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Finančná analýza mesta Bojnice
Analýza stavu majetku, záväzkov a finančného hospodárenia mesta Bojnice za rok
2005
Cieľom analýzy je vyjadriť stanovisko k finančnému zdraviu mesta Bojnice, na základe analýzy
aktuálneho stavu majetku, záväzkov a finančného hospodárenia mesta. Jej cieľom je teda poznať
finančné zdravie mesta, identifikovať slabiny, ktoré by mohli viesť k problémom a determinovať silné
stránky.
Finančná analýza smeruje k poznaniu , čo do budúcnosti mestské financie vydržia, zároveň má
vyústiť k potvrdeniu alebo k modifikácii doterajšej finančnej politiky.
Účelom analýzy je predovšetkým vyjadriť komplexne majetkovú a finančnú situáciu mesta, tzn.
podchytiť jeho zložky. Prvotným záujmom je analyzovať jeho finančnú dôveryhodnosť, spoľahlivosť
a finančnú stabilitu, dostatok vhodných a likvidných zdrojov, ktoré umožňujú operatívnosť a pružnosť pri
rozhodovaní.
Mesto Bojnice je subjektom samosprávy bez podnikateľskej činnosti. Je zriadené v zmysle Zákona
SNR 369 / 90 Zb.
Na rozpočet obce sú napojené samostatné organizácie:
Príspevkové organizácie mesta :
- Technické služby, p.o.m Bojnice
- Mestské kultúrne stredisko, p.o.m. Bojnice
- Mestská knižnica, p.o.m Bojnice
Rozpočtové organizácie :
- Základná škola vrátane Materskej školy
- Základná umelecká škola
- Centrum voľného času
Počas návštevy mestského úradu boli so zodpovednými pracovníčkami úradu konzultované otázky
vedenia účtovníctva, spôsobu inventarizácie majetku a záväzkov, ako aj otázky zostavenia ročnej účtovnej
závierky.

Prehľad použitých podkladov pre analýzu
Zdroje finančných informácií:
- účtovné výkazy Súvaha Úč ROPO 1 – 01, Výkaz ziskov a strát Úč. ROPO 2 – 01,
poznámky, Výkaz o plnení rozpočtu a plnení vybraných finančných ukazovateľov mesta
- správa o plnení rozpočtu mesta Bojnice za rok 2005 a návrh záverečného účtu
- účtovná osnova a systém obehu dokladov platných pre rok 2005
- úverové zmluvy

- inventúry majetku, záväzkov a ostatných súvahových účtov k 31.12.2005
- listy vlastníctva v náväznosti na evidenciu nehnuteľného majetku
- metodika inventarizačných prác a príkazy k vykonávaniu inventúr
- prehľad pohľadávok a záväzkov v členení podľa lehôt splatnosti
- nájomné zmluvy a iné zmluvy súvisiace s činnosťou mesta
Nekvantifikované údaje :
- správa nezávislého audítora o audite ročnej účtovnej závierky k 31.12.2005

Hospodárenie mesta
Hospodárenie mesta Bojnice môžeme charakterizovať ako dobré, bez závažnejších problémov.
V sledovanom období mesto uzavrelo rozpočtové hospodárenie s prebytkom. V rovnakom období
čerpalo cudzie zdroje, ktorých zostatok bol vo výške 16 307 tis. Sk a na záväzky plynúce z ročnej
dlhovej služby použilo dlhovej 1 736 tis. Sk. Hospodárenie tak po očistení o tieto položky zaznamenalo
prebytky 7 900 tis. Sk, čo predstavuje približne 7,5 % príjmov v roku 2005. Pozitívne možno hodnotiť
hospodárenie mesta z prevádzkového hľadiska. Mesto vykazuje kumulovanú výšku prevádzkového
prebytku v sledovanom období vo výške cca 40 157 tis. Sk. Príčinou sú stabilné neinvestičné výdavky
a príjmy z daní. Mesto má udržateľnú výšku prevádzkového prebytku. Neinvestičné výdavky by
v zásade nikdy nemali prevyšovať opakujúce príjmy.
Prehľad príjmov a výdavkov mesta Bojnice

Kapitálový rozpočet
Druh kapitálových príjmov
Nedaňové príjmy
Kapitálové príjmy
Granty a transfery
Kapitálové príjmy spolu

Rozpočet

1.úprava

2.úprava

3.úprava

4.úprava

5.úprava

Skutočnosť

Rozdiel

23 500
23 500
17 600
41 100

38 474
38 474
17 600
56 074

38 474
38 474
17 600
56 074

46 854
46 854
19 460
66 314

46 854
46 854
19 460
66 314

13 282
13 282
7 599
20 881

11 909
11 909
7 668
19 577

89,66
89,66
100,91
93,76

Druh kapitálových výdavkov
Kapitálové výdavky spolu

41 080

46 953

49 511

49 511

50 094

36 495 31 888

87

Druh bežných príjmov
Daňové príjmy
Dane z príjm.,ziskov a kap.maj.
Daň z majetku
Domáce dane za tovary, služby
Nedaňové príjmy
Príjmy z podn., z vlast.majetku
Admin.popl. a platby
Úroky z dom.úverov,pôžičiek,..
Iné nedaňové príjmy

36 990
27 100
4 500
5 390
4 031
1 896
1 748
367
20

39 112
29 222
4 500
5 390
4 031
1 896
1 748
367
20

39 345
29 222
4 500
5 623
4 371
1 896
2 090
365
20

39 345
29 222
4 500
5 623
4 371
1 896
2 090
365
20

39 477
29 246
4 500
5 731
6 071
2 570
2 368
295
838

39 905
33 121
4 525
6 134
6 607
2 630
2 255
275
1 447

44 757
33 121
4 656
6 980
7 253
2 631
2 408
265
1 949

112,16
113,25
102,9
113,79
109,78
100,04
106,78
96,36
134,69

Bežné príjmy medzisúčet
Granty a transfery
Tuzemské bežné granty a trans.
Zahraničné transfery
Bežné príjmy medzisúčet
Bežné príjmy spolu

41 021
11 481
11 481
0
0
53 502

43 143
12 412
11 902
510
510
55 555

43 716
16 430
15 920
510
510
60 146

43 716
16 430
15 920
510
510
60 146

45 548
16 360
15 930
430
430
61 908

46 512
16 395
16 395
0
0
62 907

52 010
17 138
17 138
0
0
69 148

111,82
104,53
104,53

Druh bežných výdavkov
Bežné výdavky spolu

53 499

55 550

58 136

58 241

61 908

62 907 62 392

99,18

Finančné operácie
Druh finančných príjmov
Príjmy z transakcií s finačnými
aktívami a fin.pasívami
Z ost. Finančných operácií
Prijaté úvery, pôžičky,návratné
finančné výpomoci
Ostatné úvery
Finančné operácie príjmové
Spolu
Druh finančných výdavkov
Finančné operácie výdavkové
Spolu

Rozpočet

1.úprava

2.úprava

3.úprava

4.úprava

5.úprava

Skutočnosť

109,92

Rozdiel

0
0

0
0

2 959
2 959

2 959
2 959

2 959
2 959

11 959 11 959
11 959 11 959

100,00
100,00

0
0

5 094
5 094

5 094
5 094

5 094
5 094

5 094
5 094

4 986 4 400
4 986 4 400

89,05
89,05

0

5 094

8 053

8 053

8 053

16 945 16 399

96,78

0

1 013

1 013

1 013

1 253

1 253 1 208

96,41

Rekapitulácia hospodárenia

Rozpočet
rok 2005

Kapitálové príjmy:
Kapitálové výdavky:
Bilancia
Bežné príjmy:
Bežné výdavky:
Bilancia :
Finančné operácie príjmové:
Finančné operácie výdavkové:
Bilancia
Príjmy celkom:
Výdavky celkom:
Bilancia celkom:

41 100
41 080
20
53 502
53 499
3
0
0
0
94 602
94 579
23

1. úprava
R 2005

56 074
46 953
9 121
55 555
55 550
5
5 094
1 013
4 081
116 723
103 516
13 207

2. úprava
R 2005

56 074
49 511
6 563
60 146
58 136
2 010
8 053
1 013
7 040
124 273
108 660
15 613

3. úprava
R 2005

66 314
49 511
16 803
60 146
58 241
1 905
8 053
1 013
7 040
134 513
108 765
25 748

4. úprava
R 2005

66 314
50 094
16 220
61 908
61 908
0
8 053
1 253
6 800
136 275
113 255
23 020

5. úprava
R 2005

20 881
36 495
-15 614
62 907
62 907
0
16 945
1 253
15 692
100 733
100 655
78

Skutočnosť
k 31.12.2005

19 577
31 888
-12 311
69 148
62 392
6 756
16 399
1 208
15 191
105 124
95 488
9 636

Rozpočet mesta Bojnice na rok 2005 bol schválený na zasadnutí MsZ dňa 15.12.2004 uznesením č.
262/2004, t. j. rozpočet mesta Bojnice na rok 2005 zaznamenal celkove päť úprav. Rozpočet mesta je
v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov členený na kapitálový (kapitálové
príjmy a výdavky), na bežný rozpočet (bežné príjmy a výdavky) a na finančné operácie (FO príjmové
a FO výdavkové). Príjmy a výdavky sú členené podľa platnej rozpočtovej klasifikácie. Mesto Bojnice sa
pri svojom hospodárení v rámci kapitálového rozpočtu, bežného rozpočtu a rozpočtu finančných
operácií riadilo okrem príslušných právnych predpisov aj uzneseniami MsZ. Boli vykonávané rozpočtové
opatrenia, ktorými boli poverení jednotliví správcovia oddielov, skupín tried alebo podtried, tzv.
rozpočtových kapitol:
-

nevyhnutné výdavky boli pri nedostatku finančných prostriedkov kryté ich presunom v rámci
rozpočtovej kapitoly
ak boli činnosťou rozpočtovej kapitoly dosiahnuté vyššie príjmy, než boli rozpočtované, boli
týmito príjmami kryté prípadné vyššie výdavky kapitoly.
Kapitálové príjmy a výdavky

Kapitálové príjmy vo výške 19.577 tis. Sk tvorili prevažne príjmy z predaja majetku mesta
v sume 11.909 tis. Sk ,čo je takmer 61 % podiel na kapitálových príjmoch spolu. 7.668 tis. Sk tvorí
príjem transferov zo ŠR SR. ako napr. dotácia zo ŠR SR, ktorú mesto Bojnice získalo na výstavbu
bytovky na Jánošíkovej ulici. Suma 1.250 tis. Sk obsahuje finančné prostriedky získané formou dotácií
na konkrétne investičné akcie mesta Bojnice. Čiastka 150 tis. Sk bola určená a aj použitá na výstavbu
hádzanárskych šatní v areáli ZŠ s MŠ, 700 tis. Sk použili na výstavbu vodovodu v lokalite Kúty a 400
tis. na rekonštrukciu fasády na budove mestskej knižnice. Celkove sú kapitálové príjmy plnené na 93,76
%. Z hľadiska štruktúry príjmov, podiel kapitálových príjmov na celkových príjmoch mesta bol
18,6 %.V roku 2005 sa nepodarilo zrealizovať naplánovaný predaj pozemkov v plnom rozsahu.
Rozpočtované kapitálové príjmy boli splnené len na 93,75 %.
Kapitálové výdavky boli použité hlavne na financovanie výstavby v meste, čiastkou 20 416
tis.Sk, čo predstavuje viac ako 64 % z celkových kapitálových výdavkov. Investície sú
financované z dotácií, z úverov a pod. Mesto využíva i dva mimorozpočtové fondy a to Rezervný
fond(RF) a Fond rozvoja bývania(FRB).Zostatok týchto fondov k 31.12.2005 bol RF 5 317 tis. Sk,
(z RF bolo čerpaných 9 005 tis. Sk) a FRB 3 886 tis. Sk. Investície smerovali napr. bytového domu
na Jánošíkovej ulici a inžinierskych sietí k nemu. Výstavba bola ukončená v mesiaci august 2005,od
septembra plynie do mestského rozpočtu príjem z nájomného. V roku 2005 v oblasti výstavby bola
vykonaná výstavba vodovodu časť Bojnice, časť Kúty. Z dôvodu požiadavky Stredoslovenskej
vodárenskej spoločnosti, ako aj Slovenského plynárenského priemyslu došlo k posunutiu stavby do
asfaltového telesa miestnej komunikácie, čo v konečnom dôsledku znamenalo prekročenie pôvodne
plánovaných nákladov na výstavbu. Z dôvodu zobojsmernenia autobusovej dopravy v ľavej časti
Hurbanovho námestia boli v západnej časti vykonané stavebné úpravy tak, aby bola splnené
požiadavky na bezpečnú premávku. V mesiaci november bola ukončená rekonštrukcia povrchu
miestnej komunikácie na ulici Pribinovej, vrátane dobudovania verejného osvetlenia. Nový povrch
dostala aj časť komunikácie pred Kolonádou, opravil sa povrch kritickej časti cesty na ulici
Rekreačnej, vybudoval nový chodník na ulici Tehelnej. V rekreačnej oblasti je od roku 2005
zrekonštruované verejné osvetlenie smerom od ulici Komenského. Novú podobu dostali aj zastávky
autobusov na ulici Prievidzskej. Mesto Bojnice v Základnej škole s materskou školou prostredníctvom
kapitálových transferov investovalo aj do zlepšenia sociálnych zariadení pri telocvični a hygienicky
nevyhovujúce šatne boli zrekonštruované – práce v objeme 500 tis sa vykonali v roku 2005. V Centre
voľného času boli vymenené rozvody ÚK a zrekonštruované sociálne zariadenia. Na tieto práce bol
poskytnutý kapitálový transfer. Pre potreby hádzanárskeho klubu, ako aj časti športujúcej verejnosti boli

zahájené stavebné práce na výstavbe hádzanárskych šatní v areáli základnej školy. Najväčšie zmeny
v roku 2005 sa z hľadiska kapitálových výdavkov prejavili na Hurbanovom námestí, kde bola
dokončená hrubá stavba polyfunkčného objektu – bývalých drobných prevádzok a vykonaná časť
rekonštrukcie fasády mestskej knižnice. Začala rekonštrukcia verejných WC v zámockom parku formou
finančnej spoluúčasti na rekonštrukčných prácach. Celkové plnenie kapitálových výdavkov dosahuje
80,14 %. Z hľadiska štruktúry výdavkov, podiel kapitálových výdavkov na celkových výdavkoch
bol 33,4 %.
Porovnaním kapitálových príjmov vo výške 19.577 tis. Sk a kapitálových výdavkov v sume
31.888 tis. Sk zistíme, že kapitálový rozpočet zaznamenal schodok vo výške 12.311 tis.Sk,
ktorého formy krytia sme uvádzali v úvode tejto časti analýzy.
Bežné príjmy a výdavky
Celkové bežné príjmy dosahujú výšku 69.148 tis. Sk, čo je plnenie na 109,92 %. Toto plnenie
príjmov hodnotíme ako priaznivé. Z hľadiska štruktúry príjmov, bežné príjmy dosahujú takmer 66 %
podiel na celkových príjmoch. Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb zo ŠR SR dosahuje
plnenie na 113,25 %. Z hľadiska štruktúry bežných príjmov , sú podielové dane dominantnou
zložkou bežných príjmov a majú na nich takmer 48 % podiel. Svojím charakterom zabezpečujú
vysokú stabilitu celej príjmovej časti rozpočtu. Vyznačujú sa nízkou mierou volatility
a stabilným zdrojom príjmov, na ktoré sa mesto môže spoľahnúť. Priaznivo je naplnený príjem
dane z nehnuteľností, ktorá sa podieľa na celkových príjmoch z daní viac ako 10 %. Príjem
miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad tiež dosahuje
priaznivé plnenie, 113,79 %. Iba jedna z miestnych daní dosahuje nižšie plnenie ako 100 %, a to
miestna daň za psa vo výške 98,13 %. Nakoľko sú ale ostatné miestne dane a miestny poplatok za KO
a DSO plnené na viac ako 100 %, je strata z vyššie uvedenej miestnej dane vykrytá prekročením
plnenia ostatných miestnych daní. Príjmy z vlastníctva majetku ako nedaňové príjmy sa podieľajú
na celkových nedaňových príjmoch viac ako 36 %. Príjmy zo správnych poplatkov boli rozpočtované
za MsÚ vrátane matriky (bez SocÚ) v sume 850 tis. Sk, skutočné plnenie dosahuje sumu 946 tis. Sk.
Celkové plnenie správnych poplatkov dosahuje výšku 115,19 %. Príjmy z pokút sú plnené na 81,33 %.
Vzhľadom na väčšie množstvo dočasne voľných zdrojov bolo možné realizovať termínované vklady, čo
sa odzrkadlilo v plnení príjmov z úrokov 107,14 %. V priebehu roku 2005 bol vykonaný dočasný prevod
z RF v sume 9 850 tis. Sk na bežný účet mesta Bojnice, aby mohli byť finančné prostriedky
zhodnocované obchodovaním na finančnom trhu – termínovanými vkladmi.. Súčasne boli touto formou
zhodnocované aj ostatné dočasne voľné finančné prostriedky mesta Bojnice, čím získali na úrokoch
sumu 225 tis. Sk. Úroky v priebehu roku 2005 neustále klesali. Bola zvolená forma zhodnocovania
finančných prostriedkov termínovanými vkladmi, lebo je najmenej riziková a je možné veľmi operatívne
zareagovať v prípade potreby finančných prostriedkov na realizáciu investičných zámerov mesta pri
výstavbe bytov, a pod. Iné nedaňové príjmy sú plnené na 134,69. Druhou dôležitou skupinou
príjmov mestského rozpočtu sú granty a transfery ako nedaňové príjmy vo výške 17 138 tis.Sk,
s podielom na bežných príjmoch vo výške takmer 25 % Najväčšou mierou sa na dotáciách podieľajú
tie, ktoré boli určené na financovanie školských zariadení a ostatných kompetencií prenesených zo
štátu na samosprávu. V roku 2005 došlo k zmene financovania školských zariadení. Zo ŠR SR je od
01.01.2005 financovaný len prenesený výkon štátnej správy v školstve, t. j. výchovnovzdelávací proces
v základných školách a jeho materiálno – technické zabezpečenie. Výkon originálnych kompetencií
v školstve (školské kluby detí, materské školy, zariadenia školského stravovania, základné umelecké
školy a centrá voľného času) je financovaný podielom obce na výnose dane z príjmov fyzických osôb.
Všetky originálne kompetencie sú v obciach financované uvedeným podielom obcí na výnose dane
z príjmov FO.

Poslednú skupinu príjmov tvoria príjmy z prevodov a združených prostriedkov a tiež prijaté
cudzie zdroje Mesto prijalo dlhodobý úver od ŠFRB vo výške 4 400 tis. Sk, čo predstavuje len 4,2
% všetkých príjmov mesta za rok 2005. Úverové zdroje nikdy netvorili významnú časť celkových
príjmov mesta.
Celkové bežné výdavky mesta dosiahli sumu 62.392 tis. Sk, čo je plnenie na 99,18 %.
Z hľadiska štruktúry výdavkov, podiel bežných výdavkov na celkových výdavkoch
mesta Bojnice je 65,3 %. Väčšina výdavkov v prípade vyššieho čerpania bola krytá aj
vyššími príjmami získanými činnosťou príslušnej rozpočtovej kapitoly . Výška výdavkov sa
prispôsobovala výške príjmov ( viď úpravy rozpočtov ), čoho výsledkom je i výsledok
rozpočtového hospodárenia. Z pohľadu analýzy je oveľa dôležitejší ukazovateľ prevádzkového
hospodárskeho výsledku, tak ako uvádzame v úvode analýzy hospodárenia. Z hľadiska
štruktúry, resp. podielu investičných a neinvestičných výdavkov, investičné výdavky
neprevyšujú neinvestičné výdavky bez dlhovej služby.
Vyššie čerpanie sa týka aj výdavkov triedy 01.1.2 finančná a rozpočtová oblasť – ide o poplatky
bankám, ktoré priamo súvisia so spomínanými termínovanými vkladmi. Aj trieda 01.6.0 SOcÚ (
Spoločný obecný úrad ) dosahuje vyššie plnenie výdavkov na úrovni
105,78 %, ktoré boli pokryté
vyššími príjmami od jednotlivých obcí, ktoré presunuli mestu Bojnice zvýšené štátne dotácie a pod. Na
činnosť SOcÚ sú používané len finančné prostriedky zo ŠR SR určené na prenesený výkon štátnej
správy, finančné prostriedky od jednotlivých účastníkov zmluvy o jeho zriadení a finančné prostriedky
získané v rámci jeho činnosti. V SOcÚ bol v rámci jeho hospodárenia dosiahnutý prebytok vo výške 63
tis. Sk, ktorý tvorí súčasť zostatku na BÚ mesta Bojnice a bol prenesený do roku 2006.Vyššie než 100
%-tné plnenie dosahuje aj trieda 01.8.0 transfery všeobecnej povahy, príspevky pre príspevkové
organizácie. Plnenie na 97,8 % dosahuje aj trieda 03.1.0 mestská polícia. Trieda 04.4.3 výstavba
naplnila plánované výdavky na 92,47 % , pričom úspora sa dosiahla napr.v prípravnej a projektovej
dokumentácie oproti rozpočtu. Splácanie tuzemskej istiny bolo včas a v stanovenej výške v súlade
s rozpočtom. V triede 05.1.0 nakladanie s odpadmi boli plánované výdavky vo výške 95,6 %. Trieda
06.2.0 rozvoj obcí čerpala prostriedky vo výške 98,9 %. Výdavky na bytové hospodárstvo v triede
06.6.0 boli vo výške 79,7 %.V rámci výdavkov na školstvo sa v oddieli 09 nachádza niekoľko druhov
výdavkov. Výdavky na vzdelávanie dosahovali z bežných výdavkov takmer 45 % podiel.
Dlhová služba
Mesto Bojnice využívalo v sledovanom období cudzie zdroje. Zostatok nesplateného úveru na
dokončenie kongresovej sály k 31.12.2005 činil 4 728 800,- Sk a zostatok nesplateného úveru zo ŠFRB
na výstavbu 14 bytového domu bol 11 578 536,- Sk. Úvery sú zaručené nehnuteľným majetkom mesta
, sú splácané pravidelne bez omeškania.. Mesto neručí za žiadne záväzky tretích osôb. Výška splátok
istiny a úrokov z úverov predstavuje 3,6 % opakujúcich príjmov mesta za rok 2005. Pri stanovení
zadĺženosti mesta sa však návratné zdroje financovania z vládnych podporných programov
nezapočítavajú. Mesto tak spĺňa zákonom stanovené kritéria na zadĺženosť. Momentálna výška dlhu
mesta Bojnice vzhľadom na jeho rozloženie nie je problematická.

Záverečné stanovisko k finančnej analýze hospodárenia a ku stavu majetku
a záväzkov mesta Bojnice za rok 2005
1. Finančné hospodárenie mesta je prebytkové a príjmy mesta pokrývajú základné potreby
mesta .Celkové bežné ročné príjmy podľa záverečného účtu boli k 31.12.2005 vo výške 69
148 tis. Sk. Celkové bežné ročné výdavky podľa záverečného účtu boli k 31.12.2005
v o výške 62 392 tis.Sk. Mesto je schopné vytvárať svojou činnosťou dostatočný prebytok
príjmov nad výdavkami, teda môžeme ho definovať ako finančné zdravé.

