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Zdanlivo jednoduchá otázka, ktorá však 
pri hlbšom zamyslení skrýva v sebe veľa 
významov, odpovedí, opisov toho dobré-
ho, aj menej dobrého, ale vyvoláva aj ďal-
šie otázky. Myšlienka merať kvalitu živo-
ta v meste je na prvý pohľad podozrivá 
– veď vo Zvolene žijú ľudia rôzneho pôvo-
du, veku, vzdelania, sociálneho postave-
nia, s najrôznejšími snami aj predstavami. 
Čo je dobré a čo nie? Každý z nás si pod 
„dobrým“ či „kvalitným životom“ predsta-
ví niečo iné. 

Všetci rôznorodí obyvatelia Zvolena však 
spolu tvoríme jednu komunitu – so svoji-
mi rodinami, priateľmi, susedmi, spolu-
žiakmi. S ľuďmi, ktorých poznáme, o kto-
rých existencii ani netušíme, ktorí sú nám 
sympatickí, aj ktorých nemusíme. Spolu 
žijeme v meste, ktoré obývali pred nami 
iné generácie a ktoré my zanecháme tým 
budúcim. Spolu by sme sa mali preto za-

mýšľať nad tým, v akom meste žijeme 
a aký ho chceme mať v budúcnosti. A to 
aj v situácii, keď sa svet okolo nás neustá-
le mení, kladie pred nás veľkú dávku neis-
toty a nové neznáme výzvy. 

Každodenné aktuálne problémy nám 
často znemožňujú rozmýšľať nad budúc-
nosťou. Možno aj preto sa tak ťažko roz-
práva o tom, ako sa nám žije – v našom 
meste, krajine, svete. Napriek tomu sme 
sa o takéto rozhovory a hodnotenia po-
kúsili. Niektorí ľudia nám povedali, že bu-
dúcnosť ich nezaujíma, pretože musia rie-
šiť akútne problémy teraz a tu. Niekto-
rí povedali, že aj tak si „tí hore“ urobia po 
svojom. Ale mnohí sa zastavili a zamysle-
li sa nielen nad problémami nášho mes-
ta, ale aj nad dobrými vecami, spomenuli 
si, komu dôverujú a ohodnotili, ako sa im 
žije v meste Zvolen.

Výsledok nájdete na ďalších stranách.

Ako sa Vám žije v meste Zvolen? 



Správa o kvalite života v meste Zvolen 
prezentuje základné údaje o meste Zvo-
len, jeho obyvateľoch a kvalite života v 
ňom, identifi kuje hlavné trendy v niekto-
rých oblastiach, ako aj problematické 
témy. 

Správa by mala priblížiť odpoveď na 
otázku, ktoré oblasti života mesta sú pre 
obyvateľov zásadné, kam by mala sme-
rovať väčšia pozornosť samosprávy, vrá-
tane fi nancií. Zámerom správy je tiež od-
haliť problémové oblasti v komunite, kto-
ré je potrebné riešiť, a silné stránky, kto-
ré by mali byť posilňované. Chceli by sme, 
aby výsledná správa bola podkladom pre 
strategické smerovanie, ale aj každoden-
né rozhodovanie na úrovni mesta Zvolen, 
a to najmä na úrovni samosprávy (odbor-
né komisie, zastupiteľstvo, mestský úrad).

Zdrojom dát v správe sú údaje získané z 
voľne prístupných databáz a dokumentov 
o meste Zvolen. Druhým zdrojom dát sú 
výsledky prieskumu, ktorý bol realizovaný 
medzi obyvateľmi mesta Zvolen na konci 
roka 2016 prostredníctvom dotazníka ad-
ministrovaného v prvej fáze prostredníc-
tvom internetu a v druhej fáze pre získa-
nie reprezentatívnej vzorky formou osob-
ných face to face rozhovorov. Výskumnú 
vzorku tvorilo 503 respondentov a res-
pondentiek žijúcich v meste Zvolen. Z 
prieskumu uvádzame len časť výsledkov, 
kompletná správa bude prístupná na in-
ternetovej stránke www.slatinka.sk v prie-
behu roka 2017. 

Pri hodnotení kvality života v meste Zvo-
len sme si zvolili jeden z mnohých mož-
ných prístupov. Inšpiráciou pri tom bola 
metodika Vital Signs (viac na http://www.

vitalsignscanada.ca), ktorá je prispôsobe-
ná na základe výskumov a prieskumov re-
alizovaných v tejto oblasti v našich pod-
mienkach. Podobná správa sa robila v ro-
koch 2013 a 2016 aj pre mesto Banská 
Bystrica.

 Zámerom správy nie je zachytiť všetky 
ukazovatele kvality života. Tie, ktoré sme 
vybrali, museli spĺňať tieto kritériá: 
� sú jasne a dobre defi nované 
 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 štatistických zisťovaní a 
zároveň výsledky prieskumu medzi oby-
vateľmi za rok 2016. V prípade niektorých 
ukazovateľov uvádzame údaje za okres 
Zvolen, nakoľko za mesto Zvolen neboli 
voľne dostupné.  

