Súhrn
zo zistení z auditu, vykonaného v meste LUČENEC pre jeho zapojenie do
programu Smart Cities

Cieľom auditu mesta Lučenec nebolo podať vyčerpávajúci profil mesta, ale snahou bolo urobiť
analýzu vybraných oblastí/sfér, ktoré sú najvýznamnejšie pre rozvoj mesta.
Základnými zdrojmi informácií na vypracovanie analýzy mesta Lučenec pre jeho zapojenie sa do
programu Smart Cities boli hlavne strategické dokumenty MÚ Lučenec. Podľa dostupnosti boli použité
najaktuálnejšie informácie.
Mesto Lučenec má schválený Program sociálneho a hospodárskeho rozvoja mesta Lučenec na roky
2016-2022, s výhľadom do roku 2025. Sústredili sme sa na posúdenie nasledovných základných oblastí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Obyvateľstvo
Ekonomika a podnikanie
Trh práce
Vzdelávacia infraštruktúra v meste – jasle, materské školy, stredné školy, vysoké školy, výskumné
inštitúcie
Kvalita života – bývanie, sociálne služby, zdravotné služby, bezpečnosť a kriminalita
Cestovný ruch a voľný čas
Životné prostredie
Doprava
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1 Obyvateľstvo –

Stabilizovať a zastaviť odliv
obyvateľov, tvorba ďalších
pracovných miest, možnosti
bývania

Na dopyt po sociálnych a zdravotníckych službách, ktoré patria medzi významné faktory kvality
života obyvateľov v meste, má zásadný vplyv populačný vývoj a hlavne zmeny vo vekovej štruktúre
obyvateľov. Obyvateľstvo je základným predpokladom rozvoja a nositeľom všetkých sociálnych
a hospodárskych aktivít v meste. Preto je nepriaznivé, že sa počet obyvateľov mesta nezvyšuje, hoci
sa v posledných rokoch mestu podarilo stav obyvateľstva ako-tak stabilizovať a zastaviť výrazný
odliv obyvateľov za prácou. Problémom je odliv mládeže za štúdiom do iných miest, hoci je štruktúra
školstva v meste priaznivá. V meste bola zriadená priemyselná zóna, čiastočne na mestských
a čiastočne na súkromných pozemkoch. Sídli tu priemyselný park JUH a niekoľko firiem, ale mestu
chýba silný zamestnávateľ z oblasti priemyslu, ktorý by prispel k zvýšeniu zamestnanosti a lepšej
miere uplatnenia. Kapacita a podmienky rozvoja a vzniku ďalších pracovných miest tu sú, avšak
vyžaduje si to spoluprácu mesta, miestnych podnikateľov a vzdelávacích inštitúcií v meste.

Populácia v meste v posledných rokoch neustále starne, avšak tento proces je viditeľný vo
všetkých regiónoch Slovenska. O starnutí obyvateľstva svedčí aj zvyšujúci sa priemerný vek
obyvateľov mesta. Zmenou životného štýlu mladých ľudí klesá počet narodených detí, hoci má mesto
vytvorenú dostatočnú kapacitu aj rezervu nielen v predškolských zariadeniach, ale aj na školách
každého typu.
Obyvatelia mesta sa do aktivít ako dobrovoľníci zapájajú pomerne málo, ale mesto Lučenec
rozvíja rôzne formy dobrovoľníctva – veľmi dobre je rozvinutá medzi seniormi, ktorí sú členmi
mestských denných centier. Ide predovšetkým o starostlivosť o zeleň alebo osamelo žijúcich starých
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ľudí. Tu sa odporúča výraznejšie sa zamerať na deti, mládež a mladých rodičov, aby sa v nich
umocnil lokálpatriotizmus a aktívna činnosť v prospech mesta.
Rovnako by bolo zaujímavé rozvinúť myšlienku spopularizovať a aktivizovať problematiku
firemného dobrovoľníctva na území mesta Lučenec, a to prostredníctvom zapojenia sa firiem
pôsobiacich na území mesta do najväčšej akcie firemného dobrovoľníctva na území Slovenska, ktorú
zastrešuje Nadácia PONTIS. Koná sa každoročne počas dvoch vopred určených dní v júni.
Zamestnanci mesta a školy sa môžu rovnako pripojiť.

