000
150 000
500 000
800 000
150 000
200 000
200 000
250 000
2 150 000
1 000 000
250 000
750 000

H

Tabuľka číslo 3.2. Rozdelenie financií na priority a opatrenia je orientačné a bude priebežne dopĺňané na základe skutočnej
finančnej hodnoty jednotlivých opatrení a aktivít.
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VII ZABEZPEČENIE REALIZÁCIE
1 Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie
Nositeľom programu (ako strednodobého plánovacieho nástroja rozvoja mesta) je mesto
a z toho titulu jednotlivé jeho rozhodovacie a riadiace orgány budú mať rozhodujúce funkcie
v jeho riadení a implementácii. Odporúčame postupovať v zmysle overenej plánovacej kultúry
EU, resp. zásad a pravidiel riadenia a implementácie programov financovaných zo štrukturálnych
fondov. Predovšetkým to znamená, v súlade s pravidlami strednodobého plánovania ustanovenie
nositeľov programu, resp. pridelenie príslušných strednodobých plánovacích funkcií existujúcim
orgánom mesta.
PHSR mesta Hnúšťa je živým dokumentom. Realizácia programu bude dôsledne
sledovaná a monitorovaná. Jednotlivé opatrenia a úlohy budú realizované mestom Hnúšťa,
organizáciami zriadenými a založenými mestom, resp. v spolupráci s ďalšími organizáciami
a inštitúciami.
Pre udržiavanie a realizáciu PHSR mesta Hnúšťa bude zriadená Koordinačná komisia pre
riadenie realizácie PHSR mesta Hnúšťa, ktorej úlohou bude monitorovať celkový proces
implementácie stratégie a navrhovať v prípade potreby zmeny v realizácii strategických plánov,
ich doplnenie, prípadne prípravu nových dokumentov potrebných pre napĺňanie vízie mesta. V
Koordinačnej komisii pre riadenie realizácie PHSR mesta Hnúšťa budú zastúpení hlavní
predstavitelia samosprávy (primátor, viceprimátor, prednosta a vedúci odborov Mestského úradu)
s dôrazom na zastúpenie všetkých sektorov a priradenie odborníkov k jednotlivým prioritám.
Proces realizácie PHSR mesta Hnúšťa sa začne po jeho schválení Mestským
zastupiteľstvom.
Úlohou Koordinačnej komisie pre riadenie realizácie PHSR mesta Hnúšťa bude:
2schádzať na prehodnocovanie plnenia PHSR mesta Hnúšťa podľa potreby, najmenej
jedenkrát štvrťročne,
3jedenkrát ročne podať správu Mestskému zastupiteľstvu o stave realizácie cieľov PHSR
mesta Hnúšťa tak, aby bolo zabezpečené, že všetky ciele budú splnené včas,
4prideliť zodpovednosť (hlavnú garanciu) za monitorovanie jednotlivých cieľov akčných
plánov svojim jednotlivým členom,
5vzájomne sa informovať o plánoch prípravy a realizovaní projektov za účelom
koordinácie aktivít v meste,
6aktualizovať PHSR mesta Hnúšťa (minimálne každý druhý rok) – je to živý, otvorený
dokument,
7pravidelne komunikovať s občanmi, podnikateľmi a inštitúciami v meste s cieľom
zabezpečiť informovanosť o PHSR mesta Hnúšťa – so stratégiou rozvoja mesta bude
oboznámená verejnosť prostredníctvom internetu (na webovej stránke mestského úradu
www.hnusta.sk ) a miestnych médií.
Jednotlivé úlohy programu budú realizované pomocou bežných postupov a procedúr

mestského úradu a ďalších zúčastnených inštitúcií, pričom rozhodujúcim pre úspech bude
monitorovanie a koordinácia týchto úloh uskutočnená určeným odborom (oddelením) mestského
úradu alebo príslušnými zodpovednými osobami.
PHSR mesta Hnúšťa je otvorený dokument, ktorý bude reagovať na zmeny v okolí,
zmeny potrieb obyvateľov mesta Hnúšťa a legislatívne zmeny. PHSR mesta Hnúšťa bude
podliehať priebežným aktualizáciám a hodnoteniam. Vychádza z princípu, že proces plánovania
bude úspešný len vtedy, ak sa k nemu bude pristupovať ako k dlhodobému procesu, bude sa
orientovať na vyžitie silných stránok a možností územia, na potláčanie slabých stránok a
možných ohrození územia a bude sa neustále adaptovať, aktualizovať a prispôsobovať v súlade
so zmenami a potrebami sociálno-ekonomického života mesta. Otvorenosťou dokumentu sa
zabezpečí flexibilita pri určovaní priorít mesta, ktoré musia reagovať na vzniknuté zmeny v
danom prostredí a preferenciách obyvateľov.
Aktualizácia PHSR mesta Hnúšťa bude založená na princípe výberu priorít, opatrení,
aktivít a projektov, pomocou ktorých je možné dosiahnuť najefektívnejší rozvoj prioritných
oblastí mesta. Postup bude nasledovný:
3.Koordinačná komisia pre riadenie realizácie PHSR mesta Hnúšťa odporučí zmeny v PHSR
mesta Hnúšťa,
4.Mestské zastupiteľstvo schváli PHSR mesta Hnúšťa na ďalšie obdobie.