2. Mesto má výšku záväzkov na minimálnej úrovni oproti výške disponibilného
majetku ( aktíva dlhodobé, ktoré vypovedajú o stabilite mesta z hľadiska výšky
jeho vlastníctva a finančný majetok a ostatné aktíva ).Úvery zo sú účelovo
poskytnuté na investičné akcie mesta ( dokončenie kongresovej sály a výstavba
b.j.),t. j nezaťažujú rozpočet mesta. V súvislosti s dlhovou službou sa javí pozitívne
podiel uhradených úrokov a istín úverov na celkových výdavkoch mesta. Vzťah
medzi príjmami bez úverov a bežných výdavkov bez dlhovej služby preukazuje
schopnosť mesta krytia nových úverových zdrojov. Zákon o rozpočtových
pravidlách definuje pravidlá obozretnosti úverového financovania samosprávy
v oblasti návratných zdrojov financovania. Obec môže na plnenie svojich úloh prijať
návratné zdroje financovania, len ak celková zadĺženosť samosprávy ku koncu
rozpočtového roka neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania
vrátane úrokov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
roka. Pre politiku využívania nových návratných zdrojov v záujme ďaľšieho
sociálneho ekonomické rozvoja mesta Bojnice je možné konštatovať, že mesto túto
podmienku spĺňa.
3. Mesto Bojnice v oblasti finančného hospodárenia potvrdilo i za rok 2005 dlhodobé veľmi
kvalitné výsledky, s prihliadnutím na aktuálne zadĺženie mesta, jeho štruktúru a od nej sa
odvíjajúce nároky na dlhovú službu, ako sme už uvádzali v predchádzajúcom konštatovaní.
Investičná aktivita mesta, jej opodstatnenosť a spôsob financovania nenarúša rozpočtovú
stabilitu mesta. Vplyv výkonu originálnych a prenesených kompetencií zo štátu na mesto
Bojnice má neutrálny trend. Mesto má schopnosť a ochotu v plnej miere a včas platiť
všetky svoje finančné záväzky pri zohľadnení budúceho vývoja z hľadiska plánovaných
investícií a stavu zadĺženia.
4. Správa audítora o audite ÚZ obsahuje nepodmienený názor, t.j. bez výhrad.
Inventarizácie majetku vykonávali komisie schválené mestským zastupiteľstvom
a účtovanie je preukázané hodnovernými dokladmi. Rozpočtová disciplína je dodržiavaná,
kontrola zastupiteľstvom i kontrolórom zabezpečovaná, majetok mesta je chránený
a zhodnocovaný.
5. V rámci ďalšieho zveľaďovania mesta je možné z rozpočtových zdrojov mesta
prerozdelením uvoĺniť na spolufinancovanie ďaľších investičných zámerov čiastku cca 4
mil. Sk ročne. Štruktúra majetku mesta a zdroje jeho krytia predstavujú stabilnú časť
hospodárenia a tieto výsledky preukazujú schopnosť mesta pokračovať i naďalej
v rovnomernom hospodárení, eliminovaní rizík a schopnosti realizovať pripravené zámery.
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Audit zdrojov
I.

Základné rozvojové prvky mesta.
a)

Prírodné a historické danosti mesta.

Mesto Bojnice má na svojom území výrazné aktivity a atraktivity, ktoré sú základom budúceho funkčného rozvoja
mesta. Ide najmä o prírodné liečebné kúpele, Bojnický zámok, historické mestské jadro, ZOO, Prepoštská jaskyňa, kúpalisko
Čajka, rozsiahlu rekreačnú zónu, priestory pri rieke Nitra.
Pri stanovení cieľov budúceho smerovania mesta je preto potrebné sa zamerať na rozvoj aktivít kúpeľníctva,
cestovného ruchu, rekreácie a turizmu a systémovo podporovať a usmerňovať podnikateľské aktivity v záujme plného
využitia a zveľadenia daností územia.
b) kultúra
Napriek tomu, že Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v podstate vo svojich kľúčových dokumentoch
rezignovalo na možnosti podpory a ovplyvňovania miestnej a regionálnej kultúry, jej úloha v rámci celkovej kultúrnej ponuky
na Slovensku neustále rastie. Kultúra ako jedna z prvých prešla celým procesom decentralizácie, keď kompetencie v prvej
fáze už začiatkom deväťdesiatych rokov prešli na obce a mestá a následne na začiatku nového milénia na vyššie územné
celky. Nedostatočná príprava decentralizácie hlavne v roku 1991 spôsobila zánik niektorých kultúrnych organizácií a
kultúrnych zariadení, ktoré obce na základe svojich finančných možností neboli schopné naďalej prevádzkovať. Výrazne to
postihlo najmä záujmovú umeleckú činnosť, obecné knižnice a kiná. Transformácia organizácií a zariadení napriek tomu, že
prešla bolestivým obdobím nakoniec priniesla výsledky.
Aktivity sa chopili, ako obce samotné, tak aj tretí sektor. Najmä kolektívy záujmovej umeleckej činnosti sa pomerne
rýchlo zorientovali a dokázali si nájsť svoje miesto.
Nositeľom hlavných línií nehmotného kultúrneho dedičstva je ľud. Na Slovensku to platí v plnej miere, keď v podstate
každá obec sa môže prezentovať svojím vlastným nehmotným kultúrnym dedičstvom, a to vo všetkých jeho oblastiach, ako
sú definované v jednom z kľúčových dokumentov UNESCO:
v ústne tradície a prejavy vrátane jazyka ako prostriedku nehmotného kultúrneho dedičstva;
v interpretačné umenie;
v spoločenské zvyky, rituály a slávnostné udalosti;
v poznatky a obyčaje súvisiace s prírodou a vesmírom;
v tradičné remeselníctvo.
Z hľadiska kľúčového dokumentu Ministerstva kultúry SR je pre rozvoj miestnej kultúry
najdôležitejšie, že štát prijíma garanciu mimo iného aj v nasledujúcich oblastiach:
v vytvorenie prostredia umožňujúceho všetkým zúčastňovať sa na kultúrnom živote, angažovať sa vo vlastných
tvorivých aktivitách a mať prístup ku kultúrnym hodnotám,
v podpora národnej kultúry a kultúry národnostných menšín a etnických skupín v jej
rozmanitosti, rôznosti umeleckých foriem a nových trendov, s dôrazom na kvalitu a rovnosť šancí,
v transformácia kultúrnych inštitúcií vo verejnom sektore – ich pôsobenia, právnej formy, riadenia a financovania,
v vytvorenie prostredia umožňujúceho umeniu a kultúre byť nezávislým a dynamickým faktorom rozvoja občianskej
spoločnosti a spolupodieľať sa na jej ekonomickom rozvoji,
v podpora rozvoja spolupráce verejného, neziskového a súkromného sektora v oblasti kultúry a kultúrneho
priemyslu, vytvorenie prostredia a zabezpečenie podmienok na kontinuálnu existenciu a rozvoj kultúrneho
priemyslu,
v zabezpečenie ochrany a sprístupňovania kultúrneho dedičstva, jeho systematickej digitalizácie a informatizácie
kultúrnej infraštruktúry,
v podpora výchovy v oblasti kultúry a umenia, vzdelávania profesií pre kultúrny priemysel,
v systematická tvorba nástrojov pre priblíženie kultúry a umenia deťom a mládeži,
v podpora medzinárodnej kultúrnej výmeny na území Slovenska a efektívnej prezentácie slovenskej kultúry v
zahraničí,
v vytvorenie podmienok na efektívne zapojenie kultúry do procesov rozvoja turistického ruchu a služieb.
Mesto Bojnice je úzko spojené s hradom. Už v prvej písomnej zmienke o Bojniciach, z roku 1113, sa spomína bojnické
podhradie. O kamennom hrade sú údaje z roku 1302. Výsady mesta Bojniciam udelil kráľ Ľudovít I. v roku 1366. V
novodobých dejinách dostali Bojnice štatút mesta v roku 1966. Bojnický zámok spoločne s kúpeľami a najstaršou ZOO na
Slovensku tvoria turisticky zaujímavý komplex, ktorý je nesporne jednou z najnavštevovanejších lokalít na Slovensku. Aj
vďaka premyslenému marketingu, často nadbiehajúcemu návštevníkom si múzeum Bojnice udržuje dlhodobo vysokú
návštevnosť.

SNM - Múzeum Bojnice
Návštevnosť:
Expozície:
celkom:
zahraniční:
neplatiaci:
do 18 rokov:
SNM - Múzeum Bojnice
242 442
12 460
79 777

Výnos [Sk]:
0 17 042 920,00

Expozície spolu
242 442
Zdroj: www.snm.sk – údaje sú za rok 2005

0

12 460

79 777

17 042 920,00

Výrazným determinantom pri tvorbe kultúrnej ponuky je Mestské kultúrne stredisko, Bojnice, ktoré je príspevkovou
organizáciou mesta Bojnice s právnou subjektivitou. Svoju činnosť rozvíja v troch budovách:
v Mestské
kultúrne
stredisko
Hurbanovo
námestie
19/41,
972
01
Bojnice
/kinodivadelná sála, kongresová sála, výstavné priestory vo vestibule, šatne a kancelárie, výtvarná dielňa/
v Muzeálna expozícia Karola Antona Medveckého, Hurbanovo námestie, 972 01 Bojnice
v Dom kultúry , Dubnická časť, 972 01 Bojnice
Mestské kultúrne stredisko je zriaďovateľom:
v Tanečný súbor MIMIKRY
v Folková skupina LOUZIANA
v Divadelný súbor A.S.I.
Mestská knižnica v Bojniciach vznikla v roku 1922. Knižnica je profesionálnou knižnicou - súčasťou systému siete
verejných knižníc a od roku 1991 sa stala samostatnou príspevkovou organizáciou mesta Bojnice. V súčasnej dobe má viac
ako 23 000 kníh a ročne má vyše 1000 používateľov. Poskytuje výpožičné služby, medziknižničné výpožičné služby (
národné i medzinárodné ), konzultačné služby, bibliograficko-informačné služby, rešeršné služby, reprografické služby,
informačná výchova čitateľov, prístup k Internetu ,opravy a väzba kníh.
Z kultúrnych akcií majú tradíciu aj obľubu najmä akcie organizované v Bojnickom zámku, ale tradíciu a vysokú úroveň
má hlavne Bojnické kultúrne leto. V centrálnej evidencii kultúrnych pamiatok nemajú Opatovce nad Nitrou ani Kocurany
žiadny záznam, Bojnice majú celkom 52 záznamov. Najviac z nich sa samozrejme týka Bojnického zámku a jeho parku, ale
aj kostolov sv. Micahala, sv. Jána Nepomuckého a sv. Martina, či pozostatkov mestského opavnenia.
c) Potenciál mesta v oblasti výroby a služieb.
Štruktúra pracovných príležitostí poukazuje na špecifický hospodársky profil mesta Bojnice. Takmer celá hospodárska
základňa je reprezentovaná terciálnou sférou a poskytuje takmer tri štvrtiny všetkých pracovných príležitostí pre ženské
pracovné sily.
V meste Bojnice najviac pracovných príležitostí poskytuje odvetvie zdravotníctva vzhľadom na funkciu mesta ako
významného centra kúpeľníctva a sídlo nemocnice regionálneho a nad regionálneho významu. Odvetvie zdravotníctva
poskytuje pracovné príležitosti pre pracovné sily s vyššou kvalifikáciou a jej podiel na celkovej hospodárskej základni mesta
dosahuje viac ako 60 %.
V ostatných odvetviach ako obchod, služby, stravovanie a ubytovanie nedošlo k výraznejšiemu poklesu počtu
pracovníkov. Tieto odvetvia však zaznamenali transformáciu vlastníckych vzťahov v prospech súkromného sektora. Odvetvie
obchodu a služieb poskytuje v meste približne 15 % pracovných príležitostí.
Odvetvia školstva, kultúry, telovýchovy a športu poskytuje ďalších približne 10 % pracovných príležitostí v meste.
V dotazníku občanov bola aj otázka o perspektívnych odvetviach pre rozšírenie zamestnanosti v meste. Z výsledkov
vyplýva, že do prvej skupiny najperspektívnejších odvetví pre rozšírenie zamestnanosti respondenti /rovnako ženy i muži/
zaradili obchod a služby, cestovný ruch a agroturistiku a remeslá.
Do druhej – pomerne veľkej a diferencovanej skupiny občania zaradili odvetvia rozširujúce sociálnu oblasť, stavebníctvo
a priemysel. Relatívne najmenej je podľa občanov možné rozširovať zamestnanosť v odvetviach poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva, štátneho a verejného sektora.
Ďalší rozvoj hospodárskych aktivít mesta Bojnice musí byť zameraný na podporu rozvoja kúpeľníctva a remeselnoobslužných aktivít, obchodu, cestovného ruchu a informačných a poradenských služieb.
d) Štruktúra obyvateľstva mesta.
K 31. 12. 2004 malo mesto Bojnice 4996 obyvateľov ( 2408 mužov a 2588 žien ).

Predproduktívny vek ( 0 –14 rokov ) žilo v meste 602 občanov, v produktívnom veku ( 15 – 54 rokov ) ženy – 1399, muži ( 15
– 59 rokov ) – 1590 občanov. V popruduktívnom veku ( 55+ ženy, 60+ muži ) žilo v meste spolu 1405 občanov. / Zdroj:
Štatistický úrad SR /
V nasledovnom prehľade uvádzame podobné členenie spracované z výsledkov sčítania osôb, domov a bytov v roku
2001.
Muži
Počet

Ženy
Podiel

Počet

Predproduktívny vek
338
14,0 %
Produktívny vek
1547
64,1%
Poproduktívny vek
497
20,6%
Spolu
2415
98,7%
Priemerný vek
39,5 roka
Poznámka: Rozdiel v počte a v podiele = nezistený vek

Spolu
Podiel

360
1335
864
2591
42,3 roka

13,9 %
51,5%
33,3%
98,7%

Počet

Podiel

698
2882
1361
5006
41 rokov

13,9%
57,6%
27,2%
98,7%

Z prehľadu vyplýva pomerne nepriaznivá veková štruktúra mesta, kde v predproduktívnm veku bolo 13,9 %
obyvateľstva a v poproduktívnom veku až 27,2 % obyvateľstva. Ak nechceme aby sa Bojnice stali „ starým mestom „ treba
pripraviť opatrenia pre lepšiu stabilizáciu a príchod mladých ľudí, čo vyžaduje komplexný pohľad na otázku bytovej politiky
mesta. Na druhej strane je potrebná aj starostlivosť o seniorov najmä v riešení ich sociálnych a zdravotných problémov. Aj
dobré podnikateľské prostredie prispeje k vzniku nových pracovných miest a prílevu najmä mladých ľudí do mesta.
Z vybraných výsledkov zo sčítania osôb, domov a bytov z roku 2001 vyplýva, že v meste je spolu 2375
ekonomicky aktívnych osôb, /1250 mužov a 1125 žien/. Spolu pracujúcich je 1874 osôb /1028 mužov a 846 žien a spolu
nezamestnaných bolo 302 osôb /181 mužov a 121 žien./
V nasledovnom prehľade prinášame komplexný pohľad na otázku ekonomicky aktívneho obyvateľstva mesta.
Bývajúce obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia dochádzajúce do zamestnania a podľa odvetvia hospodárstva
Ekonomicky aktívne osoby
Odvetvie
hospodárstva
a
Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace
služby
Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby
Rybolov, chov rýb
Ťažba nerastných surovín
Priemyselná výroba
Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody
Stavebníctvo
Veľkoobchod a maloobchod, oprava
motorových
vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru
Hotely a reštaurácie
Doprava, skladovanie a spoje
Peňažníctvo a poisťovníctvo
Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné
služby,
výskum a vývoj
Verejná správa a obrana, povinné sociálne
zabezpečenie
Školstvo
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

muži

ženy

1

spolu

2

3

z toho
odchádza do
zamestnania
4
44
36

30

14

5
69
199
57
182

1
9
160
17
36

6
78
359
74
218

4
73
268
66
173

145
22
49
12

130
34
32
22

275
56
81
34

170
21
61
25

62

43

105

65

70
32
61

97
135
200

167
167
261

124
113
63

Ostatné verejné, sociálne a osobné služby
Súkromné domácnosti s domácim
personálom
Exteritoriálne organizácie a združenia
EA bez udania odvetví
Spolu

52

39

91

26

1
202
1 250

0
156
1 125

1
358
2 375

0
49
1 337

Nepriaznivé charakteristiky sme zaznamenali aj v oblasti vzdelanostnej úrovne obyvateľov mesta. Najvyšší podiel (
35,5 % ) predstavujú občania mesta s ukončeným základným, učňovským a stredne odborným vzdelaním bez maturity.
Občania mesta s maturitou predstavujú 33,6 %-tný podiel, vysokoškolské vzdelanie má14,3 % obyvateľov mesta.
Uvedené skutočnosti nás nútia zamyslieť sa na spôsobe pomoci začínajúcim podnikateľom najmä v službách pre cestovný
ruch pri zvyšovaní ich odborných znalostí, počítačovej gramotnosti a jazykovej prípravy
Bývajúce obyvateľstvo mesta Bojnice podľa pohlavia a podľa najvyššieho skončeného stupňa
školského vzdelania
Najvyšší skončený stupeň školského vzdelania
a
Základné
Učňovské (bez maturity)
Stredné odborné (bez maturity)
Úplné stredné učňovské (s maturitou)
Úplné stredné odborné (s maturitou)
Úplné stredné všeobecné
Vyššie
Vysokoškolské bakalárske
Vysokoškolské magisterské, inžinierské, doktorské
Vysokoškolské doktorandské
Vysokoškolské spolu
Vysokoškolské podľa zamerania:
- univerzitné
- technické
- ekonomické
- poľnohospodárske
- ostatné
Ostatní bez udania školského vzdelania
Ostatní bez školského vzdelania
Deti do 16 rokov
Úhrn

Muži
1

Ženy
2
225
491
123
190
454
102
21
24
372
15
411

492
310
138
83
644
169
20
15
282
9
306

Spolu
3
717
801
261
273
1 098
271
41
39
654
24
717

118
170
67
39
17
44
0
354
2 415

183
42
51
16
14
41
1
387
2 591

301
212
118
55
31
85
1
741
5 006

e) Sociálna oblasť a zdravotníctvo
Sociálne služby sú nástrojom sociálnej pomoci, ktoré sú charakterizované ako špeciálne činnosti a aktivity vytvárajúce
podmienky na riešenie sociálnej núdze občanov daného regiónu. Sociálne služby sú definované v zákone č. 453/2003 Z. z.
o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Podľa poskytovania a prostredia delíme sociálne služby delíme na:
1. inštitucionálne sociálne služby,
2. terénne sociálne služby.
Podľa času poskytovania sociálnej služby na:
1. inštitucionálne sociálne služby s celoročným pobytom,
2. inštitucionálne sociálne služby s týždenným pobytom,
3. inštitucionálne sociálne služby s denným pobytom,
4. ambulantné sociálne služby.

Zvláštnu kategóriu sociálnej pomoci predstavuje sociálne poradenstvo a prevencia. Zariadenia sociálnych služieb môžu byť
zriadené:
a) samosprávnym krajom,
b) obcou, resp. mestom,
c) inou právnickou alebo fyzickou osobou.
Terénne sociálne služby, ktoré sú realizované v prirodzenom prostredí klienta. Takto realizované služby idú priamo ku
klientovi a medzi tieto služby patrí opatrovateľská služba, poskytovanie spoločného stravovania a prepravné služby. Servis
realizovaný v inštitúciách charakterizujeme ako inštitucionálne služby, v ktorých dominantné postavenie majú zariadenia
sociálnych služieb (domovy dôchodcov, domovy sociálnych služieb pre klientov so zdravotným postihnutím). Krátkodobé
zariadenia, v ktorých sa sociálne služby realizujú krátkodobo na preklenutie negatívnych dôsledkov najrozmanitejších
sociálnych situácií sú útulky, stanice opatrovateľskej služby pre deti, krízové strediská pre deti, zariadenia opatrovateľskej
služby, domovy pre osamelých rodičov a pod.,
Dôležitú a nezastupiteľnú úlohu majú ambulantné sociálne služby za ktorými klient dochádza jednorázovo alebo opakovane
(spoločné stravovanie, kluby dôchodcov, stredisko osobnej hygieny, práčovne, zariadenia opatrovateľskej služby a
podobne.)
Na komunálnej úrovni riadiaco - koordinačný systém preberajú samosprávy obcí a miest.
Základným predpokladom pre búde obdobia, keď populácia aj v sledovanom regióne výrazne starne je aby sociálne služby
boli:
v kvalitné - to znamená, že sú plne v súlade so štandardami kvality sociálnych služieb,
v dostupné - to znamená, z hľadiska ceny a systému hradenia služieb, z hľadiska vzdialenosti od miesta bydliska
alebo pobytu občana a z hľadiska dostatočnej rozvinutej siete požadovaných služieb.
e) Demografia (31.12.2004)
Počet obyvateľov k 31.12. spolu
muži
ženy
Predproduktívny vek (0-14) spolu
Produktívny vek (15-54) ženy
Produktívny vek (15-59) muži
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu
Počet sobášov
Počet rozvodov

4996 Počet živonarodených spolu
2408 muži
2588 ženy
602 Počet zomretých spolu
1399 muži
1590 ženy
1405 Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu
19 muži
5 ženy

28
15
13
49
27
22
16
15
1

Zdroj: Štatistický úrad SR

V Bojniciach tvoria obyvatelia v poproduktívnom veku 29,5% obyvateľov, v Opatovciach nad Nitrou je to 23,6%
a v Kocuranoch je to 20,4%. Ani v jednej z obcí nie je stacionárne zariadenie sociálnych služieb, čo bude potrebné do
budúcnosti riešiť.
Postup a podmienky poskytovania opatrovateľskej služby v meste Bojnice je upravený VZN č.1/2003. V priebehu
roka 2005 mesto zabezpečovalo opatrovateľskú službu 45 občanom s nepriaznivým zdravotným stavom v ich domácnosti.
K 31.12.2005 zabezpečovalo túto službu 30 občanom. Z uvedeného počtu bola 13 občanom zabezpečovaná iba donáška
obeda. Opatrovateľskú službu vykonávalo v prepočítanom stave 9,8 opatrovateliek. Finančné prostriedky na úhradu
výdavkov na opatrovateľskú službu boli v roku 2005 poskytované po prvý krát z rozpočtu mesta, nakoľko opatrovateľská
služba sa stala originálnou kompetenciou mesta a výdavky súvisiace s jej poskytovaním sú predmetom rozpočtu mesta.
Celkové bežné výdavky na opatrovateľskú službu za rok 2005 predstavovali 1.131,0 tis. Sk, príjem z úhrad za
opatrovateľskú službu bol 147,0 tis. Sk. Spoločné stravovanie bolo zabezpečované v Centre sociálnej pomoci Bojnice
a v jedálni ZŠsMŠ v priemere pre 51 starých, alebo ŤZP občanov, z čoho priemerne denne bola odoberaná strava 38
občanmi. Mesto Bojnice nie je zriaďovateľom žiadneho zariadenia sociálnych služieb, občania ktorí potrebujú riadnu
celodennú starostlivosť sú odkázaní na využívanie zariadení ktoré patria do zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho
kraja. V súčasnosti je poskytovaná sociálna starostlivosť v Centre sociálnej pomoci Bojnice 8 občanom mesta a mesto
eviduje 15) nevybavených žiadostí našich občanov. Centrum sociálnych služieb v Nitrianskom Pravne poskytuje starostlivosť
10 bývalým občanom mesta a eviduje 4 žiadosti. V Domove penzióne pre dôchodcov v Prievidzi žije 6 bývalých občanov
mesta a na umiestnenie čaká 12 občanov. Prepravná služba nie je zriadená.
Mesto Bojnice z hľadiska demografickej štruktúry má v súčasnosti 12 % obyvateľov vo veku 61 – 70 rokov a 13 %
obyvateľov tvoria občania vo veku 71 a viac rokov. V absolútnom vyjadrení je vo veku 71 a viac rokov 662 obyvateľov z čoho
je 288 mužov a 374 žien. Vzhľadom k tomu, že prevažná väčšina tejto skupiny obyvateľov žije v rodinných domoch, je

narastajúci trend vývoja požiadaviek na sociálne služby charakteristický v oblasti opatrovateľskej služby s tendenciou
ďalšieho rastu. V požiadavkách na umiestnenie v sociálnych zariadeniach je situácia skôr stabilná.
Z uvedeného dôvodu by strednodobým cieľom v tejto oblasti pre mesto malo byť, vybudovanie zariadenia penziónového
typu so službami opatrovateľského typu na nevyhnutnú dobu pre starých občanov a ŤZP občanov prepustených
z nemocničného ošetrenia do domácej starostlivosti, osamelých občanov a občanov, ktorí poskytovanie sociálnych služieb
nevyhnutne potrebujú.
V Opatovciach nad Nitrou je zabezpečená opatrovateľská služba pre dve osoby a v Kocuranoch je vydané jedno
rozhodnutie o donáške stravy.
V Bojniciach je k dispozícii ambulancia praktického lekára pre dospelých aj pre deti, stomatologocká ambulancia aj
gynekologická ambulancia.
II. Hospodársky potenciál a organizačná štruktúra hospodárstva
V nasledovných prehľadoch prinášame organizačnú štatistiku a vlastnícke vzťahy hospodárskych subjektov
pôsobiacich v meste.
V registri organizácií bolo k 31. 12. 2004 evidovaných 520 právnických osôb a 413 fyzických osôb.
V rámci sektorov vlastníctva u podnikov výrazne prevládal súkromný sektor -99,1 % .
Organizačná štruktúra hospodárstva - za mesto Bojnice
Kód ukazovateľa
16000
16010
16020
16021
16022
16023
16024
16025
16026
16027
16028
16030
16031
16032
16033
16040
16041
16042
16043
16050
16051
16052
16053
16060