2 Ekonomika a podnikanie –

Úlohou mesta je aktívne vytvárať
priaznivé prostredie pre rozvoj
podnikania

Ekonomický rozvoj je jedným zo zásadných aspektov rozvoja územia. Napriek tomu ho možno
z úrovne mesta ovplyvňovať len nepriamo, nakoľko vzniká predovšetkým v podnikateľskom sektore.
Úlohou mesta je aktívne vytvárať priaznivé prostredie pre rozvoj podnikania.
Najvýznamnejšiu časť hospodárstva tvoria podniky štátnej a verejnej správy a zdravotníctva.
Najväčší zamestnávatelia z oblasti priemyselnej výroby je výrobca nábytku a výrobca komponentov
pre automobilový priemysel. V minulosti prevládal poľnohospodársky charakter regiónu s
nábytkárskou, textilnou, stavebnou a keramickou výrobou.
V meste sú predpoklady na rozvoj priemyselných odvetví využívajúcich vlastné zdroje – jednak
dostatok kvalifikovanej pracovnej sily, jednak vlastné prírodné zdroje Lučenca a jeho okolia (drevo,
ktorého vysokokvalitná finalizácia by sa mala realizovať v regióne, bohatý výskyt silikátových
nerudných surovín, druhotné suroviny, ako aj geografická poloha a unikátne minerálne a termálne
pramene). U pracovníkov je potrebné doplniť ich jazykové vzdelanie a modernú počítačovú
gramotnosť, čo je predpokladom ich uplatnenia v príležitostiach, ktoré ponúkajú možnosti využitia
geotermálnych zdrojov a potenciálu pre turizmus a kúpeľníctva, konferenčnej a kongresovej turistiky,
horskej turistiky, rozvoj cezhraničnej spolupráce s Maďarskom, podpora rozvoja kreatívneho
priemyslu (napr. zriaďovaním co-workingových centier).
Mesto by sa malo zamerať na prilákanie silného investora, hlavne z oblasti priemyselnej výroby,
či už by sa jednalo o obnovenie tradičných odvetví priemyslu alebo nejakého nového odvetvia, pre
ktoré má mesto dobré podmienky rozvoja z hľadiska pracovnej sily, geografických a klimatických
podmienok a surovinovej základne. Bohaté geologické zásoby stavebných hmôt sú predpokladom
rozvoja jedného z najstarších priemyselných odvetví – priemyslu stavebných hmôt spolu s ďalším
využitím tzv. moderných nerastov.
Žiadalo by sa dobudovať priemyselnú zónu Juh a priemyselný park v tejto zóne (infraštruktúra,
cyklotrasa, apod.), ako aj zamerať sa na budovanie centier co-workingu ako formy práce zaujímavej
pre mladých podnikateľov.
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Lučenec poskytuje dobré zázemie z hľadiska tvorby nových znalostí a prípravy vysoko
kvalifikovaných ľudských zdrojov. V meste sú zastúpené všetky stupne vzdelávania, od jaslí až po
vysokoškolské štúdium. Výskumná základňa nie je v meste zriadená. Je nutné zintenzívniť
spoluprácu podnikateľského sektora v meste so školami, predovšetkým so strednými, aby
pripravovali mladých ľudí pre potreby priemyslu a služieb v meste. Rovnako je nutná spolupráca so
školami a rodičmi, aby motivovali mladých ľudí zostať študovať na školách v rodnom meste.
Poľnohospodárstvo v regióne ponúka ďalšie možnosti rozvoja zamestnanosti – sú tu priaznivé
podmienky na pestovanie teplomilnejších plodín – či už obilovín, alebo ovocia, zeleniny, kvetov,
tabaku, bioproduktov, apod. Je nutné zabezpečiť celkovú reštrukturalizáciu výrobného procesu a
zabezpečiť plánovanú výrobu jednotlivých komodít podľa potrieb trhu, slovenskom aj susednom
maďarskom. Z celkového počtu podnikateľských subjektov v okrese pôsobí len asi 6 %
v poľnohospodárstve. Bolo by vhodné sa zamerať na podporu rozvoja menších spracovateľských
firiem a remeselníckych dielní s využitím vyžíva kultúrno-historického osobitého potenciálu v oblasti
cestovného ruchu a podporiť aj vznik predajných miest pre takéto produkty (recepcie hotelov
a penziónov, predajničky v centre mesta a pri navštevovaných kultúrnych pamiatkach, kútiky
regionálnych produktov na čerpacích staniciach na výjazdoch/vjazdoch do mesta, ponuka
regionálnych produktov do Maďarska, apod.) ako aj na celkové oživenie agro podnikania a rozvoj
