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ÚVOD 
 

Analýza problémov je metóda založená na skúsenostiach miestnych expertov, ktorí najlepšie vedia vystihnúť 
problematické miesta v danej téme a v danom území. Cieľom tejto metódy je identifikovať a pomenovať hlavné 
problémy, ktoré existujú v danej oblasti a v území, pre ktoré sa strategický plán spracováva. 
 
Na stretnutiach pracovných skupín sa pracovalo so slabými stránkami z analýzy SWOT, medzi ktorými sa hľadali 
súvislosti v postupnosti "príčiny ® problém ® následky". Výsledný "strom problémov" sa číta zdola nahor: dole 
sú zaznamenané príčiny problémov (v modrých rámčekoch), v strede problém (v červenom rámčeku) a hore 
následky neriešenia problémov (v žltých rámčekoch). Strom problémov je veľmi užitočným vstupom na 
formulovanie strategického plánu. Platí totiž, že riešiť by sa mali príčiny problémov a nie ich dôsledky. 
 
 
 
„STROM PROBLÉMOV“ 
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VZDELÁVANIE VO FIĽAKOVE 

 
 

 
 

 
 

Nedostatočné financovanie 
školstva 

Nedostatočné podmienky  
na integráciu 

 vo výchove a vzdelávaní 

Nedostatočná informovanosť, 
komunikácia a spolupráca  

v školstve 

• Nedostatok finančných zdrojov na 
prevádzku škôl a školských 
zariadení, ich rekonštrukciu a 
vybavenie a odmeňovanie 
zamestnancov – nesprávny spôsob 
financovania zo strany štátu. 

• Neefektívne využívanie 
nenormatívnych príspevkov na 
podporu výchovných a 
vzdelávacích aktivít (napr. na 
podporu práce s deťmi, žiakmi zo 
sociálne znevýhodneného 
prostredia, na podporu aktivít pre 
všetkých...). 

• Vysoké ceny kurzov pre 
pedagogických zamestnancov, 
vyššie nároky na vzdelávanie 
zamestnancov. 

• Nízky záujem škôl o zapojenie sa 
do výziev. 

• Niektoré deti majú svoje špeciálne 
potreby, čomu sa nevenuje 
dostatočná pozornosť. 

• Slabá komunikácia škôl s rodinami 
žiakov, nedostatočný záujem 
niektorých rodičov o výchovu 
a vzdelávanie svojich detí 
(nedostatok času, financií, 
absencia dôvery...). 

• Potreby detí so zdravotným 
znevýhodnením: nedostatočná 
bezbariérová úprava vzdelávacích 
a voľnočasových priestorov na 
niektorých školách, nedostatočné 
vybavenie špeciálnymi 
pomôckami, absencia študijných 
odborov na SŠ pre žiakov so 
zdravotným znevýhodnením. 

• Potreby detí zo sociálne 
znevýhodneného prostredia: 
absencia dochádzky detí z MRK do 
MŠ; nedostatočná miera záujmu 

• Slabá komunikácia a spolupráca 
medzi školami a školskými  
zariadeniami rôznych 
zriaďovateľov: nedostatočná 
kooperácia škôl a školských 
zariadení, nedostatočné 
prepojenie školy a praxe, nízky 
záujem mládeže o štúdium 
technických odborov. - 

• Nedostatočná spolupráca v oblasti 
škola-rodina-voľný čas: 
nedostatočná komunikácia škôl s 
rodinami detí v oblasti zdravého 
životného štýlu a negatívnych 
spoločenských javov, nevytvorené 
podmienky pre prácu učiteľov 
koordinátorov prevencie na 
školách nedostatočná komunikácia 
medzi subjektmi pôsobiacimi v 
oblasti voľného času. 

• Nekompatibilný informačný 
systém na spracovanie 

• Zlé materiálno-technické 
podmienky v školstve, neatraktívne 
školské prostredie: zlý stav 
niektorých škôl a školských 
zariadení (potreba rekonštrukcie, 
modernizácie, zníženia energ. 
náročnosti, zlepšenia estetiky 
prostredia, bezbariérové úpravy; 
zastaranosť niektorých učební, IKT, 
didaktických pomôcok a MTZ škôl,  

• Nedostatočné personálne 
zabezpečenie v školstve: zvyšujúci 
sa vekový priemer pedagogických 
zamestnancov, vysoká feminizácia 
v školstve, chýbajúce profesie na 
školách (správca-údržbár, správca 
PC siete, školský psychológ, 
špeciálny pedagóg, sociálny 
pedagóg, asistent učiteľa, asistent 
učiteľa pre žiakov MRK...). 