Správa vznikla ako súčasť projektu Zdru-
ženia Slatinka „Robíme lokálne, myslíme 
globálne“, ktorého realizácia bola pod-
porená Úniou miest Slovenska a ALDA 
v rámci projektu LADDER. Je výsledkom 
vzájomnej spolupráce Univerzity Mateja 
Bela v Banskej Bystrici (najmä Katedry so-
ciálnej práce Pedagogickej fakulty), Mesta 
Zvolen a Združenia Slatinka. 

PREČO A AKO SPRÁVA VZNIKLA





Obyvatelia
V meste Zvolen bývalo k 31.12. 2015 podľa zdrojov 
Štatistického úradu SR 42 868 obyvateľov, 
z toho 52,5 percent žien a 47,5 percent mužov. 
V posledných piatich rokoch počet obyvateľov 
v meste Zvolen klesá. 

Zdroj: www.statistics.sk

Pôrodnosť, úmrtnosť, migrácia
V roku 2015 sa vo Zvolene narodilo 358 živonarodených detí, čo je len o 2 deti viac ako 

v predchádzajúcom roku. Trend pôrodnosti v meste Zvolen nevykazuje  od roku 2010 
výraznejšie odlišnosti, ani tendencie nárastu alebo poklesu. Podobne je to aj s počtom 
úmrtí. V roku 2015 v meste Zvolen zomrelo 371 ľudí, čo je o 10 viac ako v roku 2014, ale 
o 23 menej ako v roku 2013. 

Zdroj: www.statistics.sk

Počet obyvateľov v meste Zvolen v rokoch 2010 až 2015

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015

celkový počet obyvateľov 42 206 43 311 43 148 43 100 43 047 42 868

muži 19 971 20 611 20 524 20 455 20 452 20 368

ženy 22 235 22 700 22 624 22 645 22 595 22 500
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V roku 2015 sa do Zvolena prisťahovalo 552 ľudí a odsťahovalo sa 718. Pokles počtu 
obyvateľov Zvolena je spôsobený najmä vyšším počtom obyvateľov, ktorí sa z mesta od-
sťahovali.  
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Zdroj: www.statistics.sk

Zdroj: www.statistics.sk

Umelé prerušenia tehotenstva

Počet umelých prerušení tehotenstva je 
oproti roku 2012 nižší, za posledné tri roky ide 
o pomerne stabilný počet. 
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Zdroj: www.statistics.sk

Zdroj: www.statistics.sk

Vek obyvateľstva
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Priemerný vek obyvate�ov mesta Zvolen 

Priemerný vek obyvateľov v meste Zvolen má 
za posledné roky stúpajúcu tendenciu. V roku 
2015 bol 41,86 roka, čo je v porovnaní s prie-
merom za SR takmer o 2 roky viac. Priemerný 
vek obyvateľov SR je 40,13 roka.

Priemerný vek obyvateľov mesta Zvolen v rokoch 2010 až 2015

Z

Deti do 14 rokov 13,00 % obyvateľov
Mládež vo veku 15 – 29 rokov  17,85 % obyvateľov
Ľudia nad 60 rokov 22,89 % obyvateľov  

Vekové skupiny obyvateľov mesta Zvolen v rokoch 2010 až 2015

rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0-14 5 574 5 711 5 688 5 660 5 663 5 574

15-29 8 769 8 673 8 370 8 203 7 916 7 654

30-44 10 266 10 651 10 667 10 633 10 699 10 635

45-59 9 578 9 739 9 616 9 443 9 246 9 193

60-74 5 807 6 188 6 471 6 781 7 072 7 241

 nad 75 2 212 2 349 2 336 2 380 2 451 2 571

Vekové skupiny v meste Zvolen k 31.12.2015 
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Sobáše a rozvody
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V roku 2015 bolo vo Zvolene uzavretých 204 manželstiev, rozvedených bolo 77 manžel-
stiev. Od roku 2012 sobášnosť v meste skôr stúpa. Rozvodovosť má skôr klesajúcu ten-
denciu. 

Sobáše a rozvody v meste Zvolen v rokoch 2010 až 2015
V roku 2015 pripadalo 

vo Zvolene na 100 so-
bášov 37,75 rozvodov 
čo je o 3 viac ako na Slo-
vensku. Na Slovensku v 
roku 2015 pripadalo na 
100 sobášov 34,01 roz-
vodov. 

Zdroj: www.statistics.sk

Ako sa ľudia vo Zvolene 
poznajú

Z najbližšieho okolia 
(ulica, bytovka) pozná %

väčšinu ľudí 18,69

veľa ľudí 41,55

málo ľudí 30,82

nepozná 6,56

nevie 2,39
Zdroj: Výsledky prieskumu 2016N = 503

Podľa výsledkov prieskumu viac ako 60 percent Zvolenčanov pozná 
väčšinu a veľa ľudí z najbližšieho okolia (ulice, bytovky). Viac ako 6 per-
cent respondentov a respondentiek nepozná ľudí z najbližšieho okolia. 