agro turistiky. Ako príklady:
Cestovný ruch – rozvoj kúpeľníctva a Kongresovej a konferenčnej turistiky
Agroturistika
Letná pobytová turistika – veľký počet slnečných a teplých dní
Cykloturistika a poznávanie prírodných a kultúrnych pamiatok
Podrobnejšie zhrnutie k problematike rozvoja CR - viď bod 6 nižšie
Kreatívny priemysel označuje tie časti ekonomiky, ktoré vytvárajú ekonomickú hodnotu na
základe individuálneho tvorivého vkladu či umeleckého nadania. Ide o sektor postavený na
zhodnocovaní duševného vlastníctva, do ktorého možno zaradiť oblasti tvorivej činnosti ako
architektúra, dizajn, film, hudba, ale aj tvorba počítačových hier či reklama.
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Najvyššie mzdy sa dosahujú v poznatkovo intenzívnych odvetviach služieb národného
hospodárstva, ako sú napríklad informačné a komunikačné technológie, výskum a vývoj, komerčné
ekonomické služby (právo, poradenstvo), architektúra, projekcia dizajn, marketing a pod.
MH SR spracovalo Schému na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku Schéma DM 1/2018 (schéma pomoci de minimis). Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na túto
schému na celé obdobie, t. j. roky 2018 – 2020 je 14 000 000 EUR (zdroje ŠR a EÚ) Platnosť schémy
skončí 31. decembra 2020.
Operačný program Výskum a inovácie
Prioritná os 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP
Prioritná os 4 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji
Špecifický cieľ 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
Špecifický cieľ 4.1.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji
Prijímateľom pomoci (ďalej aj „prijímateľ“) je podnik podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o
fungovaní Európskej únie , t. j. každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje
právne postavenie a spôsob financovania.
Prijímateľmi sú fyzické osoby alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka,
ktoré sú registrované na území Slovenskej republiky a vykonávajú podnikateľskú činnosť na území
Slovenskej republiky.
V prípade pomoci poskytovanej prostredníctvom bezplatného poradenstva sú prijímateľmi malé
a stredné podniky, pôsobiace v odvetviach kreatívneho priemyslu, ktoré sú vymedzené nasledovnými
kódmi podľa SK NACE7:
62.01 Počítačové programovanie (okrem tvorby počítačových hier);
71.11 Architektonické činnosti;
73.11 Reklamné agentúry;
74.10 Špecializované dizajnérske činnosti.
V rámci tejto schémy je možné poskytnúť pomoc malým a stredným podnikom na celom území SR.
Slovenská inovačná a energetická agentúra SIEA pripravila štúdiu Možnosti rozvoja kreatívneho
priemyslu na Slovensku:
https://www.siea.sk/materials/files/inovacie/publikacie/publikacia_Moznosti_rozvoja_kreativ
neho_priemyslu_web_SIEA.pdf
Podľa záverov štúdie bude nevyhnutné dobudovať potrebnú infraštruktúru v kreatívnych a coworkingových centrách, implementovať mechanizmy umožňujúce medzi sektorovú spoluprácu a medzi
sektorovú mobilitu, vytvárať predpoklady pre transformáciu lokálnych koncentrácií kreatívnych firiem na
integrované klastre a pripraviť špecializované programy zamerané na rozvoj kreatívneho priemyslu.
Zároveň je nutné vytvoriť podmienky pre efektívnu internacionalizáciu úspešných projektov a
podporovať a aj priamo v školách zaviesť systematické opatrenia zamerané na rozvoj kreativity a
podnikateľských zručností. Pri implementácii navrhovaného systému podpory rozvoja a intenzívnejšie
komerčného zhodnotenia výsledkov kultúrneho a kreatívneho priemyslu bude podľa štúdie zásadné
synchronizovať nastavenie pomoci i jednotlivé kroky Ministerstva hospodárstva SR s Ministerstvom
kultúry SR a s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
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3 Trh práce –

