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v Banskej Bystrici



1. O správe

Predstavujeme vám výsledky výskumu Ako sa nám žije v Ban-

skej Bystrici 2016. Inšpirovali sme sa  metodikou Vital Signs 

(znaky životaschopnosti) kolegov z komunitných nadácií v 

Kanade. Pôvodným zámerom  bolo uskutočniť tento prieskum 

preto, aby sme svoju prácu mohli  robiť čo najefektívne, aby 

sme lepšie vedeli usmerňovať ľudský i materiálny kapitál, kto-

rý v našom meste máme.  

Veríme, že poznanie „životaschopnosti“ nášho mesta bude 

výborným východiskovým bodom pre „živé“ diskusie o tom, v 

akom meste chceme žiť ,  čo každý z nás môže pre to urobiť a 

nakoniec vyústia do konkrétnych aktivít, ktoré rôznymi spô-

sobmi prispejú k zvýšeniu kvality  života  v Banskej Bystrici. 

Ako sa dočítate ďalej, výsledky výskumu hovoria, že Bansko-

bystričania sú štedrí, venujú svoj čas a prostriedky na pomoc 

iným, zaujímajú sa o ľudí vo svojom okolí, miesto, kde žijú 

pokladajú za dobré miesto pre život ...

Toto je veľmi silný sociálny kapitál, poďme ho spolu využiť!

Ing. Beata Hirt 
riaditeľka Komunitnej nadácie Zdravé mesto



1. O správe

Mesto Banská Bystrica má definovaný rozvoj v strategických 

dokumentoch mesta (Program hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja mesta -  PHSR a Komunitný plán sociálnych služieb 

- KPSS), ktoré boli schválené Mestským zastupiteľstvom. 

Východisko alebo základná myšlienka pri plánovaní aktivít či 

už PHSR alebo KPSS je jednoduchá a síce: “skôr ako o ľuďoch 

rozhodneš, poraď sa s nimi”. Občania ako aj užívatelia služieb 

by sa mali podieľať na plánovaní a rozhodovaní a preto Mesto 

Banská Bystrica uvítalo ponuku KNZM k spolupráci na reali-

zácii prieskumu sociálneho kapitálu v meste. Toto poznanie 

nám pomôže aj lepšie uplatniť princíp subsidiarity, čo zna-

mená poskytnúť takú formu a mieru pomoci občanom, ktorú 

potrebujú a nie čo si myslíme my, že by potrebovali. Výsledky 

a výstupy z realizovaného prieskumu majú pomôcť spoločne 

dospieť k identifikácii problémov, spoločne plánovať a určovať 

stratégiu a napokon vyriešiť alebo prispieť k riešeniu konkrét-

nych problémov v komunitách.

Ing. Mária Filipová 
vedúca odboru sociálnych vecí Mestského úradu v Banskej Bystrici 

december 2016



2. Prečo a ako správa vznikla

Správa o kvalite života v meste Banská Bystrica prezentuje 

základné údaje o meste Banská Bystrica, jeho obyvateľoch a 

kvalite života v ňom, identifikuje hlavné trendy v niektorých 

oblastiach ako aj problémové oblasti. Je už druhou správou v 

poradí (prvá bola publikovaná v roku 2013). 

Zámerom správy je odhaliť problémové oblasti v komunite, 

ktoré je potrebné riešiť, a silné stránky, ktoré By mali byť po-

silňované. (Definovať čo je problémové neznamená, že len toto 

má byť riešené/podporované.) 

Veríme,  že správa môže byť nápomocná aj pre iné organizácie 

pri rozhodovaní o smerovaní ich aktivít či služieb v našom 

meste. Vnímame ju aj ako podklad na diskusiu v komunite, po-

litické rozhodnutia či impulz k zapojeniu sa ľudí do zvyšovania 

kvality života v našom meste. 

Zdrojom dát v správe sú údaje získané z voľne prístupných 

databáz a dokumentov o našom meste. Druhým zdrojom dát 

sú výsledky výskumu, ktorý bol realizovaný medzi obyvateľmi 

mesta Banská Bystrica v priebehu októbra a novembra 2016 

prostredníctvom face to face pološtrukturovaných rozhovo-

rov. Výskumnú vzorku tvorilo 602 respondentov a responden-

tiek žijúcich v meste Banská Bystrica. Z prieskumu uvádzame 

len časť výsledkov, kompletná správa bude prístupná na inter-

netovej stránke KNZM v priebehu roka 2017. 

Pri spracovaní správy a jej celkovej koncepcii sme sa inšpi-

rovali najmä zahraničnými skúsenosťami komunitných na-

dácií v Kanade, ktoré využívajú metodiku Vital Signs (viac na 

http://www.vitalsignscanada.ca) a výskumami a prieskumami 

realizovanými v tejto oblasti v našich podmienkach. 



2. Prečo a ako správa vznikla

Naším zámerom nebolo zachytiť všetky ukazovatele kvality 

života. Tie, ktoré sme vybrali, museli spĺňať tieto kritériá: 

• sú jasne a dobre definované a merateľné;

• dáta o nich sú dostupné;

• dáta o nich sú spoľahlivé;

• dáta o nich je možné sledovať a porovnávať v ďalších 

rokoch;

• informácie o nich majú potenciál inšpirovať k akcii.

