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G NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA
SO SOCIÁLNOU INFRAŠTRUKTÚROU, VÝROBY A REKREÁCIE
G.1 DOMOVÝ A BYTOVÝ FOND

G.1.1 RETROSPEKTÍVNY VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV, BYTOV A DOMOV V MESTE
PARTIZÁNSKE
V Partizánskom sa počet obyvateľov, trvale obývaných bytov, domov a obložnosti od roku 1869 vyvíjal
nasledovne:
Tabuľka G.1.1

Retrospektívny vývoj počtu obyvateľov, domov, bytov a obložnosti v meste Partizánske v r. 18692011

rok

počet
obyvateľov

počet trvale
obývaných bytov

počet trvale
obývaných domov

počet obyv. / byt
(obložnosť)

SĽ 1869 (31.12.)
SĽ 1880 (31.12.)
SĽ 1890 (31.12.)
SĽ 1900 (31.12.)
SĽ 1910 (31.12.)
SĽ 1921 (15.2.)
SĽ 1930 (1.12.)
SĽ 1950 (1.3.)
SĽ 1961 (1.3.)
SĽDB 1970 (1.12.)
SĽDB 1980 (1.11.)
SĽDB 1991 (3.3.)
SODB 2001 (26.5.)
SODB 2011 (21.5.)

1 264
1 358
1 552
1 713
1 829
1 956
2 078
8 853
10 101
14 539
21 639
25 099
24 907
24 115

3 553
6 088
7 853
8 188
8 485

144
140
198
194
231
322
740
966
1 353
2 233
2 473
2 519
2 450

4,09
3,55
3,20
3,04
2,84

Zdroj:

Retrospektivní lexikon obcí ČSSR 1850-1970, Federální statistický úřad
Historický lexikón obcí Slovenskej republiky 1970-2001, ŠÚ SR
r. 2011 – SODB 2011, ŠÚ SR

V r. 1991 (v súčasnej územnej štruktúre) trvale žilo v Partizánskom 25 099 obyvateľov a bolo tu 2 473
trvale obývaných domov a 7 853 trvale obývaných bytov. Obložnosť (počet obyv./1 trvale obývaný byt)
dosahovala hodnotu 3,20 obyv./byt.
V r. 2001 bolo v Partizánskom 2 780 domov a 8 743 bytov. Trvale obývaných domov bolo 2 519, z toho
2 008 domov (79,7 %) tvorili rodinné domy (RD), 475 t.j. 18,9 % bytové domy (BD) a 36 domov (1,4 %)
bolo v ostatných budovách (OB). Trvale obývaných bytov bolo 8 188 (93,7 % z celkového počtu bytov),
z toho v rodinných domoch sa nachádzalo 2 013 trvale obývaných bytov (24,6 %), v bytových domoch
6 089 (74,4 %) a v ostatných budovách 86 (1,0 %) trvale obývaných bytov. Neobývaných domov
bolo v r. 2001 261 (251 rodinné domy, 10 ostatné budovy), z toho na rekreáciu bolo určených 8 domov.
Priemerný vek domu bol 37 rokov. Neobývaných bytov bolo 555 (z toho 266 v RD, 274 v BD
a 15 v OB), z toho určených na rekreáciu 10. Počet obyvateľov na 1 trvale obývaný byt (obložnosť)
v r. 2001 bol 3,04 obyv./trvale obývaný byt.
Podľa Sčítania obyvateľov, domov a bytov k 21.5. 2011 sa v Partizánskom nachádzalo 9 025 bytov
(z toho 8 485 bytov bolo obývaných (94,0 %), 471 neobývaných (5,2 %) a 69 bytov (0,8 %) bolo
s nezistenou obývanosťou) a 2 645 domov (z toho 2 450 domov bolo obývaných (92,6 %), 192
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neobývaných (7,3 %) a 3 domy boli s nezistenou obývanosťou (0,1 %)). 2 080 obývaných bytov bolo
umiestnených v rodinných domoch a 6 243 obývaných bytov bolo v bytových domoch. Z uvedeného
vyplýva, že v meste Partizánske má výraznú dominanciu zastúpenie bytov v bytových domoch.
Pri počte obyvateľov 24 115 (SODB 2011) predstavovala obložnosť bytov v roku 2011 cca 2,84
obyv./1 trvale obývaný byt.
Graf G.1.1

Retrospektívny vývoj trvale obývaných bytov, domov a obložnosti v meste Partizánske v r. 19702011
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Tabuľka G.1.2-1

Domy podľa obývanosti v meste Partizánske v r. 2011

obývané
abs.
%
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Zdroj: SODB 2011, ŠÚ SR
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Základný prehľad neobývaných domov v meste Partizánske v r. 2011
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Obývané domy podľa typu domu v meste Partizánske v r. 2011 – podrobný prehľad

rodinný dom dvojdom

Tabuľka G.1.2-4

rodinný dom samostatný

obložnosť

G.1.2 DOMOVÝ FOND PODĽA SODB 2011
Údaje o domoch a bytoch v Slovenskej republike sa zisťovali spolu s údajmi o obyvateľoch.
Rozhodujúcim okamihom Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 bola polnoc z piatka 20. mája 2011
na sobotu 21. mája 2011.
Predmetom sčítania domov boli všetky budovy určené na bývanie (vrátane neobývaných budov)
označené súpisným číslom a ďalšie objekty, v ktorých niekto býval alebo v nich v rozhodujúcom
okamihu sčítania prenocoval, okrem zastupiteľských úradov cudzích štátov.
V nasledujúcich tabuľkových prehľadoch je uvedená základná charakteristika domového fondu v meste
Partizánske podľa výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011.
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Tabuľka G.1.2-3
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Základné údaje o domovom a bytovom fonde podľa základných sídelných jednotiek mesta Partizánske
zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 nie sú doposiaľ k dispozícii.

spolu

podľa typu
spolu
z toho
spolu
rodinné bytové
domy
domy
2 645 2 450 1 925
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0,00
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Zdroj: SODB 2011, ŠÚ SR
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Tabuľka G.1.2-2
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Zdroj: SODB 2011, ŠÚ SR

Tabuľka G.1.2-5

Obývané domy podľa formy vlastníctva v meste Partizánske v r. 2011 – podrobný prehľad

nezistená

fyzická
osoba

štát

obec

104
4,2

1 950
79,6

8
0,3

43
1,8

iná právnická
cirkev
osoba
19
0,8

3
0,1

kombinácia
vlastníkov

bytové
družstvo

iné
vlastníctvo

spolu

294
12,0

10
0,4

19
0,8

2 450
100,0

Zdroj: SODB 2011, ŠÚ SR
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Tabuľka G.1.2-6

nezistené

Obývané domy podľa obdobia výstavby v meste Partizánske v r. 2011 – podrobný prehľad

pred rokom 19191919
1945

188
7,7

20
0,8
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9,2
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19912000

20012005

20062009
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21,3
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5,3
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1,5
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Základný prehľad bytov v meste Partizánske v r. 2011 (1)

Byty
obývané

2010 a
spolu
neskôr
3
0,1

2 450
100,0

Zdroj: SODB 2011, ŠÚ SR

Tabuľka G.1.2-7

Tabuľka G.1.3-2

spolu

spolu

Nebývané domy podľa dôvodu neobývanosti v meste Partizánske v r. 2011
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1
7
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0,5
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Tabuľka G.1.3-3
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Neobývané domy podľa obdobia výstavby v meste Partizánske v r. 2011
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Základný prehľad bytov v meste Partizánske v r. 2011 (2)
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Zdroj: SODB 2011, ŠÚ SR

Tabuľka G.1.2-8
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G.1.3 BYTOVÝ FOND PODĽA SODB 2011
Pri Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2011 sa za byty na účely sčítania považovali obytné miestnosti
alebo ich súbory s príslušenstvom usporiadané do funkčných celkov s vlastným uzavretím, ktoré
boli určené na trvalé bývanie.
Povinnosť poskytnúť údaje o bytoch sa vzťahovala na vlastníkov bytov alebo správcov bytov,
alebo nájomcov, alebo podnájomníkov.
V nasledujúcich tabuľkových prehľadoch je uvedená základná charakteristika bytového fondu v meste
Partizánske podľa výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011.
Tabuľka G.1.3-1

spolu
9 025

Tabuľka G.1.3-4

nezistená
332
3,9

Obývané byty podľa formy vlastníctva v meste Partizánske v r. 2011 – podrobný prehľad
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Zdroj: SODB 2011, ŠÚ SR

Byty podľa obývanosti v meste Partizánske v r. 2011
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Zdroj: SODB 2011, ŠÚ SR
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Tabuľka G.1.3-5

1
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2

Obývané byty podľa počtu obytných miestností v meste Partizánske v r. 2011 – podrobný prehľad
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Zdroj: SODB 2011, ŠÚ SR
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Obývané byty podľa typu kúrenia v meste Partizánske v r. 2011 – podrobný prehľad

338
4,0

samostatné
vykurovacie
teleso
626
7,4

G.1.4 NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA PO ROKU 2011

iný

bez
kúrenia

spolu

78
0,9

8
0,1

8 485
100,0

Prehľad o prírastkoch a úbytkoch bytov v meste Partizánske v období r. 2011-2013 poskytuje
nasledujúca tabuľka:
Tabuľka G.1.4-1

Priebeh výstavby bytov v meste Partizánske v r. 2011-2013

nezistené

Obývané byty podľa zdroja na vykurovanie v meste Partizánske v r. 2011 – podrobný prehľad

plyn elektrina

915
10,8

5 933
69,9

113
1,3

kvapalné
palivo

pevné
palivo

solárna
energia

105
1,2

766
9,0

6
0,1

iný žiadny

spolu

584
6,9

8 485
100,0

63
0,7

rok

Zdroj: SODB 2011, ŠÚ SR
Tabuľka G.1.3-8

neobývaný
z dôvodu
zmeny
vlastníka
129
27,4

Nebývané byty podľa dôvodu neobývanosti v meste Partizánske v r. 2011

neobývaný,
neobývaný
neobývaný, neobývaný, neobývaný
neobývaný
určený
v dedičskom
uvoľnený
nespôsobilý
po
z iných
na
alebo súdnom
na prestavbu na bývanie kolaudácii
dôvodov
rekreáciu
konaní
29
40
24
2
23
224
6,2
8,5
5,1
0,4
4,9
47,6

spolu
471
100,0

v byte zo
spoločného
zdroja

v byte z
vlastného
zdroja

mimo bytu

bez vodovodu

mobilný telefón

osobný počítač/
notebook

1 099

543

1 792

72

4

6

1 536

980

na internet

120+

414

podľa
pripojenia
na pevnú
telefónnu linku

81- 120

14

osobné auto

40-80

2 080

z toho

podľa vybavenosti
domácností

<40

spolu

Obývané byty v rodinných domoch
podľa zásobovania vodou
(vodovod)

13
22
16

14
20
9

0
3
0

0
0
0

38
41
48

úbytok bytov

spolu

z toho
asanáciou

0
0
1

0
0
1

V období 2011-2013 (po SODB 2011) bol úbytok bytov v meste Partizánske zaznamenaný
len v r. 2013, kedy asanáciou ubudol 1 byt. V ostatných rokoch nedošlo k úbytku bytov.
Celkovo bolo v sledovanom období dokončených spolu 43 bytov, z toho prestavbou, nadstavbou
alebo prístavbou boli dokončené 3.

Obývané byty v rodinných domoch v meste Partizánske v r. 2011 – základný prehľad

podľa celkovej
podlahovej plochy
bytu v m2
z toho

39
39
41

počet
dokončené byty
z toho

Zdroj: ŠÚ SR - Pracovisko ŠÚ SR v Trenčíne, 2014

Zdroj: SODB 2011, ŠÚ SR
Tabuľka G.1.3-8

2011
2012
2013

začaté byty v priebehu
sledovaného obdobia

Tabuľka G.1.3-7

rozostavané byty k 1.1.

Zdroj: SODB 2011, ŠÚ SR

rozostavané byty ku
koncu sledovaného
obdobia

etážové
kúrenie

v nebytových
budovách

706
8,3

ústredné
kúrenie
lokálne
1 844
21,7

prestavbou,
nadstavbou,
prístavbou

ústredné
kúrenie
diaľkové
4 885
57,6

nezistený

spolu v priebehu
sledovaného
obdobia

Tabuľka G.1.3-6

1 099 1 123 931

Veľkostná skladba dokončených bytov (skladba podľa počtu obytných miestností) v r. 2011-2013
je uvedená v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka G.1.4-2

Dokončené byty v meste Partizánske k 31.12. 2011-2013

v tom

rok

počet
dokončených
bytov

1-izbové
a garsónky

2-izbové

3-izbové

4-izbové

5a
viacizbové

2011
2012
2013

14
20
9

0
0
0

0
0
0

1
1
2

8
10
4

5
9
3

Zdroj: ŠÚ SR - Pracovisko ŠÚ SR v Trenčíne, 2014

Zdroj: SODB 2011, ŠÚ SR

bez
vodovodu

5 913

53

30

2

Zdroj: SODB 2011, ŠÚ SR

na internet

mimo
bytu

29

na pevnú
telefónnu linku

v byte z
vlastného
zdroja

1 600

osobné auto

v byte zo
spoločného
zdroja

3 911

podľa
pripojenia

osobný
počítač/
notebook

120+

673

G.1.5 NÁVRH ROZVOJA BYTOVÉHO FONDU V MESTE PARTIZÁNSKE VZHĽADOM NA PLOCHY
PRE NOVÚ BYTOVÚ VÝSTAVBU

mobilný telefón

81- 120

Obývané byty v bytových domoch
podľa celkovej
podľa zásobovania
podľa vybavenosti
podlahovej plochy bytu
vodou
domácností
v m2
(vodovod)
z toho
z toho
40-80

6 243

Obývané byty v bytových domoch v meste Partizánske v r. 2011 – základný prehľad

<40

spolu

Tabuľka G.1.3-9

4 987

3 069

2 656

2 600

3 112

V ÚPN mesta Partizánske – návrh navrhujeme nové plochy na výstavbu b.j. v rodinných a bytových
domoch k dvom časovým obdobiam – do r. 2020 (návrh) a do r. 2030 (výhľad).
V období do r. 2020 nová bytová výstavba v rozsahu 1 711 bytov sa predpokladá uskutočniť z cca 65 %
formou hromadnej bytovej výstavby (HBV, 1 115 bytov) a z cca 35 % formou individuálnej bytovej
výstavby (IBV, 596 bytov).
Byty postavené formou HBV by sa mali lokalizovať v urbanistických obvodoch UO 22 Šípok (742 b.j.),
UO 09 Luhy (281 b.j.) a UO 05 Šimonovany (92 b.j.). V ostatných urbanistických obvodoch novú bytovú
výstavbu formou HBV nenavrhujeme.
Byty postavené formou IBV by sa mali lokalizovať najmä v urbanistickom obvode UO 18 Veľké Bielice
(203 b.j.), ďalej v UO 22 Šípok (90 b.j.), UO 05 Šimonovany (89 b.j.), UO 17 Malé Bielice (88 b.j.),
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UO 19 Návojovce (85 b.j.), v UO 12 Pri Nitrici (27 b.j.) a UO 23 Lány (14 b.j.). V ostatných
urbanistických obvodoch novú bytovú výstavbu formou IBV neuvažujeme.
V r. 2020-2030 sa nová bytová výstavba v rozsahu 309 bytov predpokladá formou IBV. Byty by sa mali
lokalizovať v UO 18 Veľké Bielice (110 b.j.), UO 05 Šimonovany (101 b.j.) a v UO 17 Malé Bielice
(98 b.j.). V ostatných urbanistických obvodoch novú bytovú výstavbu formou IBV neuvažujeme.
Na novonavrhovaných plochách pre novú bytovú výstavbu uvažuje ÚPN mesta Partizánske – návrh
s nasledujúcim prírastkom bytových jednotiek a obyvateľov:
Tabuľka G.1.5-1

Navrhované prírastky bytových jednotiek (b.j.) a obyvateľov na novonavrhovaných disponibilných
plochách pre novú bytovú výstavbu – návrh

mestská časť/urbanistický obvod
číslo

názov

nová bytová výstavba - NÁVRH
IBV - počet b.j.

IBV - počet obyv.

HBV - počet b.j.

HBV - počet obyv.

návrh

návrh

návrh

návrh

počet
b.j.
NÁVRH

počet
obyvateľov
NÁVRH

Tabuľka G.1.5-2

Navrhované prírastky bytových jednotiek (b.j.) a obyvateľov na novonavrhovaných disponibilných
plochách pre novú bytovú výstavbu – výhľad

mestská časť/urbanistický obvod
číslo

názov

nová bytová výstavba - VÝHĽAD
IBV - počet b.j.

IBV - počet obyv.

HBV - počet b.j.

výhľad

výhľad

výhľad

HBV - počet obyv.
výhľad

počet
b.j.
VÝHĽAD

počet
obyvateľov
VÝHĽAD

počet
b.j.
NÁVRH+VÝHĽAD

počet
obyvateľov
NÁVRH+VÝHĽAD

MČ 01

1. Malé Bielice

98

293

0

0

98

293

186

558

UO 17

Malé Bielice

98

293

0

0

98

293

186

558

MČ 02

2. Návojovce

0

0

0

0

0

0

85

256

UO 19

Návojovce

0

0

0

0

0

0

85

256
3 764

MČ 03

101

303

0

0

101

303

1 436

UO 01

3. Partizánske
Partizánske - stred

0

0

0

0

0

0

0

0

UO 02

Stará kolónia

0

0

0

0

0

0

0

0

UO 03

Štrkovisko

0

0

0

0

0

0

0

0

UO 04

Pri Šimonovanoch

0

0

0

0

0

0

0

0

UO 05

Šimonovany

101

303

0

0

101

303

282

814

UO 08

Pri štadióne

0

0

0

0

0

0

0

0

281

701

MČ 01

1. Malé Bielice

88

265

0

0

88

265

UO 09

Luhy

0

0

0

0

0

0

UO 17

Malé Bielice

88

265

0

0

88

265

UO 11

Priemyselný obvod

0

0

0

0

0

0

0

0

UO 12

Pri Nitrici

0

0

0

0

0

0

27

81
2 126

MČ 02

2. Návojovce

85

256

0

0

85

256

UO 22

Šípok

0

0

0

0

0

0

832

UO 19

Návojovce

85

256

0

0

85

256

UO 21

Salaš

0

0

0

0

0

0

0

0

220

675

1 115

2 786

1 335

3 461

UO 23

Lány

0

0

0

0

0

0

14

42

MČ 03

3. Partizánske

UO 01

Partizánske - stred

0

0

0

0

0

0

UO 02

Stará kolónia

0

0

0

0

0

0

UO 03

Štrkovisko

0

0

0

0

0

0

UO 04

Pri Šimonovanoch

0

0

0

0

0

0

UO 05

Šimonovany

89

281

92

230

181

511

UO 08

Pri štadióne

0

0

0

0

0

0

UO 09

Luhy

0

0

281

701

281

701

UO 11

Priemyselný obvod

0

0

0

0

0

0

UO 12

Pri Nitrici

27

81

0

0

27

81

UO 22

Šípok

90

271

742

1 855

832

2 126

UO 21

Salaš

0

0

0

0

0

0

UO 23

Lány

14

42

0

0

14

42

596

0

0

203

596

MČ 04

4. Veľké Bielice

203

UO 18

Veľké Bielice

203

596

0

0

203

596

mesto Partizánske spolu

596

1 792

1 115

2 786

1 711

4 578

MČ 04

4. Veľké Bielice

110

331

0

0

110

331

313

927

UO 18

Veľké Bielice

110

331

0

0

110

331

313

927

mesto Partizánske spolu

309

927

0

0

309

927

2 020

5 505

Zdroj: AUREX spol. s r.o., 2014
Pozn.: IBV – individuálna bytová výstavba
HBV – hromadná bytová výstavba
b.j. – bytová jednotka
obyv. – obyvateľ

ÚPN mesta Partizánske navrhuje do r. 2020 nové plochy na výstavbu 1 711 b.j. (z toho 596 b.j. formou
IBV a 1 115 b.j. formou HBV), čo predstavuje plochy pre cca 4 578 obyvateľov. Do r. 2030 navrhuje
ÚPN mesta Partizánske nové plochy na výstavbu 309 b.j. (všetky formou IBV), čo predstavuje plochy
pre cca 927 obyvateľov.

Zdroj: AUREX spol. s r.o., 2014
Pozn.: IBV – individuálna bytová výstavba
HBV – hromadná bytová výstavba
b.j. – bytová jednotka
obyv. – obyvateľ
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G.2 OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
Zariadenia občianskej vybavenosti reprezentujú zariadenia celomestského a nadmestského významu,
so zastúpením školstva, zdravotníctva a sociálnych služieb, kultúry a osvety, telesnej kultúry/športu,
verejnej administratívy a správy, bankovníctva, finančníctva a poisťovníctva, ako aj komerčnej
vybavenosti.
Pre bývajúce obyvateľstvo poskytuje územie mesta diverzifikovanú štruktúru vybavenostných zariadení
lokálneho významu, a to v oblasti školskej výchovy a vzdelávania, základnej zdravotnej starostlivosti,
sociálnej starostlivosti a služieb, ako aj duševnej a telesnej kultúry, ktorými sú zabezpečované
podmienky pre uspokojovanie potrieb v oblasti základnej obsluhy.
Vybavenie obchodno-obslužného charakteru plní prioritne funkciu priamej obsluhy a zabezpečovanie
potrieb týmito zariadeniami pre obyvateľstvo bývajúce priamo v danej lokalite. V centrálnej polohe
mesta, v ťažiskových dopravných uzloch a v priestoroch s vysokou frekvenciou pohybu obyvateľstva,
sa obchodno-obslužné vybavenie zapája do systému obsluhy celomestského až nadmestského
významu.
ÚPN mesta Partizánske uvažuje s výhľadovou veľkosťou mesta v r. 2020 pre cca 28 300 obyvateľov
a k r. 2030 s cca 29 200 obyvateľmi. Potenciál navrhovaných funkčných plôch pre vybudovanie
zariadení občianskej vybavenosti umožní pokrytie potrieb výhľadového počtu obyvateľov k r. 2020
aj 2030. Súčasne vytvorí možnosti saturovania potrieb obyvateľov spádového územia mesta
na zariadenia vyššej vybavenosti.

Adresa

Druh školy

Vyučovací
jazyk

Počet
tried

Počet
detí

Počet
pedagógov

Materská škola
Malinovského 1159/27

MŠ celodenná
starostlivosť

slovenský

5

97

10

Materská škola
Obuvnícka 435/30

MŠ celodenná
starostlivosť

slovenský

6

137

12

Materská škola
Topoľová 71

MŠ celodenná
starostlivosť

slovenský

3

64

6

Materská škola pri ZŠ
Veľká okružná 1293/85

MŠ pri základnej
škole

slovenský

3

61

7

spolu

-

-

27

567

55

Zdroj: CVTI SR, 2014

Od r. 2000 klesol počet detí navštevujúcich materské školy zo 742 na 567 a počet tried sa znížil o 7
na súčasných 27.
Súčasťou MŠ na Malinovského ul. je aj bazén a sauna, ktoré využívajú deti z mestských materských
a základných škôl, ale i materské školy z ostatných obcí okresu Partizánske.
V Materskej škole pri ZŠ na ul. Veľká okružná 1293/85, ktorej zriaďovateľom je Mesto Partizánske,
je zriadená 1 špeciálna trieda pre deti s mentálnym postihom. K 15.9. 2013 ju navštevovalo 7 detí
a o pedagogický vývoj sa starali 2 učitelia s kvalifikáciou zo špeciálnej pedagogiky.
Podľa podkladov CVTI SR sa v Partizánskom nenachádza žiadna špeciálna materská škola.
Súčasná lokalizácia materských škôl sleduje približne väzbu na obytné územie (UO Luhy I a Luhy II,
sídlisko Šípok, Partizánske – Stred a UO Štrkovec, UO Veľké Bielice), okrem pridružených obcí
(Návojovce, Malé Bielice). Vo výhľadovom období bude vhodné tento stav udržať, prípadne rozšíriť sieť
týchto zariadení aj do pridružených obcí s ohľadom na rastúcu potrebu obyvateľov.