Zdroj: www.statistics.sk

Práca
Priemerný evidenčný počet zamestnancov má vo zvolenskom okrese 
od roku 2012 stúpajúcu tendenciu. V roku 2015 bol 22 576 osôb.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v okrese Zvolen v rokoch 2010 až 2015

rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015

priemerný evidenčný 
počet zamestnancov 23 191 21 194 20 536 20 925 22 181 22 576
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Zdroj: www.statistics.sk

Vo Zvolenskom okrese k 31.12.2015 pôsobilo 2 656 právnických osôb a 4 163 fyzických 
osôb – podnikateľov. V meste Zvolen to bolo 1 968 právnických osôb a 2 550 fyzických 
osôb – podnikateľov.

Podniky v okrese Zvolen podľa počtu zamestnancov v roku 2015

kategória počtu zamestnancov počet %

nezistený počet zamestnancov 990 40,96

0-49 zamestnancov 1 383 57,22

50-249 zamestnancov 37 1,53

viac ako 250 zamestnancov 7 0,29

Najväčší počet podnikov a živnostníkov vo Zvolenskom okrese pracuje v oblasti veľko-
obchodu a maloobchodu, v oblasti odborných, vedeckých a technických činností, v ob-
lasti stavebníctva a priemyslu.

Priemerná mesačná mzda v okrese Zvolen za posledné roky stúpa. 
V roku 2015 bola 963 €, čo je o 56 € menej ako na celom Slovensku.

Väčšina podnikov v okrese Zvolen zamestnáva menej ako 49 za-
mestnancov. 
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Možnosti práce a zamestnania hodnotili Zvolenčania v prieskume 
ako menej uspokojivé. 22,66 percent respondentov a responden-
tiek ich hodnotilo ako nedostatočné, len necelé jedno percento ako 
výborné a 7,36 percenta ako veľmi dobré. 

Živnostníci a podniky v okrese Zvolen podľa ekonomických činností v roku 2015



Bývanie
Bytová výstavba v okrese Zvolen má v posledných rokoch stúpajúci trend.

Zdroj: www.statistics.sk

Zdroj: www.statistics.sk

V roku 2015 bolo v okrese Zvolen k 31.12. rozostavaných 515 bytov, začatých 249 bytov a 
dokončených 163 bytov. Priemerná obytná plocha bytu v rokoch 2010 až 2015 kolíše v roz-
medzí od 46,2 m2 až po 84,2 m2.

Mesto Zvolen zabezpečuje aj sociálne bývanie prostredníctvom viac ako 620 mest-
ských nájomných bytov bežného a nižšieho štandardu. (www.zvolen.sk)

Bytová výstavba v okrese Zvolen v rokoch 2010 až 2015

Priemerná obytná plocha bytu v m2 v okrese Zvolen v rokoch 2010 až 2015

rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015

počet rozostavaných 
bytov k 31.12. 657 501 462 460 434 515

počet bytov začatých 
v danom roku 187 169 85 100 67 249

počet bytov dokonče-
ných k 31.12. 118 321 128 114 89 163

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015

priemerná obytná 
plocha bytu v m2 70,0 46,2 69,4 58,6 84,2 64,5



Vzdelávanie
V meste Zvolen pôsobilo k 15.9.2016 16 materských škôl (z toho 5 súkromných) a dve špe-

ciálne materské školy. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je 6 základných škôl, 1 základ-
ná umelecká škola a 1 centrum voľného času. Okrem toho v meste pôsobí aj jedna cirkev-
ná základná škola, 4 súkromné základné umelecké školy, 3 špeciálne základné školy a 1 cir-
kevné a 3 súkromné centrá voľného času. 

Na území mesta sú zriadené 2 gymnáziá, ďalej tu pôsobí 8 stredných odborných škôl, 
1 konzervatórium a 1 univerzita.

MESTO ZVOLEN POČET POČET ŽIAKOV
PODĽA ZRIAĎOVATEĽA

ŠTÁTNE CIRKEVNÉ SÚKROMNÉ

Materské školy 16 1 325 11 0 5

Špeciálne materské školy 2 28 2 0 0

Základné školy 7 3 437 6 1 0

Špeciálne základné školy 3 191 2 0 1

Gymnáziá 2 613 1 0 1

Stredné odborné školy 8 2 445 5 0 3

Konzervatóriá 1 91 0 0 1

Univerzity 1 2 284 1 0 0

Základné umelecké školy 5 1 854 1 0 4

Centrá voľného času 5 2 311 1 1 3
Zdroj: www.uips.sk, stav k 15.09.2016, univerzity k 31.10.2016

6,56 percent Zvolenčanov 
si podľa výsledkov priesku-
mu myslí, že miestne školy a 
školské zariadenia sú výbor-
né, 25,84 percent ich hodno-
tí ako veľmi dobré a 40,56 
percent ako dobré, 9,15 per-
cent ako dostatočné a 3,58 
percenta ako nedostatočné. 