Užšia spolupráca medzi príslušnými
štátnymi kompetentnými inštitúciami
(Úrad práce, VUC,..), školami
a mestom

Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Lučenec výrazne v posledných rokoch poklesla
z 17,53% na konci roku 2015 na 8,99% k 28.2.2019.1, čo je však stále nad celoštátnym priemerom 5,16%
(február 2019). Zásadným ukazovateľom trhu práce je pomer medzi počtom voľných pracovných miest
a počtom uchádzačov o zamestnanie. Ekonomicky aktívne obyvateľstvo v Lučeneckom okrese štatistici
vyčíslili ku koncu februára 2019 na 35 382 obyvateľov a stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie
predstavoval 3 180, čo predstavovalo mieru evidovanej nezamestnanosti 8,99%.

Dlhodobá resp. dobrovoľná nezamestnanosť bola a je stále významným problémom trhu práce
v Lučenci. Tu by sa žiadalo vybudovať užšiu spoluprácu medzi príslušnými štátnymi
kompetentnými inštitúciami (Úrad práce, VUC,..), školami a mestom. Jednoznačne je potrebné
1

https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=855042
https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky/2015.html?page_id=467299

Smart Cities klub, Palisády 1, 811 01 Bratislava, Slovakia
Registrácia: VVS/1-900/90-34852, IČO: 42174775, DIČ : 2022942779
IBAN: SK22 5600 0000 0005 9730 6001

urýchlene nastaviť systém stredoškolského vzdelávania tak, aby ponúkané odbory boli v súlade s
potrebami trhu práce a neprodukovali absolventov s nízkou šancou uplatnenia. Problémom je
nedostatočné finančné ohodnotenie zamestnancov zo strany firiem, ktoré pôsobia v meste.
Priemerná mesačná mzda v okrese Lučenec patrí k najnižším v krajine. Pracovnej sily je ako
v jednom z mála okresov dostatok, avšak majú menej pracovných príležitostí. Domáca kvalifikovaná
pracovná sila z mesta odchádza, kvôli nedostatku uplatnenia a slabého finančného ohodnotenia.

4 Vzdelávanie –
Podporovať užšie prepojenie
potrieb lokálnych zamestnávateľov
so strednými školami

V meste je zastúpená štruktúra školstva na všetkých úrovniach, z hľadiska kapacít postačujúca.
Samotné mesto sa zaoberá hlavne základným vzdelávaním, kde je zriaďovateľom jaslí,
materských škôl a základných škôl. Podporuje aj zriaďovanie súkromných zariadení tohto druhu.
Počet detí je v posledných rokov v týchto zariadeniach stabilizovaný, avšak s dostatočnou rezervou
pre prípadný nárast počtu detí. Počet obyvateľov s úplným stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním
je nad celoslovenským priemerom.
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Čiastočným problémom je kvalita vzdelávacej infraštruktúry. Budovy základných škôl
postupne prechádzajú modernizáciou. V meste je pomerne široká škála možností odborného
vzdelávania na stredných školách, avšak je nutné užšie prepojenie potrieb zamestnávateľov so
strednými školami, aby štruktúra absolventov viac zodpovedala potrebám zamestnávateľov
v meste.

5 – Kvalita života -

Zvyšovať kvalitu bývania a
bezpečnosti v meste (kamerový
systém, verejné osvetlenie)

Dostupnosť bývania (fyzická aj finančná) je jedným zo základných aspektov hodnotenia kvality
života v meste. Domový fond v meste je pomerne zastaraný. Mesto je vlastníkom 307 nájomných
bytov, ich kapacita nie je momentálne postačujúca, ale mesto ju každým rokom navyšuje a dopĺňa. Väčšina
tohto bytového fondu tvoria byty I. kategórie. Mesto sa usiluje využívať rôzne finančné možnosti na