2 Monitorovanie a hodnotenie
Základom Monitorovacieho výboru PHSR by malo byť mestské zastupiteľstvo, ktoré by
pre jednotlivé priority a opatrenia využívalo odbornú kapacitu svojich komisií. Predsedom
monitorovacieho výboru by mal byť primátor mesta.
Riadiacim orgánom programu by mal byť mestský úrad s tým, že Sprostredkovateľskými
orgánmi pre jednotlivé priority by mali byť príslušné odbory mestského úradu. Riaditeľom
riadiaceho orgánu by mal byť prednosta mestského úradu.
Platobným orgánom programu by mal byť príslušný finančný útvar mesta.
Auditom programu by mali byť poverené kontrolné orgány mesta.
Implementáciou programu by mal podporovať Informačný a monitorovací systém
programu.
Monitorovanie plnenia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce bude stálym
a dlhodobým procesom zameraným na sledovanie kvalitatívnych a kvantitatívnych zmien
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pomocou vybraných ukazovateľov, cieľom ktorého bude získavanie informácií o skutočnom
plnení opatrení zameraných na zmenu negatívneho vývoja, resp. o potrebe zmeniť ich výber
alebo spôsob realizácie.
Základným zdrojom monitorovacích údajov je žiadosť o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku, ktorá obsahuje informácie o žiadateľovi a jeho partneroch na projekte,
informácie o projekte, názvy a očakávané hodnoty merateľných ukazovateľov projektu
a finančný plán projektu.
Monitorovacia správa projektu predkladaná príjemcom pomoci obsahuje účtovnú
závierku príjemcu pomoci a reálne hodnoty a merateľných ukazovateľov výstupu, výsledku
a dopadu realizovaného projektu.
Frekvencia monitorovacieho cyklu je daná Zmluvou o nenávratný finančný príspevok
a podávaná na riadiaci orgán bude pravidelne za každý štvrťrok počas celého priebehu realizácie
projektu. Po ukončení jednotlivých aktivít projektu sa raz ročne podáva monitorovacia správa
počas nasledujúcich piatich rokov, počas ktorých sa sleduje udržateľnosť projektu.
Samotné monitorovanie bude prevádzané pravidelne raz mesačné nakoľko je potrebné
sledovať harmonogram postupu jednotlivých aktivít pri realizácií projektu s harmonogramom
prác, ktoré sú uvedené v zmluve o nenávratnom finančnom príspevku aby priebeh realizácie bol
v súlade a aby sa stihli realizovať opatrenia keby došlo k oneskoreniu realizácie jednotlivých
aktivít.
Pri monitoringu nesmieme zabúdať na žiadosti o prostriedky vrátane zúčtovacích
dokladov ako výstup procesu finančného riadenia, ktorý obsahuje sumy deklarovaných
oprávnených výdavkov projektov, sumy uznaných oprávnených projektov ako aj sumy
neoprávnených výdavkov projektu a dátumy prijatia a zaúčtovania žiadosti o platbu na platobnej
jednotke.
Hodnotenie je vykonávané pravidelne za účelom merania efektivity voči cieľom
programu. Vykonáva sa v priebehu realizácie jednotlivých projektov a po ich ukončení.
Posudzuje sa hlavne vecná stránka a vzniknuté problémy. Riešenie prioritných problémov sa
posudzuje s použitím kritérií voči stanoveným ukazovateľom. Nevyhnutnou podmienkou
monitoringu je organizačné a metodické zabezpečenie riešenia operatívnych problémov a z nich
vyplývajúce zmenové riadenie.
Monitorovanie plnenia programu rozvoja obce bude obsahovať nasledovné činnosti:
•
•

systematické zbieranie vybraných informácií súvisiacich s realizáciou
strategických
cieľov,
spracovanie porovnávacích a tematických analýz, príprava priebežných správ poukazujúcich
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•
•
•
•
•
•
•

na stupeň realizácie v hlavných oblastiach spoločenského a hospodárskeho života,
vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov ako popis stupňa realizovaných cieľov a opatrení,
vyhodnotenie súladu medzi prijateľnými cieľmi a opatreniami a dosiahnutými výsledkami.
vyhodnotenie kvality dodaných stavebných materiálov
kvalitu prevedených prác
dodržanie termínov a technologických postupov pri realizácii jednotlivých aktivít projektu
počet zhodnotenej plochy v m2 , km2, km,
vyhodnotenie jednotlivých aktivít projektu podľa Zmluvy o NFP

Uvedené činnosti uskutočnené v procese monitorovania umožnia zhodnotiť postup
v realizácii plánovaných úloh.
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VIII ZÁVER
Dokument PHSR mesta Hnúšťa je rozvojový dokument mesta – vyjadruje víziu rozvoja
mesta založenú na výsledkoch strategického plánovania.
PHSR mesta Hnúšťa je strednodobý programovací dokument s časovým horizontom 7
rokov. Tento programovací dokument bol spracovaný ako podporný dokument pre stanovenie
prioritných rozvojových oblastí, strategických cieľov, priorít, opatrení a aktivít rozvoja mesta
Hnúšťa.
Vykonateľnosť jednotlivých opatrení a tým dosiahnutie stanovených cieľov bude závisieť
od mnohých faktorov. Najkritickejším prvkom je finančná náročnosť jednotlivých priorít. Ďalším
nie menej dôležitým faktorom vplývajúcim na riešenie jednotlivých aktivít sú komplikované
vlastnícke vzťahy.
Schválený PHSR mesta Hnúšťa je otvorený dokument, ktorý sa môže dopĺňať o nové
priority, opatrenia a aktivity, resp. môžu sa niektoré opatrenia a aktivity zrušiť napr. keď ich
financovanie je nad únosnosť mesta alebo stratili svoju opodstatnenosť. PHSR mesta Hnúšťa
schvaľuje mestské zastupiteľstvo v Hnúšti.
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