Miesto, kde žijete je %

Veľmi dobré miesto pre život 15,51

Dobré miesto pre život 51,69

Ani dobré ani zlé miesto pre život 27,44

Zlé miesto pre život 3,98

Veľmi zlé miesto pre život 0,80

Neviem 0,60
Zdroj: Výsledky prieskumu 2016N = 503

Takmer 68 percent Zvolenčanov považuje podľa výsledkov priesku-
mu miesto, kde žijú, za dobré miesto pre život. 

59,84 percent respondentov a respondentiek sa v prieskume vyja-
drilo, že plánuje v budúcnosti žiť v meste Zvolen, 11,33 percent ne-
plánuje a 28,83 percent sa nevedelo vyjadriť. 



Životné prostredie
Územie Zvolena patrí do oblasti teplej kotlinovej klímy, mierne suchej až vlhkej, s čas-

tým výskytom inverzií teplôt vzduchu. V rámci Slovenska patrí do oblastí s najvyšším vý-
skytom hmiel - priemerný počet dní s výskytom nočných alebo doobedňajších hmiel je 
85 za rok (cca 405 hodín).

V roku 2015 bola vypracovaná Adaptačná stratégia mesta Zvolen na zmenu klímy (vy-
užitie dažďovej vody), podľa ktorej je potrebné sa v meste Zvolen pripraviť najmä na ne-
gatívne dôsledky vysokých teplôt vzduchu, periódy horúčav a záplavy. 

V roku 2015 nebola prekročená priemerná ročná koncentrácia PM10
1 na žiadnej stani-

ci v Banskobystrickom kraji, ani vo Zvolene. V roku 2015 bola prekročená denná limitná 
hodnota na ochranu zdravia ľudí pre PM10 na monitorovacej stanici vo Zvolene na Ale-
xyho ulici 3 krát. Cieľová hodnota pre PM2,5 prekročená nebola a ani ostatné znečisťu-
júce látky neprekročili limitné hodnoty (SHMÚ, Hodnotenie kvality ovzdušia rok 2015). 
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Zdroj: www.shmu.sk

Na území mesta Zvolen sú evidované štyri lokality s potvrdenou environmentálnou zá-
ťažou (tri v areáli Bučiny a jedna v ŽOS), lokalita v areáli bývalého LIAZu sa považuje sa 
pravdepodobnú environmentálnu záťaž. Problematickou je aj existujúca vodná nádrž 
Môťová, v ktorej je približne 600 tisíc m3 sedimentov, a ročne pribúda ďalších 20 tisíc m3.

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

Kvalitu životného prostredia hodnotili Zvolenčania v prieskume naj-
častejšie ako dobrú (41,75 percent) a veľmi dobrú (22,47 percent).



Doprava v meste
Mestská hromadná doprava je v súčasnosti v meste Zvolen realizovaná spoločnosťou 

Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. (SAD). Doprava sa realizuje na 15 linkách s 
celkovou dĺžkou 210 km spájajúcich centrum mesta s okolitými sídliskami. Priemerná 
vzájomná vzdialenosť zastávok cca 500 – 600 m, priemerné obsadenie autobusu 26 ces-
tujúcich/spoj, a počet prepravených osôb za rok cca 10 100 000. (www.zvolen.sk)

Zdroj: www.minv.sk 

spôsob dopravy často občas zriedkakedy nikdy

auto 47,71 23,86 18,69 9,74

autobus (MHD) 17,69 16,10 35,98 30,22

bicykel, kolobežka, 
iné nemotorové spôsoby 12,72 18,29 28,23 40,76

chôdza 66,80 25,84 6,56 0,80
Zdroj: Výsledky prieskumu 2016N = 503

Počet evidovaných vozidiel aj osobných automobilov v okrese Zvo-
len v rokoch 2010 až 2015 má stúpajúcu tendenciu. 

Podľa výsledkov prieskumu 30,22 percent Zvolenčanov považuje dopravnú 
infraštruktúru – mestskú hromadnú dopravu, možnosti parkovania, cesty a 
chodníky v meste za nedostatočnú, 25,25 percent za uspokojivú a 31,41 per-
cent za dobrú. Viac ako 78 percent respondentov a respondentiek si myslí, 
že je v meste potrebné budovať cyklochodníky, stojany a pod. aby občania 
mohli viac bicykle využívať na dopravu, šport a voľný čas. 

Počet evidovaných vozidiel v okrese Zvolen v rokoch 2010 až 2015

OKRES ZVOLEN 2010 2011 2012 2013 2014 2015

počet evidovaných osobných automobilov 21 308 22 218 23 085 23 826 24 368 25 248

celkový počet evidovaných vozidiel 30 105 31 281 32 638 33 885 34 978 36 397

Najčastejším spôsobom presunu v rámci mesta Zvolen je podľa výsledkov 
prieskumu chôdza (66,80 percent respondentov a respondentiek ju využíva 
často) a automobil (47,71 percent ho využíva často).  Mestská hromadná 
doprava a nemotorové spôsoby dopravy sú menej využívanými. 