V správe prezentujeme údaje za rok 2015 získané zo štatis-

tických zisťovaní (v niektorých prípadoch sú prístupné len 

dáta a údaje za rok 2014) a zároveň výsledky prieskumu medzi 

obyvateľmi za rok 2016. V prípade niektorých ukazovateľov 

uvádzame údaje za okres Banská Bystrica, nakoľko za mesto 

Banská Bystrica neboli pre nás dostupné.  

Správa je výsledkom vzájomnej spolupráce Komunitnej na-

dácie zdravé mesto, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

(najmä Katedry sociálnej práce Pedagogickej fakulty UMB) a 

Mesta Banská Bystrica. Ďakujeme za spoluprácu študentom 

a študentkám sociálnej práce, ktorí/ktoré sa aktívne zapojili 

do zberu empirických údajov ako aj do ich vyhodnocovania v 

rámci service learningovej stratégie výučby predmetu o meto-

dológii výskumu v sociálnej práci.   
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3. Ľudia v meste

Obyvatelia 
V meste Banská Bystrica k 31.12.2015 bý-

valo podľa zdrojov Štatistického úradu 

SR 78 893 obyvateľov, z toho 53 percent 

žien a 47 percent mužov. V posledných 

piatich rokoch počet obyvateľov v meste 

Banská Bystrica klesá.

Pôrodnosť, úmrtnosť, migrácia 
V roku 2015 sa v Banskej Bystrici naro-

dilo 760 živonarodených detí, čo je o 16 

detí viac ako v predchádzajúcom roku. V 

porovnaní s predchádzajúcim obdobím 

(2002-2012) má od roku 2012 aj napriek 

klesajúcemu počtu obyvateľov trend 

pôrodnosti v Banskej Bystrici stúpajúcu 

tendenciu.

V roku 2015 v Banskej Bystrici zomrelo 

695 ľudí. Prisťahovalo sa 983 ľudí a od-

sťahovalo 1317. Pokles počtu obyvateľov 

Banskej Bystrice je spôsobený najmä 

vyšším počtom obyvateľov, ktorí sa z 

Banskej Bystrice odsťahovali, prevažne 

do okolitých obcí. 

53%47%

78 893:

Zdroj: Štatistický úrad SR

79 915 79 679 79 476 79 198 78 893

Obyvatelia Banskej Bystrice  
za posledných päť rokov

2011 2015

Zdroj: Štatistický úrad SR

79 198

Trend pôrodnosti  
v meste Banská Bystrica

2011

Počet umelých prerušení tehotenstva má 
od roku 2012 klesajúcu tendenciu. V Ban-
skej Bystrici v roku 2015 pripadalo na 100 
narodených detí 23,82 umelých prerušení 
tehotenstva čo je v porovnaní s priemerom 
SR o 5 viac. V roku 2012 to bolo v porovnaní s 
priemerom SR o 10 viac (na 100 narodených 
detí pripadalo 31,973 umelých prerušení 
tehotenstva).

Vedeli ste, že:

720

800

760

2012 2013 2014 2015

6



3. Ľudia v meste
Vek Obyvateľstva 

19,6%

16,8%

24,9%

21,9%

17,6%

5,9%

23,7%

23,5%

15,3% 5,4%
12,5%

12,9%

0 - 14 rokov

15 - 29 rokov

30 - 44 rokov

45 - 59 rokov

60 - 74 rokov

75 rokov a viac

Zdroj: Štatistický úrad SR

Vedeli ste, že:
Priemerný vek obyvateľov Ban-

skej Bystrice je 41,98 roka, v po-

rovnaní s celým Slovenskom je 

to takmer o dva roky viac. Prie-

merný vek obyvateľov SR je 40,13 

roka.

v 2012 v 2015



Sobáše a rozvody 
V roku 2015 bolo v Banskej Bystrici 

uzavretých 432 manželstiev, rozvede-

ných bolo 155 manželstiev. V posledných 

piatich rokoch sobášnosť v meste skôr 

stúpa, naopak rozvodovosť od roku 2013 

klesá.

V roku 2012 pripadalo na 100 sobášov 

54,933 rozvodov čo je o 12 viac ako na 

Slovensku. Na Slovensku na 100 sobášov 

v tomto roku pripadalo 42,098 rozvodov. 

V roku 2015 pripadalo v Banskej Bystri-

ci na 100 sobášov 35,88 rozvodov čo je 

o 1 rozvod viac ako na Slovensku. Na 

Slovensku v roku 2015 pripadalo na 100 

sobášov 34,01 rozvodov.

Vedeli ste, že:
Oproti roku 2012 došlo v Banskej 

Bystrici v roku 2015 k výraznému 

poklesu počtu rozvodov na počet 

sobášov. 