G.2.1 NEKOMERČNÁ VYBAVENOSŤ
G.2.1.1 Školstvo
V meste Partizánske sú vytvorené podmienky pre komplexné vzdelávanie detí a mládeže od systému
predprimárneho po ucelené stredné vzdelanie, čiastočne aj po vysokoškolské vzdelanie
(prostredníctvom detašovaného pracoviska súkromnej vysokej školy), s doplnkovými školskými
výchovno-vzdelávacími zariadeniami, školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie
a školskými účelovými zariadeniami.
Štatistické informácie o jednotlivých školách a školských zariadeniach v meste Partizánske za príslušný
školský rok preberáme z publikácií Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
so sídlom v Bratislave, ktoré je národným informačným centrom a špecializovanou vedeckou verejnou
knižnicou Slovenskej republiky zameranou na technické odbory a vybrané oblasti prírodných,
ekonomických a humanitných vied.
Mesto Partizánske spravuje 6 materských škôl s vyučovacím jazykom slovenským s celodennou
starostlivosťou. Celkovo bolo v týchto školách zriadených v školskom roku 2013/2014 (stav
k 15.9. 2013) 27 tried, ktoré navštevuje 567 detí. O pedagogický a psychický vývoj detí sa stará 55
pedagogických pracovníkov. Na jednu triedu pripadá 21,0 detí a na jedného pedagóga pripadá 10,3
detí. Kapacita v zariadeniach MŠ sa javí ako postačujúca.
Zoznam materských škôl v meste Partizánske je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka G.2.1.1-1 Materské školy v meste Partizánske v šk. r. 2013/2014 (stav k 15.9. 2013)

Adresa

Druh školy

Vyučovací
jazyk

Počet
tried

Počet
detí

Počet
pedagógov

Materská škola
Makarenkova 814/28

MŠ celodenná
starostlivosť

slovenský

5

108

10

Materská škola
Malá okružná 1039/50

MŠ celodenná
starostlivosť

slovenský

5

100

10

Z analýzy vekovej skupiny detí predškolského veku navštevujúcich materské školy k počtu obyvateľov
mesta Partizánske vyplýva, že v súčasnosti pripadá na 1 000 obyvateľov cca 23,9 detí v materských
školách. Podľa demografických prognóz celkový počet detí v materských školách bude mať klesajúci
trend.
K r. 2020 sa predpokladá nárast počtu obyvateľov o cca 4 591 osôb a k r. 2030 o cca 5 491 osôb
v porovnaní s r. 2013, z čoho vyvstáva potreba vytvorenia približne 110 resp. 131 nových miest
v materských školách. Pri zachovaní súčasného počtu detí v jednej triede to znamená nárast o približne
5 tried do r. 2020 a 6 tried do r. 2030.
Základné vzdelanie na území mesta Partizánske je zabezpečené v 5 základných plneorganizovaných
školách s vyučovacím jazykom slovenským, ktoré majú právnu subjektivitu a v právnych vzťahoch
rozhodujú a vystupujú samostatne. Z nich jedna je základná škola s materskou školou. Zriaďovateľom
všetkých piatich škôl je Mesto Partizánske.
Celkovo bolo zriadených v týchto základných školách v šk. r. 2013/2014 (stav k 15.9. 2013) 91 tried,
ktoré navštevuje 1 718 žiakov. Z toho 41 tried 1.-4. ročníka navštevuje 758 žiakov a 50 tried 5.-9.
ročníka 960 žiakov. Celkový počet pracovných miest pre pedagogických pracovníkov v šk. r. 2013/2014
predstavuje 143 miest. Na jednu triedu pripadá 18,9 žiakov a na jedného pedagóga pripadá 12,0
žiakov.
Lokalizácia základných škôl sleduje približne väzbu na obytné územia (MČ Veľké Bielice, UO Luhy I
a Luhy II, Partizánske – Stred, Pri Štadióne, Štrkovec, sídlisko Šípok), okrem pridružených obcí
(Návojovce, Malé Bielice). Vo výhľadovom období bude potrebné tento stav naďalej zachovávať.
V Partizánskom sa nachádzajú nasledovné základné školy:
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Tabuľka G.2.1.1-2 ZŠ v meste Partizánske v šk. r. 2013/2014 (stav k 15.9. 2013)

Adresa

Druh
ZŠ

Vyučovací
jazyk

Počet
tried

Počet
žiakov

Počet
pedagógov

Základná škola
Malinovského 1160/31

1-9

S

15

275

21

Základná škola Radovana Kaufmana
Nádražná 955

1-9

S

24

446

46

Základná škola Rudolfa Jašíka
Obuvnícka 432/23

1-9

S

24

455

32

Základná škola
Športovcov 372/21

1-9

S

10

204

17

Základná škola s MŠ
Veľká okružná 1089/19

1-9

S

18

338

27

spolu

-

-

91

1 718

143

Zdroj: CVTI SR, 2014

Podľa prieskumov v oblasti základného školstva je súčasná kapacita zariadení postačujúca, a preto
nie je potrebná výstavba novej základnej školy, skôr je nutné orientovať sa na zlepšovanie jestvujúceho
stavu materiálno-technickej základne a vybavenia základných škôl.
Podľa podkladov CVTI SR nebola v Partizánskom k 15.9. 2013 zriadená žiadna špeciálna integrovaná
trieda pri bežných základných školách.
Z obdobnej analýzy ako v prípade materských škôl vyplýva, že v meste Partizánske pripadá na 1 000
obyvateľov cca 72,5 žiakov v základných školách. Pre výhľadové obdobie r. 2020 bude pri zachovaní
súčasného štandardu ZŠ potrebné vytvoriť cca 333 nových miest a k r. 2030 cca 398 nových miest.
Pri zachovaní súčasného počtu žiakov v jednej triede treba k r. 2020 vytvoriť cca 17 a k r. 2030 cca 21
nových tried.
V Partizánskom sa nachádza jedna špeciálna základná škola (na ul. Gen. Svobodu 1273/73) s 10
triedami (z toho je 1 trieda pre deti so syndrómom autizmu, 8 tried pre deti s mentálnym postihnutím, 1
trieda je zriadená pri zdravotníckom zariadení NsP), ktoré k 15.9. 2013 navštevovalo 75 žiakov (4 žiaci
so syndrómom autizmu, 57 mentálne postihnutých žiakov, 14 žiakov pri zdravotníckom zariadení).
Zriaďovateľom školy je Okresný úrad Trenčín, Odbor školstva, Hviezdoslavova 3, Trenčín. Počet
pedagógov v šk. r. 2013/2014 bol 13, z toho 12 s kvalifikáciou zo špeciálnej pedagogiky. Priemerná
obložnosť triedy bola 7,5 žiakov a na jedného pedagóga pripadalo 5,8 žiakov.
Tabuľka G.2.1.1-3 ŠZŠ v meste Partizánske v šk. r. 2013/2014 (stav k 15.9. 2013)

Adresa

Špeciálna základná škola
Gen. Svobodu 1273/73
spolu

Postih

Jazyk

Počet
tried

Počet
žiakov

Počet
pedagógov

Z toho s kvalif.
zo špeciálnej
pedagogiky

AUT

S

1

4

1

1

MEN

S

8

57

11

10

ZZ

S

1

14

1

1

-

-

10

75

13

12

Zdroj: CVTI SR, 2014
Pozn.: AUT – syndróm autizmu, MEN – mentálny postih, ZZ – pri zdravotníckom zariadení

V oblasti špeciálneho školstva bude k r. 2020 potrebné zabezpečiť 15 nových miest a k r. 2030 celkom
17 nových miest. To pri zachovaní aktuálneho počtu žiakov v jednej triede (7,5 žiakov na 1 triedu)
indukuje potrebu vytvorenia cca 2 nových tried k r. 2020 resp. k r. 2030.
V Partizánskom pôsobia viaceré základné umelecké školy ako ustanovizne zabezpečujúce odbornú
umeleckú výchovu a vzdelávanie.

Základná umelecká škola na Nám. SNP 211/32 má právnu subjektivitu, zriaďovateľom je Mesto
Partizánske. V šk.r. 2013/2014 mala ZUŠ zriadené 4 odbory – tanečný, výtvarný, literárno-dramatický
a hudobný, v ktorých k 15.9. 2013 študovalo spolu 644 žiakov. ZUŠ so sídlom na Nám. SNP má
na území mesta Partizánske zriadené 3 elokované pracoviská – Elokované pracovisko ako súčasť
ZUŠ na ul. Veľká okružná 1089/19, Elokované pracovisko ako súčasť ZUŠ na ul. Malinovského
1160/31 a Elokované pracovisko ako súčasť ZUŠ na ul. Roosveltova 361. Údaje o počte
žiakov/učiteľov za jednotlivé elokované pracoviská sa CVTI SR nezisťujú.
Na Agátovej ul. 396/5 sa nachádza Súkromná základná umelecká škola Veľké Uherce, pobočka
Veľké Bielice. Vo výtvarnom a literárno-dramatickom odbore v súkromnej ZUŠ študovalo k 15.9. 2013
spolu 96 žiakov.
Tabuľka G.2.1.1-4 Počty žiakov a učiteľov v ZUŠ v meste Partizánske v šk. r. 2013/2014 (stav k 15.9. 2013)

adresa

Počet žiakov študujúcich v odbore
taneč- výtvarliterárnohudobnom
nom
dramatickom
nom

počet
žiakov
spolu

z toho
v štúdiu pre
dospelých

počet
učiteľov

Súkromná ZUŠ
Agátová 396/5

0

80

16

0

96

9

1

ZUŠ
Nám. SNP 211/32

88

205

31

320

644

37

27

spolu

88

285

47

320

740

46

28

Zdroj: CVTI SR, 2014

Okrem týchto ZUŠ so sídlom v Partizánskom pôsobia v meste aj 3 súkromné ZUŠ prostredníctvom
svojich elokovaných pracovísk – Súkromná základná umelecká škola ARS AKADEMY so sídlom
Veľké Uherce č. 137 a elokovanými pracoviskami v meste Partizánske na ul. Veľká okružná 1293/85,
Dukelská 821/4 a Veľké Bielice 66; Súkromná základná umelecká škola AKORD so sídlom Hradište
277 a elokovaným pracoviskom ako súčasťou Súkromnej ZUŠ na ul. Športovcov 371/21; Súkromná
základná umelecká škola so sídlom na ul. Ľ. Ondrejova 28 a elokovaným pracoviskom ako súčasťou
Súkromnej ZUŠ na ul. Nitrianska 1140 a elokovaným pracoviskom ako súčasťou Súkromnej spojenej
školy na ul. Nitrianska 1140. Údaje o počte žiakov/učiteľov za jednotlivé elokované pracoviská
sa CVTI SR nezisťujú.
Rastúci počet obyvateľov vo výhľadovom období (k časovému horizontu 2020 a 2030) zvýši aj dopyt
po návštevnosti zariadení orientovaných na rôzne umelecké smery.
V Partizánskom zabezpečuje stredné vzdelávanie v šk. r. 2013/2014 Gymnázium (s vyučovacím
jazykom slovenským – VJS) na ul. Komenského 2/1074 a Spojená škola (s VJS) s organizačnými
zložkami Stredná odborná škola, Stredná priemyselná škola, Obchodná akadémia v Partizánskom
na Nám. SNP 5. Zriaďovateľom obidvoch škôl je Trenčiansky samosprávny kraj.
Tabuľka G.2.1.1-5 SŠ v meste Partizánske v šk. r. 2013/2014 (stav k 15.9. 2013)

Pedagogickí
zamestnanci
interní
externí

Adresa

Jazyk

Počet
tried

Počet
žiakov

Gymnázium
Komenského 2/1074

slovenský

15

385

31

3

slovenský

29

631

63

3

-

44

1 016

94

6

Spojená škola - SOŠ, SPŠ, OA
Nám. SNP 5
spolu
Zdroj: CVTI SR, 2014
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Počet študentov v týchto zariadeniach k 15.9. 2013 bol 1 060 žiakov v 44 triedach, tzn. že priemerná
obložnosť triedy je 23,1 žiakov. Pri počte 100 pedagógov (z toho 94 interných a 6 externých učiteľov)
a 1 016 žiakov v stredných školách tak na jedného pedagóga pripadá 10,2 študentov.
V šk. r. 1991/1992 bolo na gymnázium prijatých prvých 34 žiakov osemročného štúdia, ktoré
je zamerané na cudzie jazyky. V rokoch 1994-2001 bola súčasťou školy aj Obchodná akadémia.
V šk. r. 2013/2014 študovalo na štvorročnom gymnáziu bez zamerania 238 študentov
a na osemročnom gymnáziu 147 študentov. Gymnázium má dlhodobú spoluprácu s Gymnáziom
Alberta Schweitzera v Erlangene v Nemecku a s Gymnáziom v Zlíne v ČR.
Dňa 1.9. 2004 bola rozhodnutím Trenčianskeho samosprávneho kraja zriadená Spojená škola s tromi
organizačnými zložkami: Stredné odborné učilište, Stredná priemyselná škola a Obchodná akadémia.
Z týchto troch odborných škôl vznikol jeden právny subjekt, v ktorom si všetky tri organizačné zložky
zachovali autonómnosť pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu. SOŠ (bývalé SOU)
ponúka aj možnosť nadstavbového štúdia. Údaje o počte študentov/učiteľov za jednotlivé organizačné
zložky Spojenej školy sa CVTI SR nezisťujú.
Podľa aktuálnych prieskumov v oblasti stredného školstva nie je potrebné zriadenie novej strednej
školy, skôr je nutná orientácia na zlepšovanie jestvujúceho stavu materiálno-technickej základne
a vybavenia stredných škôl.
Z obdobnej analýzy ako v prípade materských a základných škôl vyplýva, že v meste Partizánske
pripadá na 1 000 obyvateľov 42,9 žiakov na stredných školách. Pre výhľadové obdobie r. 2020 bude
pri zachovaní súčasného štandardu SŠ potrebné vytvoriť cca 197 nových miest a k r. 2030 cca 235
nových miest. Pri zachovaní súčasnej priemernej obložnosti triedy tak bude treba vytvoriť približne 9
resp. 10 nových tried.
V rámci stredného školstva je v dlhodobom časovom horizonte do r. 2020 a 2030 nevyhnutná
aktualizácia učebných odborov vychádzajúca z aktuálnych požiadaviek na trhu práce v regióne.
Podľa podkladov CVTI SR nebola v Partizánskom k 15.9. 2013 zriadená žiadna špeciálna stredná
škola.
V Partizánskom pôsobí aj súkromná Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety so sídlom
na Palackého ul. č. 1 v Bratislave, prostredníctvom svojho detašovaného pracoviska - Ústav sv. Cyrila
a Metoda Partizánske na Nám. SNP 200/22. Detašované pracovisko Partizánske realizuje študijné
programy v dvoch možných odboroch – sociálna práca a ošetrovateľstvo. Údaje o počte
študentov/učiteľov za detašované pracoviská jednotlivých vysokých škôl sa CVTI SR nezisťujú.
Rastúci počet obyvateľov vo výhľadovom období zvýši aj dopyt po návštevnosti zariadení v oblasti
vysokého školstva. Jednotlivé učebné odbory a ich zamerania by mali odrážať aktuálnu situáciu
a požiadavky na trhu práce. V budúcnosti bude potrebné taktiež zlepšiť technický stav a vnútorné
vybavenie vysokých škôl a ich zariadení.
Okrem spomenutých škôl pôsobia v Partizánskom aj viaceré školské výchovno-vzdelávacie zariadenia
pre výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania. Pri každej základnej škole a tiež pri špeciálnej
základnej škole sú vytvorené školské kluby detí (celkovo je teda v meste 6 ŠKD, z toho 5 ŠKD
je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Partizánske a 1 ŠKD pri ŠZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti
Okresného úradu Trenčín) a na ul. Gen. Svobodu 906/53 pôsobí Centrum voľného času Relax. Počet
detí v pravidelnej záujmovej činnosti v Centre voľného času Relax, ktorého zriaďovateľom je Mesto
Partizánske, bol k 15.9. 2013 celkom 379.

Tabuľka G.2.1.1-6 Školské výchovno-vzdelávacie zariadenia v meste Partizánske

Názov

Adresa

Školský klub detí pri ZŠ
Školský klub detí ako súčasť ZŠ Radovana Kaufmana
Školský klub detí pri ZŠ Rudolfa Jašíka
Školský klub detí pri ZŠ
Školský klub detí pri ZŠ s MŠ
Školský klub detí pri ŠZŠ
Centrum voľného času Relax

Malinovského 1160/31
Nádražná 955
Obuvnícka 432/23
Športovcov 372/21
Veľká okružná 1089/19
Gen. Svobodu 1273/73
Gen. Svobodu 906/53

Zdroj: CVTI SR, 2014

Okrem ŠKD a CVČ Relax pôsobí v Partizánskom Pastoračné centrum sv. Tomáša apoštola
na sídlisku Šípok, ktoré je súčasťou cirkevnej organizácie Saleziáni Don Bosca. Pre mladých
zabezpečuje záujmovú činnosť v 20 krúžkoch s týždennou návštevnosťou mladých a organizuje
prímestské tábory pre deti zo sociálne slabších rodín (zdroj: PHSR mesta Partizánske 2008-2013, máj
2008). Pri Pastoračnom centre je zriadená aj Knižnica sv. Františka Saleského.
Podľa podkladov CVTI SR sa v Partizánskom v šk. r. 2013/2014 nenachádzalo žiadne špeciálne
výchovné zariadenie (diagnostické centrum, reedukačné centrum, liečebno-výchovné sanatórium).
Zo školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie sa v Partizánskom nachádza Centrum
špeciálno-pedagogického poradenstva pri Špeciálnej základnej škole (CŠPP) na ul. Veľká okružná
1107/15 (zriaďovateľ Okresný úrad Trenčín), ktoré v šk. r. 2012/2013 navštevovalo 277 klientov. CŠPP
poskytuje klientom komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť, logopedickú starostlivosť,
konzultácie, poradenstvo rodičom i pedagogickým zamestnancom a pod.
Pedagogicko-psychologická poradňa, ako poradenské školské zariadenie, pôsobí v okrese Partizánske
od júla 1997. Od r. 1998 bola súčasťou poradne Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie (CPPPaP) ako jedno z jej oddelení, a od 1.1. 2011 je rozpočtovou
organizáciou s právnou subjektivitou so sídlom na ul. Veľká okružná 1107/15. Zriaďovateľom je Okresný
úrad Trenčín. CPPPaP poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú,
výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom (okrem detí so zdravotným postihnutím) najmä
v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj
nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Zákonným zástupcom
a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby.
Zo záujmovo-vzdelávacích zariadení pôsobí v meste Partizánske Nemecká jazyková škola
na Februárovej ul. 159. Dlhodobé a krátkodobé intenzívne jazykové ponúka aj Mestská umelecká
agentúra Partizánske.
Zo školských účelových zariadení, ktoré zabezpečujú služby a odbornú pomoc pre školy a školské
zariadenia v oblasti školského stravovania, sa v Partizánskom nachádza 11 školských jedální a 1
výdajná školská jedáleň, ktoré sú uvedené v tabuľke nižšie.
Tabuľka G.2.1.1-7 Počty stravníkov v zariadeniach školského stravovania za rok 2013

Názov

Ulica

Kuchyňa

Stravníci

Školská jedáleň pri MŠ
Školská jedáleň pri MŠ
Školská jedáleň pri MŠ
Školská jedáleň pri MŠ
Školská jedáleň pri MŠ
Školská jedáleň pri ZŠ
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ Radovana Kaufmana

Makarenkova 814/28
Malá okružná 1039/50
Malinovského 1159/27
Obuvnícka 435/30
Topoľová 71
Malinovského 1160/3
Nádražná 955

1
1
1
1
1
1
1

128
125
124
154
75
183
341
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Názov

Ulica

Kuchyňa

Stravníci

Školská jedáleň pri ZŠ Rudolfa Jašíka
Školská jedáleň pri ZŠ
Školská jedáleň pri ZŠ
Školská jedáleň pri Spojenej škole
Výdajná ŠJ pri ŠZŠ
spolu

Obuvnícka 430/19
Športovcov 372/21
Veľká okružná 1089/19
Nám. SNP 5
Gen. Svobodu 1273/73
-

1
1
1
1
0
11

302
153
341
587
48
2 561

Zdroj: CVTI SR, 2014

Súčasná kapacita školských zariadení je vzhľadom k aktuálnym potrebám obyvateľstva v meste
Partizánske dostatočná.

Základné predpoklady ďalšieho rozvoja školstva na území mesta Partizánske
Počty aj kapacity jednotlivých škôl a školských zariadení spĺňajú súčasné potreby obyvateľov mesta.
Vzhľadom na klesajúcu tendenciu v počte detí v ostatných rokoch a s tým súvisiaceho združovania
zariadení školskej výchovy a vzdelávania, sú niektoré zariadenia nevyužívané, resp. ich kapacita nie je
naplnená.
V oblasti školstva je potrebné v strednodobom časovom horizonte počítať s pokračujúcim nepriaznivým
vývojom demografickej štruktúry populácie v meste Partizánske. Uvedená skutočnosť sa bude
prejavovať rastom podielu populácie v poproduktívnom veku a naopak klesajúcim podielom populácie
v predproduktívnom veku.

G.2.1.2 Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť obyvateľom mesta a spádovej oblasti zabezpečuje predovšetkým nemocnica ,
ktorá je postavená mimo k.ú. mesta Partizánske (cca 2,5 km) v k.ú. obce Malé Kršteňany, v miestnej
časti, ktorá sa nazýva Viesky a Mestská poliklinika v centre mesta. Prevádzka nemocnice je na
ul. Nová nemocnica 511 a prevádzka Mestskej polikliniky na ul. Hrnčírikova 222/6.
Nemocnica s poliklinikou Partizánske, n.o. (NsP) vznikla 31.12. 2002. Bola založená Mestom
Partizánske v zmysle zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách. Majetok predchádzajúcej
NsP, ktorý bol od MZ SR delimitovaný na Mesto Partizánske, podľa ustanovení zákona č. 416/2001 Z.z.
o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky,
prenajalo Mesto Partizánske ním založenej NsP Partizánske, n.o. Všetkých zamestnancov pôvodnej
NsP Partizánske – štátna príspevková organizácia prevzala nová NsP Partizánske, n.o. Od 1.9. 2011
je NsP Partizánske, n.o. členom siete nemocníc Svet zdravia, a.s. Od 1.2. 2014 NsP Partizánske, n.o.
zanikla a jej právnym nástupcom sa stala Nemocnica na okraji mesta, n.o., ktorej zakladateľom
je spoločnosť Svet zdravia, a.s.
Základnou činnosťou partizánskej nemocnice je poskytovanie liečebno-preventívnej zdravotnej
starostlivosti poskytovanej v ambulanciách špecializovanej zdravotnej starostlivosti, na oddeleniach
spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, na lôžkových oddeleniach, v dopravnej zdravotnej
službe a zabezpečovanie lekárskej služby prvej pomoci, urgentného príjmu, ústavnej pohotovostnej
služby a rýchlej lekárskej pomoci.
Rozloha spádového územia obsluhovaného nemocnicou v Partizánskom je cca 301 km2 (41 obcí
a obytných sídiel) s približne 48 000 obyvateľmi.


Vo výhľadovom období uvažuje ÚPN mesta Partizánske s nárastom obyvateľov k r. 2020 a 2030, čo
bude mať vplyv aj na kapacitné vybavenie škôl a školských zariadení v meste (výchovno-vzdelávacie
a školské účelové zariadenia, školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie). Vzhľadom
na možný vývoj obyvateľstva k r. 2020 a 2030 má ÚPN vytvorené dostatočné územné predpoklady
pre zabezpečenie zvyšujúcich sa potrieb obyvateľov Partizánskeho v oblasti školskej infraštruktúry
v požadovanej miere.

Prehľad poskytovanej zdravotnej starostlivosti v NsP Partizánske, n.o. v roku 2012 bol nasledovný
(Zdroj: Výročná správa o činnosti a hospodárení NsP Partizánske, n.o.za rok 2012):

Predpokladá sa opätovné využitie jestvujúcich zariadení v plnej kapacite a znovuobnovenie dnes
opustených školských zariadení pre účel vzdelávania (UO Partizánkse – Stred – objekt bývalej ZŠ
na Nám. SNP (v súčasnosti nie je využité v plnej miere), sídliská Luhy I, Luhy II – MŠ Veľká okružná,
Šimonovany – MŠ Bezručova). Určitú časť potreby miest v materských školách sa predpokladá pokryť
súkromnými zariadeniami príp. riešiť ich ako vostaviteľné zariadenia občianskej vybavenosti v parteri
polyfunkčných bytových domov.

- neurologické oddelenie

V návrhu ÚPN nie sú priamo rezervované lokality pre rozvoj občianskej vybavenosti v oblasti školstva
s tým, že sa využijú súčasné zariadenia, pre ktoré sú rezervované plochy.

- oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

Zvyšovaním počtu tried v jednotlivých zariadeniach školskej infraštruktúry sa jednak zabezpečia
dodatočné kapacity pre potreby obyvateľstva, a jednak sa zlepšia priestorové podmienky pre realizáciu
vzdelávacieho procesu v jednotlivých zariadeniach.

b/ ambulantná zdravotná starostlivosť v odboroch:

V oblasti pôsobenia školských výchovno-vzdelávacích zariadení je potrebné zabezpečiť, aby ich
zameranie v dostatočnej miere korešpondovalo s požiadavkami obyvateľov mesta Partizánske.

a/ ústavná zdravotná starostlivosť – lôžkové oddelenia:
- interné oddelenie
- chirurgické oddelenie
- gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
- pediatrické oddelenie
- novorodenecké oddelenie
- oddelenie dlhdobochorých a doliečovacie oddelenie
- vnútorného lekárstva
- pneumológia a ftizeológia
- neurologia

Vo výhľadovom období bude potrebné taktiež zlepšiť technický stav a vnútorné vybavenie škôl
a školských zariadení. Celkovo bude potrebné v ďalšom období udržiavať lokalizáciu materských
a základných škôl a školských zariadení v územiach tak, aby ich poloha rešpektovala väzby na obytné
územia.

- pediatria

Najmä v oblasti stredného a vysokého školstva bude nutné vo výhľadovom období optimalizovať
jednotlivé učebné odbory a ich zameranie tak, aby reflektovali aktuálne požiadavky na trhu práce.

- chirurgia

- pediatrická gastroenterológia
- gynekológia – pôrodníctvo
- ortopédia
- úrazová chirurgia
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- urológia
- anesteziológia a intenzívna medicína
- gastroenterológia
- kardiológia
- diabetológia
- geriatria
- infektológia
- otorinolaryngológia
- klinická psychológia
- hematológia a transfuziológia
c/ spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky:
- rádiológia (vrátane počítačovej tomografie – CT)
- fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
- funkčná diagnostika



interné oddelenie - 44 lôžok + JIS 6 lôžok.

Nemocnica v Partizánskom v priebehu roka 2012 poskytovala liečebno-preventívnu starostlivosť s týmto
počtom a v nasledovnej štruktúre zamestnancov (Zdroj: Výročná správa o činnosti a hospodárení NsP
Partizánske, n.o.za rok 2012):
Tabuľka G.2.1.2-1 Počet a štruktúra zamestnancov nemocnice v Partizánskom za r. 2011 a 2012

zamestnanci
podľa kategórií

stav
k 31.12. 2011

stav
k 31.12. 2012

lekári
farmaceuti
sestry
pôrodné asistentky
laboranti
asistenti
iní zdravotnícki pracovníci
technicko-hospodársky zamestnanci (THP)
robotnícke povolania a prevádzkoví zamestnanci
spolu

32
3
106
6
16
17
6
11
94
291

40
2
99
6
14
6
14
91
272

- celotelová denzitometria

Zdroj: Výročná správa o činnosti a hospodárení NsP Partizánske, n.o.za rok 2012

d/ lekárska služba prvej pomoci (LSPP):

V r. 2012 došlo oproti r. 2011 k zníženiu stavu celkovo o 19 zamestnancov z čoho 16 zamestnancov –
laborantov pracovísk – oddelenie klinickej biochémie, oddelenie klinickej mikrobiológie a hematologickotransfúzne oddelenie (OKB, OKM a HTO), prešlo pracovať do firmy SZ Laboratories, a.s. (od 1.8. 2012).
Táto organizácia prevzala od NsP Partizánske, n.o., po vzájomnej dohode, všetky laboratórne činnosti
aj s príslušnými zamestnancami. SZ Laboratories, a.s. naďalej pôsobí v priestoroch nemocnice.

- pre deti a dorast
e/ záchranná zdravotná služba:
- ambulancia rýchlej lekárskej pomoci
f/ dopravná služba (zdravotná),
g/ ústavná pohotovostná služba v odboroch:
- vnútorné lekárstvo
- chirurgia
- neurológia
- pediatria
- gynekológia a pôrodníctvo
- anesteziológia a intenzívna medicína
h/ urgentný príjem,
i/ oddelenie liečebnej výživy a stravovania,
j/ verejná lekáreň „Lekáreň v nemocnici“.
Celkový lôžkový fond nemocnice je 200 postelí (v prevádzke), z toho počet lôžok (schválených
v povolení Trenčianskeho samosprávneho kraja) na jednotlivých lôžkových oddeleniach je nasledovný
(Zdroj: Výročná správa o činnosti a hospodárení NsP Partizánske, n.o.za rok 2012):

oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny - 5 lôžok,

doliečovacie oddelenie - 15 lôžok,

gynekologicko-pôrodnícke oddelenie - 25 lôžok,

chirurgické oddelenie - 34 lôžok + JIS - 6 lôžok,

neurologické oddelenie - 25 lôžok,

novorodenecké oddelenie - 10 lôžok,

oddelenie dlhodobo chorých - 10 lôžok,

detské oddelenie - 20 lôžok,

Nemocnica na okraji mesta, n.o. sa v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti zameria na zvýšenie
kvality materiálno-technického vybavenia obnovou zastaranej zdravotníckej techniky a zakúpením novej
na kvalitatívne vyššej úrovni, aby dokázala poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre pacientov
vo svojom regióne.
V areáli nemocnice sa nachádza aj hemodialyzačné centrum EuroCare, s.r.o. (nespadá pod
Nemocnicu na okraji mesta, n.o.).
Väčšími zdravotníckymi zariadeniami okrem nemocnice a Mestskej polikliniky sú v meste detské
zdravotné stredisko Pediatrix, s.r.o. na ul. Hrnčírikova 194/5, zdravotné stredisko Medicentrum,
s.r.o. na ul. Hrnčírikova 1445/7, pri ktorom je aj LSPP pre dospelých, zdravotné stredisko
Medicentrum SAD, s.r.o. na Nitrianskej ceste 1134/66 a viacero lekárskych ambulancií sa sústreďuje
v Esprit centre (relax centrum) na ul. Gen. Svobodu 1830/3A. Okrem toho na území mesta poskytujú
neštátnu zdravotnícku starostlivosť lekári a lekárky vo viacerých ambulanciách všeobecnej zdravotnej
starostlivosti pre dospelých, pre deti a dorast, v ambulanciách špecializovanej ambulantnej zdravotnej
starostlivosti (v stomotalogických, očných, gynekologických, alergo-imunologických ambulanciách a i.).
V meste poskytuje komplexnú ošetrovateľskú, liečebnú a rehabilitačnú starostlivosť agentúra domácej
opatrovateľskej starostlivosti ADOS Partizánske, s.r.o. na ul. Rudolfa Jašíka 156/4. Jej cieľom je
zabezpečiť dostupnosť ošetrovateľskej starostlivosti pre každého, skvalitniť a prehĺbiť prevenciu
v geriatrii, zabezpečiť komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť v zmysle spolupráce s ambulantnou a
ústavnou starostlivosťou a humanizácia starostlivosti o chorých v domácom prostredí, ktoré je jedným
z predpokladov úspešnej liečby. Okrem tohto zariadenia služby ADOS poskytuje aj J. corpor s.r.o.
so sídlom na Hrnčírikovej ul. 222/6.
Na ul. Rudolfa Jašíka 166/65 sa nachádza zariadenie REFIT, s.r.o., ktoré poskytuje zdravotnícke
služby v odboroch fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.
Na Ulici Rudolfa Jašíka 652/14 (budova bývalej slobodárne č. 10) sídli Poradňa zdravia, ktorej hlavným
poslaním je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva prostredníctvom znižovania výskytu rizikových
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faktorov chronických neinfekčných (tzv. civilizačných) chorôb. Poradňa zdravia začala svoju činnosť v
apríli 2005 na základe spolupráce miestnej samosprávy s Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva v Prievidzi. Verejnosti ponúka bezplatné zmeranie tlaku krvi, vyšetrenie krvi na zistenie
množstva cholesterolu, tukov a cukrov, ktoré odhalí riziko vzniku chronických neinfekčných ochorení,
hlavne srdcovo-cievnych, poruchy tukovej premeny alebo riziko diabetes.
V meste sa nachádza 13 lekární, čo je dostačujúci počet vzhľadom na počet obyvateľov mesta
a výdajňa zdravotníckych pomôcok ZEA na ul. Gen. Svobodu 1830/3A. Umiestnenie lekární takmer
vo všetkých mestských častiach pozitívne ovplyvňuje dostupnosť pre občanov.