Majetková trestná �innos� v okrese Zvolen v roku 2015 
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Zdroj: OO PZ Zvolen

Zdroj: www.msp.zvolen.sk 

Kriminalita
Podľa zdrojov Obvodného oddelenia Policajného zboru vo Zvolene bolo v okrese Zvo-

len v roku 2015 spáchaných 1 484 trestných činov, 855 bolo objasnených. 

Mestská polícia vo Zvolene v roku 2015 riešila 4 510 priestupkov, toho najviac – 2 808 
boli priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a 1 591 porušení vše-
obecne záväzných nariadení mesta  Zvolen.

Počet priestupkov riešených mestskou políciou vo Zvolene v rokoch 2012 až 2015

rok 2012 2013 2014 2015

celkový počet priestupkov 5 101 4 228 4 531 4 510



Voľný čas
Mesto Zvolen je vlastníkom viacerých kultúrnych a športových objektov (Dom kultúry 

Podborová, Stará radnica, Zimný štadión, Všešportový štadión, Mestské kúpele, kúpalisko 
Neresnica, mobilná ľadová plocha na Námestí SNP). Koordináciu aktivít Mesta Zvolen v ob-
lasti kultúry a športu zabezpečuje Zvolenské kultúrne centrum.

Vo Zvolene pôsobia viaceré kultúrno-spoločenské inštitúcie, medzi najvýznamnejšie pat-
ria Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Slovenská národná galéria Zvolen – zámok, Krajská 
knižnica Ľudovíta Štúra, Lesnícke a drevárske múzeum, Dom kultúry Železníc Slovenskej 
republiky a Podpolianske osvetové stredisko. Na organizovanie kultúrnych podujatí sa vy-
užívajú nielen kultúrne objekty, ale aj Námestie SNP a Park Ľ. Štúra.

Kultúrne zariadenia v meste Zvolen v rokoch 2010 až 2015
MESTO ZVOLEN 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Počet divadiel v meste 3 2 3 3 3 4

Počet kín v meste 0 0 1 1 1 1

Počet múzeí v meste 1 1 4 2 2 1

Počet galérií v meste 0 0 0 1 0 1

Počet verejných knižníc v meste 3 3 3 3 3 3

Počet zariadení na voľný čas a záujmovú 
činnosť pre deti a mládež v meste 16 5 5 5 5 5

Zdroj: www.statistics.sk, vlastné spracovanie

Centrom letnej rekreácie sú najmä kúpalisko Neresnica alebo blízke kúpele Sliač a Ko-
váčová. Okolie Zvolena poskytuje možnosti pešej turistiky, cykloturistiky, vodáctva, rybár-
stva, poľovníctva a golfu. V ponuke sú cyklotrasy a vodácke trasy, náučné chodníky a ná-
učné lokality. Strediskom zimných športov je športovo-rekreačný komplex Kráľová, zimný 
štadión a v zimnej sezóne využívaná mobilná ľadová plocha na Námestí SNP. Možnosti na 
lyžovanie ponúkajú zimné strediská v okolí Zvolena. Celoročne je možné využiť všešporto-
vý areál a súkromné športovo-rekreačné centrá (Tenis centrum, Regecentrum, Ekoma, Or-
lík). Zvolen je sídlom cca 50 športových a telovýchovných klubov a združení, ktoré pôsobia 
v oblasti vrcholového, výkonnostného a rekreačného športu. Okrem tradičných športov 
sa rozvíjajú aj netradičné športové disciplíny, najmä u mladej generácie. (www.zvolen.sk) 

Voľný čas a záujmovú činnosť detí a mládeže organizujú školské kluby detí pri ZŠ, krúž-
ky na školách, základné umelecké školy, centrá voľného času, školské internáty a rôzne ob-
čianske združenia.

Múzea, galérie, knižnice, pamiatky a možnosti kultúrneho vyžitia v meste boli 
v prieskume hodnotené Zvolenčanmi najčastejšie ako dobré (37,77 percent) a 
veľmi dobré (29,62 percent). Menšiu mieru spokojnosti vyjadrili respondenti a 
respondentky s možnosťami športového vyžitia – 36,98 percent ich považuje 
za dobré, 20,48 percent za uspokojivé. 