452 232 401 216 197 181 206402 373 375 173400 168391 155432

2008 2015

Zdroj: Štatistický úrad SR
Sobášnosť a rozvodovosť v Banskej Bystrici v posledných rokoch



Ako sa ľudia v Banskej Bystrici poznajú 

Poznám väčšinu ľudí z najbližšieho okolia

26,2%

Poznám veľa ľudí z najbližšieho okolia

34,6%

Poznám málo ľudí z najbližšieho okolia

31,4%

Nepoznám ľudí z najbližšieho okolia

5,0%
Neviem

2,8%

Zdroj: Výsledky výskumu

Vedeli ste, že:
Podľa výsledkov výskumu viac 

ako 60 percent Banskobystri-

čanov pozná väčšinu a veľa ľudí 

z najbližšieho okolia (ulice, bytov-

ky). Len pre 24,9 percent respon-

dentov a respondentiek však patria 

susedia medzi dôležitý okruh ľudí. 

Viac ako 60 percent respondentov a 

respondentiek výskumu (62,10 per-

cent) považuje svoje najbližšie okolie 

za miesto, kde sa susedia zaujímajú 

jeden o druhého a vzájomne si po-

máhajú.  Naopak 21,9 percent tento 

pocit nemá. 
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4. Práca, bývanie a vzdelávanie

Práca
Priemerný evidenčný počet zamest-

nancov v roku 2015 v Banskobystrickom 

okrese stúpol oproti roku 2012 o 9 741 

zamestnanca  (v roku 2015 bol 55 462 

osôb, v roku 2012 bol 45 721 osôb).  

Priemerná mesačná mzda v okrese Ban-

ská Bystrica stúpla v roku 2015 oproti 

roku 2012 o 121 Eur  ( v roku 2015 bola 910 

EUR a v roku 2012 bola 789 Eur).  

V Banskobystrickom okrese k 31.12.2015 

pôsobilo 6 605 právnických osôb  

(z toho 6 110 podnikov a 495 neziskových 

inštitúcií) a 7 809 fyzických osôb pod-

nikateľov (z toho 7 133 živnostníkov, 616 

slobodných povolaní a 130 samostatne 

hospodáriacich roľníkov).

Priemerná mesačná mzda v okrese 

Banská Bystrica bola v roku 2015 o 

109 EUR nižšia ako na celom Sloven-

sku. 

Vedeli ste, že:

Predpokladáme, že mzdové rozdiely 

medzi mužmi a ženami kopírujú slo-

venský priemer. Ženy na Slovensku 

zarábali v roku 2015 o 18,74 % menej 

v porovnaní s mužmi (v roku 2012 to 

bolo o 24,1 percent menej). 

Oproti roku 2012 klesol počet práv-

nických osôb o 408, taktiež klesol 

počet fyzických osôb podnikateľov 

až o 1320.

Viac ako polovica podnikov v Ban-

skobystrickom okrese zamestnáva 

menej ako 49 zamestnancov. 0 - 49 zamestnancov3443
nezistené2589
50 - 249 zamestnancov64
250 a viac zamestnancov14

Podniky v Banskobystrickom 
okrese podľa počtu 

zamestnancov v roku 2015

 6110, Zdroj: Štatistický úrad SR
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4. Práca, bývanie a vzdelávanie
Podniky a živnostníci v Banskobystrickom okrese podľa 
oblasti činnosti v roku 2015
Najväčší počet podnikov a živnostníkov v Banskobystrickom 

okrese pracuje v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu, v ob-

lasti odborných, vedeckých a technických činností a v oblasti 

stavebníctva. 

Možnosti práce a zamestnania hodnotili Banskobystričania v 

prieskume ako menej uspokojivé, ale aj v tejto oblasti nastal 

oproti roku 2013 významný posun. Kým v roku 2013  47,4 

percent respondentov hodnotilo možnosti práce a zamest-

nania v Banskej Bystrici ako nedostatočné, v roku 2016 ich 

ako nedostatočné hodnotilo len 23,1 percent respondentov a 

respondentiek.

Zdroj: Štatistický úrad SR

poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

priemysel

stavebníctvo

veľkoobchod a maloobchod

doprava a skladovanie

ubytovanie s stravovanie

informácie a komunikácia

finančné a poisťovacie činnosti

činnosti v oblasti nehnuteľností

odborné, vedecké a technické činnosti

administratívne a podporné služby

vzdelávanie

zdravotníctvo a sociálna pomoc

umenie, zábava, rekreácia

ostatné činnosti 6100 7133
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Bývanie
V roku 2015 bolo v okrese Banská Bys-

trica k 31.12. rozostavaných 1 968 bytov, 

začatých 254 bytov a dokončených 219 

bytov. Bytová výstavba má v posled-

ných rokoch stúpajúci trend.

Podľa správy o činnosti Oddelenia  

sociálnej a krízovej intervencie Mest-

ského úradu v Banskej Bystrici malo 

mesto Banská Bystrica počas roka 2015 

vo vlastníctve 91 nájomných bytov a 

zároveň malo v správe aj 184 nájomných 

bytov vo vlastníctve MBB, a. s.