Zoznam zdravotníckych zariadení nachádzajúcich sa v meste Partizánske je uvedený v nasledujúcej
tabuľke:
Tabuľka G.2.1.2-2 Zdravotnícke zariadenia v meste Partizánske

Názov

Adresa

Poznámka
Všeobecná nemocnica
Urgentný príjem a LSPP pre deti
a dorast
Záchranná zdravotná služba,
Zásahové stredisko záchrannej
zdravotnej služby
Dopravná služba (zdravotná)
Ústavná pohotovostná služba

Nemocnica na okraji mesta, n.o.

Nová nemocnica 511

Alpha medical a.s., zariadenie spoločných
vyšetrovacích a liečebných zložiek

Nová nemocnica 511

zariadenie spoločných
vyšetrovacích a liečebných zložiek

SZ Laboratories, a.s.

Nová nemocnica 511

zariadenie spoločných
vyšetrovacích a liečebných zložiek

Falck Záchranná a.s.

Partizánske

ambulancia záchrannej zdravotnej
služby, odbor anestéziológia
a intenzívna medicína

Mestská poliklinika

Hrnčírikova 222/6

mestská poliklinika

Pediatrix, s.r.o. – detské ambulancie

Hrnčírikova 194/5

detské zdravotné stredisko

REUMACENTRUM, s.r.o.

Hrnčírikova 194/5

ambulancia špecializovanej
ambulantnej zdravotnej
starostlivosti, odbor reumatológia

Zdravotnícke stredisko MEDICENTRUM
s.r.o.
LSPP pre dospelých

Hrnčírikova 1445/7

zdravotné stredisko
LSPP pre dospelých

Zdravotnícke stredisko Medicentrum SAD
s.r.o.

Nitrianska cesta 1134/66

zdravotné stredisko

lekárske ambulancie

Esprit centrum
ul. Gen. Svobodu 1830/3A

rôzne lekárske ambulancie

Hemodialyzačné centrum EuroCare, s.r.o.

Nová nemocnica 511

nefrolológia, dialyzačné centrum

Rudolfa Jašíka 166/65

zariadenie spoločných
vyšetrovacích a liečebných
zložiek, fyziatria, balneológia a
liečebná rehabilitácia

Nádražná 686/49

ambulancia špecializovanej
ambulantnej zdravotnej
starostlivosti, odbor hematológia
a transfuziológia; zariadenie
spoločných vyšetrovacích
a liečebných zložiek, odbor
hematológia a transfuziológia

REFIT, s.r.o.

ambulancia špecializovanej ambulantnej
zdravotnej starostlivosti, zariadenie
spoločných vyšetrovacích a liečebných
zložiek
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Názov
ADOS Partizánske, s.r.o.

Adresa
Rudolfa Jašíka 156/4

J. corpor s.r.o.

Hrnčírikova 222/6

NZZ – odborný všeobecný lekár

Nová nemocnica 511

AD MEDICUM s.r.o.

ambulancia všeobecnej ambulantnej
zdravotnej starostlivosti pre dospelých

ambulancie všeobecnej ambulantnej
zdravotnej starostlivosti pre dospelých

PPCP, s.r.o.

Ambulancia klinickej onkológie, s. r. o.

DVD MED spol. s.r.o.

GASTRINT, s.r.o.

GASTRINT, s.r.o.

ambulancia špecializovanej
gynekologickej ambulantnej starostlivosti

Poznámka
agentúra domácej ošetrovateľskej
starostlivosti, odbor
ošetrovateľská starostlivosť v
komunite
agentúra domácej ošetrovateľskej
starostlivosti, odbor
ošetrovateľská starostlivosť v
komunite
ambulancia všeobecnej
ambulantnej zdravotnej
starostlivosti pre dospelých, odbor
všeobecné lekárstvo

Nitrianska 30

ambulancia všeobecnej
ambulantnej zdravotnej
starostlivosti pre dospelých, odbor
všeobecné lekárstvo

Bielická 370

ambulancia všeobecnej
ambulantnej zdravotnej
starostlivosti pre dospelých, odbor
všeobecné lekárstvo

Nádražná 4/686

ambulancie všeobecnej
ambulantnej zdravotnej
starostlivosti pre dospelých, odbor
všeobecné lekárstvo

Nádražná 891/2

Nádražná 686/4

Generála Svobodu 1069/4

ambulancia špecializovanej
ambulantnej zdravotnej
starostlivosti, odbor poradenská
psychológia

Adresa

Poznámka

Generála Svobodu 1069/4

ambulancia špecializovanej
gynekologickej ambulantnej
starostlivosti, odbor gynekológia
a pôrodníctvo, ultrazvuk
v gynekológii a pôrodníctve

Nádražná 686

ambulancia špecializovanej
gynekologickej ambulantnej
starostlivosti, odbor gynekológia
a pôrodníctvo, jednodňová
zdravotná starostlivosť
v gynekológii

MEDUR, s. r. o.

Hrnčírikova 228

ambulancia špecializovanej
ambulantnej zdravotnej
starostlivosti, odbor urológia;
ambulancia všeobecnej
ambulantnej zdravotnej
starostlivosti pre dospelých, odbor
všeobecné lekárstvo

ambulancia špecializovanej ambulantnej
zdravotnej starostlivosti

Hrnčírikova 228/12

ambulancia špecializovanej
ambulantnej zdravotnej
starostlivosti, odbor ortopédia

Námestie SNP 303/21

ambulancia špecializovanej
ambulantnej zdravotnej
starostlivosti, odbor klinická
logopédia

ambulancia špecializovanej
gynekologickej ambulantnej starostlivosti

ambulancia špecializovanej
gynekologickej ambulantnej starostlivosti

ambulancia špecializovanej ambulantnej
zdravotnej starostlivosti

ambulancia špecializovanej
ambulantnej zdravotnej
starostlivosti, odbor klinická
onkológia

JERNE s.r.o.

Rudolfa Jašíka 166/65

ambulancia špecializovanej
ambulantnej zdravotnej
starostlivosti, odbor klinická
imunológia a alergológia

ambulancia špecializovanej
ambulantnej zdravotnej
starostlivosti, odbor abdominálna
ultrasonografia u dospelých,
vnútorné lekárstvo, chirurgia

súkromné stomatologické ambulancie

Februárová 5

ambulancie špecializovanej zubnolekárskej ambulantnej
starostlivosti, odbor stomatológia

súkromné zubné techniky

Februárová 5

zubná technika

ambulancia špecializovanej zubnolekárskej ambulantnej starostlivosti

Červená ul. 280/4

ambulancia špecializovanej zubnolekárskej ambulantnej
starostlivosti, odbor stomatológia

DENTIVIA, s.r.o.

Februárová 640/6

ambulancia špecializovanej zubnolekárskej ambulantnej
starostlivosti, odbor stomatológia

ambulancia špecializovanej zubnolekárskej ambulantnej starostlivosti

Februárová 640/6

ambulancia špecializovanej zubnolekárskej ambulantnej starostlivosti

Bezručova 731/24

ambulancia špecializovanej zubnolekárskej ambulantnej starostlivosti

29. augusta 1191/51

Hurbanova 373/6

ambulancia špecializovanej
ambulantnej zdravotnej
starostlivosti, odbor abdominálna
ultrasonografia u dospelých
vnútorné lekárstvo

Hurbanova 373/9

ambulancia špecializovanej
ambulantnej zdravotnej
starostlivosti, odbor abdominálna
ultrasonografia u dospelých
vnútorné lekárstvo,
gastroenterológia

Krátka 241/6

Názov

ambulancia špecializovanej
gynekologickej ambulantnej
starostlivosti, odbor gynekológia
a pôrodníctvo

ambulancia špecializovanej zubnolekárskej ambulantnej
starostlivosti, odbor stomatológia
ambulancia špecializovanej zubnolekárskej ambulantnej
starostlivosti, odbor
dentoalveolárna chirurgia,
stomatológia
ambulancia špecializovanej zubnolekárskej ambulantnej
starostlivosti, odbor
dentoalveolárna chirurgia,
stomatológia
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Názov

Adresa

Poznámka
ambulancia špecializovanej zubnolekárskej ambulantnej
starostlivosti, odbor
dentoalveolárna chirurgia,
t
t ló i
ambulancia špecializovanej zubnolekárskej ambulantnej
starostlivosti, odbor stomatológia

ambulancia špecializovanej zubnolekárskej ambulantnej starostlivosti

Rudolfa Jašíka 166/65

ambulancia špecializovanej zubnolekárskej ambulantnej starostlivosti

Puškinova 1235/39

ambulancia špecializovanej zubnolekárskej ambulantnej starostlivosti

Nádražná 955

ambulancia špecializovanej zubnolekárskej ambulantnej
starostlivosti, odbor stomatológia

ambulancia špecializovanej zubnolekárskej ambulantnej starostlivosti

Námestie SNP 200/14

ambulancia špecializovanej zubnolekárskej ambulantnej
starostlivosti, odbor stomatológia

ambulancia špecializovanej zubnolekárskej ambulantnej starostlivosti

Malinovského 1160/31

ambulancia špecializovanej zubnolekárskej ambulantnej
starostlivosti, odbor stomatológia

ambulancia špecializovanej zubnolekárskej ambulantnej starostlivosti

Obuvnícka 431/21

ambulancia špecializovanej zubnolekárskej ambulantnej
starostlivosti, odbor stomatológia

ambulancia špecializovanej zubnolekárskej ambulantnej starostlivosti

Červená 280/2

ambulancia špecializovanej zubnolekárskej ambulantnej
starostlivosti, odbor stomatológia

ambulancia špecializovanej zubnolekárskej ambulantnej starostlivosti

Októbrová 414/1

ambulancia špecializovanej zubnolekárskej ambulantnej
starostlivosti, odbor stomatológia

kožná ambulancia

Rudolfa Jašíka 504

dermatologická ambulancia

DERMATOP, s.r.o. –
centrum estetickej a laserovej
dermatológie

ul. Rudolfa Jašíka 504

dermatologická ambulancia
a laserová medicína

lekáreň Harmónia
lekáreň Kamélia

Nám. SNP 143
Nitrianska cesta 503/60

verejná lekáreň
verejná lekáreň

lekáreň Orchidea

Esprit centrum
ul. Gen. Svobodu 1830/3A

verejná lekáreň

lekáreň Dr. MAX
lekáreň Sanus
lekáreň Medicentrum
lekáreň Verbena
lekáreň Medicentrum SAD, s.r.o.
lekáreň SUNPHARMA (Kaufland)
lekáreň Šípok
lekáreň Astra Plus
lekáreň Lekáreň v nemocnici
lekáreň Dr. MAX

Nám. SNP 1
Nádražná 686/4
Hrnčírikova 1445/7
Hrnčírikova 12
Nitrianska cesta 1134/66
ul. Gen. Svobodu 1099/58
Malinovského 1489
Bielická 371
Nová nemocnica 511
Nová nemocnica 171

verejná lekáreň
verejná lekáreň
verejná lekáreň
verejná lekáreň
verejná lekáreň
verejná lekáreň
verejná lekáreň
verejná lekáreň
verejná lekáreň
verejná lekáreň

výdajňa zdravotníckych pomôcok ZEA

ul. Gen. Svobodu 1830/3A

výdajňa zdravotníckych pomôcok

veterinárna ošetrovňa

Víťazná 802/18

veterinárna ošetrovňa

V
meste
pôsobí
viacero
zdravotníckych,
sociálnych
a
humanitárnych
organizácií/združení/spolkov/klubov ako sú napr. Liga proti rakovine – Klub nezábudka Partizánske
(Nám. SNP 212/19), Prvosienka na podporu duševného zdravia Partizánske (Liga za duševné zdravie)
(Malá okružná 1014/11), Liga proti reumatizmu na Slovensku – miestna pobočka Partizánske
(Jilemnického 1607/45), Zväz diabetikov Slovenska – základná organizácia Partizánske (Ješkova Ves
164, Veľký Klíž), Skupina Mládeže Slovenského Červeného kríža Partizánske (Gen. Svobodu 828/63),
Klub darcov krvi PC Šípok (J. Kráľa 1165/22), Miestny spolok Slovenského Ćerveného kríža
Partizánske (Februárová 639/18), Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých
Partizánske (Námestie SNP 212/4), Spoločnosť na pomoc osobám postihnutým autizmom
v Partizánskom (SPOSA) (ŠZŠ, Gen. Svobodu 1273/73), Základná organizácia Únie nevidiacich
a slabozrakých Slovenska v Partizánskom (J. Kráľa 1165/22), Zväz postihnutých civilizačnými
chorobami v SR (ZPCCH), Základná organizácia (ZO) Partizánske (Námestie SNP 212/4), Kardioklub
Partizánske pri ZPCCH ZO Partizánske (Nám. SNP 212/19), LAVAS – Občianske združenie Pomoc
obetiam nášľapných mín (Mostová 231), Klub sclerosis multiplex Partizánske (pri Slovenskom zväze
sclerosis multiplex) (Gen. Svobodu 583/31), Denné Centrum Frézia Partizánske n.o. (Veľká okružná
1107/15) a i.
So súčasným usporiadaním siete zdravotnej starostlivosti sa v rámci mesta počíta aj do výhľadu. Plochy
jestvujúcich zdravotníckych zariadení zostávajú rezervované aj do výhľadu. Pre vytvorenie ďalších
súkromných zdravotníckych služieb menšieho rozsahu budú v prípade záujmu k dispozícii
prenajímateľné priestory v novonavrhovaných polyfunkčných objektoch v centrálnych polohách mesta
a v obytných zónach.
Negatívom vyššie uvedeného rozsahu a vcelku uspokojivej siete zdravotnej starostlivosti na území
mesta je absencia zariadenia, ktoré by poskytovalo hospicovú starostlivosť. Cieľom zdravotnej
starostlivosti poskytovanej v hospici je zlepšenie kvality života, zmiernenie utrpenia osôb
s nevyliečiteľnou, a zároveň pokročilou a aktívne progredujúcou chorobou, stabilizácia ich zdravotného
stavu. Súčasťou hospicu môže byť aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych
zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti vrátane domácej starostlivosti v byte chorého.
Vzhľadom na vývoj demografických ukazovateľov, starnutie obyvateľstva, vysoký výskyt rizikových
faktorov a z toho vznikajúcich početných ochorení v regióne sa potreba tohto zariadenia stáva čoraz
akútnejšou.
Pre výhľadový počet obyvateľov v meste Partizánske je potrebné zabezpečiť zdravotnú starostlivosť
v súlade s platným nariadením vlády Slovenskej republiky o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti. Pri predpoklade zachovania súčasných štandardov verejnej minimálnej siete
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti by bolo do r. 2020 pre cca 28 300 obyvateľov mesta potrebných
minimálne 9,4 lekárskych miest všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, 3,5 lekárskych
miest všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast, 3,8 lekárskych miest špecializovanej
ambulantnej gynekologickej starostlivosti, 11,0 lekárskych miest špecializovanej ambulantnej zubnolekárskej starostlivosti, vrátane detskej, 4,3 sesterských miest agentúr domácej ošetrovateľskej
starostlivosti a v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti by bolo potrebné zabezpečiť minimálne 110
akútnych, 17 chronických a 16 psychiatrických lôžok.
Pre približne 29 200 obyvateľov k r. 2030 by bolo potrebné zabezpečiť minimálne 9,7 lekárskych miest
všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, 3,7 lekárskych miest všeobecnej ambulantnej
starostlivosti pre deti a dorast, 3,9 lekárskych miest špecializovanej ambulantnej gynekologickej
starostlivosti, 11,3 lekárskych miest špecializovanej ambulantnej zubno-lekárskej starostlivosti, vrátane
detskej, 4,4 sesterských miest agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti a v rámci ústavnej
zdravotnej starostlivosti by bolo potrebných minimálne 114 akútnych, 17 chronických a 17
psychiatrických lôžok.

Zdroj: AUREX spol. s r.o. - terénny prieskum; PHSR mesta Partizánske 2008-2013, máj 2008; MsÚ Partizánske; TSK, 2014
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G.2.1.3 Sociálne veci
Sociálne služby, ako jedna z foriem sociálnej pomoci pre ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii,
sú občanom mesta Partizánske poskytovaná prostredníctvom:
·
zariadenia
samosprávneho kraja,
·

sociálnych

služieb

v

zriaďovateľskej

pôsobnosti

Trenčianskeho

sociálnych služieb poskytovaných Mestom Partizánske,

·
neverejných poskytovateľov, ktorí poskytujú sociálne služby v zmysle ustanovení
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Vychádzajúc z Registra poskytovateľov sociálnych služieb v územnom obvode Trenčianskeho
samosprávneho kraja (stav k 8.7. 2014) a zo Všeobecného záväzného nariadenia mesta Partizánske
č. 4/2014 o sociálnych službách a o spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby schváleného
uznesením MsZ dňa 24.06. 2014 pôsobí na území mesta Partizánske spolu 9 subjektov (právnických
osôb a fyzických osôb), ktoré sú oficiálne registrované ako poskytovatelia 21 druhov sociálnej služby:

Tabuľka G.2.1.3

Zariadenia sociálnych služieb v meste Partizánske

Obchodné meno alebo názov,
sídlo právnickej osoby, ktorá je
poskytovateľom sociálnej služby
alebo meno a priezvisko fyzickej
osoby, ktorá je poskytovateľom
sociálnej služby

Centrum sociálnych služieb –
Partizánske (CSS – Partizánske),
Škultétyho 653/20,
958 01 Partizánske

Adresa miesta
poskytovania
sociálnej služby

Centrum sociálnych
služieb –
Partizánske,
Škultétyho 653/20

verejní poskytovatelia:
Mesto Partizánske – registrovaný poskytovateľ 13 druhov sociálnej služby (ich rozpis uvádzame
v nasledujúcej tabuľke), ktoré poskytuje prostredníctvom mestského úradu a cez samostatné
organizačné jednotky mestského úradu bez právnej subjektivity,
Domov, n.o., Partizánske – zariadenie sociálnych služieb (ZSS) v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Partizánske – samostatná organizačná jednotka mesta bez právnej subjektivity a súčasť oddelenia
sociálnych vecí a spoločenských vzťahov MsÚ Partizánske – registrovaný poskytovateľ 5 druhov
sociálnej služby (v zariadení pre seniorov, v domove sociálnych služieb, v dennom stacionári, v jedálni,
odľahčovacia služba),
Centrum sociálnych služieb – Partizánske – ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho
samosprávneho kraja – registrovaný poskytovateľ 2 druhov sociálnej služby (v domove sociálnych
služieb a v špecializovanom zariadení – zdravotné postihnutie Alzheimer, Parkinson, skleróza
multiplex),
neverejní poskytovatelia:


jeden registrovaný poskytovateľ sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v dennom
centre,



jeden registrovaný poskytovateľ sociálnej služby v rehabilitačnom stredisku a v dennom centre,



traja registrovaní poskytovatelia prepravnej služby,



jeden registrovaný poskytovateľ základného sociálneho poradenstva.

Podrobný prehľad poskytovateľov, zariadení a poskytovaných druhov sociálnych služieb v meste
Partizánske je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Domov, n.o., Partizánske,
ul. Nádražná 649/6,
958 01 Partizánske

Mesto Partizánske, Mestský úrad,
Nám. SNP 212/4,
958 01 Partizánske

ul. Nádražná 649/6

Zariadenie
opatrovateľskej
služby,
ul. Družstevná č. 833

Poskytovateľ
sociálnej
služby

Druh a forma
poskytovanej
sociálnej služby /
Kapacita

Právnická
osoba
zriadená
alebo
založená
samosprávny
m krajom

špecializované zariadenie
(zdravotné postihnutie –
Alzheimer, Parkinson,
skleróza multiplex) – 30
miest
forma – pobytová – ročná
domov sociálnych služieb –
90 miest
forma – pobytová – ročná

Právnická
osoba
zriadená
alebo
založená
mestom

zariadenie pre seniorov – 47
miest
forma – pobytová – ročná
domov sociálnych služieb –
40 miest
forma – pobytová – ročná
denný stacionár
forma – ambulantná
jedáleň
forma – ambulantná
odľahčovacia služba

Mesto
Partizánske

zariadenie opatrovateľskej
služby – 25 miest (v 5
trojposteľových a 5
dvojposteľových obytných
izbách)
forma – pobytová – ročná
odľahčovacia služba

Mesto Partizánske, Mestský úrad,
Nám. SNP 212/4,
958 01 Partizánske

Kombinované
zariadenie sociálnych
služieb mesta
Partizánske OÁZA,
ul. Rudolfa Jašíka 160

Mesto
Partizánske

útulok – 12 miest (6
dvojlôžkových izieb)
forma – pobytová – ročná
zariadenie núdzového
bývania – 8 miest (2 izby,
vrátane detských lôžok)
forma – pobytová – ročná
stredisko osobnej hygieny
forma – ambulantná

Mesto Partizánske, Mestský úrad,
Nám. SNP 212/4,
958 01 Partizánske

Klub spoločenských
organizácií – denné
centrum mesta
Partizánske,
ul. Februárová č. 152

Mesto
Partizánske

denné centrum – 150 miest
forma – ambulantná
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Obchodné meno alebo názov,
sídlo právnickej osoby, ktorá je
poskytovateľom sociálnej služby
alebo meno a priezvisko fyzickej
osoby, ktorá je poskytovateľom
sociálnej služby

Adresa miesta
poskytovania
sociálnej služby

Poskytovateľ
sociálnej
služby

Druh a forma
poskytovanej
sociálnej služby /
Kapacita

Mesto Partizánske, Mestský úrad,
Nám. SNP 212/4,
958 01 Partizánske

Komunitné centrum
Romano Drom –
súčasť Centra
voľného času Relax
Partizánske,
Ul. gen. Svobodu
906/53

Mesto
Partizánske

komunitné centrum
forma – ambulantná
nízkoprahová sociálna
služba pre deti a rodinu
forma – ambulantná, terénna

Mesto Partizánske, Mestský úrad,
Nám. SNP 212/4,
958 01 Partizánske

Mestský úrad
Partizánske,
Nám. SNP 212/4

Mesto
Partizánske

požičiavanie pomôcok
forma – ambulantná

Mesto Partizánske, Mestský úrad,
Nám. SNP 212/4,
958 01 Partizánske

Mesto Partizánske,
Mestský úrad,
Nám. SNP 212/4

Mesto
Partizánske

pomoc pri výkone
opatrovníckyc práv
a povinností
forma – ambulantná, terénna

Mesto
Partizánske

pomoc pri osobnej
starostlivosti o dieťa
a podpora zosúlaďovania
rodinného života
a pracovného života
forma – ambulantná, terénna

Mesto Partizánske, Mestský úrad,
Nám. SNP 212/4,
958 01 Partizánske

Mesto Partizánske, Mestský úrad,
Nám. SNP 212/4,
958 01 Partizánske

Mesto Partizánske, Mestský úrad,
Nám. SNP 212/4,
958 01 Partizánske

Prvosienka občianske združenie
na podporu duševného zdravia,
Malá okružná 1014/11,
958 01 Partizánske

Denné Centrum Frézia Partizánske
n.o.,
Veľká okružná 1107/15,
958 01 Partizánske

v prirodzenom
sociálnom prostredí
klienta
v prirodzenom
prostredí
opatrovaných
občanov mesta
Partizánske
v prirodzenom
sociálnom prostredí
klienta
v priestoroch MsÚ
alebo v priestoroch
CVČ – Komunitného
centra

Rehabilitačné
stredisko,
Nám. SNP 200/22
Denné centrum,
Nám. SNP 200/22

Veľká okružná
1107/15

Mesto
Partizánske

opatrovateľská služba
forma – terénna
odľahčovacia služba

Mesto
Partizánske

terénna sociálna služba
krízovej intervencie
forma – terénna, ambulantná

Neverejný
poskytovateľ

rehabilitačné stredisko – 9
miest
forma – ambulantná
(pozn.: v pracovných dňoch;
9 prijímateľov na 4 hodiny)
denné centrum – 9 miest
forma – ambulantná
(pozn.:9 prijímateľov na 4
hodiny)

Neverejný
poskytovateľ

domov sociálnych služieb –
20 miest
forma – ambulantná
denné centrum – 9 miest
forma – ambulantná

Obchodné meno alebo názov,
sídlo právnickej osoby, ktorá je
poskytovateľom sociálnej služby
alebo meno a priezvisko fyzickej
osoby, ktorá je poskytovateľom
sociálnej služby

Adresa miesta
poskytovania
sociálnej služby

Psychologicko právne centrum
pomoci, PPCP,
ul. Československej armády 632/89,
956 18 Bošany

PPCP, ul. Nádražná
891/2;
fyzická osoba, rodina
alebo komunita
a posúdenie povahy
ich problému,
poskytovanie
základných informácií
riešenia problému,
odporúčanie ďalšej
odbornej pomoci

Neverejný
poskytovateľ

sociálne poradenstvo –
základné
forma – ambulantná

Tomáš Merašický,
Nádražná 873/16,
958 01 Partizánske

Nádražná 873/16,
pre fyzické osoby
s trvalým pobytom
v obciach okresu
Partizánske

Neverejný
poskytovateľ

prepravná služba – 6 miest
forma – terénna
(pozn.: 6 automobilov / 4
zamestnanci)

MORICCONI – EDY RACING s.r.o.,
Za riekou Nitrou 1492,
958 01 Partizánske

Za riekou Nitrou 1492,
a pre fyzické osoby
s trvalým pobytom
v meste Partizánske,
Malé Bielice, Veľké
Bielice, Návojovce,
Šimonovany, Malé
Uherce, Veľké
Uherce, areál
nemocnice
s poliklinikou
v Partizánskom