 

• Nízky podiel detí z málo 
podnetného prostredia, ktoré 
pokračujú vo vzdelávaní na 
stredných školách. 

• Nízka vzdelanostná úroveň detí so 
zdravotným postihnutím 

• Nezáujem verejnosti o aktuálne 
informácie o školstve. 

• Nezdravý životný štýl mladej 
generácie: nevhodný spôsob 
využívania voľného času, pokles 
záujmu o šport a kultúru, pasivita a 
konzumný spôsob života, 
nevhodné stravovacie návyky, 
nárast počtu negatívnych prejavov 
v správaní a závislostí. 

Hrozba poklesu vzdelanostnej úrovne obyvateľstva. 
 
Nezáujem detí a mládeže o vzdelávanie, podcenenie významu vzdelávania. 
Zdravotné a výchovné problémy mladej generácie, ich problémy pri uplatnení sa v živote. 

PROBLÉM 
POMALÁ MODERNIZÁCIA ŠKOLSTVA 
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niektorých rodičov týchto detí o 
výchovu, vzdelávanie a 
voľnočasové aktivity svojich detí v 
dôsledku nedostatku financií a 
nedôvery; nedostatok ľudských 
zdrojov (pedagógov a odborných 
zamestnancov) na inkluzívne 
vzdelávanie detí z rómskych 
komunít a málopodnetného 
prostredia, nedostatočné 
vzdelávanie zamestnancov školstva 
v oblasti rodovo citlivej a 
multikutúrnej výchovy; vysoké 
zastúpenie detí z málo 
podnetného prostredia na 
špeciálnych školách v dôsledku 
nedostatočne vypracovaného 
systému diagnostiky a absencia 
záujmu rodičov o umiestnenie detí 
v nultých ročníkoch a chýbajúci 
asistenti učiteľa 

 

administratívnych a finančných 
údajov o školstve na úrovni MsÚ a 
jednotlivých škôl, duplicita 
vyžadovaných finančných a 
administratívnych údajov od 
viacerých inštitúcií – chýbajú na 
školskom úrade nasledovné 
databázy: 1. Databáza žiakov, 2. 
Databáza zamestnancov školstva, 
3. ...žiakov ŠKD a 4. ...odobratých 
jedál. 

 

Nekvalitná, stále sa meniaca legislatíva v odbore školstva. 
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MLÁDEŽ VO FIĽAKOVE 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Pasívne využívanie 
voľného času mládeže 

Nezáujem mládeže 
o okolité dianie 

Pasivita samosprávy 
vo vzťahu k mládeži 

• Nedostatočná ponuka 
organizovaných voľnočasových 
aktivít pre mladých ľudí, ponuka 
nezohľadňuje ich záujmy. 

• Využívanie času: PC, TV, posteľ... 
• Život v dostatku. 
• Oslabené citové väzby, 

komunikácia a súdržnosť v 
rodinách. 

• Záujem mladých ľudí o dianie v 
meste je väčšinou sústredený na 
tie veci, ktoré sa ich priamo 
dotýkajú. 

• Pocit mladých ľudí, že majú málo 
informácií, nič nemôžu zmeniť a 
starší im nedôverujú. 

• Na MsÚ nepôsobí koordinátor 
práce s mládežou, túto oblasť 
nemá v kompetencii žiadny 
odborný útvar, nerieši to ani 
školský úrad. 

• Chýba mládežnícky parlament. 
• Pasivita mladých ľudí na verejnom 

dianí - mladí sa nezaujímajú, 
nezapájajú, sú neinformovaní. 
Nepoznajú, ako funguje 
samospráva - ako im môže 
pomôcť. 

 
 
  

• Zdravotné a psychické problémy  • Existenčné problémy, zložité 
osamostatnenie sa (bývanie, 
zamestnanie, vlastná rodina). 