Vzdelávanie
Mesto Banská Bystrica je zriaďovateľom 

27 materských škôl so 105 triedami. Na 

území mesta je zriadených 8 súkrom-

ných materských škôl a 1 špeciálna ma-

terská škola, ktorá je v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Okresného úradu Banská 

Bystrica.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je 11 

základných škôl a 1 základná umelecká 

škola, okrem toho v meste pôsobia aj 3 

súkromné základné školy, 2 súkromné 

základné umelecké školy, 2 špeciálne 

základné školy a 2 cirkevné základné 

školy.

Na území mesta sú zriadené 4 gymnáziá, 

ďalej tu pôsobí 8 stredných odborných 

škôl, 1 odborné internátne učilište, 2 

cirkevné gymnáziá, 1 súkromné gymná-

zium a súkromná obchodná akadémia 

(www.banskabystrica.sk).

187 346 1592

243 353 1483

246 703 1932

219 254 1968

2012

2013

2014

2015

Zdroj: Štatistický úrad SR
Bytová výstava v okrese Banská Bystrica

počet rozostavaných bytov k 31.12.

počet bytov dokončených k 31.12.

počet bytov začatých v danom roku Vedeli ste, že:

V súlade s demografickým vývo-

jom od roku 2012 stúpol počet detí 

a mladých ľudí v materských a  

tzákladných školách, naopak pokle-

sol na stredných a vysokých školách. 

13 percent Banskobystričanov si 

podľa výsledkov výskumu (2016) 

myslí, že miestne školy sú výborné, 

33,4 percent  ich hodnotí ako veľmi 

dobré a 38,2 percent ako dobré. 

Oproti roku 2013 je to mierne pozi-

tívnejšie hodnotenie. 
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Materské školy 33 2385 35 2498

Gymnáziá 6 2628 6 2503

Vysoké školy 4 3 7391

Špeciálne materské školy 3 100

Stredné odborné školy 9 4220 9 3921

Univerzita Mateja Bela 1 11222 1 6633

Základné školy 17 5774 17 5858

Konzervatóriá 1 219 1 220

Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej 
univerzity

1 544 1 267

Špeciálne základné školy 3 134 3 135

Špeciálne stredné školy 2 152 2 133

Akadémia umení 1 556 1 491

Bankovní institut vysoká škola, a.s. 1 počet  
nezistený

v 2012/2013* v 2015/2016

už nefiguruje 
na uips.sk

Zdroj: Ústav informácií a 
prognóz školstva

*údaje k 15.09., vysoké školy 
k 31.10.



5. Prostredie, v ktorom žijeme

2013 2016Veľmi dobré miesto 
pre život

Dobré miesto pre život

Ani dobré ani zlé 
miesto pre život

Zlé miesto pre život

Veľmi zlé miesto  
pre život

neviem

12%

56%

23,6%

4%

1.4%

3%

19,4%

52,5%

22,1%

3,3%

0,3%

2,3%

Miesto, kde žijete je 
71,9 percent Banskobystričanov pova-

žuje podľa výsledkov výskumu miesto, 

kde žijú, za dobré miesto pre život. 

Hodnotenie je oproti roku 2013 mierne 

pozitívnejšie.

60,6 percent respondentov a respon-

dentiek sa vo výskume vyjadrilo, že 

plánujú v budúcnosti žiť v meste Banská 

Bystrica, 10,1 percent neplánuje a 29,2 

percent sa nevedelo vyjadriť.
N = 627 (2013), 602 (2016) 
Zdroj: výsledky výskumu

Životné prostredie
Územie mesta Banská Bystrica je za-

radené medzi oblasti riadenia kvality 

ovzdušia na základe výsledkov kvality 

ovzdušia z dôvodu prekročenia imis-

ných limitov PM10 a PM2,5 . Znečistená 

oblasť zaberá plochu 103 km2, populácia 

vystavená znečisteniu predstavuje 78 758 

obyvateľov. V roku 2015 nebola prekro-

čená priemerná ročná koncentrácia 

PM10 na žiadnej stanici. V roku 2012 

bola prekročená denná limitná hodnota 

na ochranu zdravia ľudí pre PM10 na 

monitorovacej stanici Banská Bystrica 

– Štefánikovo nábrežie. Denná limitná 

hodnota bola prekročená v roku 2015 na 

stanici Banská Bystrica – Štefánikovo 

nábrežie, s celkovým počtom prekroče-

ní 41 (v roku 2012 to bolo 62 prekročení). 

1 Prachové častice PM10 a PM2,5 môžu spôsobiť 
podráždenie horných dýchacích ciest s kašľom a 
kýchaním a dráždenie očných spojiviek. Zvýšená 
prašnosť v ovzduší všeobecne pôsobí dráždivo 
na dýchacie cesty a spravidla sa vyskytuje spolu 
s ďalšími škodlivinami, ako sú oxid siričitý, oxidy 
dusíka a ťažké kovy.
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5. Prostredie, v ktorom žijeme

Doprava v meste
Mestská doprava v Banskej Bystrici bola 

v roku 2015 zabezpečená dvoma doprav-

cami. Dopravný podnik mesta Banská 

Bystrica poskytuje trolejbusovú dopra-

vu (linky 1-8), SAD Zvolen zabezpečuje 

autobusové linky MHD (20-100). V rámci 

obvodu MHD je možné použiť aj prí-

mestské linky za MHD ceny a doklady.