Neverejný
poskytovateľ

prepravná služba – 3 miesta
forma – terénna
(pozn.: 3 autá / 4
zamestnanci)

okres Partizánske

Neverejný
poskytovateľ

prepravná služba – 5 miest
forma – terénna
(pozn.: 3 áut / 8
zamestnancov)

SLOVENSKÁ DOPRAVNÁ s.r.o.,
Slovanská 296/13,
958 06 Partizánske

Poskytovateľ
sociálnej
služby

Druh a forma
poskytovanej
sociálnej služby /
Kapacita

Zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) - Register poskytovateľov sociálnych služieb, stav k 8.7. 2014; Komunitný plán
sociálnych služieb mesta Partizánske 2012-2022, Partizánske 2012; Všeobecné záväzné nariadenie mesta Partizánske
č. 4/2014 o sociálnych službách a o spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby

Na území mesta sa nachádza 8 ZSS (z toho 5 je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Partizánske,
1 v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a 2 ZSS sú zriadené neverejným poskytovateľom), z toho 4
zariadenia poskytujú celoročné pobytové sociálne služby (v zariadení pre seniorov, v domove
sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení, v zariadení núdzového bývania, v zariadení
opatrovateľskej služby a v útulku), v 6 z nich sa poskytuje ambulantná sociálna služba (v dennom
centre, v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu, v komunitnom centre, v jedálni, v dennom
stacionári, v stredisku osobnej hygieny, v rehabilitačnom stredisku a v domove sociálnych služieb).
Zariadenia sa nachádzajú v širšom centre mesta a táto ich výhodná poloha zabezpečuje dobrú
dostupnosť k obchodným, zdravotníckym a spoločenským zariadeniam.
Občanom s trvalým pobytom na území mesta Partizánske poskytuje samospráva pomoc, ktorej cieľom
je predchádzanie alebo zmiernenie vzniknutých nepriaznivých životných situácií. Túto pomoc
zabezpečuje prostredníctvom poskytovania sociálnej služby, finančnej pomoci a ďalšej služby
pre občanov.
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Mesto Partizánske je verejným registrovaným poskytovateľom týchto sociálnych služieb:
sociálne služby krízovej intervencie, ktorými sú:
1. terénna sociálna služba krízovej intervencie,
2. poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach, ktorými sú:
 komunitné centrum,
 útulok,
 zariadenie núdzového bývania,
3. nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu,
 sociálne služby na podporu rodiny s deťmi:
 pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života
a pracovného života,
 sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového
veku, ktorými sú:
 poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov,
 poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby,
 poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb,
 poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári,
 domáca opatrovateľská služba,
 požičiavanie pomôcok,
 podporné služby, ktorými sú:
 odľahčovacia služba,
 pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností,
 poskytovanie sociálnej služby v dennom centre,
 poskytovanie sociálnej služby v jedálni,
 poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny.
Poskytovateľom odľahčovacej služby v pôsobnosti mesta Partizánske je:
a) Mestský úrad - oddelenie sociálnych vecí a spoločenských vzťahov, ak je odľahčovacia služba
poskytovaná terénnou formou cez opatrovateľskú službu,
b) Mestský úrad – Zariadenie opatrovateľskej služby, ak je odľahčovacia služba poskytovaná pobytovou
formou v zariadení opatrovateľskej služby,
c) Domov n.o., Partizánske – ak je odľahčovacia služba poskytovaná pobytovou formou v zariadení
pre seniorov alebo v domove sociálnych služieb alebo ambulantnou formou v dennom stacionári.
Mesto Partizánske poskytuje všetky vyššie uvedené sociálne služby prostredníctvom mestského úradu
– oddelenia sociálnych vecí a spoločenských vzťahov, prostredníctvom zariadenia Domov, n.o.,
Partizánske – právnická osoba zriadená alebo založená mestom, ktoré poskytujuje sociálne služby
v zariadení pre seniorov, v domove sociálnych služieb, v dennom stacionári, v jedálni a prostredníctvom
samostatných organizačných jednotiek mestského úradu bez právnej subjektivity, ktoré sú
organizačnou súčasťou oddelenia sociálnych vecí a spoločenských vzťahov (ide o štyri ZSS –
Zariadenie opatrovateľskej služby, zariadenie OÁZA, ktoré je kombinovaným zariadením poskytujúcim
sociálnu službu v útulku, v stredisku osobnej hygieny a v zariadení núdzového bývania, Klub
spoločenských organizácií – denné centrum mesta Partizánske a Komunitné centrum sídliace
v priestoroch Centra voľného času Relax Partizánske zabezpečujúce aj nízkoprahovú sociálnu službu
pre deti a rodinu).
V rámci ďalších služieb pre občanov sú obyvateľom mesta Partizánske a celej spádovej oblasti
poskytované/zabezpečované:

zdravotná starostlivosť prostredníctvom nemocnice s poliklinikou, viacerých neštátnych
zdravotníckych ambulancií, lekární, agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, poradne na podporu
zdravia,
sociálne poradenstvo, ktoré sa významnou mierou podieľa na riešení sociálnej a hmotnej núdze
občana, prostredníctvom špecializovaných štátnych a samosprávnych oddelení na Úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny (odbor sociálnych vecí) a na Mestskom úrade Partizánske (oddelenie
sociálnych vecí a spoločenských vzťahov), vysunutého pracoviska Sociálnej poisťovne, pobočka
Topoľčany, Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Partizánskom, Centra
špeciálno-pedagogického poradenstva pri Špeciálnej základnej škole a mimovládnych organizácií
(občianske združenia, neziskové organizácie a spolky),
uplatňovanie systému osobitného príjemcu – v súlade s platnou legislatívou je mesto a jeho
výkonný orgán mestský úrad osobitným príjemcom jednak na dávku v hmotnej núdzi a príspevkov k
dávke v hmotnej núdzi, ako aj na prídavok na dieťa,
zberňa šatstva – do komplexu služieb pre občanov mesta a regiónu patrí od roku 2006, určená
je najmä sociálne slabším vrstvám obyvateľstva. Predmetom činnosti Zberne šatstva je zber a predaj
použitého a hygienicky ošetreného šatstva, ktoré získava od dobrovoľných darcov bezplatne a
poskytuje ho občanom za symbolickú cenu. Mesto zabezpečuje túto činnosť v spolupráci s členkami
Klubu Nezábudka – Liga proti rakovine (denne v pracovné dni),
finančná podpora organizácií a občianskych zrdužení tretieho sektora – Mesto všestranne
podporuje činnosť mimovládnych organizácií (rôzne občianske združenia, spolky, kluby, zväzy,
neziskové organizácie), ktoré vykonávajú verejnoprospešnú činnosť na území mesta a pre občanov
mesta, vytváraním podmienok pre ich záujmovú, vzdelávaciu a kultúrnu činnosť nielen poskytnutím
priestorových a materiálnych podmienok v dennom centre Klub spoločenských organizácií – denné
centrum mesta Partizánske, ale aj prostredníctvom poskytnutia finančnej dotácie,
Členovia týchto združení bývajú súčasťou organizačného štábu podujatí organizovaných v spolupráci
s Mestom Partizánske ako sú napr. Týždeň zdravia, Na kolesách proti rakovine, Deň narcisov, Deň
mladých mesta, Športová olympiáda dôchodcov a iné a sú pravidelnými pomocníkmi pri rôznych
výstavách, organizovaní prednášok, kultúrnych, charitatívnych, spoločenských, rekreačných, športových
podujatí, voľnočasových aktivít, kultúrno-spoločenských posedení, kurzov a preventívnych kampaní a i.,
kde plnia úlohu usporiadateľskej služby.
Medzi najaktívnejšie združenia patria Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR (ZPCCH),
Základná organizácia (ZO) Partizánske, Liga proti rakovine – Klub nezábudka Partizánske, Liga proti
reumatizmu na Slovensku – miestna pobočka Partizánske, Denné Centrum Frézia Partizánske n.o.,
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých Partizánske, Kardioklub Partizánske
pri ZPCCH ZO Partizánske, Zväz diabetikov Slovenska – základná organizácia Partizánske, Základná
organizácia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Partizánskom, Skupina Mládeže Slovenského
Červeného kríža Partizánske, Klub darcov krvi PC Šípok, Miestny spolok Slovenského Ćerveného kríža
Partizánske, OZ Začať spolu, Prvosienka – OZ na podporu duševného zdravia Partizánske (Liga
za duševné zdravie), Spoločnosť na pomoc osobám postihnutým autizmom v Partizánskom (SPOSA),
LAVAS – Občianske združenie Pomoc obetiam nášľapných mín, Klub sclerosis multiplex Partizánske
(pri Slovenskom zväze sclerosis multiplex) a ďalšie.
terénna komunitná práca a výchovné programy – marginalizovaná rómska komunita:
Mesto Partizánske už viac rokov systematicky pracuje v oblasti rómskej problematiky s cieľom skvalitniť
život Rómov a ich životné prostredie, odstraňovať sociálne bariéry a zlepšiť spolunažívanie s majoritnou
skupinou mesta. Mesto v ostatných rokoch zrealizovalo mnoho investičných aj neinvestičných aktivít
zameraných na riešenie problémov bývania (udržanie bývania, kultúra bývania, údržba verejného
priestranstva, hygiena), hospodárenia s financiami (účelné vynakladanie finančných prostriedkov
na základné životné potreby), na podporu vzdelávania (kontrola dochádzky do školy, znižovanie
záškoláctva), na poradenstvo (spracovávanie splátkových kalendárov voči dodávateľom bývania
a ostatných služieb – plyn, elektrická energia, teplo, komunálny odpad a pod.), na využívanie voľného
času detí a mládeže cez záujmové krúžky, športovú činnosť a iné.
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Súčasťou aktivít mesta Partizánske v oblasti riešenia rómskej problematiky bola v r. 2008-2009 podpora
rómskeho projektu Solidarita nielen poskytovaním priestorov, ale aj finančnými príspevkami
a realizácia projektu Šanca pre Rómov, ktorý bol zameraný na obnovu infraštruktúry (obnova bytových
domov v rómskej osade). 04.05. 2009 pod gesciou Mesta Partizánske a jeho výkonného orgánu
Mestského úradu (oddelenia sociálnych vecí a spoločenských vzťahov) začal projekt CESTY RÓMOV –
Romano Drom (projekt nadstavby). Aktivity projektu, ktoré sa vykonávali za pomoci EÚ, konkrétne
vďaka finančným prostriedkom poskytnutým z Európskeho sociálneho fondu (ESF) v rámci Operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, sa zameriavali na podporu integrácie rómskej komunity
na trh práce a do spoločnosti, na zlepšenie jej ekonomickej a sociálnej situácie a kvality života
jednotlivcov či rómskych rodín. Projekt trval dva roky, ukončený bol 30.04. 2011. Obsadené boli tri
pracovné pozície – 1 terénny sociálny pracovník a 2 asistenti terénneho sociálneho pracovníka, ktorí
vykonávali vlastnú terénnu sociálnu prácu. Cieľovou skupinou projektu bola rómska komunita mesta –
so špeciálnym zameraním na rómsku viacpočetnú rodinu ako celok a na deti a mládež. Všetky aktivity
projektu sa zabezpečovali prostredníctvom terénnej sociálnej práce, sociálneho poradenstva
a realizáciou mnohých vzdelávacích, osvetových, výchovných, kultúrnych a záujmových programov
so zameraním na najproblémovejšiu rómsku komunitu mesta, sústredenú na okraji intravilánu centrálnej
mestskej časti na Nábrežnej ulici v štyroch bytových domoch.
Finančná podpora z prostriedkov EÚ výrazne pomohla mestu úspešne realizovať aktivity a činnosti,
ktoré podporujú integráciu rómskej komunity na trh práce, do spoločnosti, zlepšenie jej kvality života
a sociálnej situácie, a to pozitívne ovplyvnilo aj kvalitu života ostatných obyvateľov mesta.
Z tohto dôvodu sa mesto opätovne v roku 2012 zapojilo v rámci Operačného programu Zamestnanosť
a sociálna inklúzia do Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach, ktorý bude realizovať
s finančnou podporou EÚ od 01.07. 2012 do 30.10. 2015. Aktivity projektu sa opäť zameriavajú
na podporu integrácie rómskej komunity na trh práce a do spoločnosti, na zlepšenie jej ekonomickej
a sociálnej situácie a kvality života jednotlivcov, či rómskych rodín. Pokračuje sa tak v udržateľnosti
projektu Romano Drom. Výberovým konaním boli obsadené 3 pracovné miesta – 1 terénny sociálny
pracovník a 2 asistenti terénneho sociálneho pracovníka, ktorí vykonávajú vlastnú terénnu sociálnu
prácu. Cieľom práce terénnych pracovníkov je postupne zlepšovať sociálnu situáciu jednotlivcov
a rodín, odstraňovať negatívne javy a krízové situácie v rodine, zlepšiť hygienu, výživu a zdravotný stav
rómskej populácie, zlepšiť školskú dochádzku a zmysluplne využívať voľný čas detí aj dospelých.
Všetky aktivity projektu sa zabezpečujú prostredníctvom terénnej sociálnej práce, sociálneho
poradenstva a realizáciou mnohých vzdelávacích, osvetových, výchovných, kultúrnych a záujmových
programov.
finančná pomoc jednotlivcom – občanom, ktorí sa ocitli v hmotnej, resp. sociálnej núdzi alebo náhlej
núdzi, spôsobenej mimoriadnou udalosťou. K finančnej pomoci patrí jednorazová dávka v hmotnej
núdzi a jednorazový príspevok, sociálna pôžička, príspevok na stravovanie dôchodcov, príspevok na
opatrovateľskú službu, príspevok na prepravnú službu, finančné príspevky na podporu sanácie rodín s
dieťaťom v detskom domove.
Mesto dôsledne dbá na dodržiavanie podmienok vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách
na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie (teda o bezbariérovej horizontálnej a vertikálnej komunikácii).
Na území Partizánskeho sa za posledné roky vybudovalo resp. dokončilo príp. rekonštruovalo viacero
stavieb, ktoré poskytujú služby verejnoprospešného charakteru (lekárne, poštový úrad, rehabilitačnorelaxačné centrá, nákupné strediská) a sú vo veľkej miere navštevované aj občanmi ZŤP.
Pri ich výstavbe sa dôsledne dbalo na bezproblémový (bezbariérový) prístup. Taktiež
samozrejmosťou je budovanie a opravy chodníkov s bezbariérovou úpravou.
Mesto Partizánske bolo za aktivity v sociálnej oblasti a za inovatívny postup v skvalitňovaní
a rozširovaní sociálnej pomoci ocenené čestným uznaním v súťaži Slovensko bez bariér za r. 2006 aj
r. 2007, v súťaži Sociálny čin roka 2006. V súťaži Oskar bez bariér (projekt venovaný základným
oblastiam bezbariérového sprístupnenia úradov, zdravotníckych zariadení, kultúrnych inštitúcií

a športových podujatí) sa Partizánske v roku 2009 stalo víťazom piateho ročníka tejto celoslovenskej
súťaže.
Sociálne služby na území mesta sú zabezpečované Mestom Partizánske, právnickou osobou zriadenou
mestom alebo založenou Mestom Partizánske, právnickou osobou zriadenou vyšším územným celkom
alebo založenou vyšším územným celkom – TSK tzn. verejnými poskytovateľmi sociálnych služieb
a inými osobami – neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb. Plochy jestvujúcich zariadení
sociálnych služieb zostávajú v návrhu ÚPN rezervované pre rovnaké využitie aj do výhľadu.
V roku 2012 vypracovalo Mesto Partizánske Komunitný plán sociálnych služieb mesta Partizánske
2012 - 2022 – strednodobý strategický dokument mesta a nástroj na aktívne riadenie rozvoja mesta,
ktorý má iniciovať potrebné zmeny v oblasti poskytovania sociálnych služieb tak, aby zodpovedali
miestnym špecifikám a potrebám jednotlivých občanov danej miestnej komunity. V rámci tohto
dokumentu, v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
s Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb, s cieľmi PHSR mesta Partizánske 2008 - 2013
a ďalšími rozvojovými dokumentmi platnými v podmienkach mesta, regiónu, Slovenskej republiky a EÚ,
bola vypracovaná Stratégia rozvoja sociálnych služieb v podmienkach mesta Partizánske.
Základné smerovanie sociálnych služieb podľa stratégie na roky 2012 - 2022 je zhrnuté nasledovne:
 podporovanie komunitného plánovania a vytváranie podmienok pre jeho realizáciu,
 podporovanie sociálnych služieb poskytovaných v prirodzenom prostredí občana,
 vytváranie podmienok pre sebarealizáciu a integráciu prijímateľov sociálnej služby do
života spoločnosti s prihliadaním na ich individuálne potreby a prirodzené komunikačné
formy,
 poskytovanie nových požadovaných druhov sociálnej služby, s prihliadnutím na potreby
miestnych komunít,
 zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb a ich humanizácia prostredníctvom
rekonštrukcie a modernizácie zariadení a zvyšovania kvalifikácie zamestnancov.
V rámci ďalšieho rozvoja mesta v oblasti poskytovania sociálnych služieb je potrebné zabezpečiť trvalú
udržateľnosť a rozvoj všetkých aktuálne registrovaných sociálnych služieb a postupne podľa finančných
možností a v súlade s potrebami občanov podporiť rozširovanie a skvalitňovanie siete sociálnych
služieb a iných druhov pomoci, prioritne terénne služby, ambulantné služby a služby v zariadení
s denným pobytom, podporovať výstavbu nájomných bytov ako nástroja stabilizácie rodiny
a odstraňovania negatívnych sociálno-patologických javov v živote mesta, podporovať spoluprácu
a koordináciu poskytovateľov sociálnych služieb, dobrovoľníctvo v nadväznosti na organizácie tretieho
sektora a vzdelávacie inštitúcie, dbať o bezbariérovú horizontálnu a vertikálnu komunikáciu. Pozornosť
treba venovať rovnomernému zastúpeniu zariadení pre dlhodobý pobyt seniorov a osôb so zdravotným
postihnutím, pričom treba zohľadniť aj požiadavku udržania ich lokalizácie v rámci mesta, čo je dôležité
z hľadiska dosiahnutia zapojenia seniorov a zdravotne postihnutých občanov do spoločenského života
a sociálnej inklúzie, zastúpeniu bytov osobitného určenia, rehabilitačným strediskám poskytujúcim
sociálnu rehabilitáciu zdravotne ťažko postihnutým občanom, výhľadovo počítať s narastajúcou
potrebou budovania špecializovaných zariadení a zariadení poskytujúcich sociálne služby krízovej
intervencie.
Potrebné je aj naďalej rozvíjať projekty zamerané na podporu integrácie rómskej komunity na trh práce
a do spoločnosti, na zlepšenie jej ekonomickej a sociálnej situácie, obnovu infraštruktúry a kvality života
jednotlivcov či rómskych rodín.
Dôležitou prioritou v oblasti sociálnych služieb je vytváranie podmienok zvyšovania úrovne technickej
vybavenosti zariadení, zvyšovanie kvality a miestnej dostupnosti sociálnej infraštruktúry.
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G.2.1.4 Kultúra a osveta
Kultúrny život v meste Partizánske v najväčšej miere zabezpečuje Mestská umelecká agentúra
Partizánske (pôvodne ART P Centrum - umelecká agentúra mesta Partizánske), ktorá bola ako
príspevková organizácia so samostatnou právnou subjektivitou zriadená Mestom Partizánske
k 01.11. 2010 na dobu neurčitú. Sídlom MUA Partizánske je Makarenkova ul. 214/2 (Dom kultúry).
MUA Partizánske zabezpečuje kultúrno-spoločenské služby v nasledovnom rozsahu:

agentúrna činnosť,

vlastná umelecká činnosť,

obchodno-umelecké služby,

knižnično-informačná a vzdelávacia služba,

vzdelávacie služby,

reklamno-propagačné služby,

informačné služby.

177, ktorej zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj. Účelové zariadenie pozostáva z
prednáškovej sály pre 68 návštevníkov, päť a pol metrovej kupoly a kancelárskych priestorov. V r. 2007
navštívilo astronomické zariadenie 187 exkurzií s celkovým počtom 7 973 osôb. Z uvedeného počtu
6 674 osôb tvorila mládež školského a predškolského veku. Ponuku na denné a večerné pozorovania
využilo celkom 2 450 záujemcov (zdroj: PHSR mesta Partizánske 2008-2013, máj 2008). Ťažiskom
činností, okrem exkurzií, sú prednášky, semináre, výstavy, videoprojekcie, premietanie vlastných
audiovizuálnych programov, súťaže, poradenstvo, pozorovania a vzdelávacie programy ako i školenia
pre odbornú i širokú verejnosť. Pre základné a stredné školy ponúka programy doplňujúce osnovy z
prírodovedy, zemepisu a fyziky, ktoré zoznamujú študentov a žiakov so základnými informáciami
o vesmíre a jeho jednotlivých zložkách.
Zoznam kultúrnych zariadení a objektov v meste Partizánske je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka G.2.1.4

Kultúrne zariadenia a objekty v meste Partizánske

Názov zariadenia

Adresa
Urbanistický obvod

Servisno-prevádzkové služby zabezpečuje v nasledovnom rozsahu:

správcovská a prevádzkovateľská služba budov zriaďovateľa, špecializovaných na
kultúrno-spoločenské účely,

priestorovo-prenájmová služba v rámci spravovaných budov,

poskytovanie technických, zvukových a materiálnych služieb,

poriadanie príležitostných predajných podujatí.
Stabilizácia založenej siete zariadení lokálneho významu, predovšetkým siete knižníc, ktoré plnia
významné funkcie v kultúrno-vzdelávacom procese, ako aj zariadení klubového typu, ktoré predstavujú
významný článok pre realizáciu záujmov diferencovaných skupín obyvateľstva, je základným
predpokladom pre rozvíjanie kultúrno-spoločenskej aktivity najširších vrstiev obyvateľstva. MUA
Partizánske spravuje Dom kultúry (ul. Makarenkova 214/2) a Mestskú knižnicu (Družstevná 1280/18).
K 31.12. 2013 mala knižnica k dispozícii 52 722 knižničných jednotiek a počet výpožičiek pri 1 084
čitateľoch (z toho 883 dospelých a 201 detských čitateľov do 15 rokov) bol 60 197. V jej priestoroch a v
priestoroch Knižničného klubu (spoločenská miestnosť - 80 miest, klubová miestnosť - 30 miest) sa
realizujú kultúrno-spoločenské a vzdelávacie aktivity rôznorodých žánrov. V r. 2007 tu bolo vybudované
počítačové centrum s internetovým pripojením na osem počítačov (zdroj: , Mestská umelecká agentúra
Partizánske, Správa o činnosti a hospodárení Mestskej umeleckej agentúry v Partizánskom za rok
2013, jún 2014).
V roku 2013 začalo mesto Partizánske pri príležitosti osláv 75. výročia vzniku mesta s prípravou
zriadenia historického múzea mesta Partizánske. Projekt bol realizovaný v rámci cezhraničnej
spolupráce z Fondu mikroprojektov. Cezhraničným partnerom v rámci tohto projektu je Nadace Tomáše
Bati – Zlín. Múzeum sa zriaďuje v budove Mestskej knižnice na Družstevnej ul. Hlavným poslaním
Mestského múzea Partizánske je cieľavedomé zhromažďovanie, ochrana, vedecké a odborné
spracovávanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov získaných do vlastníctva či už odkúpením,
alebo darovaním ako hmotných dokladov k dejinám mesta Partizánske ako aj okolitého regiónu.
Výsledky svojej odbornej činnosti múzeum spopularizuje formou výstav, besied, prednášok,
propagačných materiálov a publikácií s dôrazom na mládež a regionálnu výchovu. Múzeum ponúka
verejnosti aj služby odbornej poradenskej činnosti a metodickej pomoci a lektorské služby. Súčasne
poskytuje svoje priestory (kapacita cca 50 ľudí) na rôzne spoločensko-kultúrne akcie, prednášky,
stretnutia.

Dom kultúry

Ul. Makarenkova
214/2
Partizánske – stred

Kultúrny dom

Stará cesta 182
Návojovce

Dom kultúry Veľké Bielice

Topoľová ul. 771
Veľké Bielice

Spoločenské centrum
Malé Bielice

Malé Bielice 213
Malé Bielice

Mestská umelecká
agentúra Partizánske

Sídlo: Dom kultúry
Ul. Makarenkova
214/2
Partizánske - stred

Poznámka
- vlastník: Mesto Partizánske
- správca objektu: Mestská umelecká
agentúra Partizánske
- objekt je sídlom mestskej príspevkovej
organizácie Mestskej umeleckej agentúry
Partizánske
- objekt je domovskou scénou Mestského
dychového orchestra, divadelného
združenia Partizánske, študentského divadla
„Šesť Pé“, folklórneho súboru Jánošík,
detského folklórneho súboru Fialka,
tanečnej skupiny Modans D.G., detskej
tanečnej skupiny
Kapacity:
- spoločenská sála: 334 miest
- klubovňa č. 42: 40 miest
- klubovňa č. 118: 80 miest
- klubovňa č. 117: 30 miest
- výstavná sieň: 60 miest
- horný vestibul: variabilné riešenie

- zakladateľ: Mesto Partizánske
- zabezpečuje kultúrno-spoločenské služby
a servisno-prevádzkové služby

V 3D kine Partizánske na ul. Gen. Svobodu 1141/3 sa uskutočňujú okrem filmových predstavení aj
rôzne kultúrno-spoločenské podujatia a koncerty rôznych žánrov. Kino s kapacitou 404 miest je v
prevádzke od r. 1979 a v súčasnosti je v ekonomickom prenájme fyzickej osoby, ale jeho pôvodný účel
využitia na kultúrno-spoločenské účely zostal zachovaný.
Špecializovaným kultúrno-vzdelávacím zariadením určeným pre popularizáciu astronómie,
kozmonautiky a ostatných prírodných a technických vied je Hvezdáreň Partizánske v Malých Bieliciach
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Názov zariadenia

Adresa
Urbanistický obvod

Poznámka

- typ: verejná – mestská knižnica
- vlastník: Mesto Partizánske
- správca objektu: Mestská umelecká
agentúra Partizánske
- objekt je sídlom mestskej príspevkovej
organizácie Mestskej umeleckej agentúry
Partizánske, knižnično-vzdelávacieho úseku
Mestská knižnica a
Knižničný klub

Mestské múzeum
Partizánske

Družstevná ul.
1280/18
Partizánske - stred

Družstevná ul.

Oddelenia: oddelenie beletrie, odbornej
literatúry, detskej literatúry, verejný internet
Stav k 31.12. 2013:
- knižničný fond - 52 722 knižničných
jednotiek
- počet výpožičiek - 60 197
- počet používateľov - 1 084
Kapacity:
- spoločenská miestnosť: 80 miest (variabilné
riešenie)
- klubová miestnosť: 30 miest (variabilné
riešenie)
- stála expozícia múzea a základ výskumu
sú zamerané najmä na dejiny obuvníckeho
priemyslu spojené s firmou Baťa, zapojenie
sa občanov do SNP ako aj kultúrne zvyky
a tradície obcí
- bezplatný prenájom priestorov pre cca 50
ľudí

ul. Gen. Svobodu
1141/3
Luhy

- filmové predstavenia
- rôzne kultúrno-spoločenské podujatia a
koncerty rôznych žánrov
- kapacita: 404 miest

Malé Bielice 177
Malé Bielice

- významné kultúrno-vých. zariadenie
v oblasti astronómie a kozmonautiky je
sprevádzkované od r. 1988
- poskytuje možnosti denného i nočného
pozorovania oblohy, organizovanie
prednášok, premietanie filmov a vlastných
audiovizuálnych programov
- prednášková sála pre 68 návštevníkov
- vlastné ubytovacie kapacity pre
prenocovanie návštevníkov - 6 unimobuniek

Rímskokatolícky kostol
Božského srdca
Ježišovho

Nám. SNP
Pri štadióne

- postavený bol v r. 1949 pod vedením
Ing. arch. V. Karfíka
- funkcionalistická architektúra
- je situovaný v osi hlavného námestia
- v r. 1995 bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku

Rímskokatolícky farský
úrad

Nám. SNP
Pri štadióne

Evanjelický kostol
augsburského vyznania

Lomonosova 1616
Štrkovisko

3D kino Partizánske

Hvezdáreň
v Partizánskom
(v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Trenčianskeho
samosprávneho kraja)

Názov zariadenia

Adresa
Urbanistický obvod

Evanjelický farský úrad
a.v.