skvalitnenie tejto oblasti.
Mesto má špecifikované adresné sociálne skupiny, ktorým venuje cielenú pozornosť – deti,
mládež, seniori a marginalizovaná komunita. Mesto Lučenec je poskytovateľom nasledovných druhov
sociálnych služieb – opatrovateľská služba, zariadenia ponúkajúce opatrovateľskú službu, denné
centrá pre seniorov, jedáleň, nocľaháreň, materské centrá a kluby mamičiek, Centrum voľného času
Magnet. Seniorom je poskytované široké spektrum služieb, ktoré mesto poskytuje prostredníctvom
svojich organizácií, resp. na základne zmluvných vzťahov.
Aktivity pre deti a mládež sú zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov (zriadenie
Komunitného centra), na prácu s rodinou, podporu voľnočasových aktivít (realizácia výstavby
a obnovy detských ihrísk v centre aj na sídliskách a vo vnútro blokoch je takmer ukončená).
Čo sa týka zdravotníckej starostlivosti, mesto má dostatočnú základnú infraštruktúru a kapacitu na
poskytovanie ambulantnej aj lôžkovej zdravotnej starostlivosti, vrátane pohotovostnej zdravotnej
služby. Mesto každoročne organizuje rôzne športové aktivity pre mládež, rodiny aj seniorov, rovnako
aj pre ostatnú verejnosť.
V oblasti bezpečnosti a znižovania kriminality sa o bezpečnosť starajú zložky polície a mestskej
polície, kde bola zriadená funkcia tzv. preventistu, čo prispieva k poklesu vandalizmu, existencie
drog a požívania alkoholu mladistvými, čo sa javí ako problém hlavne v rómskej komunite.
V problematických mestských častiach je zabezpečené pravidelné hliadkovanie policajnými
zložkami. Bezpečnosť v meste je monitorovaná kamerovým systémom, ktorý je však nutné ešte
dobudovať. V 2013 získalo mesto titul Najzodpovednejšie mesto za koncepčnú stratégiu
presadzovania prevencie, medziiným aj prevencie IT kriminality a za aktívne šírenie osvety v oblasti
nebezpečenstiev moderných technológií.
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Zároveň je k zvýšeniu celkovej bezpečnosti v meste nutné rekonštruovať a zintenzívniť
systém verejného osvetlenia, jednak na komunikáciách a jednak na frekventovaných priechodoch
pre chodcov, s predinštalovaním smart prvkov pre ich využívanie budúcnosti, bez potreby opätovných
veľkých investícií (wifi, merače kvality ovzdušia, merače rôznych ukazovateľov dopravy, potrebných
pre riadenie dopravy v meste, možnosť nabíjania elektromobilov, apod.)

6 – Cestovný ruch a voľný čas –

Zamerať sa na špecifické formy cestovného
ruchu – tie, ktoré prinášajú tvorbu nových
pracovných miest a zvýšenie obratu
z ekonomických aktivít.

Mesto Lučenec má prirodzené kultúrne a prírodné podmienky dosiahnuť úspech v oblasti rozvoja
cestovného ruchu. V blízkosti sa nachádzajú chránené prírodné oblasti, národné prírodné
rezervácie, vodné nádrže, termálne pramene a artézske studne, ako aj hodnotné prírodné
a historicky zaujímavé lokality v okolí mesta (hrady, kaštiele, kultúrne pamiatky priamo v meste,a i.).
Kultúrne, spoločenské a športové vyžitie patrí k základným oblastiam, ktoré robia život v meste
zaujímavým a zatraktívňujú ho. Aktívne prežívanie voľného času vedie nielen k zvýšeniu kvality
života, ale zároveň prospieva aj k znižovaniu kriminality. Ponuka športových a rekreačných aktivít je
v meste zabezpečovaná mestskou príspevkovou organizáciou, pod ktorej správu patria viaceré
športové zariadenia, využívané hlavne žiakmi stredných škôl a detašovaných pracovísk vysokých
škôl, ale aj širokou verejnosťou každého veku. V oblasti kultúry je činná organizácia LUKUS, ktorá je
príspevkovou organizáciou mesta. Organizuje ročne niekoľko desiatok rôznych festivalov, koncertov,
výstav, prehliadok, iných spoločenských akcií, súťaží v oblasti kultúry a pod. Medzi najvýznamnejšie
a veľmi obľúbené podujatia v meste patria Dni mesta Lučenec, Medzinárodný folklórny festival,
Veľkonočný jarmok, Vianočné trhy a Lučenecký jarmok.
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Mesto úspešne už niekoľko rokov realizuje modernizáciu a výstavbu detských ihrísk. Kompletná
renovácia všetkých by mala byť ukončená do konca roku 2019. Žiadalo by sa, aby malo mesto
vypracovanú celkovú koncepciu rozvoja cyklistickej dopravy v meste a v jeho okolí,
v nadväznosti na schválený územný plán rozvoja mesta, vrátane koncepcie rozvoja riešenia statickej
dopravy. Momentálne má mesto vybudované 3 zaujímavé turistické cyklistické náučné chodníky,
vrátane oddychových miest, avšak chýba ich plynulé prepojenie s centrom, resp. časťami mesta.
Nedobudovaná je sieť cyklo chodníkov, prepájajúca jednotlivé časti mesta, slúžiaca pre nemotorový
spôsob prepravy po meste, ako aj na napojenie sa na už existujúce rekreačné a náučné trasy.