Cieľová hodnota pre PM2,5 prekročená 

nebola a ani ostatné znečisťujúce látky 

neprekročili limitné hodnoty (SHMÚ, 

Hodnotenie kvality ovzdušia rok 2015). 

Extrémy teploty vzduchu sa vyskytovali 

počas roka 2015 čoraz častejšie. Tieto 

jednodňové epizódy nemajú však taký 

neblahý účinok ako práve obdobia s 

významne nadpriemernými  hodnota-

mi po sebe idúcich dní (a to nielen na 

zdravie človeka, ale aj na zvieratá, úro-

du, dopravu, energetiku, znečistenie 

ovzdušia a pod.). Zima 2015 sa zaradila 

medzi jednu z najteplejších zím. 

Vedeli ste, že:
Kvalitu životného prostredia a 

zeleň v meste hodnotili Bansko-

bystričania vo výskume v roku 

2016 najčastejšie ako dobrú a 

veľmi dobrú.

Vedeli ste, že:

Počet evidovaných vozidiel aj osob-

ných automobilov v okrese Banská 

Bystrica má od roku 2012 stúpajúcu 

tendenciu. 



V okrese Banská Bystrica sa v súčasnosti nachádza trinásť 

aktívnych cyklotrás v celkovej dĺžke takmer 300 kilometrov 

plniacich dopravnú a cykloturistickú funkciu. Zobrazuje ich 

interaktívna mapa, ktorá je prístupná na internetových strán-

kach mesta. V programe rozvoja je spojenie kúpeľného mesta 

Sliač s centrom Banskobystrického okresu prostredníctvom 

novej cyklotrasy so stredným štandardom kvality.  

Podľa výsledkov výskumu 23,4 percent Ban-
skobystričanov považuje cyklotrasy v meste 
za nedostatočné (v roku 2013 to bolo viac 
ako 40 percent), 20,8 percent za uspokojivé 
a 20,1 percent za dobré.

Vedeli ste, že:

2012 2013 20152014

39861 40677 41705 43092
55675

57056 58642
60463

celkový počet evidovaných 
vozidiel

počet evidovaných osobných 
automobilov

Kriminalita
Podľa zdrojov Krajského riaditeľstva 

Policajného zboru v Banskej Bystrici 

bolo v Banskobystrickom kraji v roku 

2015 spáchaných 8 745 trestných činov, 

5 572 trestných činov bolo objasnených. 

Oproti roku 2012 je to pokles 2522 trest-

ných činov.  

Polícia v Banskobystrickom kraji v 

roku 2015 zaevidovala 1412 dopravných 

nehôd, čo je o 48 viac ako v roku 2014. 

Pri nehodách zomrelo 34 osôb, je to o 12 

viac ako v roku 2014. Alkohol bol u vinní-

kov nehôd zistený v 176 prípadoch, o 21 

menej ako v roku 2014.

násilná  kriminalita 783
mravnostná  kriminalita 124

majetková kriminalita 3193

ostatná kriminalita 951

zostávajúca kriminalita 1901

ekonomická kriminalita 1793 N = 627 (2013), 602 (2016) 
Zdroj: výsledky výskumu

Trestné činy v Banskobystrickom 
kraji v roku 2015



6. Voľný čas a cestovný ruch

Voľný čas
Počas roka 2015 pôsobili v Banskej 

Bystrici 4 divadlá, 8 múzeí a galérií, 2 

verejné knižnice 1 kino, PKO Banská 

Bystrica a ďalšie kultúrne inštitúcie a 

organizácie. 

V meste Banská Bystrica existuje bohatá 

ponuka športových zariadení, klubov 

a ihrísk. Obyvateľom meste Banská 

Bystrica bola v roku 2015 k dispozícii 

krytá plaváreň Štiavničky, plážové kú-

palisko na Štiavničkách, zimný štadión, 

telocvične a ihriská pod gesciou Správy 

športových a telovýchovných zariadení 

mesta Banská Bystrica. V roku 2015 v 

Banskej Bystrici pôsobilo viac ako 80 

športových klubov, zväzov a hnutí. 

V meste Banská Bystrica aktivity vo voľ-

nom čase zabezpečujú tiež 3 základné 

umelecké školy, 4 jazykové školy a 12 

centier voľného času. 

Vedeli ste, že:
Múzea, galérie, knižnice a možnos-

ti kultúrneho vyžitia v meste boli 

vo výskume v roku 2016 hodnotené 

Banskobystričanmi ako veľmi dobré 

až dobré. 

Najčastejšími voľno-časovými akti-

vitami Banskobystričanov sú podľa 

výsledkov výskumu v roku 2016 

pozeranie televízie, tlače, kníh a ča-

sopisov, počúvanie hudby, trávenie 

času s priateľmi a rodinou, vyhľa-

dávanie informácií na internete a 

komunikácia na sociálnych sieťach, 

návšteva kultúrnych akcií a podujatí 

a venovanie sa turistike a výletom do 

prírody. 