Roosveltova 633/18
Štrkovisko

Evanjelická cirkev
metodistická –
farský úrad, modlitebňa

Jesenského 12
Stará kolónia

Rímskokatolícky kostol
Panny Márie
Nanebovzatej

Šimonovianska
Šimonovany

Rímskokatolícky farský
úrad

Šimonovianska 62
Šimonovany

Kostol sv. Tomáša
apoštola,
Pastoračné centrum

Malinovského
mimo k.ú. mesta
Partizánske

- postavený bol v r. 1999
- jeho súčasťou je aj pastoračné centrum

Rímskokatolícky farský
kostol
sv. Alžbety Uhorskej

Agátová
Veľké Bielice

- kostol sa začal stavať pravdepodobne
v r. 1723-1759
- je predpoklad, že bol postavený už v 14.
storočí na inom mieste

Rímskokatolícky farský
úrad

Agátová 44
Veľké Bielice

Rímskokatolícky kostol
Nepoškvrnené srdce
Panny Márie

Malé Bielice 79
Malé Bielice

Rímskokatolícky kostol
sv. Cyrila a Metoda

Návojovce

Kaplnka Panny Márie

Šimonovany

Rímskokatolícka kaplnka
Panny Márie

Lipová ul.
Veľké Bielice

Božia muka

Malé Bielice

Klasicistický kaštieľ Malé
Bielice

Malé Bielice

Poznámka

- najstarší rímskokat. kostol na území mesta
- pochádza z 13. storočia
- je centrálnou súčasťou námestia v časti
Šimonovany

- božia muka
- nachádza sa pri ceste vedúcej do obce
Skačany

Vodný hrad

Šimonovianska
Šimonovany

- kaštieľ je jedným z najstarších zachovaných
goticko-renesančných šľachtických sídiel
v kategórii kaštieľov
- od 28.5. 1963 ja národnou kultúrnou
pamiatkou
- pôvod kaštieľa sa odhaduje na 14.-15.
storočie
- po rekonštrukcii sa spolu s areálom
predpokladá využitie na kultúrnospoločenské akcie

kolónia Baťovských
domov

Červená ul.
Stará kolónia

- zvyšky pôvodných tehlových dvojdomkov
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Názov zariadenia

Adresa
Urbanistický obvod

Poznámka

Pomník padlým hrdinom
SNP

Nám. SNP
Partizánske - stred

- socha od akademického sochára Jozefa
Kostku
- dominantou Nám. SNP je od r. 1950

Pomník padlým
1. sv. vojny

Veľké Bielice

- je postavený na križovatke ciest uprostred
obce – Hlavná ul./Bielická ul./Mostová ul.

Pomník padlým SNP
Pomník prísahy

Malé Bielice
Salaš

Socha Tomáša Baťu

Socha sv. Floriána

pamätné tabule

Nitrianska
Priemyselný obvod

- stojí pred areálom bývalých Závodov
29. augusta
- slávnostne bola odhalená synom
zakladateľa Baťových závodov Tomáša
Baťu 14.10. 1995

Veľké Bielice

- kamenný prícestný stĺp so sochou patróna
hasičov
- t. č. je v reštaurátorskom ateliéri
- uznesením č. 88/VI/2007 zo dňa 26.6. 2007
vyhlásilo Mestské zastupiteľstvo
v Partizánskom sochu sv. Floriána za
miestnu pamätihodnosť
- v meste sa nachádza niekoľko pamätných
tabúľ napr. spisovateľa Rudolfa Jašíka,
Alexandra Makarenku, M. R. Štefánika

Zdroj: AUREX, s.r.o. - terénny prieskum; PHSR mesta Partizánske 2008-2013, máj 2008; MsÚ Partizánske, 2009

Okrem spomenutých kultúrnych pamiatok možno v Partizánskom obdivovať i objekty postavené
a zrekonštruované za posledné roky. Námestie SNP bolo zrekonštruované do dnešnej podoby
v r. 1998, čoho pamiatkou je kameň vložený do dlažby námestia. Fontána je súčasťou námestia od
r. 1964.
Tematika kultúrnych pamiatok a pamätihodností je podrobnejšie spracovaná v kapitole E.4. Zásady
ochrany a využitia kultúrno-historických hodnôt.
Partizánske je známe bohatou ponukou kvalitných kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré
uspokojujú a obohacujú duševné potreby najširšieho spektra obyvateľov mesta a okolia. Organizovanie
kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré sú zamerané na všetky vekové kategórie od detí až po
dôchodcov, zabezpečuje predovšetkým mestská príspevková organizácia – Mestská umelecká
agentúra Partizánske.
Významnými kultúrnymi podujatiami v meste Partizánske sú:

Folková jar,

Májový kultúrny festival - dvojdňová prehliadka hudby a tanca so zameraním na folklórnu
tradíciu stavania mája, ľudovú veselicu a zábavný program sa pravidelne začína
posledný aprílový podvečer a pokračuje aj na druhý deň dopoludnia. Priemerná
návštevnosť je 5 000 ľudí.

Regionálny folklórny festival - spestrený prehliadkou tradičných ľudových remesiel,

Regionálny festival dychových hudieb,

Cesta rozprávkovým lesom - najväčšie podujatie rodinného typu pre deti na Slovensku,
ktoré sa spravidla realizuje v prvý alebo druhý týždeň mesiaca jún, má charitatívny
charakter. Priemerná návštevnosť je 10 000 ľudí.

Zlatá črievička - celoslovenský súťažný festival začínajúcich spevákov populárnej piesne
je najstarším hudobným festivalom, ktorý vyhľadáva talenty v oblasti interpretácie
populárnej piesne na Slovensku. Priemerná návštevnosť je 2 000 ľudí.
























Kráľ detských čitateľov,
Kultúrne leto v Partizánskom,
Augustová divadelná noc,
AMA – salón amatérskych výtvarníkov okresu,
oslavy Dňa matiek, MDŽ,
Deň mladých mesta,
Mikulášske slávnosti,
Vianočný koncert,
Vianočné trhy,
Silvester v meste,
Novoročný koncert s čašou vína,
koncert ku Dňu učiteľov,
koncert v rámci Mesiaca úcty k starším,
Memoriál R. Jašíka,
oslavy výročia prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR,
oslavy výročia oslobodenia mesta Partizánske,
pochovávanie basy,
fašiangy v meste,
Mestský ples,
výstavy a prezentácie škôl a školských zariadení,
sakrálne a výchovné koncerty,
divadelné predstavenia a i.

Pre rôzne kultúrno-spoločenské podujatia je vhodné naďalej podporovať využitie priestorov v pešej
zóne v centre mesta a Námestie SNP. Tiež by bolo vhodné využiť objekt a areál NKP Vodný hrad v UO
Šimonovany pre poriadanie kultúrnych a spoločenských podujatí reprezentatívneho charakteru.
V meste pôsobia nasledujúce umelecké súbory a zoskupenia (združenia, spolky, kluby, zväzy):

Folklórny súbor Jánošík Partizánske (Dom kultúry, Makarenkova 214/2),

Folklórny súbor Jánošík – senior Partizánske (Ul. gen. Svobodu 828/59),

Detský folklórny súbor Fialka Partizánske (Dom kultúry, Makarenkova 214/2),

Divadelné združenie Partizánske (Dom kultúry, Makarenkova 214/2),

Divadlo mladých „Šesť PÉ“ pri Divadelnom združení Partizánske (Dom kultúry,
Makarenkova 214/2),

Mestský dychový orchester (Dom kultúry, Makarenkova 214/2),

Spolok Dychová hudba Bieličanka (Agátová 606/44),

Tanečná skupina Modans D.G. (Dom kultúry, Makarenkova 214/2),

Skalkáči – hudobno-spevácka skupina Hnutie Kresťanských spoločenstiev mládeže
(Cintorínska 9),

Folkový klub Partizánske (Komenského 199/12),

Spoločenstvo kresťanov Radostné srdce Partizánske (Dukelská 821),

Združenie kresťanských seniorov Slovenska – Klub Partizánske – mesto (Malá okružná
927/52),

Spevácko-dramatický súbor Jeseň pri MO JDS Partizánske (Hurbanova 3),

Spevácky súbor Nádej pro MO JDS Partizánske (Topoľová 424/9),

DOMKA – združenie saleziánskej mládeže, stredisko Partizánske (Šípková 324/1),

Hudobná skupina Šidlo (Škultétyho 173/10),

Umelecké združenie Ateliér (Agátová 396/5),

Fotoklub NOEL 2000 (Horská 1297/9),

Klub Filatelia 52-40 Partizánske (Malá okružná 967/72),

Tanečná skupina írskych tancov Rhiannon (CVČ RELAX, ul. Gen. Svobodu 906/53),

Skupina historického šermu Simonis (CVČ RELAX, ul. Gen. Svobodu 906/53),

Mi0 & Mi0 PRODUCTION – občianske združenie na podporu mladých talentov (ul. Gen.
Svobodu 1099/58),

E@I (Víťazná 840/67A),

WIKIMEDIA Slovenská republika (Februárová 1478/2),
AUREX, s.r.o.
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Informačné centrum mladých (ICM) Partizánske (Februárová 1478/2),
Jednota dôchodcov na Slovensku, Mestská organizácia Partizánske – MO JDS
Partizánske (Malá okružná 943/10),
Klub absolventov Baťovej školy práce Partizánske (Nám. SNP 212/4),
Klub východniarov Partizánske (Komenského 199/12),
Klub Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Partizánskom (Kúpeľná 201/37),
Miestna organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Partizánske
(Nádražná 873/20),
OZ Spolu sme Slovensko (Gen. Svobodu 720/10),
Miestny odbor Matice slovenskej Partizánske (Ul. 9. mája 1146/16) a i.

V roku 2012 boli v meste Partizánske osadené štyri informačné kiosky – jeden na sídlisku Šípok, dva
v centre mesta (priestor pri podchode v centre mesta, budova Mestského úradu v centre mesta), jeden
na sídlisku Luhy, ktoré napomáhajú zvyšovaniu informovanosti o organizovaní aktivít z rôznych oblastí
kultúry, športu, mládežníckych podujatí, turistických atrakcií ako aj ostatných aktuálnych aktivitách
organizovaných mestami Partizánske a Valašské Meziříčí. Projekt bol realizovaný v rámci cezhraničnej
spolupráce z Fondu mikroprojektov. Cezhraničným partnerom v rámci tohto projektu je mesto Valašské
Meziříčí.
Zdrojmi informácií zo spoločenského, kultúrneho a športového života v meste, s dôrazom na činnosť
samosprávnych orgánov mesta a aktivít samosprávy mesta Partizánske, sú miestne médiá –
Vydavateľstvom TEMPO, s.r.o. (so sídlom na Nám. SNP 215/7) vydávaný regionálny týždenník
TEMPO. Okrem toho ďalšou hlavnou činnosťou Vydavateľstva TEMPO, s.r.o. je aj zabezpečovanie
vysielania Mestskej televízie Partizánske.
Mesto Partizánske plánuje v budúcom období zriadiť turistickú informačnú kanceláriu (TIK), ktorá
by mala prispieť k obohateniu a rozšíreniu poskytovaných služieb obyvateľom mesta, ako
i návštevníkom a rekreantom mesta a blízkeho okolia. TIK bude poskytovať informácie nielen z mesta
Partizánske a jeho okresu, ale aj z blízkeho regiónu Horná Nitra a okolie (možnosti rekreácie,
stravovania a ubytovania, kontaktné adresy a telefónne čísla hotelov a ubytovní, firiem, organizácií
a podnikov, polície, nemocnice a pod.). V kancelárii budú k zakúpeniu aj propagačné materiály
a k dispozícii rôzne tlačené informačné materiály.
Samostatné funkčné plochy pre kultúrne a osvetové zariadenia sa v ÚPN nenavrhujú. V ďalšom rozvoji
týchto zariadení predpokladáme ich umiestňovanie do jestvujúcich kultúrnych zariadení, prípadne
počítame s ich integráciou s inými vhodnými druhmi občianskej vybavenosti (školské zariadenia,
zariadenia sociálnych služieb). Takýmto spôsobom vytvárané zariadenia rozšíria ponuku už existujúcich
služieb a voľnočasových aktivít pre obyvateľov mesta.
V súlade s ďalším rozvojom mesta navrhujeme v urbanistických obvodoch s dominantnou obytnou
funkciou doplniť menšie kultúrno-spoločenské zariadenia (kluby pre kultúrnu činnosť, menšie knižnice,
čitárne) a zariadenia pre mládež (kluby mládeže) a pre rodiny s deťmi, ktoré budú vytvárané ako
vostaviteľné zariadenia občianskej vybavenosti v parteri polyfunkčných bytových domov. V budúcom
období je potrebné zvyšovať atraktivitu kultúrnych podujatí, rozšíriť ich ponuku pre rôzne vekové
kategórie obyvateľstva a zabezpečiť aj ich väčšiu propagáciu, taktiež je potrebné dbať o ochranu
kultúrnych pamiatok a vybavenie kultúrnych zariadení v meste.

G.2.1.5 Telesná kultúra a šport
Mesto Partizánske ponúka dostatok možností na šport a aktívny oddych. K hlavným areálom
resp. zónam slúžiacim tomuto účelu patria športové zariadenia, ktoré sú lokalizované najmä v južnej
časti mesta v urbanistickom obvode Pri štadióne. Tu sa nachádza Mestský futbalový štadión Karola
Jokla (ul. Rudolfa Jašíka) s kapacitou 4 000 miest, tréningové ihrisko (Februárová ul.), zimný
štadión (ul. Rudolfa Jašíka) s kapacitou 1 500 miest, ktorého ľadovú plochu využíva najmä HK Iskra
Partizánske, ale aj kolektívy AHL (Amatérskej hokejovej ligy) na tréningy a zápasy. V zimnom štadióne
je aj možnosť verejného korčuľovania a korčuľovania pre školy. Za účelom hrania hokeja je možné
si ľadovú plochu prenajať.
Ďalšími športovými zariadeniami v UO Pri štadióne sú Mestská športová hala (Februárová
ul. 1082/11), Šport Centrum DUKAS (Škultétyho 1078) s herňou so štyrmi bowlingovými dráhami
s maximálnym počtom 10 osôb na jednu dráhu a s multifunkčným ihriskom s umelým povrchom
(trávnikom) a nočným osvetlením na malý futbal, hádzanú, tenis, volejbal, nohejbal, s tribúnou pre 200
osôb. Športové a rekreačné zariadenie - kúpalisko Dúha (ul. Rudolfa Jašíka 1612/81) s celoročnou
prevádzkou sa nachádza v blízkosti zimného štadióna a Mestského futbalového štadióna Karola Jokla.
Celoročná časť ponúka návštevníkom parnú saunu, perličkovú vaňu, teplý a studený bazén a masérske
služby. Počas letnej prevádzky sa využívajú štyri otvorené bazény (veľký plavecký bazén, bazén
s toboganom, bazén s vodným dáždnikom a Vodná fajka, detský bazén), pieskovisko, detské ihrisko
a plážové volejbalové ihrisko.
Futbalové ihriská sa nachádzajú aj v miestnych častiach mesta – v Šimonovanoch na Nemocničnej
ceste (štadión ŠK Slovan) s kapacitou 400 miest, vo Veľkých Bieliciach na ul. Športovcov (FK Veľké
Bielice) s kapacitou 200 miest, v Malých Bieliciach pri Hlavnej ul. (TJ Slovan Malé Bielice) s kapacitou
100 miest a v Návojovciach pri Trenčianskej ul. (TJ Slovan Návojovce).
Ďalšími zariadeniami/areálmi športu sú športový areál Saleziáni Don Bosca na sídlisku Šípok,
tenisové kurty v meste a vo Veľkých Bieliciach, strelnica - zariadenie technických športov (streľba,
biatlon) v Návojovciach a pri záhradkárskej osade Sutecká. Letisko Malé Bielice spravuje Slovenský
národný aeroklub gen. M. R. Štefánika. Záujemcom ponúka vyhliadkové a komerčné lety na niekoľkých
typoch motorových a bezmotorových lietadiel. Je tu možnosť prihlásiť sa na kurz rogala, kurz lietania
na vetroňoch, po niekoľkodňovom zaškolení absolvovať zoskok padákom a k výcviku záujemcov
o lietanie a pilotov je k dispozícii aj cvičný trenažér a turbulentný tunel.
V areáli kúpaliska Malé Bielice sa náchadza aj objekt krytej plavárne, ktorá nie je v súčasnosti
využívaná a vyžaduje rekonštrukciu. V budúcnosti sa tu plánuje aj vybudovanie aquaparku.
Vodná nádrž Báger v urbanistickom obvode Šimonovany na okraji mesta Partizánske sa v minulosti
využívala aj na kúpanie, v súčasnej dobe je kvalita vody na kúpanie nevyhovujúca a nádrž je určená len
na športový a rekreačný rybolov.
V Partizánskom sa nachádzajú disponibilné plochy školskej telovýchovy v každom areáli školy,
ktoré sú otvorené aj pre verejnosť s výnimkou multifunkčného ihriska na sídlisku Šípok (futbal, hádzaná,
basketbal, tenis), ktoré je v správe ZŠ Malinovského a zatiaľ ešte nebolo verejnosti sprístupnené.
V areáli ZŠ s MŠ Veľká okružná (UO Luhy) je futbalové mini ihrisko, ktoré slúži pre školu, verejnosť
a futbalové kluby.
Detské ihriská a športoviská sú v intenzívnej prestavbe, prebudovávajú sa aj likvidáciou pieskovísk.
Nové ihriská sú budované pre určité vekové kategórie detí s konštrukciami, ktoré sú certifikované
a zaručujú tak väčšiu bezpečnosť. V súčasnosti je v meste 22 ihrísk, medzi ktorými sú aj obnovené
ihriská a ihriská pripravené na rekonštrukciu (zdroj: PHSR mesta Partizánske 2008-2013, máj 2008).
V Partizánskom ponúkajú pre verejnosť svoje služby fitness centrá – napr. Fit Centrum Olympia v UO
Partizánske – stred na ul. Gen. Svobodu 1854 (spinning, posilňovňa a súčasťou služieb je aj sauna
a solárium), Fitness centrum Orion na ul. Gen. Svobodu 906/53 na sídlisku Luhy I a Fitness centrum
Orion II na Malinovského ul. 1489/3 na sídlisku Šípok (spinning, fitness a aerobic).
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Na špeciálny výcvik psov slúžia v meste dve kynologické cvičiská – menšie na ul. Terézie Vansovej
a druhé pri ČOV na Kúpeľnej ul.
V meste pôsobí aj veľa športových organizácií, združení a klubov ako napr. Cyklistický klub M.A.K.
AUTHORITY Partizánske (Horská 1309/59), DH POSITIVE Partizánske (Malinovského 1150/13),
LAVÍNA Partizánske (Námestie SNP 949/20), Vanquish Greywolf Bike Team (Rooseveltova 364/6),
PEGAS TRIATLON Partizánske (R. Jašíka 652/14), Futbalový klub TEMPO Partizánske (R. Jašíka
1646/73), Futbalový klub Veľké Bielice (Športovcov 810/25), GLADIATORS TEAM Partizánske (Veľká
okružná 1088), Hádzanársky klub Slávia Partizánske (Februárová 1082/11), Hokejový klub Iskra
Partizánske, o.z. (R. Jašíka 1956/80), AHL – Fendek Cup (Makarenkova 646/21), Horolezecký klub
IAMES Partizánske (Agátová 397/9), Karate klub DRAP Partizánske (Malinovského 1152/4), Klub
raketových modelárov (Horská 1306/31), AMAVET – klub č. 808 VTM (Hvezdáreň, Malé Bielice 177),
Klub slovenských turistov Kamarát Partizánske (Komenského 199/12), Kresťansko športový klub
HELLER Partizánske (T. Vansovej 32), Kynologický klub Veľké Bielice (Hlavná 445/9), Rádioklub KAPA
- OM3KAP (Budovateľská 599/25), Slovenský národný aeroklub gen. Milana Rastislava Štefánika
Partizánske (Letisko Malé Bielice 106/26), Letecký klub Partizánske (Budovateľská 639), Letecký klub
PRESTIGE (Mostová 381), Okresný stolnotenisový zväz Partizánske (Južná 1227/11), Streetballový
klub Veľké Bielice (Priečna 534/6), Športovo-strelecký klub detí a mládeže Partizánske (Veľká okružná
1030/25), Športový klub Harvard Partizánske (Malinovského 1158/21), Šachový klub IMAX (Južná
1065/10), ŠK Slovan Šimonovany – Partizánske (Nemocničná 1514), Tennis club Partizánske
(R. Jašíka 1473), TJ ISKRA Partizánske (Februárová 152/1), Futbalový klub – TJ Slovan Malé Bielice
(Kúpeľná), TJ Slovan Návojovce (Pod záhradkami 161/8), Turistický klub Horec Partizánske (Horská
1298/5), Združenie technických športov Návojovce (A. Hlinku 51/8), Slovenský rybársky zväz, Mestská
organizácia Partizánske (Februárová 152/1), Školský športový klub pri Gymnáziu Partizánske
(Komenského 2) a ďalšie.
V Partizánskom sa pravidelne konajú futbalové, hokejové, hádzanárske a iné zápasy, každoročne sa
konajú rôzne športové podujatia ako napr. Detská športová olympiáda materských škôl, Športová
olympiáda dôchodcov, BIKE Maratón Medzihorím, streetballový turnaj CIKISTREETBALL a i.
Časť Telesná kultúra a šport vrátane jej návrhu je podrobne spracovaná v kapitole G.7. Rekreácia,
šport, cestovný ruch a turizmus.

Okresný úrad Prievidza – pracovisko Partizánske (Pozemkový a lesný
odbor)
Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Partizánske

Adresa
Nám. SNP 151/6
Nám. SNP 151/6

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza –
pracovisko Partizánske

Nám. SNP 151/6

Okresný súd Partizánske
Okresný úrad Partizánske (Katastrálny odbor)
Okresná prokuratúra v Partizánskom

Ul. 1. mája 225/4
Februárová 152/1
Februárová 157

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Partizánskom

Februárová 651/7

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Partizánskom – obvodné
oddelenie

Februárová ul. 651/7

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru
v Partizánskom

Februárová ul. 651/7

Daňový úrad Trenčín – pobočka Partizánske

Makarenkova 213/1

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra
o.z. Topoľčany
SPVaK Partizánske

Riečna ul. 1079/79

Sociálna poisťovňa, pobočka Topoľčany –
vysunuté pracovisko Partizánske

Jesenského 230/7

Slovenská pošta 1
Slovenská pošta 3
Slovenská pošta 6
Slovenská pošta 7
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Partizánskom

Februárová ul. 636/5
Šimonovianska 8/30
Malinovského 1489/3
Nitrianska 1771/118
Nitrianska cesta 1483/8

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Správa a údržba Prievidza
Cestmajsterstvo Partizánske

Hôrka

Zdroj: AUREX, s.r.o. - terénny prieskum

G.2.1.6 Verejná administratíva a správa
Lokalizácia zariadení verejnej administratívy a správy v meste Partizánske vychádza z významu
a funkcie mesta v organizácii štátnej správy v SR. Partizánske je okresným mestom, s čím súviselo
konštituovanie okresných orgánov štátnej správy, ako aj ďalších nadväzných inštitúcií. Tieto zariadenia
sú lokalizované najmä do priestoru mestského centra a spolu s inštitúciami bankovníctva, finančníctva
a poisťovníctva sa stávajú zaujímavými dominantami mestského prostredia.
Tabuľka G.2.1.6

Názov zariadenia

V rámci výstavby polyfunkčných objektov odporúča sa v návrhu ÚPN mesta Partizánske vytvárať
priestory nielen pre komerčnú vybavenosť, ale aj pre potrebné inštitúcie verejnej administratívy a správy
ako v polohe celomestského centra (zariadenia verejnej administratívy a správy ako súčasť
polyfunkčných objektov/centier), tak aj v podružných centrách jednotlivých mestských častí z dôvodu
dostupnosti pre miestne obyvateľstvo.

Zariadenia verejnej administratívy a správy v meste Partizánske

Názov zariadenia

Adresa

Mestský úrad Partizánske
Matričný úrad
Stavebný úrad v Partizánskom
Mestská polícia Partizánske
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
Okresný úrad Partizánske (Organizačný odbor, Odbor krízového
riadenia, Odbor starostlivosti o životné prostredia)

Nám. SNP 212/4
Nám. SNP 212/4
Nám. SNP 212/4
Nám. SNP 212/4
Nám. SNP 151/6

Okresný úrad Prievidza – pracovisko Partizánske (Odbor všeobecnej
vnútornej správy, Odbor živnostenského podnikania)

Nám. SNP 151/6
Nám. SNP 151/6
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G.2.1.7 Bankovníctvo, finančníctvo a poisťovníctvo
Na území mesta Partizánske zabezpečujú finančné služby nasledujúce finančné inštitúcie:

Finančné inštitúcie – poisťovne

Poznámka

Adresa

UNIQA poisťovňa, a.s.

Generálna agentúra
Partizánske

Jesenského 233/1

Zdroj: AUREX, s.r.o. - terénny prieskum

Tabuľka G.2.1.7-1 Zoznam finančných inštitúcií – bánk a sporiteľní – v meste Partizánske

Finančné inštitúcie –
banky a sporiteľne

Poznámka

Adresa

VÚB banka, a.s.
ČSOB, a.s.
Tatra banka, a.s.
OTP Banka Slovensko, a.s.
Prima banka Slovensko a.s.
Pošta Partizánske 1
Poštová banka, a.s.
Pošta Partizánske 3
Poštová banka, a.s.
Pošta Partizánske 6
Poštová banka, a.s.
Pošta Partizánske 4
Poštová banka, a.s.
Pošta Partizánske 7
Poštová banka, a.s.

pobočka VÚB banky, a.s.
pobočka banky, hypotekárny úver
pobočka banky
pobočka banky
pobočka

ul. Gen. Svobodu 41069/4
ul. Gen. Svobodu 885
Hrnčírikova 1/B
Februárová 152/1
Námestie SNP 2015/2A

pobočka, poštomat

Februárová 636/5

pobočka, poštomat

Šimonovianska 8/30

pobočka, poštomat

Malinovského 1489/3

poštomat

Mostová 213/43

pobočka, poštomat

Nitrianska 1771/118
Tesco

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

kancelária obchodných zástupcov PSS, a.s.

Nám. SNP 212/4

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

kancelária obchodných zástupcov PSS, a.s.

Februárová 1478/2

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

kancelária obchodných zástupcov PSS, a.s.