Názov ukazovateľa
Subjekty vedené v Registri organizácií
Právnické subjekty spolu
Podniky
Obchodné spoločnosti
Akciové spoločnosti
Spol. s r.o.
Družstvá
Šátne podniky
Obecné podniky
Org. zložky zahr. osôb
Ostatné ziskovo orient. jednotky
Neziskové organizácie - spolu
Neziskové organizácie - rozpočtové
Neziskové organizácie - príspevkové
Neziskové organizácie - ostatné
Fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri - spolu
Fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri - živnostníci
Fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri -slobodné povolania
Fyz.os.nezap. v obchod. registri -samostatne hospodáriaci roľníci
Počet podnikov v súkromnom sektore - spolu
Počet podnikov v súk. sektore -v medzinár.vlast. s prevaž. súk.s.
Počet podnikov v súkromnom sektore - v zahraničnom vlastníctve
Počet podnikov v súkromnom sektore - družstevnom vlastníctve
Počet podnikov vo verejnom sektore

Rok 2004 Rok 2003
590
539
177
150
111
95
107
91
11
12
96
79
1
1
0
0
0
0
1
0
2
0
66
55
7
4
5
5
54
46
413
389
385
361
23
22
5
6
110
527
15
16
7
3
1
1
1
12

Subjekty podľa vybraných ekonomických činností - za mesto Bojnice
Kód ukazovateľa
17100
17101
17102
17103

Názov ukazovateľa
Odvetvová štruktúra hosp.: subjekty za územie spolu (OKEČ 01-99)
Subjekty v ph., poľov., les., a rybolove spolu (OKEČ 01, 02 a 05)
Subjekty v ťažbe ner.sur.,priemysle,vyr.el.plynu,vody(OKEČ 10-41)
Subjekty v stavebníctve (OKEČ 45)

Rok 2004 Rok 2003
590
539
13
11
67
58
57
56

17104
17125
17126
17127
17128

Subjekty v obchode,hotel.,dopr.,peňaž.,škol.,zdrav...(OKEČ 50-95)
Subjekty v obchode,opr.,hotel.,dopr.,pošt. a telekom.(OKEČ 50-64)
Subjekty vo finanč.,nehnut.,obchod.,výskume a vývoji (OKEČ 65-74)
Subjekty vo verej.správe,obrane,škol.,zdrav.,služb...(OKEČ 75-95)
Subjekty v exteritoriálnych organizáciách a združeniach (OKEČ 99)

453
257
93
103
0

414
242
84
88
0

Z hľadiska odvetví ekonomických činností bol najväčší podiel v oblasti obchodu, cestovného ruchu a zdravotníctva –
76,7 %.
III. Kúpeľníctvo
V meste Bojnice predstavuje liečebné kúpeľníctvo významný mestotvorný prvok, tvoriaci základ pre funkčné smerovanie
sídla.
Pre kúpeľné mesto Bojnice bol vydaný vládou SR Uznesením č.740 zo dňa 10.10.1995 štatút kúpeľného mesta.
Rozsah kúpeľného mesta zahŕňa okrem katastrálneho územia obce Bojnice aj časť katastrálneho územia obce Opatovce
nad Nitrou.
Vnútorné kúpeľné územie slúži kúpeľnej funkcii na umiestnenie aktivít a prevádzok pre poskytovanie kúpeľnej
starostlivosti a doplnkového vybavenia. Vyčlenené kúpeľné územie umožňuje rozvinutie všetkých potrebných aktivít od
kľudového priestoru s liečebnými ústavmi až po poskytovanie služieb rehabilitačného a regeneračného charakteru pre
návštevníkov a obyvateľov mesta.
Aj preto je potrebné posilnenie poslania areálu mestského kúpaliska Čajka na rehabilitačno-regeneračné stredisko
regionálneho významu.
Na druhej strane v meste samotnom treba vytvárať vhodné zariadenia a vybavenosť slúžiace nielen obyvateľom ale
aj kúpeľným hosťom. Ide hlavne o obchodnú, pohostinskú a zábavnú vybavenosť a služby. Tento trend výrazne zapojí
a zainteresuje obyvateľov Bojníc (tiež obyvateľov priľahlej obce Opatovce nad Nitrou) na poslaní a funkcii kúpeľného mesta.
V tabuľke prinášame prehľad zdravotníckych a kúpelníckych subjektov v meste.
Zdravotníctvo a kúpeľníctvo - za mesto Bojnice
Kód ukazovateľa
07010
07040
07050
07060
07070
07080
07090
07120
07122
07124
07126
07128
07140
07142
07310

Názov ukazovateľa
Polikliniky samostatné (úz. A záv.)
Nemocnice s poliklinikou (vrátane pôrodníc)
Transfúziologické a hematologické oddelenia
Odb. lieč. Ústavy (bez liečební dlhodobo chorých)
Liečebne pre dlhodobo chorých
Lekárne a výdajne liekov
Výdajne zdravotníckych pomôcok spolu
Samostatné ambulancie praktického lekára pre dospelých
Samostatné ambulancie praktického lekára pre deti
Samostatné ambulancie praktického lekára stomatológa
Samostatné ambulancie praktického lekára gynekológa
Samostatné ambulancie lekára špecialistu
Rýchla zdravotnícka pomoc
Sanitné vozidlá
Prírodné liečebné kúpele

Rok 2004
0
1
0
0
0
3
0
2
2
6
1
4
1
34
1

Rok 2003
0
1
1
0
0
4
0
3
2
6
1
4
1
33
1

IV. Obchod a služby
Obsluha obyvateľov mesta, ako aj návštevníkov mesta sa zabezpečuje v sieti zariadení obchodu a služieb
diverzifikovanej štruktúry. V meste sa zaznamenal trend rozvoja predovšetkým v systéme služieb verejného stravovania
a vybratých druhov komerčných služieb.
Obchod a pohostinstvo - za mesto Bojnice
Kód ukazovateľa
08010
08011
08020
08030
08031
08040
08050
08110
08120
08130
08140
08150

Názov ukazovateľa
Predajne potravinárskeho tovaru spolu
Predajne potravinárskeho tovaru - supermarkety
Predajne zmiešaného tovaru
Obchodné domy a nákupné strediská spolu
Obchodné domy a nákupné strediská - hypermarkety
Pohostinské odbytové strediská
Predajne nepotravinárskeho tovaru
Predajne pohonných látok
Predajne motorových vozidiel
Zariadenia pre údržbu a opravu motorových vozidiel
Predajne súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá
Zariadenia pre predaj,údržbu a opravu motocyklov,mopedov a prísl.

Rok 2004 Rok 2003
6
5
0
0
0
0
0
0
0
0
35
21
23
23
1
1
1
1
7
7
2
2
1
1

V maloobchodnej sieti mesta Bojnice je viditeľný trend rozvoja, ktorý je orientovaný na skvalitnenie jestvujúcich predajní,
rozširovanie a špecializácia tovarovej ponuky. Nárast počtu predajní sa realizuje v jestvujúcom stavebnom fonde a to
transformáciou najmä bytových priestorov v predných traktoch objektov rodinnej zástavby. . V meste nie je predajňa
zmiešaného tovaru. /Karta mesta zo štatistického úradu SR k 31.12.2004/. Vzhľadom na rozšírenú, stavebnú činnosť
/prestavba a údržba obytných domov absentuje/. Absentuje aj kvalitný obchod so stavebným tovarom. V oblasti verejného
stravovania bol na území mesta zaznamenaný rozvoj prevádzok, čím sa obohatila druhová ponuka v reštauračnom
stravovaní, cukrární ako aj doplnkových foriem – zariadení typu espresso, denný bar. Verejné stravovanie je zamerané
najmä na návštevníkov mesta, turistov a kúpeľných hostí. Najmä vo večerných a nočných hodinách navštevuje mesto za
zábavou, čím ďalej tým viac mladých ľudí z Prievidze a okolitých obcí.
Vybavenie mesta Bojníc zariadeniami služieb je pomerne priaznivé predovšetkým čo sa týka ponuky osobných služieb pre
obyvateľstvo – holičstvo, kaderníctvo, kozmetiku, foto, ako aj služieb pre domácnosť čistiareň, zberňa prádla a šatstva. Rozvíjajú sa tiež prevádzka opravárenského charakteru – oprava obuvi, spotrebičov, ako
aj služby v oblasti autodopravy a požičovne áut.
V ďalšej tabuľke predstavujeme prehľad ubytovacích zariadení v meste
Ubytovacie zariadenia - za mesto Bojnice
Kód ukazovateľa
Názov ukazovateľa
09001
Ubytovacie zariadenia spolu
09002
Lôžka v ubytovacích zariadeniach spolu
09003
Hotely (motely, botely) spolu
09004
Lôžka v hoteloch (moteloch, boteloch) spolu
09010
Hotely (motely) *****, ****
09011
Lôžka v hoteloch (moteloch) *****, ****

Rok 2004
31
784
4
283
2
153

Rok 2003
27
739
4
283
1
46

09020
09021
09030
09031
09040
09041
09050
09051
09060
09061
09062
09070
09071
09080
09081

Hotely (motely, botely) *** až *
Lôžka v hoteloch (moteloch, boteloch) *** až *
Penzióny *** až *
Lôžka v penziónoch *** až *
Turistické ubytovne **, *
Lôžka v turistických ubytovniach **, *
Chatové osady *** až *
Lôžka v chatových osadách *** až *
Kempingy **** až *
Miesta na voľnej ploche v kempingoch **** až *
Lôžka v kempingoch **** až *
Ostatné hromadné ubytovacie zariadenia
Lôžka v ostatných hromadných ubytovacích zariadeniach
Ubytovanie v súkromí - izba, objekt, prázdnin. byt *** až *
Lôžka v izbách,objektoch a prázdnin.bytoch v súkromí *** až *

2
130
10
167
0
0
1
164
1
120
70
6
41
9
59

3
237
8
133
0
0
1
164
1
120
70
6
41
7
48

Pomerne slabo sú zastúpené služby so zameraním na cestovný ruch a turizmus typu informačných
a sprostredkovateľských kancelárií, služby rozvíjajúce cykloturistiku, služby dostupného internetu a podobne.
V dotazníku občanov sú pomerne dobre hodnotené služby knižnice /spokojnosť vyjadrilo 74 % žien a 80 % mužov, služby
Domu smútku / 74% žien a 68 % mužov/, služieb súvisiacich s požiarnou ochranou, sieťou kultúrnych zariadení a kvalitou
kultúrnych podujatí.
Kultúra - za mesto Bojnice
Kód ukazovateľa
12010
12011
12025
12030
12031
12050
12051
12060
12070
12080
12090
12100
12102
12110
12111
12180
12190
12191
12200

Názov ukazovateľa
Verejné knižnice vrátane pobočiek
Verejné knižnice - počet knižničných jednotiek spolu
Videopožičovne a DVD požičovne
Kiná stále
Sedadlá v kinách stálych
Prírodné amfiteátre a letné kiná
Sedadlá v prírodných amfiteátroch a letných kinách
Múzeá vrátane pobočiek
Galérie vrátane pobočiek
Kultúrne domy vrátane PKO
Zariadenia na voľný čas a záujmovú činnosť
Zoologické záhrady
Zoologické záhrady - plocha
Botanické záhrady
Botanické záhrady - plocha
Kostoly rímskokatolíckej cirkvi
Cintoríny, urnové háje a rozptyl. lúčky
Cintoríny, urnové háje a rozptyl. lúčky - plocha
Domy smútku

Rok 2004
1
27819
0
1
369
0
0
1
0
1
1
1
42
0
0
1
2
2,3
1

Rok 2003
1
27282
0
1
369
0
0
1
0
1
1
1
42
0
0
1
2
2,3
1

Predkladaná štúdia rozvoja služieb cestovného ruchu v rámci Programu hospodárskeho a sociálneho vychádza zo zámerov:
„Koncepcie rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky na roky 2005 – 2006 a nadväzuje na Stratégiu rozvoja
cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013, túto ďalej rozpracováva a okrem úloh platných zo stratégie na
roky 2005 - 2006 konkretizuje úlohy pre udržateľný rozvoj cestovného ruchu.

Z nasledujúcej tabuľky preferovaný predmet záujmu u turistov je rekreačný pobyt na horách /30,5 %/, ale hneď za ním
nasleduje pobyt v kúpeľoch, čo môže nami sledovaný región využiť.
( údaje z roku 2004 v % )
typ cesty/pobytu

predmet záujmu
tranzitná
rekreačný pobyt na horách
pobyt v kúpeľoch
zimné športy
návšteva rodiny/známych
rekreačný pobyt pri vode
mestské kultúrno-historické pobyty
okružné cesty
vidiecka turistika
turistika nákupná
iba tranzit
neuvažujem o ďalšej návšteve Slovenska

19,2
8,2
16,4
1,7
9,0
9,6
3,7
2,0
2,0
20,3
7,9

jednodňová
netranzitná
13,5
4,3
19,1
13,7
13,5
7,8
4,0
1,4
19,1
1,4
2,1

krátkodobý

dlhodobý

14,8
6,2
21,4
16,7
7,4
10,5
9,7
4,3
3,5
2,3

30,5
20,4
13,2
12,0
6,6
6,0
5,4
4,2
1,2
0,0

3,1

0,6

Zdroj: Ústav turizmu s.r.o.
Z tabuľky vyplýva, že ak je potrebné ponuku Slovenska prispôsobiť záujmu zahraničných návštevníkov, potom je
nevyhnutné v marketingovej stratégii prednostne rozvíjať a propagovať rekreačné pobyty na horách, zimné športy a pobyty
v kúpeľoch. Na ďalšom mieste treba rozvíjať letné rekreačné pobyty pri vode a pobyty v mestách spojené s poznávaním
našej kultúry a histórie. To je dobrý základ pre rozvoj Bojníc, Opatoviec nad Nitrou a Kocuran.
Regionalizácia cestovného ruchu v SR rozdeľuje celé územie Slovenska do 21 prirodzených regiónov turizmu.
Bojnice, Opatovce nad Nitrou a Kocurany patria do Horhonitrianskeho regiónu a jeho časť subregión Bojnice a okolie má
podľa dokumentu veľký potenciál zo strednodobého hľadiska.

Z uvedeného vyplýva, že je potrebné sústrediť sa na rozvoj kúpeľníctva a letné pobyty pri vode.

Regionalizácia cestovného ruchu v SR predpokladá pre hornonitiriansky región v dlhodobom horizonte dosiahnutie
národného významu. Najvýznamnejším je pritom rozvoj subregiónu Bojnice a okolie. Aj keď sú v regióne zastúpené skoro
všetky druhy atraktivít pre cestovný ruch, dosiahnutá úroveň cestovného ruchu tomuto konštatovaniu nezodpovedá.
Jednoznačným lídrom v tejto oblasti sú Bojnice a to tak kúpele ako aj aktivity na zámku, ktoré výrazne napomáhajú túto
oblasť identifikovať. Je nevyhnutné, aby tento turistický rozmach využili aj okolité obce vrátane Opatoviec nad Nitrou
a Kocuran a to hlavne ponukou penzionového ubytovania a ubytovania v súkromí v kombinácii s agroturistikou,
cykloturistikou, hypoturistikou a pešou turistikou. Rozvoju cestovného ruchu by pomohlo aj efektívnejšie využívanie
termálnych prameňov.

V.
Školstvo
Základné spoločenské zmeny, s ktorými sú spojené novo sa formujúce ekonomické vzťahy a sociálne postavenie
ľudí v nich, sa prejavujú aj v požiadavkách na jedinca ako pracovnú silu. Cieľom školskej politiky v duchu Národného
programu výchovy a vzdelávania a v duchu európskej dimenzie je zlepšenie kvality a efektívnosti školského vzdelávania,
aby sa mladým ľuďom zabezpečilo, že im budú vštepené adekvátne schopnosti a zručnosti, ktoré im umožnia stať sa
informovanými, aktívnymi a zodpovednými občanmi a tým sa zabezpečí ich integrácia do spoločnosti a pripravenosť pre
pracovný život.
Transformácia systému vzdelávania je porovnateľná s hospodárskou a sociálnou transformáciou. Úroveň vzdelania
a kvalifikovanosť pracovnej sily je prednosťou našej ekonomiky a sú aj zdrojom rozvojovej stratégie. Preto investície do
vzdelania sú ekonomicky najvýhodnejšie a musia sa poskytnúť, ak sa má ekonomika opierať o vysokokvalifikovanú pracovnú
silu, intelektuálny potenciál a ak sa má realizovať vývoz produkcie s vysokým obsahom duševnej práce. Avšak aj systém
vzdelávania musí týmto požiadavkám vytvoriť zodpovedajúci rámec a pre uskutočnenie reštrukturálnych programov svojich
absolventov pripravovať.

Systémové riešenie Národného programu výchovy a vzdelávania predpokladá zmenu na rôznych úrovniach
riadenia v rovine kvalitatívnej aj kvantitatívnej. Predpokladá zmeny v cieľoch, obsahu, metódach aj formách, zmenu
v postavení učiteľa, vo vzťahu učiteľ – žiak v samotných školách.
V súčasnosti prechádza sieť škôl racionalizáciou, ktorá vychádza z ekonomických podmienok; tá však musí mať
z hľadiska udržania kvality výchovno – vzdelávacieho procesu svoje hranice. Musí umožňovať rozvoj školstva, rozvoj
tvorivosti, odbornej, jazykovej a informačnej vybavenosti svojich absolventov. Ak budú školy v regióne stabilizovanou
oblasťou budú utvárať predpoklady ekonomickej prosperity a zvyšovania životnej úrovne jeho obyvateľov
Základným krokom na zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti Slovenska v oblasti ľudských zdrojov je
dokončenie reformy základného a stredného školstva s dôrazom na reformu obsahu vzdelávania. Vzdelávanie musí
zabezpečiť všeobecné zručnosti pre všetkých žiakov a predovšetkým odrážať súčasné a očakávané potreby trhu práce.
Zmeny v systéme školstva musia zabezpečiť vysokú mieru slobody žiaka vybrať si školu a možnosť školy vybrať si formu
a obsah vzdelávania. To musí byť spojené s univerzálnym a prepracovaným systémov merania kvality učenia, inštitúcií
a zriaďovateľov. Zároveň je potrebné zlepšovať moderné vybavenie škôl na všetkých stupňoch vzdelávania.
Systém školského vzdelávania je v sledovaných obciach zabezpečený:
Základnou školou s materskou školou Školská 7
Základnou školou s materskou školou - prevádzka ul. Pribinova
Základnou školou Opatovce nad Nitrou 509
Základná umelecká škola
Prvé konkrétne kroky o otvorení ZUŠ v Bojniciach sa datujú od júna 1974. Súčasne s novovzniknutou ZUŠ v Bojniciach bola
založená i pobočka v Nitrianskom Rudne. V školskom roku 1974/75 navštevovalo školu 251 žiakov. Vyučovala sa hra na
nástroje: klavír, akordeón, strunové, dychové a bicie nástroje. Učiteľský zbor tvorilo 11 vyučujúcich, z toho osem interných
a traja externí učitelia. V snahe sprístupniť umelecké vzdelávanie deťom i na vidieku postupne vznikali detašované
pracoviská vo Valaskej Belej, Kanianke, Lehote pod Vtáčnikom, Porube, Čavoji, Liešťanoch, Diviakoch nad Nitricou,
Opatovciach nad Nitrou. V súčasnej dobe navštevuje Základnú umeleckú školu v Bojniciach 782 žiakov vo všetkých 4
odboroch. Škola zamestnáva 43 pracovníkov. Okrem 3 budov v Bojniciach, navštevujú žiaci detašované pracoviská
v Nitrianskom Rudne, Kanianke, Lehote pod Vtáčnikom, Porube a v Liešťanoch.
Centrum voľného času Junior
CVČ Junior dopĺňa systém výchovného procesu o voľnočasové aktivity. Ponúka širokú škálu aktivít v krúžkoch a odboroch
s rôznym zameraním.

VI. Zamestnanosť a nezamestnanosť – názor občanov.
Podľa sčítania ľudí domov a bytov z roku 2001 v meste žilo celkove 1864 pracujúcich ( 1028 muži, 846 ženy ) a 302
nezamestnaných ( 181 mužov, 121 žien ). Uvedené údaje sa v ďalších rokoch výrazne nemenili.
Občania usudzujú, že základným rozvojovým prvkom mesta Bojnice je tvorba hodnôt prácou, teda zachovaním
pôvodných a vznikom nových pracovných miest.
Z odpovedí respondentov /zvlášť ženy a zvlášť muži/ sme zostavili tabuľku desiatich problémov, ktoré by sa v meste
mali riešiť čo najskôr. Z prehľadov vyplynulo, že v rôznom poradí bolo aj u žien aj u mužov stanovených trinásť rovnakých
problémov /respondenti odpovedali na 20 problémov/.
Z rebríčka problémov, ktoré v Bojniciach treba riešiť čo najskôr majú nadpriemernú frekvenciu u žien a i u mužov dva
problémy týkajúce sa práce.
a.) Vytvoriť podmienky pre zamestnanosť mladých ľudí. /ženy – 85 % odpovedí – 3. miesto, muži - 82 % odpovedí – 3.
miesto/ Odpoveď : „tento problém treba riešiť čo najskôr“.
b.) Vytvorenie nových pracovných príležitostí /ženy – 85 % odpovedí – 4. miesto, muži 83 % odpovedí – 2. miesto/ Odpoveď:
„tento problém treba riešiť čo najskôr“
Jedným z rozhodujúcich demografických javov, ktoré charakterizujú váhu a polohu sídelného útvaru z hľadiska
hospodárskeho potenciálu je rozsah a štruktúra pracovných príležitostí. Pre hospodársku základňu mesta Bojnice je
charakteristická jej stabilita. Vývoj počtu pracovných príležitostí v meste sa pohybuje od roku 1980 až po rok 2005 v intervale
1900 – 2300 pracovných príležitostí v meste.