56,9

70,2

53,5 53,4
58,8

55,7

46,6
50,2

36,9

24,9

43,5

11,1
14,8

68,9
63,9 62,6 61,6

56,1 54,5

42,4
38,9 38,2 37,9

30,9
28,7 26,2

Pozeranie televízie

Čítanie tlače, časopisov, 
kníh

Počúvanie rádia, hudby

Stretávanie sa s 
kamarátmi/kamarátkami

Komunikácie a 
vyhľadávanie informácií 
na internete

Trávenie času s 
priateľom/priateľkou, 
manželom/manželkou, 
s deťmi

Návšteva kultúrnych akcií 
a podujatí Turistika, výlety do 

prírody

Návšteva múzea, galérie, 
kina, divadla

Aktívne športovanie

Chodenie do reštaurácie

Chodenie do pubov, 
klubov na diskotéky

Návšteva športových 
podujatí

N = 650 (2013); N = 602 (2016) 
Zdroj: výsledky výskumu

Aktivity vo voľnom čase2013

2016



Cestovný ruch
V roku 2015 bolo v Banskej Bystrici 

podľa zdrojov Štatistického úradu SR 36 

ubytovacích zariadení a ich služby vyu-

žilo 38 986 návštevníkov. Od roku 2012 

poklesol počet ubytovacích zariadení v 

meste aj počet lôžok. 

Štatistický úrad SR

Vybrané ukazovatele cestovné ruchu v meste Banská 
Bystrica  v rokoch 2012 až 2015

počet lôžok v ubytovacích 
zariadeniach

počet návštevníkov v 
ubytovacích zariadeniach

využitie lôžok

Počet ubytovacích 
zariadení 37

1786

39964

14%

36

1778

39970

15%

32

1629

32276

15%

36

1700

38986

15%

2012 2013 2014 2015



7. Sociálna oblasť - problémy a služby

Nezamestnanosť
V decembri 2015 bolo v okrese Banská 

Bystrica podľa zdrojov Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR evidovaných 

5 258 uchádzačov o zamestnanie, čo 

predstavuje 8,00 percentnú mieru evi-

dovanej nezamestnanosti. V miere evi-

dovanej nezamestnanosti stúpol okres 

Banská Bystrica v porovnaní s rokom 

2012 z 59. miesta na 55. miesto v rámci 

všetkých okresov na Slovensku.

35,26 percent ľudí je nezamestnaných 

menej ako 7 mesiacov, 19,87 percent 7 

až 12 mesiacov. V porovnaní s rokom 

2012 počet nezamestnaných viac ako 12 

mesiacov stúpol z 41,80 percent až na 

44,86 percent.

Jednotlivci a rodiny v núdzi
V decembri 2015 poberalo dávku v 

hmotnej núdzi 2 051 obyvateľov okresu 

Banská Bystrica, čo je o 1 017 obyvateľov 

okresu menej ako v roku 2012. V rámci 

tohto ukazovateľa sa okres umiestnil na 

59. mieste.

Územný spolok Slovenského Červené-

ho kríža (ÚzS SČK) v Banskej Bystrici 

v spolupráci s mestom zabezpečuje 

poskytovanie pomoci osobám v núdzi 

– jednotlivcom a párom bez detí. Zria-

ďovateľom služieb je ÚzS SČK a Mesto 

Banská Bystrica prostredníctvom Od-

delenia sociálnej a krízovej intervencie 

poskytlo budovy na realizáciu tejto siete 

pomoci ľuďom v núdzi a v súčinnosti sa 

spolupodieľajú aj na riešení individuál-

nych problémov klientov. Ubytovanie a 

pomoc ľuďom bez domova poskytovali 

v roku 2015 v meste Banská Bystrica 

nocľaháreň „Večierka“, útulok „Prístav“ 

a útulok „Nádej Šanca“. 

Pre klientov, ktorí majú stabilný príjem, 

ale nemôžu si dovoliť bývať v byte z 

8%-ná miera nezamestnanosti 
v Banskobystrickom okrese.

55. miesto medzi okresmi SR
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dôvodu rôznych spoločenských znevý-

hodnení, vzniklo zariadenie dočasného 

bývania „MANU“.

Ubytovanie rodinám v núdzi zabezpečo-

vali v roku 2015 dve zariadenia, ktorých 

zriaďovateľom je mesto Banská Bys-

trica. V „Zariadení núdzového bývania 

KOTVA IV“ – útulok pre rodiny s deťmi 

bolo v priebehu roka 2015 ubytovaných 

14 rodín (spolu 57 klientov, z toho 34 detí 

a 23 dospelých, 1 klientka bez detí v 3. 

trimestri tehotenstva). V zariadení do-

časného ubytovania pre rodiny s deťmi 

KOTVA II bolo v roku 2015 poskytnuté 

ubytovanie a sociálna služba 65 klien-

tom (24 dospelým a 41 deťom).  Dom 

svätej Alžbety, krízové stredisko pre deti 

a osamelých rodičov, n. o. poskytol v 

roku 2015 núdzové bývanie 18 matkám a 

32 deťom (zdroj: správa o činnosti OSKI, 

2015).