Hrnčírikova 1481/4A

Slovenská sporiteľňa, a.s.

pobočka sporiteľne

Nádražná 1472/2A

Zdroj: AUREX, s.r.o. - terénny prieskum

Tabuľka G.1.7-2

Bankové a iné finančné inštitúcie sa sústreďujú najmä v centrálnej mestskej zóne a pozdĺž dopravných
ťahov, s čím sa počíta aj v prípade ďalšieho rozvoja mesta v návrhovom období.
G.2.2 KOMERČNÁ VYBAVENOSŤ
Obchod, verejné stravovanie, verejné ubytovanie, široká škála služieb (výrobných aj nevýrobných), ako
aj pracoviská fyzických a právnických subjektov, predstavujú významnú časť občianskej vybavenosti
nielen z pohľadu diverzifikovanej ponuky v uspokojovaní potrieb obyvateľstva a tvorby nových
pracovných príležitostí, ale aj z hľadiska profilácie prostredia mesta.
Kapacity komerčnej vybavenosti vyššieho významu sú koncentrované predovšetkým do mestského
centra, t.j. do urbanistického obvodu Partizánske – stred. V ostatných obvodoch sa komerčné aktivity
podieľajú najmä na obsluhe bývajúceho obyvateľstva, resp. ju tvoria špecifické zariadenia v rámci
výrobno-obslužných zón.
Pre rozvoj daného sídla má rozhodujúci význam kvalita poskytovania služieb. V meste Partizánske sú
zastúpené predovšetkým trhové služby, a to služby obchodu, pohostinstiev, ubytovania, opráv
spotrebného tovaru a motorových vozidiel, právne, ekonomické a daňové služby, obchody
s potravinami, kaderníctva a iné. Významné sú aj služby spojené s letnou rekreáciou, ktoré poskytuje
kúpalisko Dúha a rekreačno-rekondičné zariadenie na báze termálnej vody v Malých Bieliciach.
Územné rozloženie komerčnej vybavenosti, ako aj ponuka druhovej štruktúry jej jednotlivých
vybavenostných zariadení, súčasným potrebám mesta vyhovuje.

Zoznam finančných inštitúcií – poisťovní – v meste Partizánske

Finančné inštitúcie – poisťovne

Poznámka

Adresa

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group

expozitúra Partizánske
pobočka

Nám. SNP 151/6
ul. Gen. Svobodu 1069/4
Biznis Centrum DUKAS
ul. Gen. Svobodu 1069/4

obchodné miesto

V Partizánskom sprostredkovanie produktov v oblasti poistenia, kapitálových vkladov a stavebného
sporenia rôznych partnerských spoločností zabezpečuje aj pobočka spoločnosti OVB Allfinanz
Slovensko, a.s. na Februárovej ul. 153, sprostredkovanie investičných a sporiacich produktov,
hypotekárnych a spotrebných úverov zabezpečuje IHPs na Februárovej ul. 153 a oblastné zastúpenie
má na Februárovej ul. 159 aj medzinárodná spoločnosť Euro Business Slovakia s.r.o. - prvý úverový
hypermarket pôsobiaca na finančnom trhu v oblasti financií a poradenstva pri vytváraní individuálnych
finančných programov pre klientov.

Sociálna poisťovňa, pobočka
Topoľčany –
vysunuté pracovisko Partizánske

vysunuté pracovisko

Jesenského 230/7

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Wüstenrot poisťovňa, a.s.
MPS
Generali Poisťovňa, a.s.

agentúrna kancelária
agentúrna kancelária
obchodné miesto
Moderné poisťovacie služby
pobočka

Ul. 1. mája 1717/5
Februárová 3
Ul. 1. mája 226/1
Februárová 153
Hrnčírikova 227/10

MetLife AMSLICO poisťovňa, a.s.

agentúra

Rudolfa Jašíka 158/8

G.2.2.1 Verejné ubytovanie a stravovanie
Ubytovacie zariadenia sú nevyhnutnou podmienkou vzniku i rozvoja cestovného ruchu. Podľa
prieskumov (AUREX spol. s r.o. – vlastný terénny prieskum) ubytovacia kapacita na území mesta
Partizánske je cca 220 lôžok.
Tabuľka G.2.2.1-1 Ubytovacie zariadenia v meste Partizánske

Názov zariadenia

Adresa

Druh
zariadenia

Hotel Baťovan

Nám. SNP 143

hotel

34 izieb pre 76 osôb;
konferenčná miestnosť

hotel

5 dvojlôžkových izieb, 1 apartmán
(13 lôžok);
reštaurácia - 50 miest
kaviareň - 45 miest

Hotel Vegas

Hrnčírikova 229

Kapacita

AUREX, s.r.o.
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Názov zariadenia

Penzión Artur

Penzión Kalinka

Termálne kúpele
Malé Bielice

Penzión Salaš
Partizánske
(reštaurácia
s možnosťou
ubytovania)

Druh
zariadenia

Adresa

Cintorínska 43

penzión

Malé Bielice 209

Malé Bielice 103-105

Pod Salašom 1857/1

Kapacita
2 jednolôžkové izby, 4 dvojlôžkové
izby, 3 apartmány (16 lôžok);
Červený salón - 14 miest
krbová miestnosť - 20 miest
jedáleň - 25 miest
kaviareň - 20 miest
vináreň - 30 miest
koliba - 60 miest
záhradné sedenie - 50 miest
terasa

penzión

cca 50 lôžok;
veľká reštaurácia s kapacitou 80-100
miest vhodná na poriadanie školení,
prednášok, obchodných rokovaní,
osláv a svadobných hostín

hotel

22 dvojlôžkových izieb (44 lôžok);
reštaurácia - 100 miest
kaviareň - 30 miest
vináreň - 30 miest
sála - 20 miest
terasa

penzión

2 jednoposteľové izby s možnosťou
prístelku, 1 dvojposteľová izba
s možnosťou prístelku, 3
dvojposteľové izby,2 apartmány
s kapacitou po 4 osoby (spolu 21
lôžok);
reštaurácia - 90 miest
terasa - 220 miest

Zdroj: AUREX, s.r.o. - terénny prieskum, 2009

Časť Prechodné ubytovanie je podrobne spracovaná v kapitole G.7. Rekreácia, šport, cestovný ruch a
turizmus.
V meste Partizánske sú stravovacie služby poskytované jednak reštauráciami a stravovacími
jednotkami v rámci ubytovacích zariadení, ale aj dennými barmi, pohostinstvami, hostincami, grilbarmi,
snackbarmi, pizzeriami, kaviarňami, espressami, či zariadeniami rýchleho občerstvenia (napr. bufety,
bistrá, bagetérie a pod.). Reštaurácie v centre zabezpečujú čiastočne aj podnikové stravovanie pre
zamestnancov firiem a inštitúcií sídliacich v meste. Rad gastronomických zariadení v meste dopĺňajú
najmä krčmy, vinárne, bary a puby. V meste sa nachádzajú aj typické pivárne.

Tabuľka G.2.2.1-2 Stravovacie zariadenia v meste Partizánske

Názov zariadenia

Adresa

Central Restaurant

Nám. SNP 143/3

Reštaurácia Modrý bar

Nám. SNP 143

Paradiso pizzeria - reštaurácia

Makarenkova 213/1

Miesta
reštaurácia 80 miest, salónik 24
miest
60 miest
pizzeria – reštaurácia 40 miest,
letná terasa 30 miest

Názov zariadenia

Adresa

Miesta

Penzión Kalinka - reštaurácia

Malé Bielice 209

Hotel VEGAS

Hrnčírikova 229

80-100 miest
reštaurácia - 50 miest
kaviareň - 45 miest

Termálne kúpele Malé Bielice

Malé Bielice 103-105

reštaurácia 100 miest, kaviareň
30 miest, vináreň 30 miest,
sála 20 miest, terasa

Športcentrum DUKAS

Škultétyho 1078

reštaurácia 100 miest, 2 letné
terasy – 40 miest a 100 miest

Reštaurácia, kaviareň Clerence

Hrnčírikova 229

reštaurácia 50 miest + kaviareň
45 miest

Rebeka – reštaurácia, pizza, bar
Slovenská reštaurácia
Staničná reštaurácia Tábor
Reštaurácia Belanka
Reštaurácia Color Ufo
Bella Italia reštaurácia
Čínska reštaurácia Panda

Mostová 230/19
Nemocničná 885
ul. Gen. Svobodu 2
Bielická 149
Malá okružná 1456
Októbrová 1790/17A
Rudolfa Jašíka 504

35 miest
60 miest
57 miest
50 miest
300 miest
70 miest
80 miest

Reštaurácia Hades

ul. 29. augusta 1503/1

reštaurácia 60 miest, salón - 20
miest

Reštaurácia Daltone
Jazz Rock Club Restaurant

Nitrianska cesta 58
Veľká okružná 1156

80 miest
80-90 miest

Penzión Artur, reštaurácia, pizzeria

Cintorínska 43

reštaurácia 80 miest, terasa 40
miest

Palfik – reštaurácia, pizza, bar

Malinovského 1471

reštaurácia 50 miest, terasa 16
miest

Reštaurácia Salaš

Pod Salašom 1857/1

reštaurácia 90 miest, terasa 220
miest

Reštaurácia Lucia
Galaxy reštaurácia
Pizzeria Marzzano
Pizzeria Archa

Cintorínska
Nitrianska ul.
Mostová 1716/26
Mostová 16/7

Hostinec Ostrov

Nádražná 1017/30

hostinec 88 miest, terasa 66
miest

Hostinec u Košovského

Šimonovianska 9

70 miest

Hostinec Prievan

Malá okružná

hostinec 34 miest, terasa 60
miest

Hostinec u Puterku
Pub Maják
Charlie pub
Kelt pub, pizza
Dallas pub
Dubliner Irish pub
Singer pub
Topvar pub
Funcaffe
Coffe 4 You
Red Street Coffee
Caffe Flamingo

Mostová 529
Nám. SNP
Malinovského 1489
Makarenkova 214/2
Nádražná 1017/30
Moyzesova 14
Nitrianska
Októbrová
Nám. SNP
Hrnčírikova 1481/47
Červená ul. 278/1
Februárová ul.

60 miest

30 miest
40 miest
80 miest
48 miest
30 miest

60 miest
45 miest
50 miest
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Názov zariadenia

Adresa

Miesta

Caffe Dream
Café Relax
Cafe Šípok

Nitrianska 1771/118
Nitrianska 1134
Malinovského

48 miest
50 miest
20 miest

Piváreň Kotolňa

Veľká okružná

piváreň 60 miest, terasa 80
miest

Piváreň Šípok

Malinovského

piváreň 70 miest, terasa 24
miest

Krčma
Krčma Pod baštou

Agátová
Malé Bielice

Krčma Cigánka

ul. Albína Grznára
680/14

krčma 30 miest, terasa 50 miest

Infinity club

Nám. SNP 143/3

600 miest, z toho na sedenie
200 miest

Queen´s Club
Reset Music Club
Seal bar
Bar Apolo

ul. 1. mája 25
Nitrianska 334
Februárová ul.
Školská

KinoBar Iva

ul. Gen. Svobodu
1141/3

Bar Janáček
Pema bar
Šport bar
Grand bar
Ponorka Lettricia bar (pohostinstvo)

Jána Švermu
Malinovského
Škultétyho 1621
Februárová 1082/11
Stará cesta 182

Mliečny bar

ul. Gen. Svobodu
1830/3A

Bufet Colnica
RZ bagetáreň
Pracovisko žiakov - Bistro
Bistro Tina
Bistro Lux
Dönner Kebab
Cukráreň Ismed

ul. Janka Kráľa
Nitrianska 1134
ul. 1. mája 225/4
Mostová
Topoľová 823/73
Februárová ul.
Nám. SNP 143/3

krčma 25 miest, terasa 52 miest

50 miest na sedenie

70 miest
bar 30 miest, terasa 16 miest
bar 72 miest, terasa 96 miest

G.2.2.2 Maloobchod a služby
V Partizánskom je v rámci maloobchodu rozšírený najmä maloobchod s potravinami, nápojmi
a tabakom, s ovocím a zeleninou, s mäsom a mäsovými výrobkami, s chlebom, koláčmi, cukrárskymi
výrobkami a cukrovinkami, maloobchod so zmiešaným tovarom, s farmaceutickým, zdravotníckym
tovarom, kozmetikou a toaletnými potrebami, s novým nepotravinovým tovarom v špecializovaných
predajniach (napr. s textilom, odevami, obuvou a koženým tovarom, s knihami, novinami
a kancelárskymi potrebami, s nábytkom, svietidlami a predmetmi pre domácnosť, s elektrickými
zariadeniami pre domácnosť a iné), tiež značne zastúpená je aj oprava tovaru osobnej spotreby
a potrieb pre domácnosť (napr. oprava obuvi, elektrických zariadení, hodín a pod.), predaj, údržba a
oprava motorových vozidiel a motocyklov, maloobchodný predaj pohonných látok. Na Hrnčírikovej ulici
je väčšie trhovisko, menší trh je na Nádražnej ulici a zastúpený je aj predaj v stánkoch (napr. predaj
vajec a hydiny, pekárskych výrobkov, časopisov, novín a tabaku). Čo sa týka služieb, zastúpenie majú
rôzne obchodné služby, počítačové a súvisiace činnosti, činnosti v oblasti nehnuteľností, právne
činnosti, účtovníctvo, kadernícke, kozmetické činnosti a ostatné služby.
Z väčších potravinárskych predajní sú v meste v rámci obytných území zastúpené COOP Jednota
(Nám. SNP 143/3, Albína Grznára 680/14, Mostová 529, Februárová 945/20), potraviny CBA Slovakia
(Nám. SNP 144/1, Ul. 1. mája 221/1, Nádražná 643/27, Malinovského 1 471/6, Obuvnícka 1120),
potraviny Noba (Nám. SNP 30, Tajovského) a potraviny Bala (Malinovského 1 489, Bielická, Veľká
okružná). Veľké obchodné centrá sú lokalizované pozdĺž hlavnej dopravnej tepny – Nitrianskej cesty. Je
to predajňa Lidl (Nitrianska 1 746/15), hypermarket Tesco (Nitrianska 1 771/118) a supermarket Billa
(Nitrianska 102). Na ul. Gen. Svobodu 1 099/58 sa nachádza obchodný dom Kaufland. Väčšími
zariadeniami obchodu a služieb je tiež obchodný dom na Nitrianskej ulici, nákupné stredisko Šípok na
ul. Malinovského 1 489, obchodné centrum na Nám. SNP 151/6 a na ul. Gen. Svobodu 1 069/4, OD
Prior (Nám. SNP 144/1) a Dom služieb na Februárovej ulici.

20 miest

Stav komerčnej vybavenosti (verejné stravovanie, obchod a služby) je z hľadiska kvantitatívneho aj
kvalitatívneho v podstate vyhovujúci. V súlade so súčasnými trendami uprednostňujúcimi výstavbu tzv.
polyfunkčných centier s náplňou obchodnou, stravovacou, rôznou obslužnou príp. aj športovou
a relaxačnou, odporúčame zvážiť ich výstavbu aj v Partizánskom. Ďalšie zariadenia bude potrebné
budovať v súlade s rozvojom mesta a lokalizáciou nových rozvojových pólov.

40 miest

Základné predpoklady ďalšieho rozvoja komerčnej vybavenosti na území mesta Partizánske

50 miest

Zdroj: AUREX, s.r.o. - terénny prieskum; PHSR mesta Partizánske 2008-2013, máj 2008

Ponuka základných stravovacích zariadení v meste Partizánske je vcelku postačujúca. Bolo by však
vhodné doplniť odbytové strediská poskytujúce špičkové gastronomické služby požadované najmä
účastníkmi cestovného ruchu.

Zariadenia komerčnej vybavenosti nie sú v návrhu ÚPN navrhované diferencovane podľa konkrétneho
využitia (pre stravovanie, ubytovanie, obchod a služby). Navrhnuté plochy pre tieto zariadenia združujú
viacero funkcií a neprepokladajú prísnu reguláciu typu občianskej vybavenosti – v rámci regulatívov
jednotlivých funkčných plôch sú uvedené funkčné využitia v rámci jednej plochy definované ako
prípustné.
Základné predpoklady ďalšieho rozvoja komerčnej vybavenosti na území mesta Partizánske
Zariadenia komerčnej vybavenosti nie sú v návrhu ÚPN navrhované diferencovane podľa konkrétneho
využitia (pre stravovanie, ubytovanie, obchod a služby). Navrhnuté plochy pre tieto zariadenia združujú
viacero funkcií a neprepokladajú prísnu reguláciu typu občianskej vybavenosti – v rámci regulatívov
jednotlivých funkčných plôch sú uvedené funkčné využitia v rámci jednej plochy definované ako
prípustné.
Z hľadiska posilnenia občianskej vybavenosti návrh vychádza z posilnenia lokálnych centier občianskej
vybavenosti, ktoré budú slúžiť na pokrytie potrieb obyvateľov mesta aj spádového okolia (základné
služby), a jednak sa zameriavajú na potrebu doplnenia zariadení základnej občianskej vybavenosti
v novonavrhnutých obytných zónach.
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Návrh rozvoja komerčnej vybavenosti
Nové plochy občianskej vybavenosti obchodného a obslužného charakteru sú navrhnuté v mestskej
časti Malé Blielice pri ceste vedúcej do Žabokrekov nad Nitrou – predpodkladá sa tu vytvorenie
obchodno-obslužnej zóny so zariadeniami, ktorých ponuka pokryje potreby obyvateľstva
v novonavrhovanej okolitej zástavbe rodinných domov a tiež priemyselnej výroby. Zároveň je na ulici
Pod Baštou navrhnutá intenzifikácia jestvujúcich plôch občianskej vybavenosti obchodno-obslužného
charakteru.

V urbanistickom obvode Lány uvažujeme s plošným záberom nových plôch pre OV len v severnej časti
(vedľa hypermarketu Tesco), s vytváraním polyfunkčných plôch (obchod, výrobné a nevýrobné služby,
administratíva, voľnočasové aktivity, drobná výroba) vrátane zmeny funkčného využitia objektu a areálu
tlačiarní (s výrobnou funkciou) na obchod a služby.

V mestskej časti Veľké Bielice ostávajú rezervované plochy pre základnú občiansku vybavenosť
v centrálnej polohe v trojuholníku ulíc Mostová, Hlavná a Bielická. Zároveň sa počíta so zvyšovaním
podielu občianskej vybavenosti v obytnej zástavbe.
V mestskej časti Návojovce sa jestvujúce plochy občianskej vybavenosti rezervujú pre súčasné funkčné
využitie bez návrhu nových plôch pre vybavenosť.
Na sídlisku Šípok v rovnomennom urbanistickom obvode zachováva návrh územného plánu založené
centrum občiasnskej vybavenosti na Malinovského ulici, posilňuje obchodné a obslužné funkcie na ulici
Pod Šípkom vo väzbe na novonavrhnuté plochy bývania pri rieke Nitra.
Návrh občianskej vybavenosti je v urbanistickom obvode Šimonovany bez väčších zmien s vytvorením
podmienok väčšej diverzity zariadení občianskej vybavenosti aj v areáloch výrobných služieb
a v rodinných domoch v ťažiskových územiach (pri dopravných komunikáciách vyššej triedy
a v lokalitách so zvýšenou frekvenciou pohybu obyvateľstva).
V urbanistickom obvode Pr Šimonovanoch návrh riešenia územného plánu navrhuje nové plochy
občianskej vybavenosti lokalizované na ulici Terézie Vansovej a priľahlé k železničnej trati.
Ako najviac stabilizovaný urbanistický obvod v oblasti občianskej vybavenosti vo väzbe na obytné
prostredie je charakterizovaný urbanistický obvod Luhy, ktorého založené centrá základnej občianskej
vybavenosti s dobrou dostupnosťou sa javia ako postačujúce.
Rozvoj funkcií občianskej vybavenosti v rámci obytnej zástavby rodinných domov je navrhovaný
v severnej časti urbanistického obvodu Stará kolónia v priestore, kde už v súčasnosti sú lokalizované
samostatné objekty obchodu a služieb.
V urbanistickom obvode Štrkovisko je jestvujúca občianska vybavenosť koncentrovaná okolo ulíc
Moyzesova a Roosweltova, tieto jestvujúce lokálne centrá občianskej vybavenosti navrhujeme doplniť aj
inými druhmi zariadení (nielen obchod a služby, ale aj administratíva a správa, výrobné a nevýrovbné
služby, cirkevné zariadenia) za účelom zvyšovania miery polyfunkčnosti. Vo variante č. 2 navrhuje ÚPN
v tomto urbanistickom obvode rozšírenie jestvujúcej plochy občianskej vybavenosti na Roosweltovej
ulici aj na susedný areál nevyužívaného skladového hospodárstva.
V návrhu ÚPN mesta Partizánske je centrálny urbanistický obvod Partizánske – Stred bez
výraznejšieho plošného rozvoja plôch občianskej vybavenosti, nakoľko jestvujúce plochy poskytujú
priestor pre intenzifikáciu funkčného využitia. V centre sa naďalej bude prejavovať tendencia
premiešavania funkcií a zvyšovania polyfunkčnosti jednotlivých regulačných blokov.
Z hľadiska rozvoja komerčnej vybavenosti majú do výhľadu najväčší potenciál UO Lány a UO
Priemyselný obvod, v ktorých je navrhnutá transformácia výrobných území na OV. Uvažuje sa tu aj s
lokalizáciou nových zariadení na nových plochách.
V UO Priemyselný obvod sa navrhuje využitie výrobných objektov bývalého areálu ZDA, ktoré sú
orientované do Nitrianskej cesty, pre polyfunkčné využitie funkcií obchodu, služieb, administratívy,
výrobných a nevýrobných služieb, voľnočasových aktivít a pod. Týmto vznikne nová mestská os
občianskej vybavenosti v priamej väzbe na v súčasnosti sa formujúce centrá vybavenosti v okolí ZDA
(nové obchodné centrá v západnej časti urbanistického obvodu, objekt SAD, služby východne od ZDA:
požiarna ochrana, reštaurácia, dopravné služby a pod.). Navrhujeme vytvoriť polyfunkčné územie
rozšírené do hĺbky urbanistického obvodu a dopravne obsluhované novo navrhovanou komunikáciu
v trase bývalej železničnej vlečky.
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G.3 HOSPODÁRSKA ZÁKLADŇA
G.3.1 ZMENA CELOSPOLOČENSKÝCH PODMIENOK
História mesta Partizánske je pomerne mladá a úzko spätá s priemyselnou výrobou. Podnetom na
vytvorenie nového priemyselného mesta v 30-tych rokoch 20. storočia boli vhodné územnotechnické
podmienky, predovšetkým vedenie železničnej trate pri vtedajšej obci Šimonovany, založený areál
liehovaru za obcou a potenciál pracovnej sily pracujúcej prevažne v poľnohospodárstve. Liehovar v roku
1933 kúpila zlínska firma Baťa a na jeho základoch postavila neskôr továreň na výrobu topánok, ktorá
sa v 30-tych a 40-tych rokoch 20. storočia zaslúžila o najvýraznejší rozvoj územia dnešného mesta
Partizánske. Firma Baťa postavila v katastri obce obytné a spoločenské budovy pre čoraz sa zvyšujúci
počet zamestnancov, čím vznikli Baťovany ako mesto vytvorené na zelenej lúke, ktoré postupne zrástlo
s obcou Šimnovany. Na ďalších 60 rokov sa mesto Partizánske stalo centrom obuvníckeho
a kožiarskeho priemyslu na Slovensku. Napriek úpadku v 90-tych rokoch si mesto priemyselný
charakter udržalo dodnes a patrí k sídlam s vybudovaným priemyslom.
Z jednotlivých odvetví priemyslu stále v meste dominuje obuvnícky priemysel a príbuzné odvetvia:
kožiarsky , textilný, gumárenský priemysel ale aj strojárenský priemysel a výroba plastov.
Za hlavné príčiny zmien v priemyselnej výrobe mesta Partizánske možno považovať tieto zmeny:
Útlm tradičných priemyselných odvetví
Mesto Partizánske je aj v súčasnosti spájané najmä s obuvníckym priemyslom. V ostatnom období však
toto priemyselné odvetvie zaznamenáva postupný útlm, čo sa prejavuje najmä poklesom výroby
a znižovaním počtu zamestnaných osôb. Na druhej strane pribúdajú v meste pridružené odvetvia
obuvníckeho priemyslu, napríklad z oblasti gumárenstva, textilného priemyslu a pod., ktoré úzko
spolupracujú s obuvníckym priemyslom. Tak dochádza k žiadanej diverzifikácii priemyselnej výroby
v meste, čím sa znižuje riziko poklesu priemyselnej produkcie pri potenciálnej recesii jedného z odvetví.

Nitrianskej ceste, priemyselnú zónu vo Veľkých Bieliciach na Víťaznej ulici, výrobno-skladový areál za
riekou Nitra a areály bývalých poľnohospodárskych dvorov na území mesta.
G.3.2 VÝROBNÉ AKTIVITY
Výrobné aktivity v meste Partizánske sú sústredené do priemyselných zón. Za priemyselnú zónu sa
považujú priestorovo i funkčne vymedzené kompaktné územia výroby zoskupujúce prevádzky vo
všetkých formách vlastníctva - štátne, komunálne, družstevné, súkromné, akciové spoločenstvo a pod.,
v ktorých prevažujú miestne odlúčené prevádzky výroby, medzi ktoré zahrňujeme:

prevádzky priemyselnej výroby,

jednotky stavebnej výroby,

jednotky skladového hospodárstva.
Základnou jednotkou hodnotenia je hospodárska organizačná jednotka (podnik, závod, prevádzka,
firma), ktorá má identifikovateľné územie. Označuje sa ako podnik. Prislúchajúce územie podniku sa
nazýva areálom podniku. Zoskupovanie viacerých podnikov do priemyselných zón má niekoľko výhod.
Medzi hlavné možno považovať využívanie spoločných dopravných, komunálnych, infraštrukturálnych
a informačných zariadení. V týchto priemyselných zónach je sústredená väčšina podnikov
sekundárneho sektora (priemysel, stavebná výroba), ktoré majú rozhodujúci vplyv na zamestnanosť
v meste ako aj objem priemyselnej výroby a stavebnej činnosti. V meste Partizánske možno vyčleniť
tieto priemyselné zóny:

UO 11 - Priemyselný obvod (areál bývalých závodov 29. augusta)

UO 18 – Veľké Bielice – priemyselný areál na Víťaznej ulici

UO 03 – Štrkovisko – výrobno-skladový areál za riekou Nitra

UO 05 – Šimonovany – areál bývalých tehelní

UO 05 – Šimonovany – areál pri futbalovom štadióne na Nemocničnej ceste

UO 17 – Malé Bielice – novovybudovaný priemyselný park Malé Bielice

areály vo viacerých urbanistických obvodoch, ktoré vznikli na bývalých
poľnohospodárskych dvoroch ako výrobné, skladové a obslužné zóny (MČ Malé Bielice,
MČ Veľké Bielice, MČ Návojovce)

Rozvoj malého a stredného podnikania (MSP)
V súvislosti s prebiehajúcou reštrukturalizáciou spoločnosti dominuje trend reorganizácie veľkých
spoločností a ich reštrukturalizácia na niekoľko menších flexibilnejších firiem. Rozvoj trhového
hospodárstva so sebou prináša aj rozvoj malého a stredného podnikania. Vznik väčšieho počtu
menších spoločnosti sa stáva významným sprievodným procesom v rozvíjajúcich sa ekonomikách.
V súčasnosti počet zamestnancov v malých a stredných podnikoch predstavuje významný podiel na
celkovej zamestnanosti v hospodárstve. Rozvoj MSP je nielen nevyhnutný ale v súčasných
spoločenských podmienkach žiadaný.
Posilňovanie postavenia terciárneho sektora
Vývoj sektora služieb bol ovplyvnený vznikom viacerých malých podnikov poskytujúcich služby
v terciárnom sektore. Sektor služieb sa stáva významnejším z hľadiska podielu zamestnanosti, čo súvisí
aj s celkovým vývojom ekonomiky Slovenska ako dynamicky sa rozvíjajúcej modernej a otvorenej
spoločnosti, ktorá v nedávnej minulosti postupne prechádzala na trhové hospodárstvo. S tým súvisí aj
rozvoj terciárneho sektora na úkor primárneho poľnohospodárskeho a sekundárneho priemyselného
sektora. Rastúci význam sektora služieb so sebou prináša aj rast zamestnanosti tohto odvetvia.
Odštátnenie maloobchodu
Po spoločenských zmenách v 90. rokoch 20. storočia nastala aj transformácia celého sektoru služieb.
Bývalé monopolné štruktúry v obslužnej sfére predstavovali predovšetkým štátom riadené obchodné
siete a siete služieb. Malé prevádzky prakticky neexistovali, charakteristická bola koncentrácia do
veľkých centier. Odštátnenie maloobchodu prinieslo vznik mnohých nových služieb, obchodov,
veľkoobchodov. Tie našli uplatnenie v areáloch bývalých štátnych priemyselných a stavebných
podnikov, ktoré nedokázali efektívne využívať svoje rozľahlé priestory. Medzi takéto priestory v meste
Partizánske môžeme zaradiť areál bývalých Závodov 29. augusta (UO Priemyselný obvod) na

G.3.3 POTENCIÁL PODMIENOK PRE VÝROBU
Rozmiestnenie výrobných zariadení v meste Partizánske je výsledkom pôsobenia viacerých činiteľov.
Za najdôležitejšie možno považovať:

existencia tradičných odvetví (obuvnícky, kožiarsky a textilný priemysel)

lokalizáciu železničnej trati so stanicou

dopravná dostupnosť a poloha mesta

dostatok pracovných kapacít
Priestorový potenciál pre rozvoj priemyslu je najmä v intenzifikácii a rekonštrukcii už existujúcich
priemyselných areálov (najmä ZDA) a rozšírení areálu, ktorý je možný v MČ Malé Bielice. Tieto zóny
svojou výhodnou polohou v organizme mesta, dobrým dopravným napojením predstavujú priestory pre
lokalizáciu nových priemyselných, stavebných alebo skladových činností. V súčasnosti sa nachádza
v meste dostatok voľných priestorových kapacít, ktoré predstavujú dostatočný potenciál na rozširovanie
už existujúcich, prípadne vznik nových prevádzok.