Občania mesta v dotazníku však vyjadrovali výraznú nespokojnosť s pracovnými možnosťami v meste .
Najvýraznejšia nespokojnosť / u žien – 83 % odpovedí, u mužov 82 % odpovedí/ sa prejavila v úrovni spokojnosti
s pracovnými možnosťami v meste pre mládež.
Menej výrazná nespokojnosť / u žien – 73 %, u mužov – 70 % odpovedí/ sa prejavila v úrovni spokojnosti pracovných
príležitostí pre ženy.
Menšia, aj keď i v tejto otázke nadpolovičná nespokojnosť / u žien i u mužov – 70 % nespokojných odpovedí / s a prejavila
v úrovni spokojnosti s pracovnými možnosťami u mužov.
VII. Bariéry vzniku pracovných miest.
Hlavnou príčinou, prečo doteraz v meste nevznikli pracovné miesta je nedostatok finančných prostriedkov. Túto
objektívnu „celospoločenskú príčinu označila viac ako jedna štvrtina obyvateľov mesta. Bariéru je možné odstrániť najmä
na centrálnej úrovni skvalitnením podnikateľského prostredia. Výraznejšie treba pomáhať začínajúcim, malým a stredným
podnikateľom /podnikateľské centrum s „inkubátorom“ pre začínajúcich podnikateľov/ .
Druhú príčinu, prečo doteraz v meste nevznikli pracovné miesta respondenti
označili ako nezáujme mesta. V tomto smere treba s podnikateľským sektorom v meste analyzovať možnosti vzniku
pracovných miest. Určité možnosti má i mesto samotné vytváraním „komunálnych podnikov“ najmä v oblastiach, v ktorých
má mesto prenesené a originálne kompetencie /sociálna oblasť, školstvo, cestovný ruch, pozemné komunikácie, odpadové
hospodárstvo, technické služby, lesy, stavebníctvo/.
Ako tretia príčina prečo doteraz v meste nevznikli pracovné miesta respondenti uviedli legislatívne obmedzenia.
Ďalšie príčiny nasledovali v poradí: nezáujem zo strany podnikateľov, nedostatočne vytvorená infraštruktúra, nezáujem
občanov o vytvorenie pracovného miesta pre seba /živnostník/ a pre iných /malý a stredný podnikateľ/ a neatraktívnosť
mesta pre podnikateľov.
VIII. Doprava a technická vybavenosť.
a.) Širšie dopravné vzťahy.
Hlavným dopravným uzlom regiónu Hornej Nitry je Prievidza, od ktorej sú Bojnice vzdialené cca 4 km. Toto postavenie
si Prievidza udrží aj v budúcnosti, čo bude mať vplyv aj na dopravnú sústavu mesta Bojnice.
Cestná doprava:
Cez územie Prievidze prechádzajú dva významné cestné ťahy :
- cesta I / 50, Trenčín – Nováky – Prievidza – Handlová – žiar nad Hronom ( mimo intravilán mesta )
- cesta I / 64, Komárno – Topoľčany – Nováky – Prievidza – Žilina ( v intraviláne mesta cez centrum )
- cesty III. triedy zabezpečujú spojenie Prievidze s okolitými obcami.
V dlhodobých zámeroch mesta Bojnice je snaha preložiť cestu I / 64 do trasy mimo intravilán mesta s cieľom čo
najviac znížiť tranzitnú dopravu.
Železničná doprava:
Územím mesta Prievidza prebieha významná železničná trať, Nové Zámky – Nitra – Topoľčany – Prievidza – Handlová –
Zvolen, príp. Horná Štubňa – Vrútky. Na túto trať sa pripája lokálna trať do Nitrianskeho Pravna. Dlhodobé zámery
nepredpokladajú zásadné zmeny na situovaní trás, ale sú orientované na zlepšenie funkcie železničného uzlu.
Realizácia týchto zámerov neovplyvní priamo mesto Bojnice.
Letecká doprava:
Pre oblasť mesta Prievidza je navrhovaná civilná letecká preprava v rámci vnútroštátnej leteckej siete s možnosťou jeho
využitia aj pre medzinárodnú prevádzku. Návrh dostavby letiska Prievidza predpokladá vytvoriť podmienky pre pravidelnú
leteckú dopravu lietadlami typu L 410 A. Úpravy umožnia odlet a prílet cca 110 – 1500 cestujúcich.
Zvýšenie prevádzky na letisku si vyžiada zlepšiť jeho dopravné napojenie. Riešením je jeho pripojenie na obchvat
č. I / 64.
b.) Dopravný systém Bojníc.
Riešenie dopravného systému mesta Bojnice vychádza z predpokladu, že mesto
v súčinnosti so susediacimi sídlami ( mesto Prievidza a obce Opatovce nad Nitrou a
Kanianka.)v rámci súčasnej aktualizácie ÚPN – VÚC Trenčianskeho kraja bude presadzovať
preložku cesty I/64 v úseku Nedožery – Brezany – Lazany – Priedza – Bojnice -Opatovce
ako východný obchvat mesta Bojnice do novej trasy, mimo intravilánu týchto sídiel , ktorého

súčasťou bude i preložka cesty III/05063 Prievidza – Kanianka.
Základnú kostru mestského komunikačného systému tvoria zberné komunikácie
( prieťahy ciest III. triedy ) na ktoré naväzujú obslužné komunikácie a ostatné obslužné komunikácie.
Najzávažnejšia zmena na mestských komunikáciách sa bude dotýkať Hurbanovho námestia, kde sa navrhuje z námestia
vytvoriť pešiu zónu s výrazným obmedzením automobilovej dopravy.
Bojnice nemajú samostatnú MHD, ale sú obsluhované linkami MHD z Prievidze.
Mesto je tak pripojené na železničnú a autobusovú stanicu. Pre budúce prepravné požiadavky tento systém MHD v podstate
vyhovuje. Na území mesta nie je autobusová stanica, iba zástavky nadmestských liniek. Niektoré medzimestské linky majú
trasu na území mesta s časti spoločnú s linkami MHD, čo zlepšuje vnútromestskú dopravu. Tento stav s malými úpravami
vyhovuje i do budúcnosti.
Súčastný stav v parkovaní vozidiel odráža kúpeľný a rekreačný charakter mesta. Plochy určené pre statickú
dopravu musia preto absorbovať veľké sezónne výkyvy. Dnes sú vybudované k tomuto účelu záchytné parkoviská v kapacite
800 osobných áut a 100 autobusov. Táto kapacita postačuje pre pol milióna návštevníkov ročne. Parkovanie a odstavovanie
motorových vozidiel pre obyvateľov a zamestnancov má celoročný charakter. Nároky sú vybilancované na základe
predpokladaného vývoja počtu obyvateľov a pracovných príležitostí tak, aby v meste v roku 2010 bolo zriadených minimálne
940 parkovacích miest.
Súčastné zariadenia automobilovej dopravy ( STK, Autoservis, ČSPH, Pneuservis ) poskytujú dostatočné kapacity
pre obyvateľov mesta. Medzi zariadenia automobilovej dopravy môžeme považovať aj Technické služby. Do budúcna sa javí
potreba premiestnenia ( areálu Technických služieb do priestoru územne funkčného celku pri Opatovskej ceste spolu s
umiestnením tzv. hospodárskeho dvora, ktorého súčasťou môže byť i dvor – areál Technických služieb. Hospodársky dvor
z hľadiska prevádzkových vzťahov je vhodné riešiť v komplexne koncipovanom areáli už existujúcich zariadení
automobilovej dopravy.. Treba tiež počítať s tým, že tento sortiment by mal byť doplnený o zariadenie typu Autosalón –
predaj osobných motorových vozidiel.
Cyklistická a pešia doprava má približne rovnaké nároky na vybavenie a kvalitu trás. V rámci návrhu zmien v
pešej kostre mesta treba rozšíriť sieť trás pešieho pohybu, predĺžiť ich k novým aktivitám, navrhnúť ich skompaktnenie
a plynulosť. Ústredným peším priestorom mesta je Hurbanovo námestie, z ktorého po komplexnej rekonštrukcii vychádzajú
pešie trasy k jednotlivým aktivitám v meste.
V cyklistickej doprave treba vytvoriť územné podmienky na rozvoj považskej nadregionálnej
cyklistickej trasy (Trenčianske Teplice – Bojnice – Prievidza ) s pripojeniami na jednotlivé
regionálne trasy
V tabuľke č. 1 prinášame niektoré základné štatistické ukazovatele viažuce sa na mesto Bojnice
Tabuľka 1:

Doprava za mesto Bojnice

Kód ukazovateľa
Názov ukazovateľa
02010
Linky autobusovej linkovej osobnej dopravy (diaľkové,medzištátne)
02020
Autobusové linky miestneho významu (medzimestské)
02060
Mestská hromadná doprava autobusmi
02220
Stanice a zastávky vlakov
02249
Prístavy
02256
Medzinárodné letiská
02257
Vnútroštátne letiská
02290
Miestne komunikácie spolu na 1 d. m.
02291
Miestne komunikácie - bezprašné na 1 d. m.
02300
Mosty na miestnych komunikáciách
02310
Lávky pre peších
02320
Vybudované chodníky na 1 d. m.

Rok 2004

Rok 2003

2
6
0
0
0
0
0
23,1
23,1
1
0
24,0

2
6
0
0
0
0
0
23,1
23,1
1
0
24,0

V návrhu zmien a doplnkov ÚPD mesta Bojnice sú stanovené niektoré stavby dotýkajúce sa dopravného systému mesta:
1/ Komplexná výmena inžinierskych sietí Hurbanovo námestie ( vodovodné , kanalizačné potrubia, elektrické vedenia )
2/ Komplexná rekonštrukcia Hurbanovho námestia( úprava dlažieb pešej zóny, úprava dlažieb komunikácie, parková úprava
zelene námestia, malá architektúra )
3/ Výstavba podzemnej garáže v centrálnej mestskej zóne.
4/ Vybudovanie podjazdu cesta č, III/ 05 062
5/ Cesta I / 64 východný obchvat Bojnice ( regionálna investícia )

6/ Budovanie cestnej prípojky Bojnice – Prievidza v napojení na Okrajovú ul.
7/ Preložka cesty III./ 050 062 cez kataster Opatovej n. N. ( spolu s mestom Bojnice )
8/ Premiestnenie zariadení Technických služieb.
9/ Centrálna autobusová zástavka.
10/ Úprava miestnych komunikácií Bojnice , Dubnica

IX. Technická vybavenosť
V tabuľke č. 2 predkladáme niektoré štatistické údaje o technickej vybavenosti mesta.

Tabuľka č.2

Technická vybavenosť za mesto Bojnice

Kód ukazovateľa
Názov ukazovateľa
03010
Počet pôšt
03020
Počet hlavných telefónnych staníc spolu
03021
Počet hlavných telefónnych staníc bytových
03070
Káblová televízia
03080
Verejný vodovod
03084
Spotreba pitnej vody - spolu
03085
Spotreba pitnej vody - pre domácnosti
03090
Verejná kanalizácia
03091
Počet prípojok kanalizačnej siete
03120
Verejná kanalizačná sieť pripojená na ČOV
03180
Rozvodná sieť plynu
03200
Stanice hasič. a záchran. zboru
03201
Hasičské vozidlá
03202
Počet vzniknutých požiarov
03210
Obecný hasičský zbor
03242
Obvodné oddelenia PZ
03245
Dialničné oddelenia PZ
03246
Poriečne oddelenia PZ
03247
Policajné stanice

Rok 2004

Rok 2003

1
1612
1220
1
1
371
205
1
438
1
1
0
1
11
1
1
0
0
0

1
1677
1199
1
1
835
210
1
438
1
1
0
1
12
1
1
0
0
0

a.) Zásobovanie pitnou vodou.
Mesto Bojnice má vybudovaný verejný vodovod zásobovaný pitnou vodou z Prievidzkého skupinového
vodovodu, do ktorého vodu dodávajú zdroje podzemných vôd zo Strážovskej hornatiny a z Malej Fatry. Hlavná časť
mestskej vodovodnej siete je zokruhovaná, okrajové časti sú vetvové. Na vodovodnej sieti sú osadené požiarne hydranty
a prípojky pre jednotlivých odberateľov. Vodovodná sieť kapacitne vyhovuje, je však na konci svojej životnosti.
b.) Vodné plochy a toky
V blízkosti mesta sa nenachádzajú významnejšie vodné plochy. V intraviláne sa nachádza umelé jazierko pri
nemocnici na potoku Dubnička, dve okrasné jazierka v zámockom parku a tri bazény v rámci areálu kúpaliska Čajka.
Južnou časťou intravilánu mesta preteká rieka Nitra. Táto má v intraviláne mesta tri pravostranné prítoky ( Kaniansky potok,
Dubnický potok, Opatovický potok )
c.) Odkanalizovanie
Mesto má pomerne rozvinutú kanalizačnú sieť, ktorá je zaústená do ČOV, spoločnej i pre mesto Prievidza.
Najdôležitejšou úlohou je rekonštrukcia najviac problematických úsekov jestvujúcej kanalizačnej siete a a dobudovanie
splaškovej kanalizácie pre celé mesto.
d.) Termálna voda

V meste sa nachádzajú prírodné zdroje termálnej vody, ktoré sa využívajú na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti.
Termálna voda sa využíva i na kúpalisku Čajka na prevádzku bazénov.
e.) Zásobovanie elektrickou energiou
Mesto je zásobované elektrickou energiou 22 kW vzdušným vedením z transformovne Prievidza, s možnosťou
prepojenia na spínaciu stanicu Zápotôčky. V smere Kanianka je možnosť prepojenia na trafostanicu Pravenec. Vedenie
napája okrem Bojníc aj obce Opatovce n. N., Kocurany a Kanianka. V ÚPD mesta je spracovaná energetická bilancia do
roku 2015.
f.)

Plynofikácia.
Mesto má v súčasnosti vybudovanú vyhovujúcu plynovodnú sieť, zásobujúcu zemným plynom jednotlivé
domácnosti a ostatných veľko a maloodberateľov. ( kotoľne, občianska vybavenosť, verejný sektor. Strednotlaková rozvodná
sieť mesta, kúpeľného areálu, mesta Prievidza a obce Kanianka sú od roku 1995 navzájom prepojené strednotlakovým
potrubím, čo zvyšuje stabilitu týchto sústav.
g.) Teplofikácia
Prevažná časť zdrojov tepla v meste bola v nedávnej minulosti budovaná na báze pevných palív. ( vplyv blízkych
baní ) Po skoro komplexnej plynofikácii mesta sa situácia začala zlepšovať. V súčasnosti skoro všetky zdroje tepla ( kotolne
) občianskej vybavenosti sú plynofikované. Horšia situácia je vo vykurovaní individuálnej bytovej výstavby, kde je stále
takmer štvrtina domov vykurovaná pevnými palivami.
h.) Telekomunikácie
Mesto je napojené telefónnymi káblami na ATÚ Prievidza. Do roku 2015 bude realializované prepojenie optickými
káblami medzi Bojnicami a Opatovcami n. N., Nitrianským Rudnom, Kaniankou. Počet zriadených bytových telefónnych
staníc predstavuje
približne päťdesiat percent možného využitia kapacity.
Spokojnosť s úrovňou technickej vybavenosti v meste vyjadri občania aj v dotazníkovej ankete, z ktorej uvediem dva
závery:
1.)
V meste je vysoká vybavenosť plynom, verejným vodovodom a v pokrytí signálom mobilných sietí.
Spokojnosť s úrovňou uvedenej vybavenosti je v poradí odpovedí „spokojní „ u žien i mužov na prvých troch priečkach.
Interval odpovedí u žien 82 % - 94 %, interval odpovedí u mužov 82 % - 93 %.
Uvedený vysoký priemer štandardnosti je treba zachovať aj v novej investičnej výstavbe, či už v nových bytoch a domoch,
alebo v priemyselnej výstavbe a občianskej vybavenosti.
2.)

V meste je na vysokej úrovni hodnotená občianska vybavenosť – Zdravotné stredisko, Dom smútku,
Knižnica, vybavenosť kanalizáciou a elektrickou energiou.

Spokojnosť s úrovňou uvedenej občianskej vybavenosti je v poradí odpovedí „ spokojní „ u žien i mužov na 4. až 8.
mieste. Interval odpovedí u žien 71 % - 80 % a interval odpovedí u mužov 68 % - 80 %.
Uvedený vysoký štandard je potrebné udržať i v budúcnosti. Pozornosť treba venovať zdravotníckej starostlivosti,
najmä v oblasti rehabilitácií a v prevencii zdravia.

X. Podnikateľské prostredie mesta – názory podnikateľov.
Uvedená časť auditu je spracovaná z názorov 49 podnikateľských subjektov v meste, ktoré odovzdali vyplnený
dotazník „ Podnikateľské prostredie v meste. V prehľade uvádzame základné údaje o podnikateľských subjektoch, ktoré sa
zúčastnili ankety. K 31. 12. 2003 pracovalo v podnikateľských subjektoch, ktoré sa zúčastnili ankety 1980 pracovníkov.
zloženie podnikov v meste Bojnice
stavebná činnosť
služby v reštauračnej, ubytovacej funkcii
kultúra, ZOO, zámok
zdravotníctvo, farmakologia a distribúcia liečiv
kúpelníctvo
služby obyvateľstvu

8
14
3
3
1
17

ľahký priemysel a potravinárstvo
IT
spolu

2
1
49

štruktúra podnikov podľa vlastníctva:
zahraničné osoby:
právnické osoby
fyzické osoby
mesto
štát- FNM, MK SR, MP SR, MŠ SR
spolu

0
28
13
2
6
49

Aj napriek nereprezentatívnosti vzorky podnikateľských subjektov prinášame niektoré zistenia.
a.)
b.)

c.)
d.)
e.)
f.)
g.)

Podnikateľské subjekty označili ako hlavný faktor obmedzujúci podnikanie nedostupnosť finančných prostriedkov
( 57 % ), na druhom mieste ( 53 % ) problémy s dopravou a na treťom mieste ( 42 % ).
Z legislatívnych opatrení obmedzujúce podnikanie subjekty označovali najmä: vysoké daňové a odvodové
zaťaženie, štatistické a iné povinnosti v písomnej agende, platnosť zákona o rozpočtových pravidlách,
neexistencia daňovej podpory cestovného ruchu, sťažená komunikácia s kompetentnými orgánmi, nekalá
konkurencia, často sa meniaca legislatíva.
Pozitívne hodnotenie služieb pre podnikateľov poskytujúcich samosprávou subjekty vyjadrili so službami
mestskej polície, s vybavovaním na Mestskom úrade, s likvidáciou odpadu a čistotou mesta .
Negatívne hodnotenie služieb pre podnikateľov poskytujúcich samosprávou subjekty vyjadrili s údržbou ciest
v okolí podniku, so službami verejnej dopravy, s podporou malého a stredného podnikania.
Najaktuálnejšou požiadavkou na rozšírenie služieb pre podnikateľov bolo rozšírenie inkubátora pre začínajúcich
podnikateľov, zvýšenie účasti subjektov pri posudzovaní rozvojových zámerov mesta a pomoc podnikateľom
prostredníctvom zvýhodneného prenájmu zo strany mesta.
Podnikateľské subjekty hodnotia miestnu samosprávu prevažne známkou „ dobrý „.( 51 % ).
Podnikateľské subjekty hodnotia mesto ako miesto pre podnikanie prevažne známkou „ dobrý „ ( 43 % )

Podnikateľské subjekty mali možnosť hodnotiť deväť oblastí dotýkajúcich sa podnikania od najkritickejšiu po menej
kritickú. K jednotlivým oblastiam mali možnosť priradiť známku od 1 po 9, pričom známka 1 bola najkritickejšia a známka 9
najmenej kritická.
Hodnotenie:
Oblasť: doprava do mesta ....7......
Oblasť: prilákanie zahraničných investorov .....2.....
Oblasť: doprava v meste .....6.....
Oblasť: podpora malému a strednému podnikaniu ....4......
Oblasť: rozvoj cestovného ruchu .....9.....
Oblasť: vzťahy samosprávy a podnikateľskej verejnosti ...5.......
Oblasť: modernizácia infraštruktúry ..3.......
Oblasť: životné prostredie .....8.....
Oblasť: ostatné ....1......
XI. Záver
Z analýzy rozvojového hospodárskeho potenciálu, ľudských zdrojov a ekonomiky mesta bude vypracovaná SWOT
analýza:
a.) Kúpeľníctvo, cestovný ruch, obchod a služby.
b.) Ľudské zdroje, zamestnanosť, podnikateľské prostredie.
Východiskom pre SWOT analýzu sú výsledky realizovaného auditu zdrojov. Jej cieľom je
zovšeobecnenie, zhutnenie a usporiadanie týchto výsledkov podľa silných a slabých stránok doterajšieho vývoja a podľa
príležitostí a ohrození ďalšieho vývoja.
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SWOT ANALÝZY
Ľudské zdroje, zamestnanosť, podnikateľské prostredie.
Silné stránky:
· dostatok kvalifikovanej pracovnej sily
· zmena mechanizmu nástrojov aktívnej politiky trhu práce vrátane nástrojov na podporu pracovného uplatnenia
znevýhodnených skupín
· vysoká miera ekonomickej aktivity žien
· relatívne vysoká úroveň formálneho vzdelania pracovnej sily
· relatívne vysoký podiel stredoškolsky vzdelanej pracovnej sily
· potenciál rastu odbornosti, zručnosti a zamestnateľnosti pracovnej sily
· nízke náklady na prácu
· vysoký podiel flexibility pracovnej sily
Slabé stránky:
· vysoká finančná zaťaženosť a administratívne bariéry obmedzujúce rozvoj podnikania
· nízky objem investičného kapitálu
· málo rozvinuté služby pre podporu malého a stredného podnikania
· nedostatok služieb zamestnanosti
· nedostatočné prepojenie medzi vzdelávacou sústavou a trhom práce
· nedostatočne rozvinuté poradenské a vzdelávacie služby pre oblasť podnikania
· málo rozvinuté služby starostlivosti o rodinu, deti a osoby odkázané na starostlivosť zamestnaných osôb
· odchod kvalifikovaných odborníkov zo sféry vzdelávania a zdravotníctva
Príležitosti:
· rozvoj nových foriem miestnej zamestnanosti
· intenzívna spolupráca vzdelávacích inštitúcií so zamestnávateľskými inštitúciami s cieľom prispôsobiť obsah a rozsah
vzdelávania požiadavkám trhu práce
· posilnenie cielenej rekvalifikácie
· zosúladiť záujem regiónu a trhu práce o požadované vzdelávania
· rozvoj celoživotného vzdelávania
· budovanie informačných kanálov
· rekonštrukcia a ochrana historických a kultúrnych pamiatok
· efektívnejšie využitie kultúrnych pamiatok na propagáciu a výmenu informácií
Ohrozenia:
· nedostatočná motivácia zamestnávateľov na ďalšom vzdelávaní zamestnancov
· prehlbovanie štrukturálnych rozdielov medzi dopytom a ponukou práce
· izolovanosť vzdelávania od potrieb trhu práce
· pretrvávajúca nerovnosť príležitostí mužov a žien
· negatívny vývoj v uplatňovaní absolventov škôl na trhu práce

Školstvo
Silné stránky
v kvalifikovanosť učiteľov
v uskutočnená racionalizácia predškolských zariadení
v odborná úroveň vyučovania
v ochota učiteľov k ďalšiemu vzdelávaniu
v interakcia učiteľ – žiak je na dobrej úrovni
v využívanie alternatívnych spôsobov vo výchovno-vzdelávacom procese
v aktívne zapojenie sa žiakov do mimovyučovacích aktivít, rozvoj záujmovej činnosti žiakov
v dostatočná sieť škôl a školských zariadení

Slabé stránky
v odchod pedagogických zamestnancov do finančne výhodnejších zamestnaní
v nedostatočné finančné ohodnotenie zamestnancov školstva
v tarifné odmeňovanie pedagógov
v miera nezamestnanosti v meste a okrese
v nedostatok finančných zdrojov na rozvoj škôl, ktoré sú obce schopné získať z mimorozpočtových zdrojov
v zastarané učebné pomôcky, nedostatok výpočtovej techniky, neaktuálny a zastaraný knižničný fond
Príležitosti
v možnosť pokračovať v štúdiu na stredných školách v regióne
v možnosť ďalšieho vzdelávania učiteľov (metodické centrum, vysoké školy)
v možnosť využitia štrukturálnych a iných fondov ako mimorozpočtových zdrojov
v zapojenie škôl a školských zariadení do procesu trvalo udržateľného rozvoja miest a regiónov
Ohrozenia
v absencia nového školského zákona
v neochota ústredných orgánov štátnej správy v plnej miere akceptovať návrhy na úpravu siete škôl a školských
zariadení a racionalizáciu
v nedostatok finančných zdrojov na prevádzku škôl a školských zariadení, ich vybavenosť a odmeňovanie
pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ktoré sú vyčlenené v štátnom rozpočte
v nepriaznivý demografický vývoj

Sociálne veci
Silné stránky:
v solídna sieť opatrovateľskej služby
v možnosti využitia existujúcich zariadení pri zabezpečení stravovania
slabé stránky:
v neexistencia stacionárnych zariadení penzionového typu
v zhoršujúca sa demografická krivka
v zlá sociálna situácia starých a odkázaných ľudí
príležitosti:
v využitie štrukturálnych fondov EÚ
v využitie existujúcich objektov a ich rekonštrukcia
ohrozenia:
v nedostatok finančných prostriedkov

Kúpeľníctvo, cestovný ruch, obchod a služby.
Silné stránky:
·
·
·
·
·
·
·
·

výborná geografická poloha prírodný a kultúrno-historický potenciál mesta
silná tradícia existencie kúpeľníctva, remesiel a podnikania v cestovnom ruchu
existencia profesijných organizácií
existencia prirodzených ekonomických a obchodných centier služieb v regióne
vysoký podiel malého a stredného podnikania
pokračujúci trend zvyšovanie produktivity práce
množstvo a rôznorodosť turistických atraktivít na malom priestore
výborné podmienky na turistiku, rekreáciu, rehabilitačné a odpočinkové aktivity

Slabé stránky:
·
·
·
·
·
·
·
·

nedostatočná kvalita poskytovaných služieb v cestovnom ruchu
málo rozvinutý marketing a kvalita manažmentu cestovného ruchu
slabý imidž mesta a regiónu
nedostatočná kvalita poskytovaných služieb
priemerná úroveň ubytovacích zariadení
nedostatočná infraštruktúra, zlý stav kultúrnych a historických pamiatok
nedostatok poskytovaných služieb pre voľný čas
nedostatočne motivovaný personál, nízka úroveň orientácie na zákazníka

Príležitosti:
·
·
·
·
·
·
·

väzba na trhy EÚ, prílev zahraničných investícií
zhodnotenie nevyužitého potenciálu, zvýšenie konkurenčnej schopnosti
obnova historického, kultúrneho a prírodného dedičstva pre zachovanie lokálnej identity v kúpeľníctve a cestovnom
ruchu
rozvoj obchodu a služieb na podporu kúpeľníctva a cestovného ruchu
zapojenie kapacít cestovného ruchu do hotelových sietí a rezervačných systémov
ponuka nových produktov, rozvoj informačných technológií
zlepšenie imidžu mesta a okolia prostredníctvom spoločnej cielenej propagácie