Aktivity vo voľnom čase %

Komunikácie a vyhľadávanie informácií na internete 63,82

Stretávanie sa s kamarátmi/kamarátkami 60,83

Čítanie tlače, časopisov, kníh 60,04

Trávenie času s priateľom/priateľkou, manželom/manželkou, s deťmi 58,65

Počúvanie rádia, hudby 52,49

Pozeranie televízie 51,09

Návšteva kultúrnych akcií a podujatí 49,11

Turistika, výlety do prírody 48,51

Chodenie do reštaurácie. kaviarne 47,12

Návšteva múzea, galérie, kina, divadla 43,54

Vzdelávanie sa 39,96

Aktívne športovanie 38,17

Bicyklovanie 34,19

Chodenie do pubov, klubov na diskotéky 23,66

Záhradníčenie 19,09

Návšteva športových podujatí 14,91

Práca pre komunitu 10,34
Zdroj: výsledky prieskumuN = 503

Najčastejšími voľno-časovými aktivitami Zvolenčanov sú podľa výsled-
kov prieskumu vyhľadávanie informácií na internete a komunikácia na 
sociálnych sieťach, trávenie času s priateľmi a rodinou, čítanie tlače, kníh 
a časopisov, počúvanie hudby, pozeranie televízie, návšteva kultúrnych 
akcií a podujatí a venovanie sa turistike a výletom do prírody. 

Možnosti trávenia voľného času hodnotili Zvolenčania v prieskume 
najčastejšie ako dobré (38,97 percent), 21,87 percent ich považuje za 
uspokojivé a 15,31 percent za veľmi dobré. 



Cestovný ruch
V roku 2015 bolo vo Zvolene podľa zdrojov Štatistického úradu SR 47 ubytovacích za-

riadení a ich služby využilo 78 527 návštevníkov. Počet ubytovacích zariadení, lôžok aj 
návštevníkov má v meste stúpajúcu tendenciu.

Vybrané ukazovatele cestovné ruchu v meste Zvolen v rokoch 2010 až 2015

Roky 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Počet ubytovacích zariadení 48 45 45 43 44 47

Počet lôžok v ubytovacích 
zariadeniach 3 303 2 515 2 543 2 537 2 524 2 688

Počet návštevníkov v ubytova-
cích zariadeniach 63 817 63 134 66 209 53 603 69 313 78 527

Využitie lôžok 24,05% 30,55% 28,61% 25,70% 29,47% 30,24%
Zdroj: www.statistics.sk

Podľa výsledkov prieskumu 41,15 percent Zvolenčanov hodnotí ces-
tovný ruch (turistické atraktivity a služby pre návštevníkov) ako dob-
rý, 21,47 percent ho považuje za uspokojivý a 14,12 percent za veľmi 
dobrý. 15,31 percent ho považuje za nedostatočný.



Nezamestnanosť
V decembri 2015 bolo v okrese Zvolen podľa zdrojov Štatistického úradu SR evidova-

ných 3618 uchádzačov o zamestnanie, čo predstavuje 9,32 percentnú mieru evidovanej 
nezamestnanosti.

Z hľadiska vzdelania najväčšie skupiny nezamestnaných tvoria ľudia s úplným stred-
ným odborným vzdelaním, stredným odborným vzdelaním a základným vzdelaním. 
Z hľadiska dĺžky nezamestnanosti je takmer 50 percent uchádzačov nezamestnaných 
viac ako 12 mesiacov. 

Po�et evidovaných uchádza�ov o zamestnanie 
v okrese Zvolen k 31.12.2015 pod�a dosiahnutého vzdelania 
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9,32 percentná miera nezamestnanosti vo Zvolenskom okrese zna-
mená 36. miesto medzi okresmi SR
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Po�et �udí poberajúcich dávku v hmotnej núdzi 
v okrese Zvolen 

Zdroj: www.upsvar.sk

Zdroj: www.upsvar.sk

Jednotlivci a rodiny v núdzi
V decembri 2015 poberalo dávku v hmotnej núdzi 1 466 obyvateľov okresu Zvolen. Počet pobe-

rateľov dávky v hmotnej núdzi má od roku 2013 klesajúcu tendenciu. V rámci tohto ukazovateľa sa 
okres Zvolen umiestnil v roku 2015 na 56. mieste.

V súčasnosti v meste Zvolen poskytujú ubytovanie a pomoc ľuďom bez domova dve zariadenia: 
Útulok Nádej, ktorého zriaďovateľom je mesto Zvolen s kapacitou 22 miest, určený pre jednotliv-
cov. Dorka centrum, ktorého zriaďovateľom je nezisková organizácia Dorka, ktorý poskytuje služ-
by osamelým rodičom a rodinám v núdzi, jeho kapacita je 19 miest. 

Ďalšie organizácie pre pomoc ľuďom v meste

V sociálnej oblasti existuje vo Zvolene niekoľko poskytovateľov sociálnych služieb pre rôzne cie-
ľové skupiny (rodiny, seniori, občania so zdravotným postihnutím, rodiny v kríze) zriadených regi-
onálnou a miestnou samosprávou a mimovládnymi neziskovými organizáciami. 



Participácia

69,18 percent Zvolenčanov podľa výsledkov prieskumu venovalo za posledných 12 me-
siacov fi nancie na nejaký dobročinný alebo verejnoprospešný účel jednotlivcovi alebo 
organizácii (okrem darov pre príbuzných, na cirkevné zbierky a mimo poukázania 2%). 
Najčastejšie ľudia darovali menej ako 10 € (29,82 percent) a 11 až 50 € (23,46 percent). 