• Znevýhodnenie mladých ľudí na 
trhu práce, malý záujem o 
podnikanie, slabá mobilita za 
vzdelaním a získaním zručností. 

• Slabé presadzovanie svojich 
záujmov. 

Mladí ľudia majú čoraz viac ťažkostí pri hľadaní vlastného uplatnenia v živote 

PROBLÉM NEAKTÍVNA MLÁDEŽ 
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KULTÚRA VO FIĽAKOVE 

 
 

 
 

 
 
 

Nevyvážená ponuka kultúrnych 
podujatí v meste 

Nedostatočné financovanie 
kultúry v meste 

Nedocenenie významu kultúry pre 
regionálny rozvoj 

• Nedostatočná koordinácia 
kultúrnych aktivít v meste, 
organizovanie viacerých 
významných podujatí v rovnakom 
termíne. 

• Nízka spolupráca subjektov 
pôsobiacich v oblasti kultúry v 
meste. 

• Nedostatočná propagácia 
kultúrnych podujatí. 

• Nedostatočná podpora obnovy 
verejných pamiatkových budov zo 
strany štátu. 

• Energetická náročnosť verejných 
budov. 

• Nedostatok financií na podporu 
kultúry zo strany VÚC a štátu. 

• Absencia sponzoringu. 
• Chýbajúce financovanie kultúrnych 

zariadení s regionálnou 
pôsobnosťou (múzeum, 
knižnica,...) zo strany štátu 

• Chýba výchova k lokálpatriotizmu. 
• Nedostatok kultúrneho povedomia 

v solventnej a mienkotvornej časti 
obyvateľstva. 

 
 
 
  

• Nezáujem o miestne kultúrne 
podujatia. 

• Nezáujem o miestne tradície, 
nezachovanie tradícií pre budúce 
generácie. 

• Konkurencia pasívnej zábavy v 
médiách. 

• Nepriaznivý technický a 
prevádzkový stav niektorých 
kultúrnych inštitúcií – energetická 
náročnosť budov. 

• Neukončená obnova niektorých 
pamiatkových objektov, 
nedostatočná údržba a 
rekonštrukcia kultúrnych 
pamiatok. 

• Nedostatočné využívanie 
pamiatkových objektov na 
kultúrne účely. 

• Nedostatočné previazanie kultúry 
a cestovného ruchu. 

• Nekultúrna mladá generácia. 

Zníženie kultúrnej úrovne obyvateľov a mesta. 

PROBLÉM 
KULTÚRA NIE JE ROVNOCENNOU SÚČASŤOU ŽIVOTA V MESTE 
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ŠPORT VO FIĽAKOVE 

 
 

 
 

 
 
 

Nedostatočné financovanie 
vrcholového a výkonnostného 

športu v meste 

Nedostatočná podpora 
športu pre všetkých 

Pokles úrovne školskej telesnej 
a športovej výchovy 

• Nedostatok financií na podporu 
športu zo strany VÚC a štátu, slabá 
legislatíva. 

• Absencia sponzoringu. 
• Nedocenenie významu športu pre 

regionálny rozvoj zo strany štátu. 
• Problémy s financovaním 

prevádzky existujúcich športových 
zariadení. 

• Nezabezpečený systém 
správcovstva športových areálov 
na školách a verejných 
priestranstvách – vonkajšie 
športoviská sú zanedbané. 

• Absencia multifunkčnej športovej 
haly. 

• Nedostatočná sídlisková 
vybavenosť, nedostatočne 
vybudované trasy pre cyklistov, 
korčuliarov, turistov a bežkárov. 

• Nedostupnosť komplexných 
informácií o telesnej výchove a 
športe (chýba informačný systém 
športu). 

• Málo hodín telesnej a športovej 
výchovy na školách. 

• Nepostačujúca materiálno-
technická vybavenosť škôl v oblasti 
športu a telesnej výchovy. 

• Negatívny prístup niektorých 
žiakov a rodičov k hodinám 
telesnej výchovy. 