Mestu nechýbajú významné dispozície pre rozvoj CR, ale je potrebné sa v spolupráci s celým
regiónom zamerať na špecifické formy cestovného ruchu, ktoré prinášajú tvorbu nových
pracovných miest a zvýšenie obratu z ekonomických aktivít.
Perspektívu rozvoja cestovného ruchu mesta Lučenec je potrebné vnímať predovšetkým v
kontexte širšieho regiónu, bohatého na prírodné danosti a historicko-kultúrne dedičstvo. Rozsah,
rôznorodosť a atraktivita ponuky predstavuje množstvo príležitostí, ale zároveň aj rizík z rozdrobenia
a zneprehľadnenia ponúkaných turistických cieľov ako aj vytvárania rozpoznateľnej značky
destinácie.
Cestovný ruch by v rozvojových stratégiách nemal zostať len v rovine voľnočasového vyžitia a
životného štýlu obyvateľstva, ale mal by dostať pozornosť a podporu jedného z kľúčových
potenciálnych faktorov ekonomického rozvoja mesta i regiónu, tvorby zamestnanosti resp. zdroja
pravidelných či doplnkových príjmov obyvateľov (napr. ubytovanie na súkromí) a malých a stredných
podnikateľov (poľnohospodárstvo, služby).
Samotné mesto Lučenec by sa malo pozicionovať skôr ako východiskový bod s dobrým zázemím
v zmysle infraštruktúry a služieb do okolitého regiónu, než ako samotná cieľová destinácia (výnimku
tvorí segment obchodnej a kongresovej turistiky, resp. cezhraničnej turistiky s Maďarskom). Súčasné
trendy, rozvoj cenovo dostupnej leteckej dopravy, rýchla penetrácia na trh cez internet a nové médiá
na jednej strane vplývajú na rýchly nárast ponuky v segmente krátkodobých návštev mestských
destinácií (city-break), tie sa však týkajú najmä veľkomiest na európskom kontinente. Na druhej
strane zrýchľujúci sa životný štýl vytvára tlak na krátkodobý únik z ruchu veľkomesta a zvýšený dopyt
po zážitkovom relaxačnom programe v ľahko dostupnej vzdialenosti, zameraný buď na pobyt v
prírode, alebo spoznávanie histórie a kultúry, resp. v ich kombinácii. Potenciálny návštevník chce
stále viac hodnoty za svoje peniaze, chce stihnúť za krátkodobý pobyt čo najviac atraktivít a zážitkov.
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Preto je ochotný akceptovať aj väčšie vzdialenosti medzi jednotlivými bodmi záujmu. Vzdialenosť v
km, počet navštívených miest atď. sú závislé od typu zvolenej dopravy a tá potom sekundárne určuje
aj cieľovú skupinu, ktorú je potrebné adresne oslovovať. Iná ponuka oslovuje návštevníkov
prichádzajúcich vlastným autom (karavanom), iná ľudí, ktorí preferujú hromadnú dopravu (vlak,
autobus) a iná cyklo turistov. Typ návštevníkov preferovanej dopravy do veľkej miery určuje aj ním
očakávané typy zážitkov, produktov a služieb.
Nové možnosti rozvoja destinačného manažmentu a marketingu v podmienkach príslušnej
legislatívy (najmä zákon o podpore cestovného ruchu) prinášajú nové impulzy, ale aj čoraz viac
porozumenia jednotlivých subjektov na trhu pre nevyhnutnú spoluprácu v širšom území destinácie.
Oblastná organizácia cestovného ruchu Turistický Novohrad, neskôr rozšírená o Podpoľanie je od
začiatku veľmi aktívna a dnes pôsobí na území okresov Lučenec, Poltár a Veľký Krtíš i v časti okresu
Detva.
Mesto Lučenec by malo vložiť svoju energiu a zdroje a realizovať rozvojové plány v
cestovnom ruchu predovšetkým cez OOCR s dvomi cieľmi:
1. etablovať mesto ako východiskový bod do dobre dostupných častí priľahlého regiónu,
2. urobiť mesto atraktívnou a neobíditeľnou zastávkou pri pobyte v inej časti regiónu.
Pre ďalšie strategické plánovanie odporúčame sústrediť pozornosť na nasledovné kľúčové
oblasti:
 definovať pozicioning mesta Lučenec v kontexte širšej destinácie a nastaviť (dlhodobý)
proces budovania značky (brandingu);
 identifikovať typy produktov (druhov cestovného ruchu) v celom regióne a
prislúchajúcich cieľových skupín a zdrojových trhov; jasne rozdeliť medzi dnes
existujúcimi/dostupnými a potenciálnymi, ktoré je treba dobudovať;
 zreálniť strategické plánovanie v oblasti CR so zameraním na konkrétne a reálne
dosiahnuteľné ciele - radšej menej, ale v potrebnej kvalite a istote realizácie (strategický
dokument na roky 2013-2020 by bolo dobré v tomto zmysle aktualizovať);
 propagáciu a komunikáciu realizovať cez obraz širokej ponuky v celej destinácii (územie
OOCR) a sústrediť sa na 2-3 najatraktívnejšie typy produktov, čo umožní začať
vytvárať konzistentný obraz o destinácií (značke) a cielenejšie oslovovať
najpotenciálnejšie cieľové skupiny. Sústrediť sa na finančne dostupné komunikačné
nástroje - kvalitná spoločná internetová platforma cez web a sociálne siete oblastnej
organizácie CR, príp. FB mesta s využitím aktuálnosti návštevy pri významných
podujatiach nadregionálneho významu;
 rozširovanie služieb a zvyšovanie ich kvality ovplyvňovať cez systémové opatrenia,
nielen podporou niekoľkých atraktivít – t.j. zamerať sa na výchovu už od najmladšej
generácie a osvetu u obyvateľstva zamerať na uvedomenie si potenciálu CR pre
ekonomický rozvoj a zvyšovanie životnej úrovne (lokálpatriotizmus), vytvárať podporné
podmienky komplexne v celom regióne pre malých podnikateľov, poskytnúť im
marketingovú a propagačnú podporu cez nástroje OOCR;
 využiť aktuálnu marketingovú ofenzívu novozavedených dovolenkových poukážok na
spropagovanie top produktov a snažiť sa zaujať pozornosť v spomenutých cieľových
skupinách, ktoré sa vďaka tomuto nástroju stávajú osloviteľnými.
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7 – Životné prostredie –
Zamerať sa na rekonštrukciu a modernizáciu
systému verejného osvetlenia, na obnovu
a rozširovanie mestskej zelene, na zvýšenie
energetickej účinnosti mestskej infraštruktúry