G.3.4 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTOV
G.3.4.1 Priemysel
Priemysel zahŕňa činnosti spojené s ťažbou nerastných surovín, priemyselnou výrobou a rozvodom
elektriny, plynu a vody. Priemysel a činnosti s ním spojené patria v meste Partizánske k významným
hýbateľom hospodárstva mesta.
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Pátracie a bezpečnostné služby
Všeobecná verejná správa

Kategória počtu
zamestnancov
20-24
250-499

Výroba a rozvod pary a teplej vody

150-199

OKEČ

Odvetvová štruktúra priemyslu
Najvýznamnejšími podnikmi, čo sa týka počtu zamestnancov, v jednotlivých odvetviach priemyslu,
sídliace v meste Partizánske sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Plný názov
MTM, s.r.o.
Mesto Partizánske
Technické služby mesta
Partizánske, s.r.o.

Zdroj: Štatistický úrad SR (marec 2009)
Tabuľka G-3.4.1

Významné výrobné podniky v meste Partizánske

OKEČ
Výroba a konzervovanie mäsa
Výroba mäsových a hydinových
výrobkov
Výroba chleba; výroba čerstvých
pekárskych a cukrárskych výrobkov a
koláčov
Výroba pracovných odevov
Výroba obuvi
Výroba obuvi
Výroba obuvi
Výroba obuvi
Výroba obuvi
Výroba obuvi
Výroba obuvi

Kategória počtu
zamestnancov
100-149

CORTE, s.r.o.

25-49

COLLAGEN SLOVAKIA, s.r.o.

25-49

Creatív, s.r.o.

25-49
25-49
25-49
50-99
50-99
50-99
100-149
250-499

Plný názov

Výroba obuvi

250-499

Výroba obuvi
Výroba koženej obuvi
Výroba obuvi z ostatných materiálov
Výroba stavebnostolárska a tesárska
Výroba vlnitého papiera, lepenky a
obalov z papiera a lepenky
Výroba parných kotlov okrem kotlov
ústredného kúrenia
Výroba ostatných elektrických
zariadení i. n.
Výroba zdravotníckych a chirurgických
prístrojov a zariadení a prístrojov na
ortopedické účely
VELUX
ESON Europe
DANLOG
Predaj motorových vozidiel
Veľkoobchod s odevmi a obuvou
Ostatný veľkoobchod
Maloobchod s obuvou a koženým
tovarom
Maloobchod s obuvou a koženým
tovarom
Závodné jedálneň
Cestná verejná doprava nákladov
Správa nehnuteľností na základe
zmluvy
Technické testovanie a analýzy

1 000-1 999
50-99
500-999
25-49

Peter Horniak MADO
CIESSE COMPANY, s.r.o.
E - D SK, s.r.o.
FORTUNA SLOVAKIA, s.r.o.
Milan Král
WINTOPERK, s.r.o.
INEX TRADE, s.r.o.
JELA PRODUKT, s.r.o.
SPERIAN PROTECTION
FOOTWEAR SLOVAKIA, s.r.o.
RIALTO, s.r.o.
SOHLED, s.r.o.
VULKAN, a.s.
Štefan Hoos - HOBEL - HOMA

25-49

MAPO, s.r.o.

25-49

SLOVTEPMONT, a.s.

100-149

VIPO, a.s.

25-49

VAGNERPLAST Slovensko,
s.r.o.

50-99
25-49
25-49
50-99

FINAL – CD, s.r.o.
RPL, s.r.o.
DISKUS, s.r.o.
JASPOL EXPORT - IMPORT,
s.r.o.

V sekundárnom sektore je zamestnaných v okrese Partizánske približne 53% ekonomicky aktívneho
obyvateľstva. Pričom k odvetviam priemyslu s najväčším počtom zamestnancov v meste patrí
predovšetkým odvetvie výroby obuvi (RIALTO, s.r.o., VULKAN, a.s., JELA PRODUKT, s.r.o., SPERIAN
PROTECTION FOOTWEAR SLOVAKIA, s.r.o., INEX TRADE, s.r.o.).
Významným zamestnávateľom v meste je aj spoločnosť VELUX, ktorá tu v apríli roku 2009 otvorila svoj
závod na výrobu strešných okien a iných produktov (rolety, žalúzie, solárne panely a montážne sady).
Závod je postavený na ploche 20 ha a celkovo plánuje zamestnať okolo 250 ľudí.
G.3.4.1.1 Priestorová štruktúra priemyslu
Transformácia priestorovej štruktúry priemyslu v meste Partizánske je výsledkom pôsobenia viacerých
faktorov. Priemyselné podniky majú zvyčajne tendenciu formovať sa do väčších priemyselných útvarov priemyselných zón. Formovaním takýchto zón sa môže dosiahnuť významný ekonomický efekt, najmä
znížením neinvestičných nákladov, zmenšením rozsahu zastavanej plochy, spoločným využívaním
infraštruktúry a spoločných ekologických a informačných zariadení a pod.
Mesto Partizánske rozdelené do 15 urbanistických obvodov je z hľadiska rozloženia výrobných areálov
pomerne organizovane usporiadané. Významným lokalizačným činiteľom pri výstavbe priemyselných
podnikov bola železničná trať. Pri základnom charakterizovaní jednotlivých urbanistických obvodov
mesta môžeme konštatovať, že priemyselné podniky sa územne koncentrujú v blízkosti železničnej
trate a UO 11 Priemyselný obvod je jediný urbanistický obvod s čisto výrobnou funkciou, v ktorom je
lokalizovaných mnoho významných podnikov pôsobiacich v meste Partizánske.
Druhým kompaktnejším zoskupením výrobných areálov sú zóny ležiace v mestských častiach Malé
Bielice a Veľké Bielice, kde je situovaný novovybudovaný priemyselný park Malé Bielice na výrobu
okien firmy VELUX a južnej časti Veľkých Bielic pri železničnej stanici umiestnený výrobno-skladový
areál výrobných firiem EMIDA s.r.o., ARTRA s.r.o. (výroba obuvi)a Vagnerplast s.r.o. (výroba
sanitárnych zariadení) a skladových priestorov firiem K.D: , Mino, Teses, s.r.o. a iné. Za územne
oddelený výrobno-skladový areál možno považovať aj areál výrobných a nevýrobných služieb, služieb
motoristom, obchodu, skladov v UO 03 Štrkovisko na ľavom brehu rieky Nitra, ktorý je oddelený od
obytného územia prírodnými prvkami (rieka Nitra, les, poľnohospodárska pôda).
Ostatné priemyselné areály sú lokalizované v územiach polyfunkčného charakteru, predovšetkým
v urbanistických obvodoch UO 05 Šimonovany, UO 03 Štrkovisko, UO 18 Veľké Bielice a UO 23 Lány.
Ide o prevádzky s nízkou produkciou hluku, prachu, pachu a tak nenarúšajú okolité obytné
a vybavenostné územia.
Výmera plôch priemyselnej výroby, stavebníctva a skladového hospodárstva v urbanistických obvodoch
Partizánskeho je uvedená v nasledujúcej tabuľke:
Tabuľka G.3.4.1.1 Výmera a podiel plôch priemyslu v jednotlivých urbanistických obvodoch mesta Partizánske

100-149

OBUV Partizánske, a.s.

UO

Názov UO

20-24
25-49

WALKER Co, a.s.
KOČIŠ, s.r.o.
Správa majetku mesta, n.o.,
Partizánske
VIPOTEST, s.r.o.

01
02
03
04

Partizánske – stred
Stará kolónia
Štrkovisko
Pri Šimonovanoch

25-49
50-99

Výmera
(v ha)
23,292
11,445
31,732
27,007

Plocha výroby
spolu (v ha) podiel (v %)
0,000
0,00
0,000
0,00
2,777
8,75
0,000
0,00
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UO

Názov UO

05
08
09
11
12
17
18
19
21
22
23

Šimonovany
Pri štadióne
Luhy
Priemyselný obvod
Pri Nitrici
Malé Bielice
Veľké Bielice
Návojovce
Salaš
Šípok
Lány

Výmera
(v ha)
164,634
39,694
70,949
85,103
267,384
405,790
494,749
344,781
124,448
59,037
79,342

Partizánske spolu

2 229,387

tvorby HDP. Druhým najvýznamnejším sektorom je sektor obchodu s vyše 16%-ným podielom na
zamestnanosti. Spolu tieto dve odvetvie zamestnávajú vyše 50% ekonomicky aktívneho obyvateľstva
v okrese. Zvyšné odvetvia sa podieľajú na zamestnanosti v okrese Partizánske v rozmedzí 1 až 7%.

Plocha výroby
spolu (v ha) podiel (v %)
8,474
5,15
1,587
4,00
0,249
0,35
53,787
63,20
0,000
0,00
26,202
6,46
17,041
3,44
1,736
0,50
1,118
0,90
0,000
0,00
3,142
3,96
116,113

Čo sa týka priemyslu, dominantné postavenie majú v meste Partizánske odvetvia obuvníckeho
priemyslu, i keď v poslednej dobe sa táto situácia mení a význam obuvníctva sa postupne znižuje.

G.3.4.2 Stavebníctvo
Do stavebných prác sa zahŕňajú práce na výstavbe, prestavbe, rozšírení, obnove, opravách a údržbe
stavebných objektov, vrátane montážnych prác stavebných konštrukcií a hodnoty zabudovaného
materiálu.
Stavebníctvo podobne ako priemyselná výroba prechodom na trhové hospodárstvo v predchádzajúcich
rokoch stratilo na svojom význame. V minulosti v oblasti stavebníctva prevládala výstavba bytov,
technickej a občianskej vybavenosti.

5,21

Z tabuľky výmer plôch priemyselnej výroby, skladového hospodárstva a výrobných služieb vyplýva, že
tieto plochy zaberajú priemerne 5,21% celkovej výmery riešeného územia mesta Partizánske, pričom
nadpriemerné hodnoty v plošnom zastúpení výrobných plôch vykazujú urbanistické obvody UO 03
Štrkovisko, UO 11 – Priemyselný obvod a UO 17 Malé BIielice, v ktorých sa nachádzajú územne
samostatné priemyselné parky a zóny.

Graf G.3.4.1.1.

V oblasti stavebníctva boli významným podnikov tehelne v Šimonovanoch, ktoré však už zanikli a na ich
mieste pôsobia sklady.

Podiel pracujúcich v jednotlivých odvetviach hospodárstva v okrese Partizánske

Pracujúci v odvetviach hospodárstva k 31.12.2007 v okrese Partizánske

6,9%

5,3%

3,3%

6,7%

3,0%
4,4%
1,1%
4,3%
1,4%

40,6%

16,4%
6,7%
Pôdohosp., rybolov
Obchod
Finančné sprostred.
Školstvo

Priemysel
Hotely, reštaurácie
Nehn, prenáj., obch.činnosti
Zdravot., sociál.st.

Stavebníctvo
Doprava, pošty, telek.
Verejná správa
Ost.spoloč. služby

Zdroj: Štatistický úrad SR databáza RegDat (jún 2009)

Údaje, ktoré sú k dispozícii za okres Partizánske ukazujú, že najvýznamnejšie zastúpenie z hľadiska
zamestnanosti má oblasť priemyslu s vyše 40%-ným podielom na celkovej zamestnanosti. Priemysel
zohráva v okrese Partizánske veľmi dôležitú úlohu ako z hľadiska zamestnanosti, tak aj z hľadiska
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UO 19
Návojovce

hranica rieeného územia

hranice urbanistických obvodov

hlavné dopravné línie

plochy výroby

areály výroby a výrobných sluieb
UO 18
Ve¾ké Bielice

plochy skladového hospodárstva

UO 17

UO 12

Malé Bielice

Pri Nitrici

plochy skleníkového hospodárstva

plochy odpadového hospodárstva

plochy po¾nohospodárske

rozvojové plochy výroby
UO 23
Lány

UO 05
UO 11

imonovany

UO 11

Priemyselný obvod

UO 03

UO 01
Partizánske - stred
UO 02

trkovisko
UO 04

UO 01

UO 02

Stará kolónia

UO 09

trkovisko

Pri imonovanoch

Luhy
UO 22
ípok

UO 08
Pri tadióne

Pri tadióne

UO 21
Sala

PARTIZÁNSKE
územný plán mesta
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Tabuľka G.4-3

G.4 POĽNOHOSPODÁRSTVO
Poľnohospodársky pôdny fond je nenahraditeľný prostriedok pre zabezpečenie výživy a tvorí zároveň
zložku životného prostredia. V rámci druhovej diferenciácie poľnohospodárskej pôdy SR sa riešené
územie radí najmä do typologicko- produkčnej podoblasti – kotliny stredne vysokého stupňa. Z hľadiska
produkčného potenciálu pôd v celoslovenských podmienkach sa územie radí medzi málo produkčné
územia.
Výmery a celková intenzita poľnohospodárskej výroby je ťažko kvantifikovateľná v dôsledku neustáleho
vznikania a zanikania právnických subjektov zaoberajúcich sa touto aktivitou v dôsledku odbytových
ťažkostí a ekonomiky pestovania.
V riešenom území bol identifikovaný nevyužívaný poľnohospodársky areál so skleníkovým
hospodárstvom. Živočíšna výroba sa v riešenom území nenachádza. Pre účely pestovania výsadby
verejných plôch zelene sa využíva areál technických služieb mesta Partizánske v Šimonovanoch na
Nemocničnej ceste.
Rastlinná výroba je na území mesta Partizánske sústredená v niekoľkých poľnohospodárskych
družstvách:
1. na Poľnohospodárskom družstve podielnikov Veľké Uherce – výroba je zameraná na pestovanie
obilnín, olejnín, repky olejnej, v menšej výmere cukrovej repy, krmovín na ornej pôde t.j. kukurice na
siláž a viacročných krmovín a ovocia. Obilniny a olejniny predstavujú až 60 % výmery
poľnohospodárskej pôdy
Tabuľka G.4-1

Prehľad výmer poľnohospodárskej pôdy na Poľnohospodárskom družstve podielnikov Veľké
Uherce podľa katastrálnych území v meste Partizánske:

Katastrálne územie

orná pôda v ha

ovocný sad v ha

Partizánske
Veľké Bielice
Návojovce
Malé Bielice

148,81
80,83
56,06
198,09

5,91
0,00
38,76
0,00

Zdroj: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Regionálna komora Partizánske

2. v AGRO DISKOMP s.r.o. Skačany – výroba má také isté zameranie ako poľnohospodárske
družstvo podielnikov vo Veľkých Uherciach, prevláda vyšší podiel olejnín, cca 30 % výmery podniku.
Tabuľka G.4-2

Prehľad výmery poľnohospodárskej pôdy v AGRO DISKOMP s.r.o. podľa katastrálnych území
v meste Partizánske

Katastrálne územie

orná pôda v ha

ovocný sad v ha

Partizánske
Veľké Bielice
Návojovce
Malé Bielice

112,60
255,54
171,69
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Zdroj: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Regionálna komora Partizánske

3. v Plose Fructop s.r.o. Ostratice – výroba je zameraná na pestovanie ovocia.

Prehľad výmery poľnohospodárskej pôdy v Plose Fructop s.r.o. Ostratice podľa katastrálnych
území v meste Partizánske

Katastrálne územie

orná pôda v ha

ovocný sad v ha

Partizánske
Veľké Bielice
Návojovce
Malé Bielice

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
42,51
33,45
0,00

Zdroj: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Regionálna komora Partizánske

4. vo firme MIDAS (samostatne hospodáriaci roľník) – výroba je zameraná na pestovanie zeleniny.
Tabuľka G.4-4

Prehľad výmery poľnohospodárskej pôdy v MIDASe podľa katastrálnych území v meste Partizánske

Katastrálne územie

orná pôda v ha

ovocný sad v ha

Partizánske
Veľké Bielice
Návojovce
Malé Bielice

11,31
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Zdroj: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Regionálna komora Partizánske

Priemerné úrody pestovaných poľnohospodárskych plodín v riešenom území sú nasledovné:

5,0 ton na hektár u obilnín,

2,5 ton na hektár u olejnín,

55 ton na hektár u cukrovej repy.
Významné postavenie má v riešenom území pestovanie ovocia v ovocných sadoch v blízkosti
zastavaného územia (UO Lány, UO Návojovce) realizované družstvom podnielnikov Veľké Uherce
a Fructopom, s.r.o. Ostratice a s tým spojený predaj ovocia v mestskej časti Návojovce.

G.5 LESNÉ HOSPODÁRSTVO
Lesnatosť záujmového územia je veľmi nízka. Z celkovej výmery riešeného územia zaberajú lesné
pozemky necelých 5 %. Z celkovej výmery lesných porastov tvorí 74,26 % hospodársky les, ochranné
lesy zaberajú 25,74 %.
Účelom hospodárskych lesov je produkcia dreva a ostatných lesných produktov pri súčasnom
zabezpečovaní mimoprodukčných funkcií lesov. Hospodársky les riešeného územia je zaradený do
produkčného a protierózno-produkčného funkčného typu a plní produkčnú funkciu.
Do kategórie ochranných lesov podľa § 2 ods. 1 písm. d., vyhl. MP SR č. 5/1995 Z. z. patria lesy
s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy. Tieto lesy plnia protieróznu funkciu. Ich prvoradou úlohou je
chrániť pôdu pred eróziou.
Vyhlásenie a funkčné zameranie ochranných lesov vyplýva z prírodných podmienok a hospodári sa
v nich tak, aby plnili účel, na ktorý boli vyhlásené. Lesy v riešenom území boli za ochranné vyhlásené
z dôvodu, že sa vyskytujú na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach a boli zaradené do protierózneho
a produkčno-protierózneho funkčného typu a plnia protieróznu funkciu.
V oblasti lesného hospodárstva slúžia na ochranu genofondových zdrojov génové základne.
Na pozemkoch do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku sa podľa § 10 zákona č.326/2005
Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov nachádza ochranné pásmo lesa.
Na katastrálnom území mesta Partizánske sa nenachádzajú žiadne lesohospodárske plochy ani
objekty.
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strana 112/169

Územný plán mesta Partizánske

V návrhu riešenia je navrhnutý rekreačný les zo súčasného hospodárskeho lesa v južnej časti
riešeného územia. Rekreačný les predstavujú lesy osobitného určenia s mimopredukčnou funkciou pre
plnenie funkcií spoločenských – zdravotných a rekreačných. Funkcia rekreačného lesa vyplýva jednak
z jestvujúceho rekreačného využívania lesných plôch v dotyku so zastavaným územím a jednak
z návrhu rekreačno-športových aktivít v lesnom prostredí ako aj turistického prepojenia riešeného
územia so susednými katastrami prostredníctvom cyklistických a peších chodníkov. V pásme
rekreačného lesa je stanovená sieť peších trás s napojením na pešie trasy zastavaného územia,
cyklistické trasy majú osobitné trasovanie a sú napojené na sieť regionálnych cyklotrás vedených po
hrádzi rieky Nitra. V mieste peších a cyklistických nástupných bodov na hranici zastavaného územia
mesta Partizánske je vhodné umiestňovať oddychové plochy, vyliadky, drobné sedenia a informačný
mobiliár. V riešenom území hlavný nástupný bod do rekreačného lesa predstavuje areál salaša
v rovnomennom urbanistickom obvode so záhradkárskou osadou. Súčasťou rekreačného lesa je aj
jednoduchý mobiliár v maximálnom rozsahu lavičiek, stolov, prístreškov, informačných a orientačných
tabuľ, oddychových a vyhliadkových plôch. Akákoľvek výstavba je na území rekreačného lesa
neprípustná.

G.6 ŤAŽBA NERASTNÝCH SUROVÍN
Odvetvie ťažba nerastného surovín sa musí riadiť najmä zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických
prácach (geologický zákon) a vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z.z. ako aj zákona č. 44/1988 o ochrane
využití nerastného bohatstva (Banský zákon) v znení neskorších predpisov hlavne tieto činnosti.
Geologický zákon upravuje podmienky projektovania, vykonávania, vyhodnocovania a kontroly
geologických prác, pôsobnosť štátnej geologickej správy a prípadné sankcie za porušenie ustanovení
tohto zákona.
Ťažba nerastných surovín patrí podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností do sekundárneho
sektora hospodárstva (priemysel). Ťažobný priemysel reprezentujú aktivity spojené s ťažbou a
spracovaním nerastných surovín. Toto odvetvie je charakteristické tým, že činnosti s ním spojené, viac
alebo menej, trvalo menia pôvodné prírodné prostredie, pretože každé ložisko nerastnej suroviny je
nereprodukovateľné a po vyťažení nenahraditeľné. Každá ťažba nerastných surovín má za následok
zmenu životného prostredia, ktorá však na rozdiel od vplyvu spracovateľského nemusí byť vždy trvalo
negatívna. Ťažba nerastných surovín akoukoľvek formou a metódou sa nezaobíde bez zásahov do
životného prostredia. Vplyv na životné prostredie však nemá len samotná ťažobná činnosť, ale aj
následný úpravárenský proces.
Údaje za jednotlivé ložiská, dobývacie priestory sú prezentované na za korculováklade informácií
dostupných z materiálov Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra so sídlom v Bratislave
o výhradných ložiskách, chránených ložiskových území, dobývacích priestorov lokalizovaných na území
mesta Partizánske.
V riešenom území sa nachádza jedno ložisko nevyhradeného nerastu.
Tabuľka G.6

Ložisko nevyhradeného nerastu

Názov ložiska

Druh nerastu

Organizácia

Partizánske

štrkopiesky a piesky

ŠGÚDŚ Bratislava

Zdroj: ŠGÚDŠ – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

G.7 REKREÁCIA, ŠPORT, CESTOVNÝ RUCH A TURIZMUS
G.7.1 ŠIRŠIE VZŤAHY
Mesto Partizánske sa nachádza na rozhraní kotlín Strednej a Hornej Nitry pri sútoku riek Nitry
a Nitrice/Belianky v mierne zúženom údolí – z juhu severnými výbežkami pohoria Tríbeč – jeho časti
Skýcovská vrchovina, priamo nad mestom s Osečným vrchom (551 m.n.m.) a zo severu južnými
výbežkami Strážovských vrchov – ich časti Rokošského predhoria a Rokoša (1010 m.n.m.) a medzi
Nitricou a Nitrou s vrchom Drieňov (616 m.n.m.). Od východu nastupuje mohutné pohorie Vtáčnik (až
1346 m.n.m.).
Širšie územie najmä z hľadiska využitia obyvateľmi Partizánskeho v koncomtýždňovej rekreácii možno
približne ohraničiť – postupne zo severu mestom Bánovce nad Bebravou v Bánovskej kotline, priečne
cez Rokoš do Nitrickej kotliny po vodnú nádrž Nitrianske Rudno, cez Bojnice a Prievidzu
v Hornonitrianskej kotline, na východ hrebeňom Vtáčnika a severného výbežku Tríbča, na juh po mesto
Topoľčany a na západ po predhorie Považského Inovca
V okrajových častiach tohto okruhu sa prelínajú rekreačné záujmy obyvateľov väčších miest: Bánoviec,
Prievidze s Novákmi, Topoľčian s obyvateľmi Partizánskeho.
V širšom území sa nachádzajú rekreačné a turistické ciele:

pre letný pobyt v horách a horskú turistiku – v južnej časti Strážovských vrchov
výletné miesto Jankov vŕšok (súčasne pamätné miesto SNP), rekreačné stredisko
Striebornica, Uhrovecké Podhradie s hradom Uhrovec, turistická magistrála na Rokoš
(vedená z Bánoviec, Horných Vesteníc a Diviackej Novej Vsi), južné výbežky Malej
Magury nad komplexným strediskom a kúpeľmi Bojnice, západné svahy pohoria Vtáčnik
s východiskami z Kamenca, Bystričian, Oslian a Hornej Vsi, severné výbežky pohoria
Tríbeč. Menej smerujú turistické trasy do vzdialenejšieho Inoveckého pohoria,

pobyt pri vode – ide o možnosti vodných športov, menej už kúpania na vodných
plochách: vodná nádrž Prusy nad Bánovcami a Jerichov – obec Brezolupy, vzdialenejšie
stredisko Duchonka, vodná plocha pri Žabokrekoch, pomerne vzdialená, ale hojne
navštevovaná vodná nádrž stredisko Nitrianske Rudno, blízka vodná nádrž Veľké Uherce
a menšia v Kolačne. Z letných kúpalísk sú to - Pažiť v Bánovciach, Čajka v Bojniciach,
avšak hlavný záujem smeruje na miestne kúpalisko Dúha,

pobyt v kúpeľoch (na úrovni wellness, relaxácie, rekondície, rehabilitácie až liečby)
poskytujú kúpele v Bojniciach,

pobyt v kúpeľno relaxačných centrách Chalmovej a Malých Bieliciach,

pre zimné športy sú možnosti skromnejšie, najbližšie je lyžiarsky terén Lômy v Hornej
Vsi, zo vzdialenejších Podhradie (v Považskom Inovci), Závada pod Čiernym vrchom, na
hornej Nitre – Poruba, nad Cígľom, Baskova dolina/Sekaniny nad Lehotou pod
Vtáčnikom, ale najmä Remata nad Handlovou,

chatoviská aj pre obyvateľov Partizánskeho sú v Hornej Vsi, Makovišti nad Kamencom,
Nitrianskom Rudne, nad Bojnicami, Striebornici, na Duchonke,

turistické ciele sú. mesto Bánovce nad Bebravou, obec Uhrovec (rodný dom Ľ. Štúra
a A. Dubčeka), súčasne jedno z východísk na Rokoš a na hrad Uhrovec a stredisko
Jankov vŕšok, všestranné Bojnice (zámok, ZOO, kúpele), Prievidza, Podhradie –
zrúcaniny, kaštiele a parky (Brodzany, Klátová Nová Ves, Bošany, Továrniky), hrad
Topoľčany , mesto Topoľčany, staré kostolíky (Kližské Hradište),

chýba krytá plaváreň, občania využívajú plavárne v Novákoch, Topoľčanoch, Bánovciach
nad Bebravou.
Územím vedú cestné komunikácie: I/64 (Topoľčany – Nováky), I/59 Trenčín – Prievidza cez Dolné
Vestenice (mimo Partizánske), II/511 (Veľké Uherce – Zlaté Morarce), II/512 (Oslany – Žarnovica).
Ubytovacia vybavenosť v celom regióne je slabšia.
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G.7.2 UŽŠIE ZÁUJMOVÉ ÚZEMIE
Mesto Partizánske má na svojom území pomerne málo možností pre rekreačný pobyt v prírodnom
prostredí. Tieto sa už hojnejšie vyskytujú v blízkom okolí v okolitých obciach, dokonca aj v dostupnosti
každodennej rekreácie a v pracovných dňoch. Niektoré z týchto obcí boli donedávna súčasťou
Partizánskeho, ale sa odčlenili. Ide o obce:

Brodzany – s ponukou lesného prostredia Osečného vrchu s výletným miestom
základňou Ondrej (od Salaša na žltej značke, ktorá je turistickou osou, vedúcou až ku
Kolačnu, už v k. ú. Veľké Uherce), kaštieľ s Puškinovým múzeom a udržiavaným
parkom, vyhliadkou Babylon a záhradkárskou osadou Stopa (záujemci z Partizánskeho),

Veľké Uherce – s kaštieľom v obci a menším rekreačným strediskom s vodnou plochou
pre vodné športy, kúpanie, športový rybolov a s menšími rekreačnými objektami, nižšou
stravovacou vybavenosťou a súkromnými chatami,
Mimo tieto obce ako bývalá súčasť mesta sa v dennej vzdialenosti nachádzajú lokality:

za Kolačnom malá vodná nádrž (športové rybárstvo),

v Žabokrekoch nad Nitrou - vodná plocha so živelnou návštevnosťou,

v Hornej Vsi za obcou v Hornoveskej doline lokalita Lômy s ubytovacím zariadením
a v Lomskej doline lyžiarske terény s vlekmi (vzdialenosť cca 20 km od Partizánskeho)
ako jediná v bližšom okolí mesta.

