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Východiskový stav - Energetika

Nedostatočné zdroje pre komplexnú 

rekonštrukciu verejných budov

Energetický manažment C

Verejné budovy s nevyhovujúcou 

energetickou efektívnosťou 

II

Procesné zmeny D

Cena tepla z centrálneho zásobovania teplom 

mimo kompetencií hl.m. SR

Národná úroveň A

Kontinuálne zvyšovanie nárokov na 

energiu

I

Kvalita environmentu B

Dominantné využívanie spaľovania 

plynu

Nárast množstva emisií PM, SO2 a NOx a CO2
Chýbajúci systém spoločnéhomonitorovania 

budov mesta a m.č. a ich energetických vlastností

Chýbajúci systém spoločného monitorovania 
veľkých a malých znečisťovateľov ovzdušia

III

Energetika

Cieľ I – Silnejšia pozícia / zapojenie mesta do energetickej 
politiky produkcie tepla a el. energie v snahe o ekologizáciu 
výroby a znižovanie ceny energií

Cieľ II – Komplexné znižovanie energetickej náročnosti 
mesta, MČ a verejných budov s ohľadom na znižovanie 
záťaže životného prostredia, vychádzajúc z reálnych 
údajov o spotrebe energií v území na základe 
kontinuálneho monitoringu



Východiskový stav - Energetika
Kultúra

Cieľ I – Konsolidácia finančných zdrojov a ich systematického 
využitia pre subjekty zriadenej a nezriadenej kultúry s 
ohľadom na ich previazanie, spoluprácu a prínos k tvorbe 
identity mesta a MČ

Cieľ II – Poskytovanie možností kultúrneho vyžitia a 
aktívneho zapojenia všetkých obyvateľov v dôstojných 
podmienkach a v partnerstve so subjektami 
"kultúrneho ekosystému"

Dostupnosť kultúrnych zariadení

Stav a atraktivita kultúrnej 

infraštruktúry

C

Energetická náročnosť budov kultúrnych zariadení

II

Podujatia a program D

Nedostatočná spoločná tvorba podujatí a 

programu mesta a MČ a ich propagácia
Neúplná evidencia majetkovo-právnych 

vzťahov majetku mesta a MČ

Procesné zmeny

A

Chýbajúca koordinácia systematického budovania 

identity mesta a jeho mestských častí

I

Financovanie

B

Fragmentované lokálne dotačné mechanizmy pre 

subjekty kultúrneho a kreatívneho priemyslu

Nedostatočná finančná podpora kultúrnych zariadení a 

subjektov nezriadenej kultúry na území mesta

Chýbajúce systematické budovanie 

spolupráce s externými subjektmi

Nevyhovujúce vybavenie 

zariadení – modernizačný dlh

III



Východiskový stav - Energetika
Školstvo a šport

Cieľ I – Monitoring a poskytovanie komplexnej informácie o 
stave, kvalite a kapacitách všetkých školských a športových 
zariadení na území mesta.

Cieľ II – Komplexné zrekonštruovanie vzdelávacích 
zariadení všetkých druhov s ohľadom na znižovanie 
energetických nárokov budov, zlepšenie vybavenosti 
učební, revitalizácie areálov a komplexnej podpory 
športovísk pre rekreačné vyžitie

Chýbajúce kapacity pedagogických a 
nepedagogických zamestnancov 

Nevyhovujúce vybavenie 

športových zariadení

Nevyhovujúce vybavenie školských 

zariadení pre moderné vyučovanie

II

Stav a kapacita vzdelávacej 

infraštruktúry

C

Energetická náročnosť budov 

školských zariadení

Rekreačný šport D

Dostupnosť ihrísk a infraštruktúry pre 

športové vyžitie

Nedostupné údaje z centrálnej 

databázy školských zariadení a monitoring 
kvality a kapacitného vyťaženia

A

Nastavenie procesov

Chýbajúca celomestská evidencia 

školských zariadení

I

B

Legislatíva 

Ciele integrácie a inklúzie detí v 

zmysle ŠVP bez zabezpečenia 
dostatočného financovania

Vysoké náklady na zabezpečenie 

pedagogického a nepedagogického 
personálu  

III



Východiskový stav - Energetika
Životné prostredie a odpady

Cieľ I - Systematické monitorovanie kvality zložiek ŽP a 
formulovanie predpokladaných scenárov vývoja, na základe 
zbieraných údajov pre zabezpečenie zdrojov na komplexné 
posilnenie odolnosti mestského prostredia voči klimatickým 
zmenám.