• Nízky záujem škôl o zapojenie sa 
do výziev z oblasti 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

• Nevyhovujúce podmienky pre 
vrcholový a výkonnostný šport 
(MTZ, zdravotné zabezpečenie, 
odmeňovanie, zavádzanie nových 
trendov, ...). 

• Priemerná návštevnosť športových 
podujatí. 

• Slabá motivácia hýbať sa a 
športovať, nárast pasívneho 
spôsobu života.  

• Finančná nedostupnosť športových 
aktivít pre niektoré vrstvy 
obyvateľstva. 

 
• Pokles záujmu mladej generácie o 

športové a pohybové aktivity.  
• Zlý stav mladej generácie v oblasti 

zdravotnej a fyzickej zdatnosti. 

Pokles záujmu obyvateľstva o športové a pohybové aktivity. 
Nepriaznivý zdravotný stav obyvateľstva, nárast civilizačných chorôb 

PROBLÉM  
NEDOSTATOČNÉ PODMIENKY PRE ROZVOJ ŠPORTU 

 



  Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Fiľakovo 
   na roky 2022 - 2030 

9 
 EVS Novohrad 

Fiľakovo - Tomášovce 
 

VOĽNÝ ČAS VO FIĽAKOVE 

 
 

 
 

 
 
 

Nízka podpora voľnočasových a záujmových aktivít zo 
strany mesta 

Nedostatočná spolupráca a informovanosť 

• Nebezpečné prostredie v mestskom parku 
(vandalizmus, chýbajúce oplotenie, zanedbané jazero, 
absencia vhodnej drobnej architektúry...). 

• Nedostatočné využívanie prírodných zdrojov na 
oddych. Nedostatočná ponuka organizovaných 
voľnočasových aktivít pre stredoškolákov, ponuka 
nezohľadňuje záujmy mladých ľudí (absencia 
priestorov na relaxačné aktivity). 

• Absencia CVČ resp. klubu mládeže. 
• Neefektívne využívanie nenormatívnych príspevkov. 
• Nedostatok zanietených ľudí, ktorí by chceli venovať 

svoj voľný čas dobrovoľníckym aktivitám s deťmi a 
mládežou. 

• Nedostatočná komunikácia a koordinovanosť 
subjektov pôsobiacich v oblasti voľnočasových aktivít. 

• Formy spolupráce škola-rodina-voľný čas 
neprispôsobené súčasným potrebám a možnostiam. 

• Chýba analýza dopytu po voľnočasových aktivitách. 
• Neefektívny systém vzdelávacích poukazov. 

 
 

• Málo možností na aktívne využívanie voľného času v 
meste. 

• Absencia osobného spoločenského styku. Izolácia 
obyvateľov.  

• Pasívny spôsob života a využívanie voľného času v 
digitálnom svete. 

• Nezáujem o aktívny životný štýl alebo druhý extrém 
preorganizovaný voľný čas niektorých detí. 

Zlý zdravotný stav obyvateľstva, nárast negatívnych spoločenských javov (kriminalita, závislosti...). 
 

PROBLÉM  
NESÚLAD MEDZI DOPYTOM A PONUKOU VYUŽÍVANIA VOĽNÉHO ČASU 
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SOCIÁLNE SLUŽBY VO FIĽAKOVE 

 
 

 
 

 
 
 

Chýbajúce zariadenia a sociálne 
služby pre obyvateľov ohrozených 

sociálnym vylúčením 

Nedostatočné podmienky na 
bývanie, vzdelávanie a prácu pre 

obyvateľov ohrozených sociálnym 
vylúčením 

Nedostatočná koordinácia 
a komunikácia v oblasti sociálnych 

služieb 

• Seniori (chýba monitorovací 
systém pre seniorov privolanie 
pomoci, neinformovanosť 
osamelých a izolovaných 
seniorov).   

• Zdravotne postihnutí (chýba 
odborné poradenstvo pre ZP a ich  
rodiny, monitorovací a signalizačný 
systém na privolanie pomoci, 
bezbariérové sprístupnenie 
verejných budov a priestranstiev).
  
 

• Seniori (chýbajú cenovo prístupné 
nájomné byty pre seniorov) 

• Zdravotne postihnutí 
(nepripravenosť zamestnancov 
škôl, nedostatok asistentov 
učiteľov, chýbajúce vhodné 
rekvalifikačné kurzy pre ZP, 
nedostatočná bezbariérovosť 
komunikácií a objektov). 