Ohrozenia:
·
·
·
·
·
·

implementácia investičných programov bez rešpektovania princípov trvalo udržateľného rozvoja
pomalé zavádzanie moderných informačných systémov
nízka kúpna sila obyvateľstva
absencia kooperácie medzi regiónmi
pretrvávajúca nízka podpora rozvoja cestovného ruchu
nezosúladenie legislatívnych noriem SR a EÚ

Kultúra
Silné stránky
1. SILNÉ S
v Bojnický zámok, ako jedna z najnavštevovanejších kultúrnych pamiatok
v Zachovaná tradičná kultúra a živý folklór
v Rôznorodá ponuka tradičných aj inovatívnych kultúrnych podujatí počas celého roka
v Bojnické kultúrne leto s vysokou umeleckou úrovňou
Slabé stránky:
v Zlý technický stav kultúrnych zariadení a kultúrnych pamiatok
v Chátrajúce pamiatky ľudovej architektúry,
v Zanikajúce praktiky ľudovej umeleckej výroby
Príležitosti:rí
v Oživenie tradičných remeselníckych zručností
v Záujem mladých o tradičné ľudové remeslá a folklór ako aj iné formy záujmovej umeleckej činnosti
v Možnosti štrukturálnych fondov EÚ
Ohrozenia:
v Neochota spolupracovať na realizácii spoločných programov,
v Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektov,

Cestovný ruch
Silné stránky:
v Bohatý turistický potenciál (kúpele, ZOO a zámok)
v Národný význam regiónu z dlhodobého hľadiska
v Využitie kúpeľného turizmu
Slabé stránky:
v Slabý marketing
v Horšia dopravná prístupnosť
v Slabšie podmienky v zimnom období
Príležitosti:
v Dobudovanie infraštruktúry
v Využitie štrukturálnych fondov EÚ
v Zlepšenie doplnkových služieb a rozšírenie ich ponuky
Ohrozenia:
v Nedostatok finančných prostriedkov
v Nezáujem hlavne zahraničných turistov

Doprava a technická vybavenosť.
Silné stránky:
·
·
·
·
·
·
·

jasná koncepcia základného komunikačného systému mesta
komplexne vybudovaná technická ifraštruktúra – elektrina, plyn, voda, kanalizácia
pomerne hustá sieť štátnych ciest a miestnych komunikácií
dostatok plôch pre parkovanie a garáže
rozvinutý systém cestnej a železničnej verejnej hromadnej dopravy
rozsah ponúkaných dopravných služieb a dopravnej vybavenosti
dobré pokrytie signálom mobilných sietí

Slabé stránky:
·
·
·
·
·
·

nevyhovujúci technický stav ciest a chodníkov
zlá dopravná dostupnosť kopaníc najmä v zimných mesiacoch
nevhodne, cez mesto, vedená trasa štátnej cesty ( I / 64 ), nedostatočný počet obchvatov okolo mesta
nedostatok bezbariérových prechodov ciest a chodníkov
slabá informovanosť verejnosti o činnosti samosprávy a života v meste
nedostatočné pokrytie TV signálom

Príležitosti:
·
·
·
·
·

výstavba obchvatu mesta, preložka štátnej cesty I / 64
budovanie trás cyklistickej a pešej dopravy na jestvujúcich alebo súbežne s jestvujúcimi cestami,
využívanie informačných technológií, dostupnosť verejného iternetu,
rozšírenie rozvodov KTR , mestského vysielania a bezdrôtového rozhlasu
efektívne využitie prostriedkov z fondov EÚ

Ohrozenia:
·
·
·
·
·

chýbajúce obchvaty mesta
zvyšovanie koncentrácie individuálnej dopravy
nedostatok investícií do rozvoja dopravy, telekomunikácií a informatizácie verejného sektora,
rast individuálnej dopravy pri súčasnom poklese hromadnej dopravy
negatívne účinky dopravy na životné prostredie

Vyhodnotenie dotazníkov:
Vyhodnotenie
dotazníka voleného predstaviteľa samosprávy
Dotazníková anketa slúžiaca ako podkladový materiál pre vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Bojnice bola realizovaná v mesiaci december 2005.
Dotazníky vyplnilo jedenásť volených členov miestnej samosprávy, ( ďalej respondent ).
1.

Prvá otázka sa dotýkala profesionálnej a odbornej orientácie respondentov v súkromí a v samospráve

Z odpovedí vyplýva pomerne rôznorodá profesijná a na jej základe odborná orientácia respondentov. Z výsledkov
je zrejmé, že jedna respondentka pracuje v oblasti zdravotníctva / lekárka /, dvaja sa profesijne zaradili ako technici, po
jednom ako ekonóm, lesník a dôchodca. Najviac ( traja respondenti ) sa zaradili do súkromného sektoru / SZČO ,súkromný
podnikateľ /, dvaja respondenti sa neidentifikovali.
Osem respondentov sa v odbornej orientácii v samospráve vyjadrilo všeobecne "ako volený člen miestnej
samosprávy". Len traja sa zatriedili aj odborne: jeden pre oblasť školstva a dvaja pre oblasť ekonomiky.
Uvedená skutočnosť môže vypovedať o všeobecnom zameraní poslaneckej práce. Odborná orientácia
predstaviteľa miestnej samosprávy vyjadrená prácou v komisiách je až na druhom mieste. Pre výsledné efekty rokovania
MsZ by bolo potrebné volených predstaviteľov miestnej samosprávy orientovať viac na prácu komisií, kde je možné
jednotlivé materiály lepšie prediskutovať a zaujať k nim kvalifikované stanovisko.
Záver: V tomto smere by bolo potrebné urobiť analýzu rozdelenia poslaneckého zboru do komisií a najmä posúdiť aktivitu
poslancov na zasadnutiach komisií. Vo všeobecnosti treba analyzovať spôsob kreovania a práce komisií MsZ. a ich
kompetencie pri príprave materiálov pre mestskú radu a zastupiteľstvo.
2.

Druhá otázka skúmala dĺžku pôsobenia v samospráve
Najviac 7. respondentov /2 ženy, 5 muži/, t. j. 64% - pôsobí v samospráve prvé obdobie. Traja respondenti / muži /
pôsobia v samospráve druhé volebné obdobie a jeden respondent / muž / pôsobí v samospráve viac ako dve volebné
obdobia. Uvedené skutočnosti vypovedajú o relatívnej „ neskúsenosti “ poslaneckého zboru.

Záver: Pretože až sedem respondentov pôsobí v samospráve prvé obdobie bolo potrebné v uplynulom období venovať
pozornosť ich jednorázovej, alebo pravidelnej príprave. Tento záver aktuálne vyplýva i z odpovedí na tretiu otázku.
3.

Tretia otázka skúmala spôsob prípravy respondenta na prácu volebného zástupcu miestnej samosprávy

Až šesť respondentov odpovedalo, že po zvolení za poslanca absolvovali odborné školenie o funkciách
samosprávy a jej kompetenciách a dvaja absolvovali prednášku. Jedna respondentka po zvolení za poslankyňu uviedla inú
formu prípravy na funkciu poslanca ( bez definície ). Dvaja respondenti, zvolení po prvýkrát uviedli, že neabsolvovali žiadnu
formu prípravy na svoju funkciu.
Záver: Z uvedeného vyplýva, že príprave volených predstaviteľov miestnej samosprávy treba venovať sústavnú pozornosť,
už aj vzhľadom na skutočnosť dosť často sa meniacej legislatívy, dotýkajúcej sa miestnej samosprávy. Doplňujúcimi
otázkami treba zistiť záujem, formu a obsah školení, prednášok a zamestnaní volených predstaviteľov samosprávy mesta.
4.

Štvrtá otázka skúmala intenzitu návštev respondenta medzi občanmi v okrsku.
Až sedem respondentov odpovedalo, že v okrsku, kde boli zvolení, navštevujú občanov sporadicky. Dvaja
respondenti zvolili odpoveď: "pravidelne navštevujem občanov v okrsku, kde som bol zvolený". Jeden respondent
odpovedal, že občanov vo svojom obvode navštevuje občas a jeden neodpovedal.
Záver: Prevaha odpovedí o sporadických návštevách voličov v okrsku vyplýva pravdepodobne z osobnej časovej
zaťaženosti poslancov a z náročnosti tejto formy kontaktu s občanom - voličom. Treba skúmať príčiny bariér pravidelných
návštev občanov - voličov a možné iné formy styku predstaviteľa samosprávy s občanmi.
5.

Piata otázka skúmala faktory, ktoré pozitívne ovplyvnili záujem byť poslancom samosprávy

V rámci "otvorenej otázky" bolo možné uviesť tri odpovede, čo nevyužil ani jeden respondent, traja respondenti
využili dve odpovede, sedem jednu a jeden respondent / muž, pôsobiaci v samospráve viac ako dve volebné obdobia /
neodpovedal.
Prevládajú faktory "pomoc pri rozvoji mesta / štyri odpovede/, kde môžeme pričleniť aj tri odpovede "záujem o veci
verejné" a dve odpovede "dianie v meste".
Druhou skupinkou odpovedi bola "pomoc občanom" /tri odpovede /.
Samostatne uvedenými faktormi sú „skúsenosť“ a „možnosť ovplyvňovať pozitívne stránky“, ktoré vyjadrila jedna
respondentka.
Záver: Z odpovedí je možné konštatovať, že všeobecne hlavným faktorom je "pomoc pri riešení vecí verejných". Bolo by
možno zaujímavé konkrétnymi otázkami zistiť mieru splnenia faktorov pozitívneho záujmu byť poslancom vzhľadom na
konkrétnu prax činnosti poslanca MsZ.
6.

Šiesta otázka skúmala faktory respondenta, ktoré v súčasnej dobe negatívne ovplyvňujú výkon funkcie
poslanca.
Opäť bolo možné využiť až tri odpovede, čo nevyužil žiaden respondent, šiesti využili dve odpovede a štyria využili
jednu odpoveď. Jeden respondent neuviedol žiadnu odpoveď.
Je zaujímavé, že najpočetnejšou skupinou faktorov, ktoré negatívne ovplyvňujú výkon funkcie voleného
predstaviteľa samosprávy sa dotýka činnosti samotnej samosprávy /šesť odpovedí /. Uvádzame doslovné odpovede:
- nedodržanie rokovacieho poriadku MsZ. zo strany primátora
- nerešpektovanie záverov a požiadaviek finančnej komisie ( gestorských komisií
- neadekvátne požiadavky na poslancov
- pasivita niektorých členov zastupiteľstva
- netransparentnosť rokovaní
- slabá informovanosť
Druhú skupinu tvoria „psychologické“ faktory, ako „ľudská hlúposť“, „ohováranie“, „zakomlexovanosť “, dva krát
„anonymy“ /päť odpovedí/.
Tretiu skupinu tvoria individuálne odpovede: "nezáujem občanov o veci verejné“, "pracovná zaneprázdnenosť" a
„časová zaťaženosť“ / tri odpovede /.
Štvrtou skupinou faktorov sú všeobecné problémy spoločnosti, ako problém pomalosti štátnej správy, alebo
pôsobenie zástupcov vo veľkej politike /dve odpovede/.
Záver: Vzhľadom na závažnosť odpovedí dotýkajúcich sa práce mestských volených orgánov bude potrebné sa tejto oblasti
venovať podrobnejšie.
7.

Pravdepodobne najkomplikovanejšou otázkou pre respondentov bolo určenie aktivít, ktoré poslanec využíva v
Goodwille samosprávy.
Na túto otázku odpovedali veľmi všeobecne dvaja respondenti. V rámci odpovedí boli zaradené nasledovné
aktivity:
- diskusia
- pomoc pri organizovaní spoločenských a kultúrnych podujatí
- klubová činnosť
Záver: V rámci vyhodnocovania ankety, ale aj v rámci prípravy školenia predstaviteľov samosprávy bude potrebné
dostatočne vysvetliť a rozobrať aktivity, ktoré sa dajú využívať v Goodwille samosprávy.
8.

Osma otázka sa zaoberala intenzitou spolupráce respondentov s jednotlivými odbormi MsÚ pri príprave
materiálov.
Respondenti mohli uviesť tri odbory podľa intenzity, čo využil iba jeden respondent. Dve odpovede boli všeobecné,
keď respondenti participujú so všetkými odbormi MsÚ podľa druhu prejednávaných materiálov. Dvaja respondenti neuviedli
žiadnu odpoveď. Na základe odpovedí môžeme stanoviť nasledovné poradie:
1.. Výstavba /2. odpovede/, 2. Sociálny /2. odpovede/, 3. Životné prostredie / 2. odpovede /, 4. Regionálny rozvoj /
2. odpovede /, 5. Kultúra / 1. odpoveď /, 6. Financie /1. odpoveď /, 7. cestovný ruch / 1.odpoveď /, 8. Správne oddelenie / 1.
odpoveď /, 9. Bytový / 1. odpoveď /

Záver: V rámci prípravy poslancov na výkon ich funkcie treba ozrejmovať mechanizmus tvorby materiálov pre Mestské
zastupiteľstvo a možnosti participácie na ich príprave s jednotlivými odbormi MsÚ.
9.

Posledná, deviata otázka sa pýtala na pohlavie respondentov
Z dotazníkov vyplýva, že skupinu 11 respondentov tvorili dve ženy a osem mužov.
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Vyhodnotenie dotazníka
MESTO A ZÁKLADNÉ ŽIVOTNÉ POTREBY
V časti „ C „ dotazníka pre občanov Bojníc sa skúmala spokojnosť občanov s poskytovaním služieb v meste a so
základnými životnými potrebami.
Celkovo bolo predložených 25 otázok v škále odpovedí „ spokojnosť, priemer, nespokojnosť.“ Väčšie percento odpovedí
sme zaznamenali u žien, ako u mužov.
U žien, v 13. otázkach prevládla odpoveď „ spokojnosť“ , a v 3 „ nespokojnosť „ Nespokojnosť bola
vyjadrená so „stavom chodníkov“ /70 %/, so „stavom miestnych komunikácií“ /69 %/, so „stavom sociálnych zariadení“ /50
%/ .
V prehľade uvádzame poradie odpovedí „ spokojná „ :
1. Vybavenosť obce plynom
94 % odpovedí
2. Vybavenosť verejným vodovodom
89 % odpovedí
3. Pokrytie signálom mobilných sietí
82 % odpovedí
4. Zdravotné stredisko
80 % odpovedí
5. Vybavenie obce kanalizáciou
77 % odpovedí
6. Stav a služby knižnice
74 % odpovedí
7. Dom smútku
74 % odpovedí
8. Vybavenie obce elektrickou energiou
71 % odpovedí
9. Pokrytie signálom TV
69 % odpovedí
10. Požiarna ochrana
65 % odpovedí
11. Všeobecná zdravotná starostlivosť
65 % odpovedí
12. Kvalita kultúrnych zariadení
57 % odpovedí
13. Množstvo kultúrnych podujatí
56 % odpovedí
Muži boli v odpovediach menej kritickejší ako ženy. Aj u nich síce v 13. otázkach prevládla odpoveď „
spokojný „ , ale len v 2. otázkach znela odpoveď „nespokojný „.
Nespokojnosť ( 76 % odpovedí ) bola opäť vyjadrená pri otázke „ stav miestnych komunikácií „ a nespokojnosť so
„stavom chodníkov“ ( 74 % odpovedí) ).
V prehľade uvádzame odpovede mužov, v čom sú v základných životných otázkach a v poskytovaní služieb v
meste „ spokojní“.
1. Vybavenosť obce plynom
93 % odpovedí
2. Vybavenosť verejným vodovodom
90 % odpovedí
3. Pokrytie signálom mobilných sietí
82 % odpovedí
4. Zdravotné stredisko
80 % odpovedí
5. Stav a služby knižnice
80 % odpovedí
6. Vybavenosť obce kanalizáciou
76 % odpovedí
7. Vybavenosť obce el. energiou
68 % odpovedí
8. Dom smútku
68 % odpovedí
9. Pokrytie signálom TV
68 % odpovedí
10. Požiarna ochrana
64 % odpovedí
11. Množstvo kultúrnych podujatí
63 % odpovedí
12. Všeobecná zdrav. starostlivosť
61 % odpovedí
13. Kvalita kultúrnych zariadení
56 % odpovedí

V druhom prehľade uvádzame odpovede mužov a žien s odpoveďami na otázky, kde vyjadrili „priemernú“
spokojnosť:
Muži
Ženy
Kvalita aktivít na zotavenie
Stav verejnej zelene
Dostupnosť časová a priestorová
Množstvo športového vyžitia
Stav športových zariadení
Stav školských zariadení

54 % odpovedí
56
57
56
51
70

55 % odpovedí
59
54
54
55
60

ZÁVERY
Z uvedených zistení je možné vyvodiť niekoľko záverov :
3.)
V meste je vysoká vybavenosť plynom, verejným vodovodom a v pokrytí signálom mobilných sietí.
Spokojnosť s úrovňou uvedenej vybavenosti je v poradí odpovedí „spokojní „ u žien i mužov na prvých troch priečkach.
Interval odpovedí u žien 82 % - 94 %, interval odpovedí u mužov 82 % - 93 %.
Uvedený vysoký priemer štandardnosti je treba zachovať aj v novej investičnej výstavbe, či už v nových bytoch a domoch,
alebo v priemyselnej výstavbe a občianskej vybavenosti.
4.)

V meste je na vysokej úrovni hodnotená občianska vybavenosť – Zdravotné stredisko, Dom smútku,
Knižnica, vybavenosť kanalizáciou a elektrickou energiou.

Spokojnosť s úrovňou uvedenej občianskej vybavenosti je v poradí odpovedí „ spokojní „ u žien i mužov na 4. až 8.
mieste. Interval odpovedí u žien 71 % - 80 % a interval odpovedí u mužov 68 % - 80 %.
Uvedený vysoký štandard je potrebné udržať i v budúcnosti. Pozornosť treba venovať zdravotníckej starostlivosti,
najmä v oblasti rehabilitácií a v prevencii zdravia.
5.)

Spokojnosť mužov aj žien bola vyjadrená s pokrytím signálom TV,
stavom požiarnej ochrany mesta, s úrovňou všeobecnej zdravotníckej
starostlivosti, kvalitou kultúrnych zariadení a u mužov i s kvalitou
výučby na základných školách /muži 50 %, ženy 47 %/

Z poslednej odpovede vyplýva, že je potrebné zvyšovať kvalitu výučby na základných školách, najmä vo vyučovaní
cudzích jazykov a počítačovej gramotnosti, ekologickej, estetickej a etickej výchovy.
Spolu s odborníkmi sa treba zamyslieť aj nad zabezpečením celoživotného vzdelávania, ktoré by malo byť zadefinované
v rozvojovom programe mesta.
4.) V meste sú v priemere dobre hodnotené kvalita aktivít na zotavenie, stav a kvalita verejnej zelene, dostupnosť časová
a priestorová, množstvo športového vyžitia, stav športových zariadení a stav školských zariadení
V odpovediach „ priemer „ skončili odpovede na uvedené otázky u žien i mužov na prvých priečkach s nadpolovičným
percentom odpovedí.
V budúcom období bude potrebné pri zmene územného plánu mesta zachovať pomerne spokojnosť s priestorovou
a časovou dostupnosťou služieb pre verejnosť. Na túto okolnosť bude potrebné pamätať pri vytváraní nových obchodných,
remeselníckych, opravárenských a stravovacích služieb pre verejnosť.
Pravdepodobne hlbšie zistenia bude potrebné urobiť v skúmaní kvality aktivít na zotavenie a v množstve kultúrnych
a športových podujatí a vyžitia. V tomto smere je potrebné urobiť najmä „ vekový rez „, mladí ľudia, stredná generácia,
dôchodcovia, a na tomto základe udržať osvedčené aktivity a rozvíjať nové.
5.) Vzhľadom na skutočnosť, že v odpovediach „ priemer „ sa niektoré otázky umiestnili s menej ako 50%-tami odpovedí
bude potrebné tieto oblasti zlepšovať. Jedná sa hlavne o zlepšenie práce obecnej polície, ( v tejto oblasti sa bude
potrebné zamyslieť nad otázkami zmeny spolupráce so zložkami verejného poriadku, prevenciu a zlepšenie obrazu mestskej
polície na verejnosti ) a lepšej dostupnosti verejného internetu.
6.)
Samostatný pohľad a návrhy riešení si vyžadujú dve otázky, u ktorých sme zaznamenali hodnotenie „
nespokojnosti „.
a./ V úpravách územného plánu sa bude potrebné sústrediť na zlepšenie stavu miestnych komunikácií a chodníkov.
Nespokojnosť odpovedí je v tejto oblasti na prvom a druhom mieste u mužov i žien. Zamerať sa bude treba na
bezbarierovosť ciest a chodníkov, paralelné budovanie cyklochodníkov s miestnymi, alebo na miestnych komunikáciach.
Uvedené aktivity okrem bezpečnosti smerujú aj k podpore cestovného ruchu.
b./ Na treťom mieste v nespokojnosti u žien sa umiestnila otázka stavu sociálnych zariadení.
Otázka získala u žien ( 50% ), u mužov ( 44 % ) „ nespokojných „ odpovedí.
Vzhľadom na uvedenú skutočnosť sa bude potrebné nad stavom a pôsobením sociálnych zariadení v meste komplexne
zamyslieť a navrhnúť riešenia pohybujúce sa v rámci možností, ktoré sú dané kompetenciami pre obecnú samosprávu.

Šesť záverov z vyhodnotenia časti dotazníka pre občanov mesta Bojnice je len jedným z pohľadov na spokojnosť
občanov s poskytovaním služieb a stavom základných životných potrieb. Je príspevkom k diskusii pri vypracovaní Programu
sociálno-ekonomického rozvoja mesta .

Vyhodnotenie dotazníka
Časť F – Obec a jej rozvoj
I. VYHODNOTENIE
Otázky č. 16. a 17. Dotazníka pre občanov Bojníc sa dotýkali rozvojovej problematiky mesta.
Otázka č. 16. hodnotila úroveň poznania rozvojových priorít mesta. Respondenti na otázku „Poznáte rozvojové
priority mesta?“ mohli vyberať z troch odpovedí.
Najmenej žien / 8% / a mužov / 14% / odpovedalo „ÁNO“.
Druhou – o niečo frekventovanejšou odpoveďou bolo „NIE“- ženy / 65 % /,muži
/ 26% odpovedí /. „Únikovú“ odpoveď „ČIASTOČNE“ označilo 27 % žien a 60 % mužov.
To vypovedá o pomerne malom poznaní obyvateľov mesta o prioritách rozvoja. Aj z toho dôvodu bude potrebné
obyvateľov mesta priebežne informovať s čiastkovými závermi PHSR mesta.
Otázka č. 17. mala zistiť, “Ktoré problémy v meste je potrebné riešiť čo najskôr, v budúcnosti, alebo ktoré
problémy nie je potrebné riešiť.“ Tieto tri možnosti naliehavosti riešenia problémov mesta mohli respondenti označiť pri
20-tich otázkach.
V nasledovných dvoch tabuľkách prinášame rebríček 10-tich problémov, ktoré treba riešiť čo najskôr.

Tabuľka č. 1
Desať problémov, ktoré treba riešiť čo najskôr zostavená z odpovedí žien

Poradové
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ktoré problémy je potrebné
podľa Vás riešiť
Oprava ciest a komunikácií
Zlepšiť dopravnú dostupnosť
Vytvoriť podmienky
pre zamestnanosť mladých
Vytvorenie nových pracovných príležitostí
Rozšíriť ponuku služieb
Zlepšiť celkový vzhľad obce
Vytvoriť podmienky v starostlivosti o starých
občanov
Zlepšiť kvalitu komunálnych služieb
Zlepšenie nákupných možností
Záchrana a oprava kultúrnych pamiatok

% odpovedí

Poradie
odpovedí mužov

94 %
86 %
85 %

1.
4.
3.

85 %
77 %
76 %
75 %

2.
6.
5.
8.

72 %
69 %
69 %

7.
10.
11.