Približne 40 percent respondentov a respondentiek sa zapojilo v posledných 12 mesia-
coch do vykonávania neplatených aktivít v prospech iných ľudí v kontexte organizácií 
(formálne dobrovoľníctvo) aj mimo tohto kontextu (neformálne dobrovoľníctvo) a anga-
žovalo sa pre riešenie miestnych problémov. 

Spôsoby participácie (v%)

spôsob participácie áno nie neviem

formálne dobrovoľníctvo 41,15 53,28 5,57

neformálne dobrovoľníctvo 39,36 51,89 8,75

darcovstvo 69,18 30,82 0

angažovanie sa pre riešenie miestnych problémov 41,75 58,25 0
Zdroj: výsledky prieskumuN = 503

Najčastejšou formou angažovania sa pre riešenie miestnych problémov je kontaktova-
nie mestského úradu, poslancov mestského zastupiteľstva alebo primátora, pomoc pri 
organizovaní petície a účasť na verejnej diskusii k riešeniu problému.

Najčastejším spôsobom participácie a angažovania sa Zvolenčanov 
je podľa výsledkov prieskumu darcovstvo. 



Dôvera v inštitúcie 

Vášmu zamestnávateľovi 1,93

Školám (všeobecne) 2,49

Mestskému úradu vo Zvolene 2,55

Primátorke mesta Zvolen 2,70

Neziskovým, mimovládnym organizáciám (všeobecne) 2,77

Poslancom/poslankyniam mestského zastupiteľstva vo Zvolene 2,85

Mestskej polícii vo Zvolene 2,92

Polícii SR (všeobecne) 3,10

Súdom (všeobecne) 3,32

Cirkevným predstaviteľom a inštitúciám (všeobecne) 3,47

Médiám (všeobecne) 3,68

Vláde Slovenskej republiky 4,21

Politikom (všeobecne) 4,26
Zdroj: výsledky prieskumuN = 503

Dôvera
Z hľadiska všeobecnej dôvery môžeme na základe výsledkov výskumu konštatovať, že 

Zvolenčania sa vyznačujú všeobecne nižšou mierou dôvery v ľudí v ich najbližšom okolí. 
Mnohým susedom z najbližšieho okolia dôveruje len 13,12 percent respondentov a res-
pondentiek, niektorým 38,57 percent, málo ľuďom 33 percent a nikomu z najbližšieho 
okolia nedôveruje 3,37 percent respondentov a respondentiek.

Priemer na stupnici 1 – 5 (1 = veľmi dôverujem a 5 = vôbec nedôverujem)

Najvyššiu dôveru majú respondenti a respondentky prieskumu vo 
Zvolene k zamestnávateľovi, školám, mestskému úradu a primátor-
ke. Na druhej strane najmenej dôverujú politikom, vláde a médiám. 



Vnímaný vplyv na rozhodovanie 
Vnímaný vplyv Zvolenčanov na rozhodovanie a rozhodovacie procesy v meste je skôr 

nižší. Viac respondentov a respondentiek (44,33 percent) nesúhlasí s názorom, že môžu 
osobne ovplyvniť rozhodovanie a rozhodovacie procesy v ich okolí. Súhlas s týmto názo-
rom vyjadrilo len 33,6 percent respondentov a respondentiek.

Do akej miery súhlasíte s názorom, že Vy osobne môžete ovplyvniť rozho-
dovanie a rozhodovacie procesy vo Vašom okolí, v meste kde žijete?
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Aspekt
Priemer na stup-

nici 1 – 5 
(1 = výborné, 

5 nedostatočné)

Technická infraštruktúra – inžinierske siete 2,29

Vzdelávanie - miestne školy a školské zariadenia 2,34

Samospráva – služby mestského úradu 2,49

Sociálne služby – miestne sociálne služby a zariadenia 2,57

Kultúra – múzeá, galérie, knižnice, pamiatky, možnosti kultúrneho vyžitia 2,80

Šport – športoviská, možnosti športového vyžitia 2,86

Marketing mesta – propagácia mesta, informovanie občanov 2,89

Mládež – aktivity pre mladých ľudí 2,92

Bezpečnosť a poriadok – nízka kriminalita 2,99

Životné prostredie – kvalita životného prostredia 3,00

Voľný čas – rekreačné zóny, možnosti trávenia voľného času, komunitné 
aktivity 3,02

Bývanie a služby – obytné zóny, verejné parky a priestory, zeleň v meste, 
detské ihriská,  možnosti nakupovania a stravovania 3,05

Cestovný ruch – turistické atraktivity a služby pre návštevníkov 3,16

Ekonomický rozvoj – možnosti práce/zamestnania, podmienky 
na podnikanie 3,30

Zdravotníctvo – miestne zdravotnícke služby a zariadenia 3,45

Dopravná infraštruktúra – mestská hromadná doprava, možnosti 
parkovania, cesty a chodníky 3,67

Zdroj: výsledky prieskumuN = 503

V prieskume hodnotili Zvolenčania ako najviac problémovú doprav-
nú infraštruktúru, miestne zdravotné služby a zariadenia a ekono-
mický rozvoj. Na druhej strane za veľmi dobrú považujú technickú 
infraštruktúru, miestne školy a školské zariadenia a služby mestské-
ho úradu.



Prerozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Zvolen (v €) 
– reálne čerpané dotácie 

MESTO ZVOLEN 2011 2012 2013 2014 2015

šport
493 502,00 529 969,00 529 611,00 581 643,93 600 736,55

92,7 % 95,4 % 94 % 94,4 % 92,3 %

kultúra a vzdelávanie
17 600,00 14 600,00 14 600,00 15 700,00 31 009,63

3,3 % 2,6 % 2,6 % 2,5 % 4,8%

životné prostredie
0 1 000,00 1 000,00 1 000,00 999,82

0 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 %

sociálne služby a zdra-
votníctvo

5 493,13 8 333,00 17 950,00 17 992,79 17 998,70

1,0 % 1,5 % 3,2 % 2,9 % 2,8 %

nezaradené
(Zvol. noviny a pod.)

16 000,00 1 470,00 0,00 0,00 0,00

3,0 % 0,3 0 % 0 % 0 %

SPOLU 532 595,13 555 372,00 563 161,00 616 336,72 650 744,71
Zdroj: www.zvolen.sk (záverečné účty mesta)

Respondenti a respondentky prieskumu považovali za dôležité podporovať zo strany 
mesta Zvolen formou dotácií všetky vymenované oblasti života v meste. Najväčšiu prio-
ritu však prisúdili dotačnej podpore pre sociálne služby a zdravotníctvo, ochranu a pod-
poru zdravia a prevenciu sociálno-patologických javov a životné prostredie. Na druhej 
strane ako menej prioritná sa ukázala oblasť športu.

V sumách sú zarátané aj dotácie na hokejový a futbalový štadión – šport, resp. na DJGT – 
ZHZ a CKO – kultúra a vzdelávanie.



Prioritné oblasti dotačnej podpory zo strany mesta z pohľadu Zvolenčanov

Oblasť
priemer na stupnici 1 – 7 

(1 je najnižšia priorita, 
7 je najvyššia priorita)

Percentuálne vyjadrenie 
– prerozdelenie dotácií na 

jednotlivé oblasti podľa pri-
orít občanov

Sociálne služby a zdravotníctvo, ochrana a podpo-
ra zdravia, prevencia sociálno-patologických javov 5,43 16,1 %

Životné prostredie a ekológia 5,24 15,5 %

Výchova a vzdelávanie, veda a výskum na lokálnej 
úrovni, komunitný rozvoj 5,18 15,3 %

Mládež 4,96 14,8 %

Miestny ekonomický rozvoj, cestovný ruch 
a medzinárodné vzťahy 4,49 13,3 %

Kultúra, umenie a kultúrny priemysel 4,32 12,8 %

Šport 4,12 12,2 %

Zdroj: výsledky prieskumuN = 503

73,76 percent respondentov a respondentiek rozhodne súhlasilo a 19,28 skôr sú-
hlasilo s názorom, že poslanci a poslankyne, primátorka a úradníci a úradníčky by 
pri rozhodovaní o meste Zvolen a jeho obyvateľoch mali brať do úvahy aj to, aké to 
bude mať dôsledky na budúce generácie a životné prostredie.

37,38 percent respondentov a respondentiek rozhodne súhlasilo a 24,45 skôr sú-
hlasilo s názorom, že poslanci a poslankyne, primátorka a úradníci a úradníčky by 
pri rozhodovaní o meste Zvolen a jeho obyvateľoch mali brať do úvahy aj to, aké 
to bude mať dôsledky na obyvateľov iných krajín, vrátane krajín tzv. tretieho sveta.



Tento materiál bol spracovaný v rámci projektu Združenia Slatinka 
„Robíme lokálne, myslíme globálne“, ktorého realizácia bola podporená 
Úniou miest Slovenska a ALDA v rámci projektu LADDER.
Partnerom projektu bolo Mesto Zvolen. 

Cieľom projektu LADDER je budovanie kapacít na spoluprácu miestnych samospráv a organizácií 
občianskej spoločnosti, zapájanie verejnosti do globálneho vzdelávania a podpora využitia metodiky 
DEAR v rámci neformálneho učenia sa rôznych skupín verejnosti, vrátane lídrov miestnych komunít. 
DEAR (Development Education and Awareness Raising) je nástroj na informovanie obyvateľov, ktorý 
vedie k zvyšovaniu povedomia o globálnych témach, ktoré sa týkajú každého jednotlivca a k rozvo-
ju kritického myslenia. Prostredníctvom DEAR môžu samosprávy efektívne podporovať rozvoj komu-
nít, participáciu občanov (vrátane detí) na rozhodovaní o budúcnosti miest smerom k udržateľným 
sídlam, sociálnej a environmentálnej spravodlivosti. 
www.ladder-project.eu
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