• Osoby v núdzi a kríze (nedostatok 
pracovných príležitostí, 
vzdelávacích a podporných 
programov, chýba viacstupňové 
bývanie, nedostatok mestských 
nájomných bytov nižšieho 
štandardu).  

• Zosúladenie rodinného a 
pracovného života (nedostatok 
cenovo prístupných nájomných 
štartovacích bytov pre mladé 
rodiny, pracovný stres, 
dochádzanie za prácou mimo 
mesta). 

• Nekoordinovaný postup a 
nedostatočná spolupráca inštitúcií, 
subjektov pôsobiacich v sociálnej 
oblasti. 

• Nepostačujúca resp. nesprávna 
motivácia obyvateľov ohrozených 
sociálnym vylúčením. 

• Nízka miera tolerancie voči 
osobám ohrozeným sociálnym 
vylúčením. 

• Existencia predsudkov, bariér a  
stereotypov spoločnosti (nízke 
ohodnotenie práce žien 
v porovnaní s mužmi, pretrvávanie 
predsudkov a rodinných 
stereotypov v oblasti postavenia 
žien v spoločnosti). 

 
 

Nedostatok financií na rozvoj sociálnych služieb.  
Nedostatočne riešené bývanie sociálnych skupín. 

 

  

• Seniori a ZP si neudržia aktívny 
prístup k životu. 

• Nedostatočná integrácia ZP detí do 
MŠ a ZŠ, nedostatočné vzdelanie. 

• ZP, nízka motivácia a aktivita ZP 
pracovať.   
   

• Narastajúci počet nefunkčných 
rodín a problémových detí. 

• Vysoká odkázanosť obyvateľov na 
sociálne služby. 

• Ťažké prekonávanie bariér pri 
uplatnení sa v živote. 

• Slabá informovanosť občanov 
o poskytovaných sociálnych 
službách v meste. 

Sociálna izolácia obyvateľov odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb. 
Pasivita, slabá motivácia až neochota riešiť svoju sociálnu situáciu.  

 

NESÚLAD 
MEDZI PONUKOU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A REÁLNYMI POTREBAMI
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MARGINALIZOVANÉ RÓMSKE KOMUNITY VO FIĽAKOVE 

 
 

 
 

 
 

Nízka životná úroveň 
MRK 

Nedostatočná 
školská a predškolská úroveň 

rómskych detí 

Nedostatočná sociálna inklúzia 
MRK 

• Nedostatok cenovo dostupného 
bývania (nájomné byty bežného a 
nižšieho štandardu). 

• Nedostatočné podmienky pre 
bývanie (prevaha bývania vysoko 
početných rodín v malých bytoch, 
nehygienické prostredie, 
neschopnosť hospodáriť, 
devastácia bytového fondu ich 
obyvateľmi, havarijný stav bytoviek a 
nevyhovujúci stav inžinierskych sietí). 

• Slabé hygienické návyky, 
ľahostajnosť voči svojmu zdraviu 
(návšteva lekára len v extrémnych 
prípadoch, nezdravá strava, 
nedocenenie významu prevencie, 
neplnenie si rodičovských 
povinností - starostlivosť, hygiena, 
povinné očkovania, stravovanie). 

• Rizikové sexuálne správanie 
(prostitúcia, promiskuita, 
neviazané partnerstvá). 

• Užívanie návykových látok, 
alkohol, fajčenie fetovanie, drogy – 
aj v detskom veku). 

• Nedocenenie významu vzdelania 
v rómskych rodinách rodičov o 
plnenie školských povinností detí, 
neplnenie  povinnej školskej 
dochádzky, demotivujúce prostredie. 

• Vychovávateľom je komunita, nie 
rodič, deti sú  podvedome  vedené.  

• Nedostatočná spolupráca škola-
rodič-asistent.   

• Nedostatočné podmienky pre 
integráciu MRK (špeciálni 
pedagógovia, školskí 
psychológovia a asistenti učiteľa, 
„vyhorenosť „ pedagógov v 
triedach s prevahou detí z MRK, 
vzdelávanie zamestnancov školstva 
v oblasti multikultúrnej a rodovo 
citlivej výchovy). 