Okrem uvedených desiatich problémov, ktoré treba v meste Bojnice treba riešiť čo najskôr, ženy označili ďalšie 3,
s frekvenciou naliehavosti riešenia nad 50 %.
Boli to problémy: „ Zlepšenie kvality životného prostredia „ ( 67 % ), „ Vytvorenie podmienok pre novú bytovú
výstavbu „ ( 62 % ) a „ Vytvorenie podmienok pre podnikateľov „ ( 56 % )

Tabuľka č. 2
Desať problémov, ktoré treba riešiť čo najskôr zostavená z odpovedí mužov
Poradové
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ktoré problémy je potrebné
podľa Vás riešiť
Oprava ciest a komunikácií
Vytvorenie nových pracovných príležitostí
Vytvoriť podmienky
pre zamestnanosť mladých
Zlepšiť dopravnú dostupnosť
Zlepšiť celkový vzhľad obce
Rozšíriť ponuku služieb
Zlepšiť kvalitu komunálnych
služieb
Vytvoriť podmienky v starostlivosti o starých
občanov
Zlepšiť kvalitu životného prostredia
Zlepšenie nákupných možností

% odpovedí
96 %
83 %
82 %

Poradie
odpovedí žien
1.
4.
3.

82 %
75 %
75 %
74 %

2.
6.
5.
8.

72 %

7.

69 %
67 %

11.
9.

Okrem uvedených desiatich problémov, ktoré treba v meste Bojnice treba riešiť čo najskôr, muži označili ďalšie 4
s frekvenciou naliehavosti riešenia nad 50 %.
Bol to problém „ Záchrany a opravy kultúrnych pamiatok „ ( 58 % ), „ Vytvorenie podmienok pre novú bytovú
výstavbu „ ( 57 % ), „ Vytvorenie podmienok pre podnikateľov „ ( 57 % ) a problém „ Zlepšenia podmienok mimoškolskej
výchovy „ ( 52 % ).
Z uvedených prehľadov vyplýva, že v rôznom poradí je aj u žien aj u mužov stanovených trinásť rovnakých
problémov s frekvenciou naliehavosti riešenia „ čo najskôr „ na 50 %.
1.
Problémom číslo jedna, ktorý je v meste potrebné riešiť čo najskôr pre mužov i ženy je oprava ciest
a komunikácií. Tento problém ako jediný u žien i mužov obsadil prvé miesto v problémoch mesta treba ktoré riešiť čo
najskôr. Ako jediný problém dosiahol percento naliehavosti nad 90 % tak u žien ako i u mužov.
Problém treba pravdepodobne treba riešiť ucelene a koncepčne Pravdepodobne treba prísť s novou
komplexnou víziou cestných a komunikačných spojení v meste, tak aby vyhovovali obyvateľom mesta,
podnikateľským aktivitám aj sezónnym návštevníkom – turistom a kúpeľným hosťom. Za zváženie stojí budovanie
peších zón, chodníkov pre bicyklistov, bezbariérové prechody chodníkov a ciest, bezpečnosť cestnej premávky
a podobne.
Prirodzene takéto akcie sú značne investične náročné. Už teraz treba rozmýšľať o možnostiach spolu financovania zo
štrukturálnych fondov EÚ. Pre oblasť dopravnej infraštruktúry budú v programovacom období 2007 až 2013 vyčlenené
omnoho väčšie financie ako tomu bolo v roku 2004 až 2006. V tejto chvíli to však vyžaduje určitú projektovú prípravu,
majetkovo právne vysporiadanie a tvorbu dopravnej a komunikačnej koncepcie mesta.
2. Problém opravy ciest a komunikácií je potrebné riešiť aj vzhľadom na problém zlepšenia dopravnej dostupnosti.
Problém u žien v naliehavosti riešenia skončil na druhom mieste /86 % odpovedí/ a u mužov na štvrtom mieste /82 %
odpovedí/.
Otázky dopravnej dostupnosti sa opäť dotýkajú tak obyvateľov ako aj návštevníkov mesta. Sieť záchytných
a mestských parkovísk ich spoplatnenie, stacionárne a zvislé značenie, poriadok na parkoviskách, hliadkovanie a sankcie za
porušovanie pravidiel cestnej premávky, mestská doprava a ďalšie dielčie otázky dopravnej dostupnosti treba citlivo riešiť.
3. Tretí problémom, ktorý treba v meste riešiť čo najskôr pre ženy i mužov sa dotýka práce, zamestnanosti a nových
pracovných príležitostí.
Medzi problémy mesta ktoré treba riešiť čo najskôr sú zaradené:
a/ Vytvorenie nových pracovných príležitostí
/muži: 3. miesto, 82 % odpovedí, ženy: 4.miesto, 85 % odpovedí/
b/ Vytvorenie podmienok pre zamestnanie mladých
/muži: 3. miesto, 82 % odpovedí, ženy: 3.miesto, 85 % odpovedí/

Otázkam zamestnanosti a nových pracovných príležitostí sa budeme podrobnejšie venovať v samostatnom materiály.
V ňom urobíme podrobnejšiu analýzu dotazníkov občanov v časti „ D. Obec a práca „
4.
V poradí naliehavosti riešenia problémov mesta na piatom a šiestom mieste
sa u žien i mužov objavuje problém rozšírenia ponuky služieb /ženy 5. miesto - 77 % odpovedí, muži 6. miesto – 75 %
odpovedí/ a problém zlepšenia celkového vzhľadu obce /ženy 6. miesto – 76 % odpovedí, muži 5. miesto – 75 %
odpovedí/.
5.
V poradí naliehavosti riešenia problémov mesta na siedmom a ôsmom mieste sa u žien i mužov objavuje
problém vytvorenia podmienok starostlivosti o starých občanov /ženy 7. miesto, 75 % odpovedí, muži 8. miesto – 72 %
odpovedí/ a problém zlepšenia kvality komunálnych služieb /ženy 8. miesto – 72 % odpovedí, muži 7. miesto – 74 %
odpovedí/.
Problém zlepšenia kvality komunálnych služieb treba podrobnejšie analyzovať v súvislosti s vyhodnotením
dotazníka občanov mesta časť „ C. Mesto a základné životné potreby „.Podrobnejšie sa treba zaoberať aj problémom
podmienok starostlivosti o starých občanov.
Jedná sa o všetky časti života občana – seniora – sociálne a zdravotné služby, výhody plynúce z veku, využitie
a voľný čas, kluby dôchodcov, stretnutia,
koníčky, bohoslužby ..., priestorová, časová a cenová dostupnosť k stravovacím koníčky, bohoslužby ..., priestorová, časová
a cenová dostupnosť k stravovacím
službám, bezbariérové chodníky a mnoho ďalších čiastkových problémov.
Veľmi dôležitý je najmä systém komunikácie a stretávania sa so seniormi a slová vďaky za všetko, čo pre mesto urobili.
6.
a/
b/
c/

Deviaty a desiaty problém sa týka otázok:
Zlepšenie nákupných možností
/ženy 9. miesto – 69 % odpovedí, muži 10. miesto – 67 % odpovedí/
Záchrany a opravy kultúrnych pamiatok
/ženy 10. miesto – 69 % odpovedí/
Zlepšenie kvality životného prostredia
/muži 9. miesto 69 % odpovedí/

V tomto „koši“ problémov s treba zamyslieť najmä nad problémom zlepšenia nákupných možností. Jedná sa najmä
o „ pestrosť “, cenovú, časovú a priestorovú dostupnosť obchodných služieb a nákupných možností v meste.

Vyhodnotenie dotazníka
Časť D – Obec a práca
I.
Otázky č. 8, 9 a 10 dotazníka pre občanov sa dotýkali problematiky práce.
K podrobnejšej analýze problému „obec a práca „ pristupujeme najmä z dôvodov zistených pri analýze dotazníka,
časť F – Obec a jej rozvoj.
Z odpovedí respondentov /zvlášť ženy a zvlášť muži/ sme zostavili tabuľku desiatich problémov, ktoré by sa
v meste mali riešiť čo najskôr. Z prehľadov vyplynulo, že v rôznom poradí bolo aj u žien aj u mužov stanovených trinásť
rovnakých problémov /respondenti odpovedali na 20 problémov/.
Z „rebríčka“ problémov, ktoré v Bojniciach treba riešiť čo najskôr majú nadpriemernú frekvenciu u žien i mužov dva
problémy týkajúce sa práce.
Vytvoriť podmienky pre zamestnanosť mladých ľudí
/ženy- 85 % odpovedí – 3. miesto, muži – 82 % odpovedí – 3. miesto/ Odpoveď: „tento problém treba riešiť čo
najskôr“/
Vytvorenie nových pracovných príležitostí
/ženy – 85 % odpovedí – 4. miesto, muži 83 % odpovedí – 2. miesto/. Odpoveď: „tento problém treba riešiť čo
najskôr/
Problémy týkajúce sa práce sa umiestnili v tretej skupine problémov, ktoré treba v meste Bojnice riešiť čo najskôr.

Otázka č. 8 dotazníka pre občanov skúmala v troch otázkach úroveň spokojnosti s pracovnými možnosťami
v meste a to samostatne pre mládež, ženy a mužov . Respondenti si mohli vyberať hodnotenie „spokojní“, „priemer“ a
„nespokojní“
Vo všetkých troch otázkach prevládajú odpovede „nespokojný“.
Najvýraznejšia nespokojnosť /u žien – 83 % odpovedí, u mužov 82 % odpovedí/ sa prejavila v úrovni spokojnosti
s pracovnými možnosťami v meste pre mládež.
Menej výrazná nespokojnosť /u žien - 73 %, u mužov - 70 % odpovedí/ sa prejavila v úrovni spokojnosti
pracovných príležitostí pre ženy.
Menšia, aj keď i v tejto otázke nadpolovičná nespokojnosť /u žien i mužov - 70 % nespokojných odpovedí/ sa
prejavila v úrovni spokojnosti s pracovnými možnosťami u mužov
Záver:
Z výsledkov je viditeľná priama súvislosť medzi časťou dotazníka D: Obec a práca a F: Obec a rozvoj. Respondenti
usudzujú, že základným rozvojovým prvkom mesta Bojníc je tvorba hodnôt prácou, teda vznikom nových pracovných miest.
Naplnenie tohto rozvojového zámeru je možné len prostredníctvom perspektívnych odvetví a odstraňovaním
bariér, ktoré bránia vzniku nových pracovných miest.
Týmto dvom stránkam sa venujeme v ďalšej časti tohto materiálu.
II.
miest.

Druhý blok ( otázky číslo 10. ) mapuje odvetvia, v ktorých by bol najpotrebnejší vznik nových pracovný

Respondenti mohli odvetvia označiť odpoveďami „spokojný“, priemer“, nespokojní“. Takto zvolená metodika
odpovedí nie celkom dobre odráža potrebu vzniku nových pracovných miest v jednotlivých odvetviach.
Pre naše zisťovanie ( Tabuľka č. 1 ) sme použili zaradenie odpovedí „nespokojní“ . Čím vyššie percento
„nespokojnosti“, tým väčšia možnosť vzniku nových pracovných miest v tomto odvetví.
Tabuľka č. 1 Odvetvia s možnosťou nových pracovných miest
Odvetvie
1. priemysel
2. remeslá
3. stavebníctvo
4. poľnohospodárstvo
5. lesné hospodárstvo
6. obchod a služby
7. cestov.ruch,agroturistika
8. štátny a verejný sektor
9. sociálna oblasť
10. Iné odvetvie

odpovede ženy
Absol. Relat. Poradie
%
35
6,0
7
80
13,8
3
44
7,6
5
31
5,5
8
28
4,8
9
140
24,2
1
113
19,5
2
36
6,2
6
60
10,4
4
12
2,1
10
579

100,0

x

odpovede muži
Absol. Relat. Poradie
%
33
6,5
6
56
11,0
3
37
7,3
5
26
5,1
8
28
5,5
7
136
26,7
1
93
18,3
2
26
5,1
9
56
11,0
4
18
3,5
10
509

100,0

x

Z výsledkov vyplýva, že do prvej skupiny odvetví muži i ženy zaradili obchod a služby, cestovný ruch
a agroturistiku a remeslá.
Tieto 3 odvetvia sa javia ako perspektívne pre rozšírenie zamestnanosti. Vzhľadom na charakter mesta /kúpele
a turistika/ je to najmä odvetvie obchodu a služieb, cestovného ruchu a agroturistiky.
Do druhej – pomerne veľkej a diferencovanej skupiny môžeme zaradiť odvetvia rozširujúce sociálnu oblasť,
stavebníctvo a priemysel.
Relatívne najmenej je možné rozširovať zamestnanosť v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva,
štátneho a verejného sektoru.
Vzhľadom na svoju nízku početnosť nehodnotíme iné odvetvia.
Záver:
Z uvedeného jasne vyplýva, že perspektívnymi odvetviami pre rozšírenie zamestnanosti v meste sú odvetvia
obchodu a služieb, cestovného ruchu a agroturistiky a remesiel /drobné služby/.
Túto výpoveď občanov treba porovnať aj s odpoveďami podnikateľských subjektov v meste.

Tabuľka č. 2: Príčiny, prečo doteraz v meste nevznikli pracovné miesta
OTÁZKA:
P.č.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8

Prečo doteraz nevznikli pracovné
miesta?
Nezáujem zo
strany obce
Nezáujem zo
strany podnikateľo
Nezáujem zo
strany občanov
Legislatívne
obmedzenia
Nedostatok
fin.prostriedkov
Nedostatočne
vybudovaná
infraštruktúra
Mesto nie je
atraktívne pre
podnikateľov
Iný
dôvod
SPOLU

Odpovede
M UŽI

Odpovede
ŽENY

Absol. Relat. Por.
%

Absol. Relat. Por.
%

259

24,1

2

294

22,7

2

154

14,6

4

192

14,8

4

42

4,0

6

47

3,6

6

157 14,8

3

194

15,0

3

281 26,4

1

395

30,5

1

121 11,5

5

110

8,5

5

2,3

7

44

3,4

7

24 2,3

8

20

1,5

8

25

1063 100,9 x

1296 100,0 x

V tabuľke č. 2 sú spracované odpovede na otázku: „ Prečo podľa Vás doteraz nevznikli uvedené pracovné
miesta. Respondenti mohli vyberať z ôsmych príčin, pričom mohli využiť dve odpovede. Z údajov vyplývajú nasledovné
závery:
1./ Hlavnou príčinou prečo doteraz v meste nevznikli pracovné miesta je nedostatok finančných prostriedkov.
Táto príčina je u žien – 30,5 % i mužov – 26,4 % na prvom mieste. Viac ako jedna štvrtina občanov mesta, teda
ako hlavnú označila objektívnu „celospoločenskú“ príčinu nedostatku finančných prostriedkov potrebných na vytváranie
pracovných miest. Bariéru je možné odstrániť najmä na centrálnej úrovni skvalitnením podnikateľského prostredia, najmä pre
domácich podnikateľov. Výraznejšie treba pomáhať najmä začínajúcim, malým a stredným podnikateľom a živnostníkom.
2./ Druhú príčinu, prečo doteraz v meste nevznikli pracovné miesta respondenti označili ako nezáujem zo strany
mesta. V tomto smere treba spolu s podnikateľským sektorom v meste analyzovať možnosti vzniku pracovných miest.
Určité možnosti má i mesto samotné vytváraním „komunálnych“ podnikov, najmä v oblastiach, v ktorých má mesto
prenesené a originálne kompetencie /sociálna oblasť, školstvo, cestovný ruch, pozemné komunikácie, odpadové
hospodárstvo, lesy, stavebníctvo/. Výpovede pre túto oblasť nájdeme v odpovediach na otázku 9: „V ktorom odvetví by bol
najpotrebnejší vznik nových pracovných miest “.
3./ Ako tretiu príčinu, prečo doteraz v meste nevznikli pracovné miesta, respondenti uvádzajú legislatívne
obmedzenia. Aj táto príčina patrí skôr k tým „celospoločenským“. I tu však treba analyzovať aj možné legislatívne
obmedzenia vzniku pracovných miest zo strany samotného mesta.
4./ Štvrtou príčinou, prečo doteraz v meste nevznikli pracovné miesta je nezáujem zo strany podnikateľov. Túto
subjektívnu bariéru treba analyzovať hlbšie najmä z dotazníkov pre podnikateľské subjekty. Na tomto mieste sa jej preto
nebudeme venovať výraznejšie.
5./ Aj piata príčina, prečo doteraz v meste nevznikli pracovné miesta – nedostatočne vybudovaná infraštruktúra
súvisí s otázkou najmä mestskej infraštruktúry. Náročnosť vybudovania priemyselného parku v meste na jednej strane
a pomerne dobre vybudovaná základná infraštruktúra /voda, plyn, elektrina, kanalizácia/ okrem dopravnej infraštruktúry, nás
smeruje do iných perspektívnych odvetví. Tými sú najmä obchodná infraštruktúra, služby, cestovný ruch, informačné
systémy, internetizácia, sociálne služby.

6./ Na šiestom mieste príčin, prečo doteraz v meste nevznikli pracovné príležitosti je subjektívna príčina nezáujem občanov o vytvorenie pracovného miesta pre seba /živnostník/ alebo pre iných /malý a stredný podnikateľ/. Aj na
riešenie tejto bariéry má určité možnosti mesto, hlavne v podobe vytvárania a činnosti agentúr, poradenstva v podnikaní
a pracovno-právnych otázkach zamestnancov a podnikateľov.
7./ Až na siedmom mieste príčin, prečo doteraz v meste nevznikli pracovné miesta je uvedená skutočnosť, že
mesto nie je atraktívne pre podnikateľov. To vypovedá o pomerne dobrom podnikateľskom prostredí mesta. I tu sú možnosti
zlepšenia zo strany mesta, napr. zjednodušenie povoľovacej činnosti pre začínajúcich podnikateľov /daň z pozemkov
a stavieb, prenájom mestského majetku/, zlepšenie ponuky podnikateľských možností v meste /podnikateľské inkubátory/.
8./ Na poslednom mieste príčin prečo v meste nevznikli pracovné miesta je uvedený iný dôvod. Vzhľadom na
chýbajúce informácie túto príčinu bližšie nerozoberám.
Záver:
Dôležitou otázkou prelínajúcou sa jednotlivými kapitolami PHSR budú otázky práce – najmä vzniku nových
pracovných miest. V tomto smere treba podrobne analyzovať najmä bariéry vzniku nových pracovných miest zo strany
mesta, či sa to už týka atraktívnosti mesta pre podnikateľov, nezáujmu mesta vytvárať pracovné miesta a otázka budovania
a skvalitňovania verejne infraštruktúry.
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STRATÉGIA MESTA BOJNICE
Bojnice, nádhernou scenériou i zachovaným a obnoveným kultúrnym, historickým
a prírodným bohatstvom, budú vždy vytvárať obyvateľom mesta príjemný domov a
priateľsky vítať návštevníkov, turistov a kúpeľných hostí. Tento svoj cieľ budú
realizovať v zdravom a ekologicky čistom prostredí.
Opatovce nad Nitrou využijú svoju blízkosť s Bojnicami a vytvoria turisticky
zaujímavé prostredie s ponukou tichého a relatívne lacného ubytovania v tichom
dedinskom prostredí,
Kocurany využijú svoje podmienky na ponuku vidieckej turistiky, nenáročných
športovísk a svojej blízkosti k Bojniciam.
Tieto ciele sú: /navrhované poradie podľa zváženia zastupiteľstva možnosť
zmenenia poradia/
V oblasti: Ochrany životného prostredia
A. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Mesto kultúrneho, historického a prírodného bohatstva
Mesto Bojnice koncepčne bude riešiť možnosť využitia obnoviteľných energií
v súlade s energetickou politikou vlády Slovenskej republiky. Výsledkom bude
prínos ekologicky čistej energie z domácich zdrojov .
Zároveň bude mesto vytvárať predpoklady pre zníženie negatívnych dopadov
všetkých podnikateľských aktivít v meste na životné prostredie s dôrazom na jeho
ochranu ako i využitia najnovších technológií v oblasti úspor energií a ich
ekologickej výroby.
Opatovce nad Nitrou a Kocurany vytvoria podmienky na vidiecku turistiku
a agroturistiku so širokou ponukou služieb vrátane cykloturistiky a hypoturistiky.
V oblasti: Ľudské zdroje a vzdelávanie
B. ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV A VZDELÁVANIA
Mesto a obce tolerancie a vzdelávania
Mesto a obce budú spoločne poskytovať širokú ponuku vzdelávania a príležitostí
pre aktívne trávenie voľného času mladých a vzdelaných ľudí, rovnako ako
všetkých ostatných skupín obyvateľov; bude motivovať k aktívnemu prístupu k
životu, rozvíjať otvorenosť, toleranciu a zdravý patriotizmus. Bude podporovať
regionálne prvky vo vzdelávaní, dbať na udržiavanie a rozvoj tradícií.

V oblasti: Sociálny rozvoj a zdravotníctvo
C. SOCIÁLNY ROZVOJ A ZDRAVOTNÍCTVO
Mesto ľudí a pre ľudí
Mesto bude vytvárať priaznivé sociálne podmienky a pre sociálne odkázaných ľudí
zabezpečí dôstojný život v primeranom sociálnom prostredí. Vytvorí podmienky na
vznik nových zariadení sociálnej starostlivosti s ohľadom na potreby občanov
mesta a jeho okolia.
Obce zabezpečia potrebný štandard sociálnych služieb v zmysle potrieb občanov
a finančných možností obcí.
V oblasti: Cestovný ruch a kúpeľníctvo
D. CESTOVNÝ RUCH A KÚPEĽNÍCTVO
Historické mesto cestovného ruchu a kúpeľníctva
Cestovný ruch bude vždy pre mesto Bojnice významným zdrojom rozvoja a jeho
napredovania . Odvetvia cestovného ruchu a kúpeľníctva budú integrálnou
súčasťou miestnej ekonomiky a ich rozvoj bude založený na aktívnej ponuke
prírodného a kultúrno-historického potenciálu mesta a obcí pri rozširovaní a
skvalitňovaní obchodu a služieb.
V oblasti: Podnikanie a investície
E. PODNIKANIE, INFORMATIZÁCIA, DOPRAVA A INVESTÍCIE
Mesto práce rozumu a rúk
Bojnice aj napriek svojej znevýhodnenej polohe ako mesta, priameho napojenia
na okresné mesto Prievidza, využijú odborné a profesionálne zručnosti a vysokú
kvalifikáciu svojej pracovnej sily pre stabilizovanie a rozvoj bojnických malých a
stredných podnikov. Svoju činnosť, narábanie s informáciami, ako aj poskytovanie
základných služieb, bude realizovať cez nové, inteligentné a dôveryhodné
informačné systémy tak, aby sa v plnej miere odbúrala zdĺhavosť a nedôvera voči
možnému podnikateľskému priestoru.

Zámery stratégie vývoja mesta

Ochrana životného prostredia

Zámer A.1
Vytvoriť priaznivé podmienky na ochranu životného prostredia a ovzdušia
Vytvoriť priaznivé podmienky na ochranu životného prostredia a ovzdušia. Skoordinovať partnerstvo pri
investičných programoch do vybudovania technickej infraštruktúry vstupných areálov chránených
lokalít. Vypracovať systém spolupráce mesta a ostatných partnerov pre manažment chránených území.
Trvalý dôraz klásť na dlhodobý rozvoj partnerstva a zvyšovanie kvality prostredia

Zámer A.2
Podnikatelia a prostredie ,v ktorom podnikajú
V problematike ochrany ovzdušia a vodných tokov pôsobiť s ohľadom na využitie najnovších technológií
pre úsporu energií a používania ekologickej výroby s dôrazom na využiteľnosť domácich zdrojov
nízkoemisných a obnoviteľných energií

B. ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV A VZDELÁVANIA
Zámer B.1
Vizuálny informačný systém mesta a obcí pre občana a návštevníkov
Realizovať jednotný informačný systém vychádzajúci z európskych zvyklostí nielen pre mesto, ale aj pre
jeho blízke okolie. Vytvoriť navigačný viacjazykový systém a informačný systém pre obyvateľov mesta.
Zámer B.2
Infraštruktúra pre voľný čas
Rozšíriť a doplniť infraštruktúru a fyzické predpoklady pre aktívne trávenie voľného času, so špeciálnym
zreteľom na mladšie vekové skupiny, vytvoriť príležitosti k sebarealizácii a uplatneniu kreativity.
Zámer B.3
Mesto vzdelávania
Realizovať projekty ďalšieho vzdelávania najmä občanov so sťaženým prístupom na trh práce a ľudí
vstupujúcich na trh práce
Zámer B.4

Občan a jeho účasť na tvorbe stratégie vývoja mesta

Zakomponujeme Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta a obcí do výchovnovzdelávacieho procesu v školách, budeme pôsobiť na deti aj rodinu v prospech posilňovania právneho
vedomia, angažovanosti, rozvoja informačnej spoločnosti, otvorenosti a tolerancie

C. Sociálna oblasť a zdravotníctvo
Zámer C.1
Sociálne, zdravé a bezpečné mesto a obce
Prispôsobiť kapacitu, zameranie a škálu sociálnych zariadení a služieb pre obyvateľov, ktorí to
potrebujú a sociálne ohrozené skupiny obyvateľov v meste s dôrazom na priaznivé sociálne podmienky
a komplexnú zdravotnú starostlivosť pre všetky skupiny obyvateľstva
Zámer C.2
Mladí ľudia a mesto
Vytvoriť pre mladých ľudí finančne prístupné nájomné bývanie a priaznivé podmienky na individuálnu
bytovú výstavbu

CESTOVNÝ RUCH A KÚPEĽNÍCTVO
Zámer D.1
Marketing v cestovnom ruchu
Zabezpečiť trvalý rast počtu turistov a návštevníkov mesta Bojnice . Vytvoriť také prostredie aby sa
občania aj návštevníci cítili dobre ,mali rady svoje mesto a návštevníci sa sem radi vracali a vytvárali si
kladné väzby na lokalitu.
Zámer D.2
Základné partnerstvo regiónu - mesto , obce a kúpele
Zabezpečiť kvalitnejšie, partnerskejšie a intenzívnejšie prepojenie mesta, obcí a kúpeľov, s cieľom

rozšíriť a obohatiť ponuku možností trávenia času kúpeľných hostí a sprístupniť kúpele aj obyvateľom a
nekúpeľným návštevníkom mesta.
Zámer D.3
Služby v cestovnom ruchu
Vytvoriť sieť vysokokvalitných, profesionálne prepojených a koordinovaných služieb a k tomu
nadväzných aktivít v cestovnom ruchu. Sieť musí byť podporená fungujúcim organizačným a
inštitucionálnym systémom.
Zámer D.4
Infraštruktúra pre cestovný ruch
Rozšíriť, doplniť a skvalitniť infraštruktúru pre cestovný ruch a podporujúcu cestovný ruch, tak aby
uspokojovala široké spektrum návštevníkov a turistov prichádzajúcich do Bojníc.