Kvalita životného prostredia vplýva nielen na atraktívnosť života v meste, ale aj na jeho
udržateľnosť a vývoj, ktorý v súčasnosti najviac ovplyvňuje narastajúca intenzita dopravy, nároky
človeka na využívanie životného prostredia a rastúce extrémy počasia vplyvom meniacej sa globálnej
klímy. Kvalita životného prostredia v Lučenci sa za posledné obdobie výrazne zlepšila, čo je
dôsledkom úrovne krajinnej a urbánnej zelene, ako aj snahy mesta o obnovu a rozširovanie
mestskej zelene.
Intenzita dopravy sa v meste zvyšuje, čo je momentálne v meste akútnym problémom,
prispievajúcim k znečisťovaniu životného prostredia, predovšetkým ovzdušia. Napriek tomu by malo
mesto vhodnými včasnými opatreniami myslieť na zamedzenie zvyšovania znečistenia ovzdušia,
výskytu povodní alebo dlhotrvajúceho sucha a zároveň sa zamerať na znižovanie energetickej
náročnosti mestskej infraštruktúry (hlavne v objektoch vo vlastníctve mesta), nárastu hladiny hluku
a prašnosti v meste, zamerať sa na podporu a rozvoj nemotorovej dopravy, zvyšovať podiel
využívania energie získanej z alternatívnych zdrojov (slnečná energia, veterná, geotermálna energia,
biomasa, apod.). Moderné verejné osvetlenie môže byť vybavené meračmi kvality ovzdušia, hluku,
intenzity dopravy. Pomocou týchto údajov vie potom mesto kvalifikovane pristupovať k riadeniu
všetkých druhov dopravy. V súčasnosti mesto venuje najviac pozornosti obnove cestných
komunikácií, chodníkov, verejných priestorov a rekreačných území, ako aj odpadom, kde začala
modernizácia systému zberu a triedenia komunálneho odpadu. Úsilie treba naďalej venovať
environmentálnemu vzdelávaniu a zvyšovaniu povedomia občanov (od detí až po seniorov) s cieľom
neustále zvyšovať podiel vyseparovaných odpadov (hoci za posledný rok dosiahla úroveň
separovania komunálneho odpadu cca 50% a v príprave je projekt zberu a spracovanie kuchynského
odpadu z domácností). Plánované dlhodobé ciele na rozvoj mestskej zelene nedosahujú optimálnu
úroveň, rovnako aj opatrenia na zamedzenie vplyvov zmeny klímy (prívalové dažde, letné horúčavy).
Z pohľadu životného prostredia ako aj celkovej bezpečnosti v meste má veľký
význam modernizácia už rekonštruovaného systému verejného osvetlenia tak, aby naďalej
bolo možné znížiť náklady na jeho prevádzku a údržbu, a zároveň aby sa tak dosiahlo zvýšenie
bezpečnosti na cestných komunikáciách a priechodoch pre chodcov. Vzhľadom na nastupujúce
horúce letá v posledných rokoch, ako aj fakt, že Lučenec je jedným z najteplejších okresov
Slovenska, je potrebné začať riešiť aj chýbajúce vodozádržné opatrenia a regenerovať a neustále
dopĺňať mestskú zeleň, aby v letných mesiacoch nedochádzalo k prehrievaniu mesta.
K využívaniu geotermálnej energie mesto nemá spracovaný konkrétny plán. Termálne pramene
v meste aj okolí sa využívajú na rekreáciu. Energetickú koncepciu mesto nemá spracovanú, len
Koncepciu rozvoja tepelného hospodárstva mesta Lučenec z roku 2012. Bolo by ju potrebné