G.7.3 PODMIENKY A STAV VYBAVENOSTI PRE ŠPORT, REKREÁCIU A CESTOVNÝ RUCH
V MESTE PARTIZÁNSKE
Prírodné danosti v administratívnom území mesta sú pomerne skromné a preto aj časť každodennej
rekreácie sa uskutočňuje v bližšom záujmovom území mesta. Smerujúce sú však nároky na
koncomtýždňovú rekreáciu, pre mesto veľkosti Partizánskeho (cca 24 000 obyvateľov) uvažované do
rozsahu 30% t.j. cca 7 500 účastníkov. Možno uvažovať, že 1/3 (cca 2 500) zostáva v meste, zväčša
v budovaných zariadeniach a v mestskej zeleni, približne 2/3 (cca 5 000) budú odchádzať – z toho viac
ako polovica (do 3 000) do bližšieho okolia (v lete k vodnej ploche Veľké Uherce a na horskú turistiku)
a cca 2000 účastníkov ďalej (Bojnice, Bánovce, Uhrovec, Duchonka, Nitrianske Rudno, do hôr Rokoša,
Vtáčnika, Tríbča, menej do Inovca).
V zimnej sezóne, v ktorej býva návštevnosť podstatne nižšia, pôjde o návštevu v mestských
budovaných zariadeniach, v prírodnom prostredí najskôr na Lômy (lyžovanie), resp. ďalej.
Šport – zariadenia majú prevažne lokálny význam a slúžia obyvateľom mesta a miestnym športovcom.
Vyšší význam majú zariadenia slúžiace celému regiónu v zmysle verejnosti aj organizovaných
športovcov (letné kúpalisko, športová hala, zimný štadión, ihriská, športové letisko), prípadne diváckej
návšteve u športových podujatiach. Významné je aj využívane zariadení školskej telovýchovy mimo
vyučovania obyvateľmi v ich voľnom čase.
Rekreácia – ide o krátkodobý pobyt v mestskej zeleni, záhradkárskych osadách, o športovo-rekreačný
pobyt na kúpalisku, rekreačno-relaxačný pobyt v kúpeľoch, vzhľadom na nedostatok prírodného
prostredia na území mesta aj v okolitých lesoch (Osečný vrch), prechádzková trasa po ľavom brehu
Nitry (k.ú. Brodzany).
Turizmus/cestovný ruch – ide najskôr o návštevníkov, účastníkov služobného, obchodného,
nákupného turizmu, o tranzitných návštevníkov prechádzajúcich mestom (cykloturisti, motoristi)
s krátkou zástavkou v meste. Viac treba podporiť poznávací turizmus – potenciál je v poznávaní
moderne riešeného mesta z hľadiska urbanistického aj architektonického, založeného Baťom v 30-tych
rokoch 20. storočia a tým následne aj možnosti uskutočňovania rôznych, podujatí a návštev
(konferenčného až kongresového turizmu).

G.7.4 SÚČASNÝ STAV ŠPORTOVEJ A REKREAČNEJ VYBAVENOSTI V ČLENENÍ PODĽA
FUNKČNÉHO ZAMERANIA
G.7.4.1 Zariadenia a areály športovej a rekreačnej vybavenosti
Zariadenia a areály športovej a rekreačnej vybavenosti podľa funkčného zamerania predstavujú
nasledovné zariadenia:
Pre pozemné športy (všetky v športovej zóne v centre mesta):

futbalový štadión Karola Jokla s tribúnou (kapacita 4 000 osôb),

mestská športová hala,

batéria 4-och tenisových kurtov + viacúčelové ihrisko,

športové centrum Dukas s bowlingovou halou,

veľkoplošné cvičné ihrisko,

tenisové kurty pri kúpalisku.
Pre pozemné športy mimo UO Pri športoviskách:

futbalové ihriská: štadión ŠK Slovan v Šimonovanoch (kapacita 400 osôb), futbalové
ihriská vo Veľkých (kapacita 200 osôb) a Malých Bieliciach (kapacita 100 osôb),

tenisové kurty vo Veľkých Bieliciach,

školské telovýchovné zariadenia (ihriská + telocvične) v 4-och základných školách,
Gymnáziu, Spojenej strednej škole (SPŠ, SOŠ, obchodná akadémia, čiastočne
dostupné aj verejnosti),

detské ihriská v základnom obytnom prostredí,

športový areál pri Saleziánov Don Bosca na sídlisku Šípok.
Pre vodné športy:

letné kúpalisko Dúha (bazén plavecký, s atrakciami, sedací, brodisko),

krytá plaváreň v Malých Bieliciach (nefungujúca, vyžaduje rekonštrukciu, živelnému
kúpaniu),

vodná plocha Bager v Šimonovanoch (slúži športovému rybolovu),
Pre relax až rehabilitáciu:

SPA termálno-relaxačné zariadenie Malé Bielice – areál s dvoma rehabilitačnými
bazénmi a zdravotníckymi službami + rozostavaný vonkajší bazén,

objekt Kalinka so službami wellness,

Espritcentrum (wellness a relaxačné služby), v centre mesta na Nádražnej ul.,
Pre zimné športy:

krytý zimný štadión (v rámci športovej zóny, kapacita 1500 osôb),
Špecifické športy:

športové letisko – Slovenský národný Aeroklub gen. M. R. Štefánika, fungujúci na báze
klubovej príslušnosti. Spolupracuje so susediacim termálnymi kúpeľmi, ponúka služby
pre záujemcov: služobné vyhliadkové lety, lety na vetroni, rogale, výcvik pre letcov na
vetroňoch a parašutistov,
Športová streľba:

strelnica v Návojovciach a pri ZO Sútecká,
Športové rybárstvo:

vodná plocha Bager v Šimonovanoch,
Cykloturistika:
trasy (križujúce sa pri ústi Nitrice/Belianky):

červená: z Brodzian – po pravobrežnej hrádzi Nitry, v pokračovaní popri Bágri, smer
Oslany, Bojnice (34 km),

modrá: z Brodzian –od mosta pri kostole na chatu Ondrej a od sútoku Nitry s Nitricou –
smer Žabokreky, Topoľčany (19 km),

žltá: cez Brodzany do Hornej Vsi( 14 km),
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Prechádzky a pobyt v zeleni:

pešia promenáda na Námestí SNP, menšie plochy zelene (Šimonovany, kúpeľný parčík
v Malých Bieliciach, bohatá sídlištná zeleň), promenády po hrádzi rieky Nitry –
obojstranné.
G.7.4.2 Záhradkárske osady
Na území mesta Partizánske sa nachádzajú nasledovné záhradkárske osady:
Tabuľka G.7.4.2

Urbanistický
obvod

Výmera
ZO v ha

Počet
parciel

Počet
chatiek

Návojovce I a II (Viničky)
Pri Belanke
Súteská
Pod Salašom
Pri III. ZŠ
Luhy
Javorová
Mesto I.
Pri trati
Vieska

Návojovce
Veľké Bielice
Salaš
Salaš
Luhy
Lány
Lány
Priemyselný obvod
Pri Šimonovanoch
Šimonovany

13,28

70

62

4,70
3,76
0,34
1,20
0,44
1,85
0,60
4,70

93
176
54
20
50
25
105

75
140
11
43
14
4
92

Poznámka
V osobnom vlastníctve
Neperspektívna ZO
na ľavom brehu Nitry v lese
V osobnom vlastníctve
V prenájme
V osobnom vlastníctve
V osobnom vlastníctve
V prenájme
V prenájme
V osobnom vlastníctve

Tesne za hranicami mesta sa na k. ú. obce Brodzany nachádza záhradkárska osada Stopa
so záhradkármi prevažne z Partizánskeho, rozloha 4,53 ha, 105 členov, 62 chatiek.
Osady v okrajových polohách mesta majú predpoklad trvalého charakteru (Návojovce, Súteska, Pod
salašom, Vieska). U osád lokalizovaných vo vnútromestskej zástavbe sa ich trvácnosť posúdi v rámci
riešenia ÚPN obce (Pri Belianke, Pri III: ZŠ a osady v blízkosti železničnej trate – Luhy, Javorová,
Mesto I., Pri trati).

G.7.4.3 Cestovný ruch/turizmus
Hlavné turistické zaujímavosti mesta sú:

z hľadiska kultúrneho turizmu v mestskej časti pôvodnej obce Šimonovany vodný hrad
a pôvodne románsky kostol,

z novších hvezdáreň v Malých Bieliciach, prístupná aj verejnosti,

z urbanistického a architektonického hľadiska pomerne zachovalý pôdorys baťovského
mesta veľkoryso koncipovaný - námestie s kostolom a obytná štvrť s typickými
baťovskými domčekmi, všetko s bohatou zeleňou a ich nadväznosť na fabrický komplex
pôvodných baťových závodov za traťou, zatiaľ v cestovnom ruchu málo propagované.

ďalej sú to kultúrne a športové podujatia regionálneho významu.
Ubytovacia vybavenosť

hotel Spoločenský dom/Baťovan, Námestie SNP

SPA – termálne kúpele, Malé Bielice

penzión Kalinka, Malé Bielice

penzión Artur, Šimonovany

penzión Vegas

Salaš (pred uvedením do prevádzky)

Je pomerne dobre zabezpečené. Materiál Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Partizánske 2008 – 2013 uvádza: jedálne s reštauráciami (počet 7), pizzerie (3), reštaurácie (5),
reštaurácie s kaviarňou (1), bar s pizzeriou/reštauráciou (2), cukráreň (1) – celkom 14 zariadení, čo je
z hľadiska štruktúry a kapacít (celkom 1185 miest) pomerne vyhovujúce (celkový zoznam viď stať
občianska vybavenosť).
Informačné centrum – v kľúčovej polohe pri vstupe do mesta (od železničnej stanice, autobusového
nádražia) priamo pred centrom je nedostatočné.

Záhradkárske osady mesta Partizánske

Názov ZO

Verejné stravovanie

76 lôžok
44 lôžok
50 lôžok
16 lôžok
14 lôžok
(cca 18 lôžok)

G.7.4.4 Združovanie zariadení športu, rekreácie a turizmu do väčších priestorových celkov
Urbanistické tendencie vedú k združovaniu zariadení z jedného alebo aj z viac odvetví do väčších
priestorových celkov na úroveň jedno- alebo viacfunkčných areálov až zón. V Partizánskom sa to
prejavuje tvorbou priestorov, majúcich pôvod ešte v baťovskej tradícii:

námestie SNP – centrálne mestský polyfunkčný priestor aj s významnou turistickou
a rekreačnou funkciou – turistickou v severozápadnej časti (nástup do a z mesta,
obchodná, administratívna, spoločenská, kultúrna, ubytovacia vybavenosť, prechod do
priemyselnej zóny), rekreačnou v juhovýchodnej časti s bohatou parkovou zeleňou,
kostolom a s výhľadom na lesy (Osečný vrch) a napojením sa na pobrežnú promenádu,

športovo – rekreačná zóna, nadväzujúca na centrum mesta v ohybe Nitry, je ohraničená
prevažne ulicami Škultétyho, Februárovou, Strojárenskou a hrádzou rieky Nitry, tvoriacej
úsek pešej promenády. Náplňou je: futbalový štadión Karola Jokla, väčšie ihrisko,
športová hala, zimný štadión, športové centrum Dukas s bowlingovou halou, batéria 4
tenisových kurtov a letné kúpalisko Dúha s bazénovým plató a oddychovými plochami.
Zóna nadväzuje na cyklistickú trasu a pešiu promenádu po hrádzi a vizuálne ponad Nitru
na rekreačný les (potreba pešej lávky),

športový a kúpeľno relaxačný areál v Malých Bieliciach, pozostáva z areálu športového
aeroklubu - letiska M. R. Štefánika, kúpaliskom s menším parkom a v súčasnosti
nefunkčnou krytou plavárňou,

areál vodnej plochy Báger (športové rybárstvo), susediaca záhradkárska osada Vieska
(v podstate chatová osada), voľne nadväzujúci štadión ŠK Slovan Šimonovany,

rekreačný priestor v lesnom prostredí, ktorého osou je turistický chodník, smerujúci
k rekreačnej základni Ondrej (k.ú. Brodzany) so Salašom, záhradkárskymi osadami Pod
Salašom a Sútecká (v podstate s rekreačnými chatkami) a strelnicou,

promenádna trasa po hrádzi pozdĺž pravého brehu Nitry, súčasne aj cykloturistická,
súčasne aj menej využívaná pešia §trasa pozdĺž ľavého brehu Nitry (čiastočne v k.ú.
Brodzany),
Mimo územie mesta možno za rekreačné areály/zóny považovať aj lokality v blízkom okolí, ktoré
vzhľadom na dostupnosť slúžia každodennému rekreačnému pobytu obyvateľov mesta:

menšie stredisko s vodnou plochou (zátopná vodná plocha 22 ha) vo Veľkých Uherciach,

menšia vodná plocha v Kolačne (zátopná plocha 0,5 ha),

historický park s kaštieľom v Brodzanoch,

vodná plocha v Žabokrekoch.
Zo vzdialenejších lokalít je to v k.ú. obce Horná Ves menšie rekreačné stredisko Lômy s lyžiarskymi
terénmi, jedinými v blízkom okolí.
Základné ciele turizmu, športová a rekreačná vybavenosť a záhradkárske osady vrátane ich rozvoja sú
znázornené na schéme č. 9.

Celková ubytovacia vybavenosť je z hľadiska štruktúry a kapacít (cca 200 lôžok) pre význam mesta
nedostatočná a to najmä vzhľadom na perspektívy služobného turizmu.
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G.7.5 NÁVRH RIEŠENIA REKREÁCIE A ŠPORTU V MESTE
Návrh riešenia vychádza z rozvoja jestvujúcich zariadení na území mesta, z posilnenia založených
centier rekreácie a športu regionálneho a mestského významu, pričom rozvoj sa sústreďuje na
rozšírenie ponky rekreačných a športových aktivít v riešenom území a zvýšenie atraktívnosti územia pre
obyvateľov mesta a najmä pre jeho návštevníkov.
Hlavné rozvojové póly rekreácie, športu a turizmu sú v riešenom území lokalizované na okrajoch
zastavaného územia, v priamej väzbe na voľnočasové a športové plochy:
V urbanistickom obvode 08 - Pri športoviskách – disponibilné plochy v dotyku so športovým areálom
(hádzanárska hala, zimný štadión, tréningové ihriská, futbalový štadión, tenisové kurty) sú navrhnuté
pre nové využitie pre zariadenia športu s možnosťou výstavby krytých zariadení, ktoré v meste chýbajú
(napr. viacúčelová športová hala, krytá plaváreň a pod.)
V mestskej časti Malé Bielice (UO 17) – na juhu mestskej časti, na plochách združujúcich voľnočasové
aktivity v podobe športového letiska a kúpeľno relaxačného areálu. Voľné plochy na pravej strane
Kúpeľnej ulice, rovnako ako aj menšie disponibilné plochy južne od areálu wellenss, sú navrhnuté na
rozvoj rekreačných aktivít spojených s využitím termálnej vody pre relaxačné, rekondičné, prípadne aj
rehabilitačné účely. Návrh predpokladá doplnenie ubytovacích a stravovacích zariadení s nízkou
inteznitou zastavania plôch a vysokým podielom zelene vzhľadom na lokalizáciu rozvojových plôch na
okraji zastavaného územia a v blízkosti pristávacej plochy letiska.
V lokalite Salaš v rovnomennom urbanistickom obvode (UO 21) – pre posilnenie významu rekreačného
uzla ako nástupného bodu do prírodného prostredia lesa v dotyku so zastavaným územím je
v susedstve salaša navrhnuté využitie opusteného lomu pre rekrečno-športové aktivity, ktoré vhodne
doplnia základňu rekreácie v prírodnom prostredí masívu Tríbeč a rieky Nitra.
Rozvoj športovej a rekreačnej vybavenosti a vybavenosti turizmu na území mesta Partizánske je podľa
funkčného zamerania riešený nasledovne:
Areály a zariadenia pre šport
V súčasnosti využívané funkčné plochy pre športové účely sú v návrhue územného plánu stabilizované,
rovnako aj ich lokalizácia na území mesta a napojenie na ostatné vybavenostné funkcie. Obyvatelia
každého obytného jadra majú možnosti športového vyžitia v dostupnej vzdialenosti. Jedná sa
o samostatné športové plochy, ako aj plochy športu pridružené k funkciám občianskej vybavenosti
(školské a cirkevné zariadenia). Miestny charakter majú predovšetkým športové plochy štadiónov
a ihrísk v Malých Bieliciach, Šimonovanoch, Návojovciach, vo Veľkých Bieliciach je športová plocha
pridružená k cirkevným plochám. V lokalitách novšej sídliskovej výstavby pre účely športu využívané
športové ihriská škôl (Luhy), resp. cirkevných zariadení (Šípok).
Športové plochy nadmestského až regionálneho významu predstavujú lokality Pri štadióne a letisko
v Malých Bieliciach, v ktorých sa koncentruje viacero typov športových aktivít a vo väzbe na susedné
rekreačné plochy predstavujú potenciál pre vytvorenie športovo-rekreačných centier na regionálnej
úrovni.
V meste Partizánske vznikli v ostatnom čase aj areály pre špecifické druhy športov, ktoré sú
rozmiestnené v rôznych lokalitách, väčšinou na okrajoch zastavaného územia alebo v extraviláne
s priamou väzbou na zastavané územie. Charakter týchto špecifických športových areálov nevyžaduje
ich vzájomné prepojenie a ich umiestnenie je vzhľadom na funkčné zameranie vhodné. Ide o aktivity
v rámci kynologických cvičísk (Ul. T. Vansovej), športovej streľby (Návojovce, Salaš), skateparku
(sídlisko Šípok), ktoré z hľadiska usporiadaných podujatí majú regionálny až národný charakter.
Osobitné postavenie v rámci zariadení športu má lokalita Bager, ktorá sa využíva pre účely športového
rybárstva a tvorí významný prvok v biodiverzite územia ako súčasť územného systému ekologickej
stability. Pre jeho rozvoj návrh odporúča zriadenie drobných oblužných stavieb, prípadne aj rozvoj
člnkovania.
Samostatnú kategóriu v rámci športovej vybavenosti mesta Partizánske tvorí cykloturistika. V riešenom
území sa obmedzuje na vedenie cyklistických trás po hrádzi rieky Nitra, no zo širšieho územného

hľadiska mesto Partizánske predstavuje nástupný bod do prírodného prostredia pohoria Tríbeč,
vhodného pre horskú cyklistiku. Takto spája rovinaté územie rieky Nitra prostredníctvom vyznačených
regionálnych magistrál vedených po hrádzi Nitry s horským prostredím poskytujúcim odlišné športové
prostredie pre cyklistiku. Z hľadiska rozvoja cykloturistiky ako športovej kategórie preto návrh počíta
s doplnením cyklistických trás smerom na Salaš a ďalej do lesa a s prepojením popri rieke Nitra
smerom na Žabokreky. Pohyb cyklistov realizovaný v rámci zastavaného územia mesta plní
predovšetkým funkcie dopravné, ako spojnica jednotlivých mestských častí.
Rekreačné areály a zariadenia
Dominantnou zložkou rekreácie na území mesta je pobyt pri vode – v areáli kúpaliska Dúha v UO Pri
štadióne a v Malých Bieliciach na báze termálnej vody vo wellness zariadeniach. V ďalšom rozvoji sa
predpokladá aj naďalej zachovať dominantnú úlohu aktivít spojených s pobytom pri vode a rozvíjať
služby s ním spojené – najmä ubytovacie a stravovacie zariadenia, zamerať sa na poskytovanie širšej
škály v oblasti rekondičných, relaxačných, resp. rehabilitačných služieb. Zároveň bude vhodné
integrovať rekreačné zariadenia so zariadeniami športu, resp. ich umiestňovať v napojení na športové
areály.
Prechodnou zónu medzi urbanizovaným prostredím a voľnou krajinou je najcharakteristickejší
urbanistický obvod Salaš – v pešej dostupnosti centra sú okrem záhradkárskych osád lokalizované
voľnočasové zariadenia viazané na ubytovacie a stravovacie zariadenie, ktoré je východzím bodom pre
turistiku a cykloturistiku realizovanú v rámci Tríbeča. Funkčné využitie je navrhnuté na rozšírenie
o plochy priľahlého nevyužívaného lomu.
Samostatnou funkčnou zložkou rekreácie je oddych v záhradách a záhradkárskych, resp. chatových
osadách na okrajch zastavaného územia, v priamom kontakte s voľnou krajinou a prírodným
prostredím. V rámci návrhu riešenia sa jestvujúce záhradkárske osady zachovávajú, v návrhu sú však
plochy záhrad mimo organizovaných záhradkárskych osád navrhnuté na transformáciu na nové funkčné
využitie v závislosti od polohy danej plochy v organizme mesta. Záhradkárska plocha v UO Veľké
Bielice Pri Belanke už v súčanosti zaznamenáva prienik obytných funkcií a preto sa v návrhu počíta so
zmenou funkčného využitia pre plochy bývania v rodinných domoch.
Medzi plochy určené pre rekreáciu možno zaradiť aj plochy mestskej zelene parkov a parkovo
upravených plôch pre krátkodobý pobyt obyvateľov. Tieto plochy sa odporúčajú dovybaviť mestským
mobiliárom, lavičkami, sedeniami, osvetlením pre zlepšenie atraktívnosti prostredia. Nemenej dôležitá
bude aj ich údržba a starostlivosť o vegetáciu.
Okrem parkových plôch pre prechádzky slúži aj hrádza rieky Nitra s brehovými porastmi a prechodom
do lesnej krajiny, v ktorej územie lesa je navrhnuté pre účely rekreačného lesa. Rekreačný les
predstavuje nezastaviteľné územie tvorené lesom osobitného určenia, ktorý plní prevažne spoločenské
funkcie, najmä zdravotné a rekreačné. Preto návrh územného plánu počíta s vytvorením siete peších
trás ako vybavenia rekreačného lesa s prepojením na obec Brodzany a sídlisko Šípok doplneným
jednoduchým mobiliárom, informačnými a orientačnými tabuľami, oddychovými sedeniami a pobytovými
lúkami. V priestore pamätníka navrhuje vytvorenie pobytovej lúky s vyhliadkou na mesto.
Zariadenia pre rozvoj turizmu
Turizmus je na území mesta Partizánske zastúpený v menšej miere a reprezentovaný najmä kultúrnymi
pamiatkami, pamätihodnosťami a charakteristickými objektmi Baťovho mesta, ktoré z hľadiska zvýšenia
atraktivity mesta pre návštevníkov predstavujú významný potenciál nielen v rámci organizovania
rôznych podujatí kultúrneho, spoločenského či konferenčného typu, ale aj rozšírenia ubytovacích
a stravovacích kapacít mesta, napr. ubytovania penziónového typu v typickom rodinnom domčeku
v Starej kolónii alebo v rekonštruovaných objektoch priemyselného areálu, ktoré sú určené na
prestavbu na polyfunkčné využitie. Význam ideálneho mesta je vhodné podporiť vytvorením
informačného systému o histórii mesta a jeho význame ako ukážky zhmotnenia úvah o priemyselnom
meste.

AUREX, s.r.o.
strana 116/169

spracovate¾:

AUREX, s.r.o., ¼ub¾anská 1

Koncepcia rozvoja rekreácie, portu a turizmu

831 02 Bratislava
vypracované:

2015

UO 19

9

m 1:20 000

ZO

Návojovce

hranica rieeného územia

hranice urbanistických obvodov

hlavné dopravné línie

samostatné portové plochy
portové plochy pri kolských
a cirkevných zariadeniach

UO 18
Ve¾ké Bielice

plochy letného kúpaliska

UO 17

UO 12

Malé Bielice

mestské rekreaèné plochy

Pri Nitrici

parky a parkovo upravené plochy

záhradkárske osady

zeleò záhrad (mimo ZO)
UO 23
Lány

rozvojové plochy portu
UO 05
imonovany

UO 11
tadión

rozvojové plochy rekreácie

Priemyselný obvod
portové

rozvojové plochy lesoparku

plochy

ZO

pri Z

UO 03

ZO
ZO

UO 01
Partizánske - stred

UO 02

rekreaènorelaxaèné
zariadenie
Malé Bielice

UO 09

regionálne cyklistické trasy

trkovisko
UO 04

ZO

Pri imonovanoch

Stará kolónia

hlavné mestské cyklistické trasy

Luhy
UO 22

UO 08

lesné a horské cyklistické trasy

ved¾ajie mestské cyklistické trasy

ípok

Pri tadióne
Pri tadióne

mestské portové
plochy (hala, kurty
tadióny, kúpalisko)

Sala

UO 21
Sala
ZO

PARTIZÁNSKE
územný plán mesta

Územný plán mesta Partizánske

H VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE
Súčasné zastavané územie mesta Partizánske tvoria katastrálne územia Partizánske, Veľké Bielice,
Malé Bielice a Návojovce podľa vymedzenia v katastri nehnuteľností k 1.1.1990. Nové rozvojové
územia rozširujúce hranice zastavaného územia sú vyznačené vo výkresovej časti.
Súčasná hranica zastavaného územia i jej navrhované rozšírenie je graficky vyznačené na schéme
č. 10 – Schéma vymedzenia zastavaného územia ako aj v grafickej časti vo výkresoch č. 1 až 9.
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