Ďalšie organizácie pre  
pomoc ľuďom v meste
V sociálnej oblasti existuje v Banskej 

Bystrici široká sieť poskytovateľov 

sociálnych služieb pre rôzne cieľové 

skupiny (rodiny, seniori, občania so 

zdravotným postihnutím, rodiny v krí-

ze) zriadených regionálnou a miestnou 

samosprávou. Silné zastúpenie majú v 

tejto oblasti aj mimovládne neziskové 

organizácie.  

Podľa správy o činnosti Oddelenia soci-

álnej a krízovej intervencie Mestského 

úradu v Banskej Bystrici bola v roku 

2015 poskytnutá sociálna služba celko-

vo 132 klientom. Z tohto počtu bola 94 

klientom poskytnutá pomoc a sociálne 

poradenstvo, ktoré si nevyžadovalo 

dlhodobú spoluprácu. Zvyšných 38 

klientov bolo riešených komplexne, na 

základe obojstrannej spolupráce a ich 

vlastnej aktivity systémom tzv. „klient-

skeho hárku“. Poskytovaná im bola 

pomoc a poradenstvo najmä v oblasti 

pomoci konsolidácie dlhov a pomoci 

v hľadaní zamestnania. Jednalo sa o 18 

žien a 20 mužov.

Od roku 2015 má mesto Banská Bystrica 

vypracovaný Komunitný plán sociál-

nych služieb. Každý rok sa spracovávajú 

Vedeli ste, že:

1,85 percenta obyvateľov okresu 

Banská Bystrica poberalo  v roku 

2015 dávku v hmotnej núdzi. 

Miestne sociálne služby hodnotilo 

najviac Banskobystričanov vo vý-

skume ako dobré (38,6 percent), 

podľa 19,1 percent respondentov a 

respondentiek sú uspokojivé a len 7 

percent si myslí, že sú nedostatočné. 

21,3 percent ich hodnotí ako výborné 

a veľmi dobré.

Vedeli ste, že:

v spolupráci so subjektmi aktívnymi v 

meste v jednotlivých oblastiach akčné 

plány. 



8. Participácia, dôvera a vnímaný vplyv 
na rozhodovanie  

Participácia
70,4 percent Banskobystričanov veno-

valo za posledných 12 mesiacov financie 

na nejaký dobročinný alebo verejnopro-

spešný účel jednotlivcovi alebo organi-

zácii (okrem darov pre príbuzných, na 

cirkevné zbierky a mimo poukázania 

2%). Najčastejšie ľudia darovali menej 

ako 10 Eur (38,7 percent) a 11 až 50 Eur 

(21,4 percent). 

Približne 40 percent respondentov a 

respondentiek sa zapojilo v posled-

ných 12 mesiacoch do vykonávania 

neplatených aktivít v prospech iných 

ľudí v kontexte organizácií (formálne 

dobrovoľníctvo) aj mimo tohto kontextu 

(neformálne). 35,4 percent sa angažovalo 

sa pre riešenie miestnych problémov. 

Najčastejšou formou angažovania sa pre 

riešenie miestnych problémov je pomoc 

pri organizovaní petície, kontaktovanie 

mestského úradu a účasť  v miestnej 

skupine.

Dôvera
Z hľadiska všeobecnej dôvery môžeme 

konštatovať, že Banskobystričania sa 

vyznačujú všeobecne nižšou mierou 

dôvery v ľudí v ich najbližšom okolí. 

Mnohým susedom z najbližšieho okolia 

dôveruje len 10,3 percent respondentov 

a respondentiek, niektorým 38,4 per-

cent, málo ľuďom 36,7 percent a nikomu 

z najbližšieho okolia nedôveruje 4,0 

percent respondentov a respondentiek. 

Oproti roku 2013 poklesol počet ľudí, 

ktorí dôverujú mnohým a niektorým 

susedom, na druhej strane stúpol počet 

ľudí, ktorí dôverujú len málo ľuďom z 

najbližšieho okolia alebo nikomu nedô-

verujú.

Vedeli ste, že:
V niektorej z foriem participá-

cie sa angažuje viac ako tre-

tina obyvateľov Banskej Bys-

trice. Najčastejším spôsobom 

participácie je podľa výsledkov 

výskumu darcovstvo. 