aktualizovať a zahrnúť do nej aj spôsoby využívania obnoviteľných zdrojov energie.
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8 – Doprava –
Realizácia navrhnutého riešenia statickej
dopravy, rozvoj verejnej hromadnej a
cyklistickej dopravy v meste a okolí
Statická doprava (parkovanie a odstavovanie vozidiel) je momentálne dosť vážnym problémom
mesta. Parkovanie je v meste čiastočne spoplatnené. Systém parkovania zabezpečuje príspevková
organizácia. Parkovanie je možné jednak na základe zakúpených parkovacích kariet, ktoré je možné
zakúpiť len v sídle uvedenej spoločnosti, jednak aj formou parkovacích automatov. Zavedenie platby
parkovného pomocou SMS by zjednodušilo prístup k tejto službe. Nedostatok parkovacích miest je
problémom nielen v centre, ale aj na sídliskách. Obyvatelia však stále viac preferujú cesty autom pred
využívaním MHD, hoci mesto zakúpilo nové moderné a komfortne vybavené autobusy a žiaci do 15
rokov a seniori majú mestskú dopravu zdarma. V meste je v prevádzke 8 liniek MHD.
Ďalšie zatraktívňovanie verejnej hromadnej dopravy a skoré dobudovanie infraštruktúry pre
cyklodopravu a chodcov by pomohlo riešiť akútne dopravné problémy, s ktorými zápasí už väčšina
slovenských miest. Osveta a vzdelávanie občanov v tejto oblasti zohráva rovnako dôležitú úlohu.
Mesto už začalo s výstavbou cyklotrás, avšak ich intenzívne budovanie zaostáva za reálnymi
potrebami. Mesto Lučenec má výhodné prírodné podmienky na rozvoj cyklistickej dopravy, ktorej
dobudovanie by mohlo v budúcnosti zlepšiť situáciu nielen v doprave aj v životnom prostredí
a cestovnom ruchu a zároveň prispieť k lepšej fyzickej kondícii a zdraviu všetkých vekových skupín.
Mesto by mohlo zvážiť spracovanie publikácie resp. vytvorenie elektronickej aplikácie pre
mobilné telefóny so zoznamom prírodných krás a zaujímavostí v okolí Lučenca, s vyznačením
zaujímavých náučných chodníkov a trás pre rekreačne zdatných cyklistov a s nízkou frekvenciou
cestnej dopravy, čím by mohlo zvýšiť záujem o vybudované 3 turistické cyklistické náučné chodníky
a ich okolie nielen u domácich, ale aj u návštevníkov mesta. Aplikácia resp. publikácia by mohla
rovnako ponúkať aj zaujímavé prechádzky alebo pešie túry po meste aj okolí, s upozornením
náročnosti ( pre rodiny s deťmi, pre seniorov, pre zdatných chodcov, apod.). Doplnená by mohla byť
aj o informáciu o cyklo buse aj o novo zriadenej ski busovej linke, prepájajúcej štyri regióny v dvoch
štátov so štyrmi atraktívnymi lyžiarskymi strediskami (Salgótarján, Novohrad, Podpoľanie
a Horehronie), resp. aj o bežkárskych tratiach a iných možnostiach zimných aktivít, ak sú v okolí také
možnosti. Po dobudovaní cyklotrás, prepájajúcich jednotlivé časti mesta, možno aplikáciu doplniť
o možnosť naplánovania si najkratšej, najrýchlejšej a bezpečnej trasy z miesta A do miesta B,
možnosti zaparkovania bicyklov, stanice „rýchlej pomoci“ pre pokazený bicykel a podobne.
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