Cieľ II – Zvyšovanie kvality života a zdravia obyvateľov a 
odolnosti mestského prostredia prostredníctvom 
tvorby a údržby mestskej zelene, infraštruktúry a 
rozvoja efektívneho a funkčného systému odvozu a 
spracovania odpadu s ohľadom na princípy obehového 
hospodárstva.

Chýbajúci systém spoločného 

monitorovania kvality životného 

prostredia a mestskej zelene

Environmentálne záťaže v území

Dostupnosť zariadení spracovania 

odpadu

Stav a kapacita infraštruktúry 

spracovania odpadu

C

Kapacita systému zberu a nakladania s 
odpadom a príslušnej infraštruktúry

II

Procesné zmeny D

Nedostatočná dátová základňa a 

následne zdĺhavé administratívne 

procesy zverovania a správy majetku

Prehrievanie plôch v mestskej zástavbe

Zraniteľnosť 

mestského prostredia

A

Zmeny rozloženia a intenzity zrážok

I

Kvalita životného 

prostredia

B

Stav a monitoring kvality vody

Stav a monitoring kvality ovzdušia

III



Východiskový stav - Energetika
Sociálne služby

Cieľ I - Systematické a komplexné monitorovanie kvality 
života obyvateľov a formulovanie predpokladaných scenárov 
vývoja na základe zbieraných údajov pre zabezpečenie 
vhodného modelu financovania a poskytovania všetkých 
foriem soc. služieb v národnej a lokálnej legislatíve

Cieľ II – Zvyšovanie kvality života a eliminácia 
sociálneho vylúčenia obyvateľov prostredníctvom 
poskytovania kvalitných a dostupných sociálnych 
služieb všetkým cieľovým skupinám na základe 
kontinuálneho vyhodnocovania dopadov sociálnej 
politiky

Nevyhovujúce vybavenie zariadení

Stav a kapacita infraštruktúry 

zariadení sociálnych služieb

C

Energetická náročnosť budov

II

Populačné trendy a 

kvalita života
D

Starnutie populácie narastajúca potreba 
preventívnych proaktívnych opatrení

Rozdelenie kompetencií a ich potenciálne 

duplikovanie v území

Nastavenie procesov

A

Nedostatočná spoločná koordinácia a 

monitoring kapacít a kvality služieb 

I

B

Legislatívne a finančné 

nastavenie

Nedostatočné kapacity na národnej a reg. úrovni pre 

dlhodobo chorých a duševne chorých 

Systém financovania poskytovania sociálnych 
služieb, nepodporujúci deinštitucionalizáciu

Nedostatočná kapacita terénnej 
sociálnej služby v území

Nedostatočná kapacita 

zariadení

III



Východiskový stav - Energetika
Mobilita

Cieľ I – Zníženie zaťaženia mestského územia tranzitnou 
dopravou a monitorovanie negatívnych dopadov dopravy na 
životné prostredie a obyvateľstvo

Cieľ II – Skvalitnenie mestskej dopravnej infraštruktúry 
s dôrazom na komplexnú obsluhu územia a 
zatraktívnenie mestskej hromadnej dopravy a 
bezpečnej nemotorovej dopravy

Potreba investícií do cestných komunikácií a parkovacej 

infraštruktúry, vrátane mitigačných a adaptačných 

opatrení

Stav a kapacita dopravnej 

infraštruktúry

C

Nevyhovujúci stav komunikácií pre peších a 

cyklodopravu, 

II

Verejná hromadná doprava D

Nedobudovaný systém električkových tratí a 

trolejového vedenia 

Nedobudovaný diaľničný obchvat 

mesta; zaťaženie tranzitnou dopravou

Nadradená dopravná 

infraštruktúra

A

Nedostatočná kapacita a integrácia koľajovej dopravy do 

systému prímestskej a mestskej mobility

I

Procesné zmeny B

Chýbajúci systém spoločného monitorovania vyťaženosti a 
kvalitatívneho stavu infraštruktúry a dopadov na ŽP 

Neuplná evidencia majetkovo-právnych vzťahov 
pozemkov a komunikácií

Dostupnosť MHD a kvalita 
prepravy osôb

III