N = 602 
Zdroj: výsledky  
výskumu 

Spôsoby participácie 

40,7%
42%

70,4%

35,4%

Formálne  
dobrovoľníctvo

Darcovstvo

Neformálne 
dobrovoľníctvo

Participácia pri 
riešení miestnych 

problémov
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Vedeli ste, že:
Najvyššiu dôveru majú respondenti 

a respondentky výskumu v Banskej 

Bystrici k školám, zamestnávateľo-

vi, polícii a mestskému úradu. Na 

druhej strane najmenej dôverujú 

politikom, vláde a médiám. Školy

Zamestnávateľ

Polícia

Mestský úrad

Primátor mesta

Neziskové, 
mimovládne 
organizácie

Súdy

Cirkevní 
predstavitelia 
a inštitúcie

Miestne 
zastupiteľstvo

Médiá

Vláda
Politici

2,50

3,01

3,27

2,58

3,01

3,56

2,86

3,14

4,02

2,89

3,25

4,06

N = 602 
Zdroj: výsledky výskumu  
Priemer na stupnici 1 – 5  
( 1 výborné, 5 nedostatočné)

Dôvera v inštitúcie

Vnímaný vplyv na rozhodovanie
Vnímaný vplyv Banskobystričanov na rozhodovanie a rozho-

dovacie procesy v meste je v porovnaní s rokom 2013 pozitív-

nejší. Kým v roku 2013 súhlasilo s názorom, že môže osobne 

ovplyvniť rozhodovanie a rozhodovacie procesy v ich okolí len 

19,38 percent respondentov a respondentiek, v roku 2016 to 

bolo až 39,3 percent. 

2013 2016
rozhodne súhlasím

skôr súhlasím

ani súhlasím ani 
nesúhlasím

skôr nesúhlasím

absolútne nesúhlasím

neviem sa vyjadriť 

11,23%

8,15%

36,31%

27,23%

10,77%

6,31%

8,1%

31,2%

21,4%

21,8%

4,8%

12,6%

N = 650 (2013), N = 602 (2016) 
Zdroj: výsledky výskumu 

Do akej miery súhlasíte s názorom, že Vy osobne môžete ovplyvniť 
rozhodovanie vo Vašom okolí, v meste, kde žijete?
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Hodnotenie služieb a aspektov života 
v meste
Aj v roku 2016 hodnotili Banskobystri-

čania ako najviac problémové možnosti 

parkovania, možnosti práce a zamest-

nania a cyklotrasy v meste. Na druhej 

strane za veľmi dobré až dobré pova-

žujú služby v reštauráciách, kaviarňach, 

možnosti nakupovania, miestne školy, 

múzeá, galérie a knižnice, možnosti 

športu a kultúrneho vyžitia v meste. 

9. Hodnotenie z pohľadu  
Banskobystričanov a podpora mesta 

Hodnotenie jednotlivých oblastí 
života v meste Banská Bystrica 
je v roku 2016 oproti roku 
2013 pozitívnejšie vo všetkých 
oblastiach. 
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2,2 Možnosti nakupovania

2,6 Susedia

2,5 Múzeá, galérie a knižnice

2,5 Miestne školy

2,8 Verejné parky a otvorené priestory 

2,5 Možnosti športu, športové centrá

2,5 Možnosti kultúrneho vyžitia v m
este

2,6 Možnosti trávenia voľného času

2,8 Miestna hrom
adná doprava

3,1 Bezpečnosť

2,7 Zeleň v m
este

3,0 Miestne zdravotnícke služby

3,1 Miestne sociálne služby

2,8 Detské ihriská

2,9 Aktivity pre deti a m
ládež

3,6 Možnosti práce a zam
estnania

3,8 Cyklotrasy

4,0 Parkovanie

2,2 Reštaurácie, kaviarne

2,7 Kvalita životného prostredia

3,0 Aktivity kom
unitných centier

3,1 Kom
unitný rozvoj a aktivity v kom

unite

2013

2016

Zdroj: výsledky výskumu  
Priemer na stupnici 1 – 5  
( 1 výborné, 5 nedostatočné) 
N = 627 (2013)  
N = 602 (2016) 

23



10. Podpora mesta formou dotačného 
mechanizmu v roku 2015 

V roku 2015 bolo z rozpočtu mesta Banská Bystrica prerozde-

lených 414 709 Eur na dotácie. V roku 2012 to bolo 224 143 Eur, 

ale táto suma neobsahovala dotácie výborov mestských častí. 

Najväčší príjemcom dotácií boli športové kluby, zväzy a hnu-

tia, ktorým bolo z udelených dotácií určených 49,43 percenta. 

V roku 2012 bolo v oblasti športu prerozdelených 59,7 percenta 

z celkovej sumy dotácií. 

V meste Banská Bystrica sa  v roku 2014 podarilo zaviesť par-

ticipatívny rozpočet. Participatívny rozpočet umožňuje obča-

nom priamo sa zapojiť do procesu rozhodovania o prioritách 

týkajúcich sa ich mesta. Mesto Banská Bystrica vyčlenilo v roku 

2015 na tento účel sumu 19 343 Eur. (www.banskabystrica.sk)

dotácie výborov 
mestských častí

75 349

Divadlto z Pasáže72 000

kultúra, informatika25 000

cestovný ruch15 000
školstvo a mládež5 460

zdravie, sociálna starostlivosť a 
bytová politika5 000

pamätihodnosti mesta5 000
životné prostredie4 300
dotácie primátora2 600

šport205 000

Zdroj: www.banskabystrica.sk

Podpora mesta formou 
dotačného mechanizmu v 
roku 2015
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10. Podpora mesta formou dotačného 
mechanizmu v roku 2015 
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