PODNIKANIE, INFORMATIZÁCIA , DOPRAVA A INVESTÍCIE

Zámer E.1 Vybudovanie pilierov informatizácie mesta a najbližšieho okolia
V systéme fungovania partnerských inštitúcií, organizácií , podnikateľských a mimovládnych subjektov
vybudovať základné piliere informatizácie v meste a najbližšom okolí so zameraním na rýchle
získavanie informácii a služieb prostredníctvom informačných systémov tak aby boli dostupné všetkým,
rýchle využívajúce všetky dostupné technológie, dôveryhodné, jednoduché narábanie pre ich získanie ,
aby bol prístup k nim všade prítomný, aby sa stali uvedené služby prirodzenými a aby sa odstránila
neprehľadnosť a redudancia t.j. aby bolo narábanie s informáciami a ich výstup inteligentný.
Zámer E.2
Priaznivé podnikateľské prostredie /PPP/
Založiť trvalé PPP, partnerstvo verejného, súkromného a neziskového sektora, s cieľom vytvoriť v
meste priaznivé podnikateľské prostredie a atmosféru, ktorá bude motivovať k podnikaniu a prispeje k
zlepšeniu vnímania podnikateľov v spoločnosti.
Zámer E.3
Infraštruktúra pre podnikanie
Pokračovať v príprave technických podmienok a infraštruktúry pre stabilizáciu a rozvoj podnikania v
meste, vrátane majetkového vysporiadania pozemkov a objektov, investícií do dopravnej a modernej
informačnej infraštruktúry pre efektívne zapojenie miestnych podnikov do novej globálnej ekonomiky.
Vytvoriť energetické zázemie mesta a tým stabilizovať podnikateľské prostredie v meste.
Zámer E.4
Vonkajšie vzťahy a marketing
Vytvoriť pozitívne dobré meno mesta Bojníc ako kvalitného a profesionálneho miesta pre podnikanie
s využitím zázemia na regeneráciu pracovnej sily, aktívne podporovať a ponúkať príležitosti podnikania
v meste novým výrobným investorom v službách a perspektívnych odvetviach, s cieľom dosiahnuť trvalý
rast ekonomiky mesta. V tejto súvislosti sa bude snažiť využiť partnerské vzťahy mesta aj
v hospodárskej oblasti a dosiahnuť využívanie a implementovanie ekologicky čistých technológií
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Akčné plány podľa priorít
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AKČNÝ PLÁN MESTA BOJNICE

Realizácia jednotlivých akčných plánov bude viesť k zlepšeniu v piatich vybraných kritických oblastiach.
· Ochrana životného prostredia
V oblasti stanovujeme 1 globálny cieľ, 2 zámery a 9 cieľov
· Rozvoj ľudských zdrojov a vzdelávania
V oblasti stanovujeme 1 globálny cieľ, 4 zámery a 5 cieľov
· Sociálna oblasť a zdravotníctvo
V oblasti stanovujeme 1 globálny cieľ, 2 zámery a 2 ciele
· Cestovný ruch a kúpeľníctvo
V oblasti stanovujeme 1 globálny cieľ, 4 zámery a 10 cieľov
· Podnikanie, informatizácia, doprava a investície
V oblasti stanovujeme 1 globálny cieľ, 4 zámery a 9 cieľov
Akčné plány obsahujú celkovo:
· 5 globálnych cieľov
· 16 zámerov
· 35 cieľov
Úzka vzájomná súvislosť medzi akčnými plánmi v rôznych kritických oblastiach prináša zvýšené nároky
na riadenie realizačnej etapy a zároveň z nej vyplýva, že najpriaznivejšie dopady bude mať realizácia
rozvojového programu v jeho plnom rozsahu
A. Ochrana životného prostredia

Mesto Bojnice koncepčne pristúpi k možnosti využitia obnoviteľných energií v súlade s energetickou
politikou vlády Slovenskej republiky. Výsledkom bude zvýšenie kvality ovzdušia ako i prínos ekologicky
čistej energie z domácich zdrojov .
Bude vytvárať predpoklady pre zníženie negatívnych dopadov všetkých podnikateľských aktivít na
životné prostredie v meste. Dôraz bude predovšetkým na ochrane životného prostredia ako i využitia
najnovších technológií v oblasti úspor energií a ich ekologickej výroby.
Opatovce nad Nitrou a Kocurany vytvoria podmienky na vidiecku turistiku a agroturistiku so širokou
ponukou služieb vrátane cykloturistiky a hypoturistiky.

GLOBÁLNY CIEĽ A: Mesto sa v rámci partnerstva aktívne zapojí do vytvorenia priaznivých
podmienky v oblasti životného prostredia s dôrazom na využitie ekologických technológií,
používanie a výrobu obnoviteľných energií z domácich zdrojov a na ochranu vodných zdrojov a
ovzdušia
Zámer A.1

Vytvoriť priaznivé podmienky na ochranu životného prostredia a ovzdušia

Vytvoriť priaznivé podmienky na ochranu životného prostredia a ovzdušia. Skoordinovať partnerstvo pri
investičných programoch do vybudovania technickej infraštruktúry vstupných areálov chránených
lokalít. Vypracovať systém spolupráce mesta a ostatných partnerov pre manažment chránených území.
Trvalý dôraz klásť na dlhodobý rozvoj partnerstva a zvyšovanie kvality prostredia
Cieľ A. 1.1

Riadenie chráneného územia

Podieľať sa na vypracovaní a následnej realizácii Stratégie riadenia prírodného a kultúrneho
chráneného územia. Vypracovať systém spolupráce mesta a príslušných partnerov pre manažment
chránených území s dôrazom na trvalý rozvoj a zvyšovanie kavlity daného prostredia.
Výstupy:

Ohrozenia:
Zodpovednosť:
Spolupráca:
Zdroje:

§ vypracovať analýzu jestvujúceho stavu
§ priority a harmonogram odstraňovania negatívnych vplyvov
§ vypracovanie akčného plánu na zavedenie nových technológií
§ realizácia akčného plánu s pozitívnym vplyvom na ŽP
Ľudský faktor – zlyhanie princípu partnerstva medzi mestom ,partnerskými
organizáciami a podnikateľskými subjektmi, nedostatok finančných zdrojov,
neprofesionálny a neodborný riadiaci manažment
Správa chráneného a pamiatkového územia
Mesto Bojnice, podnikatelia, vedecko-technická základňa, MVO
Štátny rozpočet, dotácie, EÚ

Cieľ A. 1.2
Realizácia investícii
a pamiatkovovo chránených územiach

na

skvalitnenie

technickej

infratšruktúry

v chránených

Realizovať investície na dobudovanie areálov vo vybraných lokalitách ako i technickú infraštruktúru
v chránených oblastiach na zlepšenie jej ochrany ako i príjemného prostredia pre návštevníkov územia
Výstupy:

Ohrozenia:
Zodpovednosť:
Spolupráca:
Zdroje:
Zámer A.2

§ vypracovať analýzu jestvujúceho stavu
§ priority a harmonogram odstraňovania negatívnych vplyvov
§ vypracovanie akčného plánu na realizáciu následných investícií
Ľudský faktor – zlyhanie princípu partnerstva medzi mestom ,partnerskými
organizáciami a podnikateľskými subjektmi, nedostatok finančných zdrojov,
neprofesionálny a neodborný riadiaci manažment
Vlastníci pozemkov, podnikatelia, partnerstvo
Mesto Bojnice, podnikatelia, vedecko-technická základňa, MVO
Vlastníci pozemkov, partnerstvo, podnikatelia, EÚ, štát
Podnikatelia a prostredie , v ktorom podnikajú

V problematike ochrany ovzdušia a vodných tokov pôsobiť s ohľadom na využitie najnovších technológií
pre úsporu energií a používania ekologickej výroby s dôrazom na využiteľnosť domácich zdrojov
nízkoemisných a obnoviteľných energií
Cieľ A. 2.1

Podnikateľský sektor a životné prostredie

V podnikateľskom sektore v problematike ochrany životného prostredia a ochrany ovzdušia pôsobiť na
využitie najnovších technológií pre úsporu energií a používania ekologickej výroby
Výstupy:

Ohrozenia:

§ vypracovať analýzu jestvujúceho stavu
§ priority a harmonogram odstraňovania negatívnych vplyvov
§ vypracovanie akčného plánu na zavedenie nových technológií
§ realizácia akčného plánu s pozitívnym vplyvom na ŽP
Neobjektívne spracovaná štúdia, nedostatok finančných zdrojov na

Zodpovednosť:
Spolupráca:
Zdroje:
Cieľ A.2.2

realizáciu projektov, nefungujúci princíp partnerstva,
Partnerstvo mesta Bojnice a obcí Opatovce nad Nitrou, Kocúrany,
podnikatelia, partnerstvo
Mesto Bojnice, obce Opatovce nad Nitrou, Kocúrany, podnikatelia,
vedecko-technická základňa, MVO
Rozpočet obcí a mesta, partnerstvo, podnikatelia, EÚ, štát
Využiteľnosť nízkoemisných a obnoviteľných energií

Koncepčne pristúpiť k možnosti využitia nízkoemisných a obnoviteľných energií v meste v súlade
s energetickou politikou vlády Slovenskej republiky. Výsledkom bude prínos ekologicky čistej energie
z domácich zdrojov.
Výstupy:

Ohrozenia:
Zodpovednosť:
Spolupráca:
Zdroje:

vypracovať fesibility štúdiu využiteľnosti nízkoemisných a
obnoviteľných energií v meste Bojnice a partnerských obciach
Opatovce nad Nitrou a Kocúrany
§ realizovať jednu z možných navrhnutých variant použitia obnoviteľných
energií
Neobjektívne spracovaná štúdia, nedostatok finančných zdrojov na
realizáciu projektov, nefungujúci princíp partnerstva,
Partnerstvo mesta Bojnice a obcí Opatovce nad Nitrou, Kocúrany,
podnikatelia, partnerstvo
Mesto Bojnice, obce Opatovce nad Nitrou, Kocúrany, podnikatelia,
vedecko-technická základňa, MVO
Rozpočet obcí a mesta, partnerstvo, podnikatelia, EÚ, štát
§

B. ROZVOJ ĽudskÝCH zdrojOV a vzdelávaniA
Rozvoj ľudských zdrojov sa dotýka sociálnej infraštruktúry mesta. Pod pojmom sociálna infraštruktúra
rozumieme súlad potrieb občanov so základnými podmienkami, ktoré mesto môže ponúkať na
uspokojenie ich primárnych a sekundárnych potrieb. V širšom slova zmysle pod týmto termínom
rozumieme aj ponuku možností vzdelávania, kultúrneho, športového a spoločenského vyžitia a tiež
príležitosti k sebarealizácii.
GLOBÁLNY CIEĽ B: Mesto a obce sa budú spolupodieľať na poskytovaní širokej ponuky
vzdelávania a príležitostí pre aktívne trávenie voľného času mladých obyvateľov mesta a obcí,
rovnako ako aj všetkých ostatných skupín obyvateľov; bude motivovať všetkých k aktívnemu
prístupu k životu, rozvíjať otvorenosť, toleranciu a pozitívny vzťah k mestu

Zámer B.1

Vizuálny informačný systém mesta a obcí a pre občana a návštevníkov

Cieľ B.1.1 Realizovať jednotný informačný systém vychádzajúci z európskych zvyklostí nielen pre
mesto, ale aj pre jeho blízke okolie. Vytvoriť navigačný viacjazykový systém a informačný systém pre
obyvateľov mesta.

Výstupy:

§
§

§
Ohrozenia:
Zodpovednosť:
Spolupráca:
Zdroje:
Zámer B.2

inventarizácia existujúcich reklamných a informačných plôch
zabezpečenie prístupu k informáciám a službám verejného a
komerčného sektora prostredníctvom jednotlivých reklamných
a informačných plôch a ústredného verejného portálu informácií
a služieb
tvorba jednotného vizuálu informačného a navigačného systému
a jeho následná realizácia

Nedostatočne spracovaná inventarizácia reklamných a informačných
plôch, neprofesionálny pracovný tím, zle zvolený systém narábania
s informačnou databázou, nekoncepčné riešenie reklamných plôch
Mesto Bojnice
Partnerské organizácie, kultúrne organizácie, podnikatelia,
Poplatky za reklamu od zainteresovaných subjektov, rozpočet mesta
Infraštruktúra pre voľný čas

Rekonštruovať a doplniť existujúcu infraštruktúru pre voľnočasové aktivity a to predovšetkým detí,
mladých ľudí ako aj ostaných vekových kategórií.
Cieľ B. 2.1

Rekonštrukcia miestneho kúpaliska a vytvorenie strediska vodnej zábavy - aquapark

Realizovať rekonštrukciu miestnych kúpalísk v najvýhodnejšej forme a vybudovať aquapark, vybudovať
termálne kúpalisko v Opatovciach nad Nitrou. Zamerať sa na možnosť rozšírenia činnosti aj v chladných
mesiacoch roka. Pripraviť projekty k viac zdrojovému financovaniu investičných akcií.
Výstupy:

Ohrozenia:
Zodpovednosť:
Spolupráca:
Zdroje:

kultúrne a kvalitné športovisko na vodné športy a k tomu potrebné
služby
§ realizácia projektu viaczdrojového financovania
§ realizácia investičných projektov rekonštrukcie, modernizácie
a rozšírenia priestorov na vodné športy
Nevyjasnené majetkovo-právne vzťahy, nedostatok finančných zdrojov na
realizáciu investície, zlyhanie princípu partnerstva pri riadení projektu
Mesto Bojnice a obce Kocurany a Opatovce nad Nitrou
Vlastníci pozemkov, podnikateľské subjekty, organizácie poskytujúce
služby v cestovnom ruchu
Štrukturálne fondy, zdroje partnerských inštitúcií, rozpočet mesta na
kofinancovanie povinnej časti investičného projektu
§

Cieľ B.2.2
Športové plochy pre všetkých
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sprístupniť voľné športoviská v školskom areále , ako aj mimo neho, deťom a mladším vekovým
skupinám najmä pre kolektívne športy. Pokúsiť sa o realizáciu športových aktivít, ktoré pomôžu riešiť
boj proti návykovým látkam a trestným činnostiam
Výstupy:
Ohrozenia:

§ podpora vzniku mestských a obecných súťaží v kolektívnych športoch
§ realizácia projektu nenáročných športovísk
nedostatok finančných zdrojov na realizáciu investície, zlyhanie princípu
partnerstva pri riadení projektu, nedostatok dobrovoľníkov pre monitoring

Zodpovednosť:
Spolupráca:
Zdroje:

činnosti
Mesto Bojnice a obce Kocurany a Opatovce nad Nitrou
Športové organizácie, základné a stredné školy, MVO
Dotácia MŠ SR, rozpočet mesta, granty EÚ

Zámer B. 3. Mesto vzdelávania

Cieľ B. 3.1

Vzdelávanie pre spoluobčanov bez ukončeného vzdelania

Realizovať projekty ďalšieho vzdelávania najmä občanov so sťaženým prístupom na trh práce a ľudí
vstupujúcich na trh práce
Výstupy:

Ohrozenia:
Zodpovednosť:
Spolupráca:
Zdroje:
Zámer B.4

§ dovzdelaním sa zvýšia všeobecné znalosti, komunikácia
§ vytvoria sa lepšie predpoklady pre absolvovanie rôznych kurzov
§ v poradenstve spoznajú svoju kariéru, orientáciu a možnosti
§ naučia sa spôsobu ako si hľadať zamestnanie
Nedostatok mäkkých a tvrdých finančných zdrojov, strata záujmu cieľovej
skupiny počas realizácie projektu o jeho dokončenie v plnom rozsahu,
vysoko nastavené hodnotiace kritéria úspešnosti projektu
Mesto Bojnice a obce Kocurany a Opatovce nad Nitrou
Tretí sektor
Mesto, štát, štrukturálne fondy EU – SOP ĽZ
Občan a jeho účasť na tvorbe stratégie vývoja mesta

Zakomponovať Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bojníc a obcí Kocurany
a Opatovce nad Nitrou do výchovno-vzdelávacieho procesu v školách, pôsobiť na deti aj rodinu
v prospech posilňovania právneho vedomia, angažovanosti, rozvoja informačnej spoločnosti,
otvorenosti a tolerancie.
Cieľ B. 4.1

Výchova detí k láske k mestu a vytváranie návykov spolužitia s inými občanmi

Vytvoriť systém,ako do povedomia detí a žiakov dostať systém Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Bojnice a partnerských obcí Opatovce nad Nitrou a Kocúrany, na základe ktorého sa
bude realizovať rozvoj mesta a ktorý je dynamickým a stále sa dopĺňajúcim materiálom
Výstupy:
Ohrozenia:
Zodpovednosť:
Spolupráca:
Zdroje:

metodika práce s dokumentom Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Mesta Bojnice a obcí Kocurany a Opatovce nad Nitrou
§ pravidelné stretávanie sa primátora a starostov s mladými aktivistami
Nedostatok finančných zdrojov, nízky záujem cieľovej skupiny o realizáciu
projektu, vysoko nastavené hodnotiace kritéria úspešnosti projektu, slabo
fungujúci princíp partnerstva, slabá mediálna činnosť
Mesto Bojnice a obce Kocurany a Opatovce nad Nitrou, školský úrad
Základné školy, odborné inštitúcie dobrovoľníci
Náklady: Spracovanie materiálov, prevádzkové náklady - z prevádzkových
nákladov škôl, grantových zdrojov a štrukturálnych fondov EÚ – SOP
Ľudské zdroje, opatrenie 3.1., finančný nástroj podľa Dohody medzi
§

krajinami EHP a Nórskeho kráľovstva na roky 2004–2009

C. Sociálna oblasť a zdravotníctvo
GLOBÁLNY CIEĽ C: Mesto bude vytvárať priaznivé sociálne podmienky a komplexnú zdravotnú
starostlivosť pre všetky skupiny obyvateľstva; pre mladých ľudí finančne prístupné nájomné
bývanie a podmienky na individuálnu bytovú výstavbu, pre starších ľudí pokojnú starobu
s prístupnou zdravotníckou starostlivosťou, pre sociálne odkázaných ľudí dôstojný život
v primeranom sociálnom prostredí
Zámer C.1

Sociálne, zdravé a bezpečné mesto a obce

Prispôsobiť kapacitu, zameranie a škálu sociálnych zariadení a služieb pre starších obyvateľov a
sociálne ohrozené skupiny.
Cieľ C. 1.1

Sieť sociálnych zariadení a organizácií

Zmapovať sieť sociálnych zariadení a organizácií pôsobiacich v meste v oblasti poskytovania
sociálnych služieb, s cieľom identifikovať súčasné aj výhľadové nedostatky v rozsahu a zameraní,
pripraviť podmienky pre rozšírenie existujúcich a doplnenie chýbajúcich služieb – iniciácia a príprava
projektov.
Výstupy:
Ohrozenia:
Zodpovednosť:
Spolupráca:
Zdroje:

Zámer C.2

§ zriadenie penziónu pre dôchodcov s komplexnou starostlivosťou
§ zriadenie denného stacionára pre sociálne odkázaných dôchodcov
Nedostatok finančných zdrojov, nízky záujem cieľovej skupiny o realizáciu
projektu, vysoko nastavené hodnotiace kritéria úspešnosti projektu, slabo
fungujúci princíp partnerstva, slabá mediálna činnosť
Mesto Bojnice a obce Kocurany a Opatovce nad Nitrou
VÚC, neziskový sektor
Zriaďovacie náklady: štrukturálne fondy EÚ: SOP ZI –opatrenie 3.1;
rozpočet mesta, štátna dotácia na prevádzku, rozpočet mesta MPSVaR,
VÚC, iné zdroje

Mladí ľudia a mesto

Cieľ C.2.1 Vytvoriť pre mladých ľudí finančne prístupné nájomné bývanie a priaznivé podmienky na
individuálnu bytovú výstavbu

Výstupy:

Ohrozenie:

aktualizovať Koncepciu rozvoja bývania mesta Bojnice
územná a stavebná príprava lokalít pre individuálnu bytovú výstavbu
v zmysle Plánu územného rozvoja mesta
§ vytypovanie objektov, resp. parciel vhodných na výstavbu nových
alebo rekonštruovaných bytov
Nedostatok finančných zdrojov, nevyjasnené majetkovo- právne vzťahy,
administratívna náročnosť
§
§

Zodpovednosť:
Spolupráca:
Zdroje:

Mesto Bojnice a individuálni investori
Štátny fond rozvoja bývania, MVRR SR , správcovské bytové organizácie,
podnikatelia v stavebníctve
Majetkový vstup mesta, štátne dotácie, štrukturálne fondy EÚ

D. CESTOVNÝ RUCH A KÚPEĽNÍCTVO
GLOBÁLNY CIEĽ D: Cestovný ruch bude vždy pre mesto Bojnice významným zdrojom rozvoja a
jeho napredovania . Odvetvia cestovného ruchu a kúpeľníctva budú integrálnou súčasťou
miestnej ekonomiky a ich rozvoj bude založený na aktívnej ponuke prírodného a kultúrnohistorického potenciálu mesta a obcí pri rozširovaní a skvalitňovaní obchodu a služieb.
Zámer D. 1

Marketing v cestovnom ruchu

Zabezpečiť trvalý rast počtu turistov a návštevníkov mesta Bojnice . Vytvoriť také prostredie aby sa
občania aj návštevníci cítili dobre ,mali radi svoje mesto a návštevníci sa sem radi vracali a vytvárali si
kladné väzby na lokalitu
Cieľ D.1.1

Internetová prezentácia mesta a obcí pre obyvateľov a návštevníkov

Rozšíriť a pravidelne aktualizovať internetovú stránku mesta www.bojnice.sk, s cieľom dôraznejšej
orientácie na občana a návštevníka a zabezpečenie jej výraznejšieho prepojenia na prevádzkovateľov a
majiteľov služieb a zariadení cestovného ruchu. Cieľom je dosiahnuť jednoduchosť, aktuálnosť, ľahkú
orientáciu, dostupnosť jazykových mutácií, výhľadovo zavedenie rezervačného a komunikačného
systému pre organizácie v cestovnom ruchu, vrátane možnosti multi-užívateľského editovania
kalendára akcií.
Výstupy:

Ohrozenia:

Zodpovednosť:
Spolupráca:
Zdroje:

internetová prezentácia mesta a obcí v troch jazykových mutáciách
grafický design: stránka bude využívať novú jednotnú prezentačnú tvár
mesta
§ povinné obsahové časti stránky: turistický sprievodca po
zaujímavostiach mesta vrátane mapy; integrovaný aktuálny kalendár
turisticky zaujímavých akcií; integrovaný zoznam expozícií v Bojniciach
a okolí, zoznam ubytovacích zariadení, zoznam poskytovateľov
služieb CR – všetko vo forme databázy, prepojenej s mapou,
informácie o dopravnej dostupnosti mesta všetkými druhmi dopravy.
§ povinná funkčnosť: merateľný nárast počtu návštevníkov stránok;
redakčný systém – možnosť editácie a modifikácie článkov a rubrík,
možnosť správy základných databáz: organizácií v CR a súvisiacich
služieb, akcií a aktivít v CR s prepojením na participujúce organizácie
§ správca stránok zodpovedný za aktualizáciu stránok a propagáciu
poskytovateľov služieb
Nedostatok mäkkých finančných zdrojov, nízky záujem cieľovej skupiny o
realizáciu projektu, vysoko nastavené hodnotiace kritéria úspešnosti
projektu, nevyjasnené správcovské vzťahy, slabá mediálna kampaň
a následná propagácia
Mesto Bojnice a obce Kocurany a Opatovce nad Nitrou
Správca stránky, podnikatelia inzerujúci na stránke, partnerské inštitúcie
Náklady: grantová schéma na podporu CR, kofinancovanie 5% z rozpočtu
mesta
§
§

Prevádzkové náklady: bude znášať správca siete
Cieľ D.1.2

Vnútorné vzťahy: Otvorené mesto pre turistov a návštevníkov

Zrealizovať informačnú kampaň o cestovnom ruchu, zaviesť trvalú verejnú diskusiu o cestovnom ruchu,
jeho prínosoch a aktivitách v Bojniciach, Kocuranoch a Opatovciach nad Nitrou zabezpečiť spätnú
väzbu, reakciu na podnety obyvateľov, realizovať trvalý program osvety a výchovy k pozitívnemu
prístupu k návštevníkom mesta.
Výstupy:
Ohrozenia:

Zodpovednosť:
Spolupráca:
Zdroje:
Zámer D.2

§ informačná kampaň,
Nedostatok mäkkých finančných zdrojov, nízky záujem cieľovej skupiny o
realizáciu projektu, vysoko nastavené hodnotiace kritéria úspešnosti
projektu, nevyjasnené správcovské vzťahy, slabá mediálna kampaň
a následná propagácia
Reklamná agentúra , mesto Bojnice a obce Kocurany a Opatovce nad
Nitrou
Mesto Bojnice, podnikateľské subjekty, kúpele Bojnice, Bojnický zámok,
spolupracujúce inštitúcie
Grantová schéma, rozpočet mesta
Základné partnerstvo regiónu - mesto , obce a kúpele

Cieľ D.2.1: Zintenzívniť fungujúce partnerstvo medzi mestom , obcami a kúpeľmi. Základným cieľom
musí byť predovšetkým rozšíriť a obohatiť ponuku možností trávenia času nielen kúpeľných hostí ale
sprístupniť kúpele aj obyvateľom a nekúpeľným návštevníkom mesta a obcí.
Výstupy:

Ohrozenia:
Zodpovednosť:
Spolupráca:
Zdroje:

Cieľ D.2.2

·

pripravovať spoločné projekty na rozvoj kúpeľníctva a cestovného
ruchu za vzájomne výhodných podmienok
· spolupracovať na spoločných prezentáciách mesta, obcí a kúpeľov
na výstavách turistického ruchu doma a v zahraničí
· spracovať spoločný projekt na prebudovanie infraštruktúry mesta
s dôrazom na rozvoj turistického ruchu
· pripraviť podmienky na rozvoj kultúrnych a spoločenských podmienok
pre občanov mesta, obcí, turistov a kúpeľných hostí
Neochota oslovených partnerov vstúpiť do partnerstva, nedostatok
finančných prostriedkov, slabá mediálna kampaň, zlyhanie odbornosti
manažérskeho tímu pre riadenie spolupráce
Mesto Bojnice a obce Kocurany a Opatovce nad Nitrou
Kúpele Bojnice
Prevádzkový rozpočet mesta, obcí, sponzoring, grantové schémy,
partnerstvo so SLK

Rekonštrukcia chodníkov medzi obcami a mestom

Zrekonštruovať cestu pre peších a cyklistov, vrátane odpočívadiel, osvetlenia a nevyhnutného mobiliáru
pre uľahčenie a spríjemnenie rekreačnej pešej a cyklistickej komunikácie medzi kúpeľami a mestom,
mestom a obcami, hľadať možnosti financovania projektu z vonkajších zdrojov.
Výstupy:
Ohrozenie:
Zodpovednosť:
Spolupráca:
Zdroje:
Cieľ D.2.3

§ investície do opráv chodníkov a miestnych komunikácií
§ budovanie bezbarierových nástupov na chodníky
Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu rekonštrukcií,
nefunkčnosť princípu partnerstva , nevyjasnené majetkovo-právne vzťahy
Mesto Bojnice, obce Kocurany a Opatovce nad Nitrou
Podnikateľské subjekty
rozpočet mesta a obcí, grantové zdroje
Rekonštrukcia chodníkov a parkovacích miest v meste a obciach

Postupne zrekonštruovať chodníky, parkovacie plochy a cesty na území mesta a obcí
Výstupy:
Ohrozenie:
Zodpovednosť:
Spolupráca:
Zdroje:
Zámer D.3

§ harmonogram rekonštrukcií a projektová príprava
§ postupne rekonštruované siete chodníkov v meste a obciach
Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu rekonštrukcií,
nefunkčnosť princípu partnerstva, nevyjasnené majetkovo-právne vzťahy
Mesto a obce
Podnikateľské subjekty
Rozpočet mesta a obcí, grantové zdroje
Služby v cestovnom ruchu

Vytvoriť sieť vysokokvalitných, profesionálne prepojených a koordinovaných služieb a k tomu
nadväzujúcich aktivít v cestovnom ruchu. Sieť musí byť podporená fungujúcim organizačným a
inštitucionálnym systémom
Cieľ D.3.1

Partnerstvo pre cestovný ruch

Vytvoriť v meste a obciach trvalé a funkčné partnerstvo medzi hlavnými aktérmi cestovného ruchu za
účelom komunikácie, vzájomnej informovanosti a koordinácie aktivít.
Výstupy:

Ohrozenie:
Zodpovednosť:
Spolupráca:
Zdroje:

identifikácia osôb, organizácií a inštitúcií v Bojniciach, Kocuranoch
a Opatovciach nad Nitrou s vplyvom na cestovný ruch
§ pravidelná komunikácia medzi hlavnými aktérmi v oblasti CR za
účelom monitoringu realizácie rozvojového programu v oblasti
cestovného ruchu a kúpeľníctva, aktualizácia jeho častí, týkajúcich sa
cestovného ruchu; koordinácia akcií, vývoj prepojených konkrétnych
produktov CR
Zlyhanie princípu partnerstva, neochota participovať kľúčových hráčov v
projekte
Podnikatelia v cestovnom ruchu
Mesto Bojnice, obce Kocurany a Opatovce nad Nitrou
Prevádzkový rozpočet podnikateľských subjektov;
§

Cieľ D.3.2

Využitie potenciálu kultúrnych organizácií pre cestovný ruch

Zabezpečiť aktívnu spoluprácu mesta a oboch obcí s kľúčovými kultúrnymi organizáciami.
Výstupy:

Ohrozenia:
Zodpovednosť:
Spolupráca:
Zdroje:
Zámer D.4

kultúrne a spoločenské podujatia na podporu atraktívnosti mesta
a regiónu s dôrazom na tradície, podporu regionálnych súborov
a kultúrne vyžitie všetkých vekových kategórií
§ využiť atraktívny program Bojnického zámku
Zlyhanie princípu partnerstva, neochota participovať kľúčových hráčov
v projekte, nedostatok finančných zdrojov, slabá mediálna kampaň
Mesto a obce
Kultúrne oprganizácie
Rozpočet mesta, VÚC, príspevok SLK , grantová schéma ŠF EU
§

Infraštruktúra pre cestovný ruch

Rozšíriť, doplniť a skvalitniť infraštruktúru pre cestovný ruch a podporujúcu cestovný ruch, tak aby
uspokojovala široké spektrum návštevníkov a turistov prichádzajúcich do Bojníc, Kocúran a Opatoviec
nad Nitrou.
Cieľ D.4.1

Oživenie života v centre mesta a centrách obcí

Vytvoriť plán aktivít organizovaných na námestí a na priľahlých významných komunikáciách: zaviesť
animácie, pouličné atrakcie, pravidlá pre vzhľad terás občerstvovacích zariadení, organizovať sezónnu
a tématickú výzdobu námestia, realizovať príležitostné mestské trhy, pripraviť každoročný viaczdrojový
rozpočet špeciálne pre uvedené akcie, vyhlásiť súťaže o najkrajší príležitostne vyzdobený balkón,
najkrajšiu predzáhradku, nakrajšiu skalku a pravidelne ich hodnotiť.
Výstupy:

Ohrozenia:
Zodpovednosť:
Spolupráca:
Zdroje:
Cieľ D.4.2

celoročné využitie námestí, ako miesta stretávania sa, zábavy,
relaxácie, konania významných nadregionálnych akcií, jarmokov,
koncertov a pod.
§ zodpovedná osoba alebo organizácia za naplnenie tohto cieľa,
rozpočet na projekt živého námestia
§ celoročný harmonogram akcií a ich včasná propagácia
§ príprava programov, ktoré si mesto a obce budú pravidelne vymieňať
Zlyhanie princípu partnerstva, neochota participovať kľúčových hráčov
v projekte, slabá mediálna kampaň, nezáujem cieľových skupín
o ponúkané produkty
Mesto Bojnice, obce Kocurany a Opatovce nad Nitrou
podnikatelia
Obecné rozpočty, vstupné na akcie, sponzorské príspevky, poplatky
z prevádzky stánkov a obchodov na akciách
§

Orientačný systém pre návštevníkov mesta a obcí

Na vstupoch do mesta a obcí inštalovať navigačné prvky pre návštevníkov – informačné a inzertné
tabule s mapou (možnosť umiestnenia reklamy), s vyznačením turisticky podstatných objektov, so
základnými informáciami a systémom orientácie v meste a obciach.
Výstupy:

§

jednoznačne označené a identifikované vstupy do mesta a obcí

§
Ohrozenie:
Zodpovednosť:
Spolupráca:
Zdroje:

ľahká orientácia pre turistov – mapy s vizuálne zjednoteným dizajnom

Zle zvolený systém podávania informácií, nedostatok finančných zdrojov
Mesto Bojnice a obce Kocurany a Opatovce nad Nitrou
Podnikateľské subjekty, partnerské inštitúcie, orgány štátnej a verejnej
správy, MVO
Obecné rozpočty, grantové systémy

Cieľ D.4.3
Nové investície na podporu cestovného ruchu
Vytvoriť predpoklady pre vznik zariadení pre rozšírenie služieb v ubytovaní, v stravovaní ako
i doplnkových služieb v cestovnom ruchu so zreteľom na špecifickosť regiónu ako historického a
kúpeľného mesta so zreteľom na špecifickosť územia – podpora malého penziónového typu, ubytovania
v súkromí .
Výstupy:

Ohrozenie:

Zodpovednosť:
Spolupráca:
Zdroje:

systém fungovania mechanizmu rozvoja ubytovacích a reštauračných
služieb
§ vytvorenie mapy budúcich investícií v danej oblasti
Nedostatok finančných zdrojov, zmena daňového systému pre získanie
investičných financií mesta, legislatíva v oblasti verejného obstarávania ,
nefungovanie partnerstva v mechanizme prípravy strategického riešenia
územia
Individuálni investori
Mesto Bojnice a obce Kocurany a Opatovce nad Nitrou, partnerské
inštitúcie, orgány štátnej a verejnej správy, MVO
Vlastné zdroje investorov, rizikový kapitál finančných inštitúcií, štrukturálne
fondy – ERDF, INTERREG a ESF
§

E. Podnikanie, infotmatizácia , DOPRAVA a investície

GLOBÁLNY CIEĽ E: Bojnice aj napriek svojmu znevýhodneniu, blízkeho umiestnenia pri
okresnom meste, využijú odborné a profesionálne zručnosti a vysokú kvalifikáciu pracovnej sily
pre stabilizovanie a rozvoj bojnických malých a stredných podnikov. Svoju činnosť, narábanie
s informáciami ako aj poskytovanie základných služieb bude realizovať cez nové, inteligentné
a dôveryhodné informačné systémy tak aby sa v plnej miere odbúrala zdĺhavosť a nedôvera.

Zámer E.1 Vybudovanie pilierov informatizácie mesta a najbližšieho okolia
Cieľ E. 1.1 Koncepcia rozvoja informačných systémov v meste Bojnice a v obciach Opatovce nad Nitrou
a Kocurany.
Oblasť informatizácie treba ponímať komplexnejšie (ako zlepšenie informovanosti občanov )
a systémovo ( naplnenie zákona č. 275/2006 Z. z. o informačnom systéme verejnej správy) V zákone sú
stanovené povinné osoby (patria tam aj obce), ktoré majú povinnosť vypracovať Koncepciu rozvoja
informačných systémov a predložiť ho na schválenie Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.
Táto povinnosť sa vzťahuje na obce s viac ako 1000 obyvateľmi, ale len ak žiadajú finančné prostriedky

z verejných zdrojov. IS musí pokrývať tri roviny: informačné a komunikačné technológie (technologický
aspekt ), procedúry a postupy (t. j. organizačné aspekty) a pracovníkov ( t.j. ľudské zdroje )
Výstupy:

·
·
·
·

Vypracovaný dokument Koncepcia rozvoja informačných systémov v
meste Bojnice a obcí Opatovce nad Nitrou a Kocurany
stanovenie informačných a komunikačných technológií,
stanovenie procedúr a postupov
stanovenie pracovníkov

Zodpovednosť:

·

Mesto Bojnice, obce Opatovce nad Nitrou a Kocurany

Spolupráca:
Zdroje:

Mestský a obecné úrady, externí spolupracovníci
Rozpočet mesta a obcí

Zámer E.2

Priaznivé podnikateľské prostredie a podnikateľský servis

Cieľ E.2.1

Podnikateľský klub

Vytvoriť Podnikateľský klub, ktorý bude pôsobiť v meste ako poradný zbor primátora a mesta v otázkach
podnikania, investícií a ekonomického rozvoja a ako trvalá platforma pre komunikáciu a výmenu
informácií a názorov medzi podnikateľmi a medzi verejným, súkromným a mimovládnym sektorom.
Podnikateľský klub bude tiež organizovať tematické stretnutia – spolupráca so školami, s úradom práce
a pod.
Výstupy:

Zodpovednosť:
Spolupráca:
Zdroje:

skupina významných podnikateľov, ktorá sa bude pravidelne stretávať
s vedením mesta a diskutovať o rozvojových zámeroch, aktuálne
reagovať na vývoj trhu práce,
§ skupina podnikateľov, ktorá bude reagovať na zámery mesta, pomáhať
pri realizácii rozvojových aktivít a koordinácii realizácie strategického
plánu v oblasti podnikania a investícií
Mesto Bojnice
Podnikateľské subjekty v meste
Rozpočet mesta, sponzoring podnikateľov
§

Cieľ E. 2.2 Oblasť stratégie a investícií
––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vytvoriť v spolupráci s Mestským úradom Bojnice novú mimovládnu organizáciu s väčšinovým
podielom mesta zameranú na ekonomický rozvoj, s cieľom zabezpečiť odborné kapacity najmä pre:
realizáciu a riadenie rozvojového programu a akčného plánu v oblasti podnikania a investícií,
marketingu a koordinácie prípravy projektov a žiadostí pre financovanie z vonkajších zdrojov. Dôraz
bude kladený na merateľnosť výsledkov a prínosov novej oblasti.
Výstupy:

§

vytvoriť MVO s majoritným podielom mesta a vhodných partnerov
zameranú na ekonomický rozvoj, s cieľom zabezpečiť odborné
kapacity najmä pre: realizáciu a riadenie rozvojového programu a
akčného plánu v oblasti podnikania a investícií, marketingu a
koordinácie prípravy projektov a žiadostí pre financovanie z vonkajších

zdrojov
MVO bude mať v náplni koordináciou aktivít v meste v oblasti
cestovného ruchu; prípravu rozvojových projektov a koordináciou
realizácie; zabezpečovanie financovania týchto projektov, najmä
z vonkajších zdrojov.
Mesto Bojnice
Podnikateľský klub
Rozpočet mesta
§

Zodpovednosť:
Spolupráca:
Zdroje:

Cieľ E. 2.3
Podnikateľský informačný servis
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vytvoriť mechanizmus fungujúceho informačného systému nadväzujúceho na webovú stránku mesta
Bojnice , ktorý bude po súhlase oslovených subjektov , obsahovať otvorenú a aktualizovanú databázu
podnikateľov, databázu ponúkajúcich podnikateľských aktivít. Zároveň bude priestorom, pre získanie
informácií o zdrojoch a programoch pre podnikateľov a pre kontakty na miestne aj regionálne firmy
a združenia, ktoré poskytujú doplnkové informačné a poradenské služby. Všetky informácie budú slúžiť
pre zvýšenie úrovne práce s podnikateľským sektorom.
Výstupy:
Zodpovednosť:
Spolupráca:
Zdroje:

Fungujúci informačný systém
podnikateľského prostredia a ponúkajúcich
služieb
Mesto Bojnice
Podnikateľský klub
Rozpočet mesta, poplatky od registrovaných
členov
§

Zámer E.3

Infraštruktúra pre podnikanie

Cieľ E.3.1

Podnikateľský inkubátor

Pripraviť projekt zriadenia „podnikateľského inkubátora“, ktorý by v následnom období poskytoval
priestory a služby začínajúcim podnikateľom v meste, najmä v tradičných službách a odvetviach
fungujúcich na území mesta so zameraním sa na mladých ľudí a na Informačno-komunikačné
technológie. Zabezpečiť vonkajšie zdroje pre financovanie vzniku a štart inkubátora.
Výstupy:

Ohrozenia:
Zodpovednosť:
Spolupráca:
Zdroje:

technický projekt na rekonštrukciu vybraného objektu pre
podnikateľský inkubátor
§ zrekonštruovaný objekt s infraštruktúrou, vrátane kancelárskych
priestorov a vybavenia
§ poradenstvo a služby inkubátora
§ inkubátor obsadený firmami, ktoré tvoria nové pracovné miesta
Neatraktívnosť prostredia, nedostatok finančných zdrojov, nefunkčnosť
princípu partnerstva
Mesto Bojnice
Podnikateľský klub
Štrukturálne fondy EÚ - SOP PS, opatrenie 1.2.
§

Cieľ E.3.2
Plochy pre podnikanie na území mesta
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
V územno-plánovacom procese pripraviť nové plochy pre investorov, prostredníctvom cieleného
marketingu zabezpečiť ich naplnenie predovšetkých progresívnymi domácimi ako i inými firmami ,ktoré
budú vhodne dopĺňať a diverzifikovať miestnu ekonomiku.
Výstupy:

Ohrozenia:
Zodpovednosť:
Spolupráca:
Zdroje:

pripravené voľné plochy pre investorov
rezerva v územnom pláne pre nové podnikateľské plochy
postupná realizácia konkrétnych podnikateľských zámerov na
konkrétnych pozemkoch
§ vznik nových pracovných miest
ľudský faktor- neochota dohody pri výkupe pozemkov, nedostatok
finančných zdrojov, nefungujúci princíp partnerstva
Mesto Bojnice, obce Opatovce nad Nitrou a Kocurany, vlastníci pozemkov
Externí projektanti
Rozpočet mesta, štrukturálne fondy EÚ – SOP Priemysel a služby, SOP
Ľudské zdroje
§
§
§

Cieľ E. 3.3
Stavebno-technický stav komunikácií
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť dopravy v meste pre obyvateľov aj súkromný sektor, zlepšením stavebnotechnického stavu komunikácií v majetku mesta a pôsobením na ostatných majiteľov komunikácií, aby
realizovali investície, s cieľom zabezpečiť plynulú a bezpečnú dopravu v meste, odľahčiť centrum mesta
od verejnej dopravy a odkloniť dopravu mimo centrum v zmysle Územného plánu sídelného útvaru
mesta Bojnice a obcí Opatovce nad Nitrou a Kocurany.
Výstupy:

Ohrozenie
Zodpovednosť:
Spolupráca:
Zdroje:
Zámer E.4

§ analýza kritických miest – v spolupráci s políciou
§ priority a harmonogram odstraňovania závad
§ dohoda o postupe s investormi - financovanie a realizácia
Nedostatok finančných zdrojov, nefungujúci princíp partnerstva,
nevyjasnenosť v majetkovo-právnych vzťahoch
Mesto Bojnice, obce Opatovce nad Nitrou a Kocurany
Trenčiansky samosprávny kraj
Rozpočet mesta, VÚC, štátu
Vonkajšie vzťahy a marketing

Cieľ E. 4.1 Stratégia rozvoja podnikateľského sektora v oblasti marketingu v meste Bojnice
a v obciach Opatovce nad Nitrou a Kocurany.

Pripraviť Stratégiu rozvoja podnikateľského sektora v oblasti marketingu v meste Bojnice v nadväznosti
na Ciele E 2.2, E2.3 a E3.1 ako ucelenú ponuku mesta pre podnikateľský domáci vonkajší sektor. Do

Stratégie ... vhodne začleniť aj obce Opatovce nad Nitrou a Kocurany. Zabezpečiť viac zdrojové
financovanie. Identifikovať cieľové odvetvia (vyššia pridaná hodnota, moderné technológie, nové zdroje
energetickej náročnosti …), definovať negatívne prvky ovplyvňujúce meno mesta , zostaviť kontakty na
zahraničné firmy na Slovensku a v Česku (napr. tie, v ktorých pracujú Slováci z regiónu), zrealizovať
direct-mailingovú kampaň, zorganizovať návštevy primátora a zástupcov bojnických podnikateľov vo
významných zahraničných firmách na Slovensku s cieľom podporiť podnikanie v Bojniciach, prilákať do
mesta nové investície a pod.
Výstupy:

·
§
§
§
§

dokument Stratégia rozvoja podnikateľského sektoru v oblasti
marketingu v meste Bojnice a obcí Opatovce nad Nitrou a Kocurany
vizuálny štýl Bojníc a Grafický dizajn manuál s pravidlami pre
používanie značky Bojnice
databáza podnikateľských nehnuteľností a súbor nástrojov a
marketingových materiálov pre investorov
mailingová kampaň na investorov nasledovaná telefonátmi a
návštevami
súbor propagačných materiálov určených pre odvetvia cestovného
ruchu

Zodpovednosť:

·

Spolupráca:
Zdroje:

Podnikateľský klub, úrady práce
Rozpočet mesta, štrukturálne fondy EÚ

Mesto Bojnice a obce Opatovce nad Nitrou a Kocurany

Cieľ E.4.2
Vonkajšie vzťahy
––––––––––––––––––––––––––
Zapojiť mesto intenzívne a systematicky do existujúcich a nových „vonkajších vzťahov“ s partnerskými
mestami (prehodnotiť doterajšiu spoluprácu a výsledky) s cieľom zabezpečiť podnikateľskú spoluprácu
a vznik partnerstiev, ktoré umožňujú ďalší rozvoj bojnických firiem, podnikateľské misie v partnerských
mestách a na hospodárskych komorách, návštevy podnikateľov v Bojniciach, zapojenie do podobných
akcií v rámci kraja a pod.
Výstupy:

Zodpovednosť:

osoba v rámci novovytvorenej MVO
so zodpovednosťou za
monitoring, výsledky spolupráce s partnerskými mestami vrátane
pravidelnej výmeny informácií v oblasti cestovného ruchu a podnikania
§ informácie o spolupráci s partnerskými mestami a harmonogram na
www.bojnice.sk v oblasti vonkajších vzťahov
§ pravidelne aktualizovaná databáza kontaktov na osoby v inštitúciách,
ktoré môžu pre Bojnice predstavovať zdroje finančné, odborné,
vedomostné alebo podnikateľské a prispievať k realizácii rozvojových
aktivít v rámci mesta
§ recipročne organizované pracovné návštevy podnikateľských misií
v partnerských mestách
§ riadenie a zameranie návštev organizované podnikateľskou radou
§ daňová resp. poplatková výhoda pre podnikateľov, ktorí budú využívať
na svojich firemných materiáloch značku mesta
Mesto Bojnice, účelová MVO založená mestom
§

Spolupráca:
Zdroje:

Podnikateľský klub, úrady práce
Prevádzkový rozpočet mesta, sponzoring, ponuky partnerských miest