• Nedostatočná práca s rómskymi 
matkami a deťmi.   

• Slabá ponuka prístupných 
voľnočasových aktivít pre rómske 
deti a dospelých.  

• Jazyková bariéra (slabá znalosť 
slovenského jazyka). 

• Netolerancia a predsudky voči 
Rómom (obava obyvateľov zo 
susedstva s rómskou komunitou, 
nedostatočné vzdelávanie 
zamestnancov školstva v oblasti 
multikultúrnej a rodovo citlivej 
výchovy). 

• Problémy so zamestnaním sa 
(minimálne pracovné návyky, 
absencia praxe a praktických 
zručností, nekvalifikovanosť 
pracovnej sily; nepochopenie 
potreby celoživotného 
vzdelávania). 

 

Vlastné pravidlá správania sa v komunite a v spoločnosti 
(MRK nerešpektujú pravidlá spoločenského systému SR, filozofia "žiť teraz a tu", ťažko meniace sa návyky). 

• Narastajúce dlhy, neplatičstvo, 
(neschopnosť zabezpečiť si vlastné 
bývanie bežnými postupmi a 
pôsobmi; havarijný stav bytových 
domov). 

• Zlý zdravotný stav MRK, vysoké % 
zdravotne postihnutých osôb 
(choroby srdcovo cievne, 
pohybového aparátu, 
gynekologické a respiračné). 

• Nezáujem o zlepšenie životnej 
úrovne a zmenu svojich návykov 
(apatia, letargia, rezignácia; 
neznášanlivosť a závisť v rámci 
komunity, opovrhovanie ostatnými 
ľuďmi). 

• Nízka vzdelanostná úroveň Rómov 
(nepripravenosť rómskych detí na 
vstup do ZŠ, neplnenie si povinnej 
školskej dochádzky). 

• Poruchy správania detí v školách 
(nárast počtu výchovných 
problémov u detí a mládeže, 
nárast negatívneho až agresívneho 
správania detí a mládeže v škole aj 
mimo školy). 

• Sociálna izolácia (nízke 
spoločenské postavenie, 
prehlbovanie sociálnych rozdielov 
medzi majoritnou a Rómskou 
časťou populácie). 

• Extrémne vysoká a dlhodobá 
nezamestnanosť Rómov (inklinácia 
k čiernej práci, využívanie nekalých 
spôsobov zárobku, prenos 
zodpovednosti na deti pre 
zabezpečenie financií do rodiny). 

Život MRK pod hranicou chudoby a v biede. 
Neschopnosť MRK opustiť komunitu a začleniť sa do majoritnej spoločnosti. 

Strácanie tradícií a životných hodnôt MRK. 

PROBLÉM 
PROBLEMATIKA MRK SA NERIEŠI KOMPLEXNE 
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Nefungujúci systém práce s komunitou  
(absencia koordinácie jednotlivých subjektov zo strany štátu, nedostatok aktívnych MVO, nejednotnosť rómskych 

lídrov, nedostatok kvalitných projektov, benevolencia niektorých inštitúcií pri riešení rómskych problémov, 
nevhodne zvolené komunikačné prostriedky). 

 
 
 
 
 
 

ZDRAVOTNÍCTVO VO FIĽAKOVE 

 
 

 
 

 
 
 

Zvýšenie požiadaviek obyvateľov 
na zdravotnú starostlivosť 

Nedostatok finančných prostriedkov 
v oblasti zdravotníctva 

• Nepriaznivý zdravotný stav obyvateľstva. 
• Znižovanie kondície a imunity obyvateľov. 
• Nízka stredná dĺžka života obyvateľov oproti priemeru 

EÚ. 
• Životný štýl obyvateľov (nezdravá strava, málo pohybu, 

stres...) 

• Nekoncepčné riadenie zdravotníctva na úrovni VÚC a 
štátu. 

• Neefektívny systém verejného zdravotníctva na 
Slovensku. 

• Spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

 
 

  

• Zvýšenie počtu sociálne odkázaných (seniori, 
zdravotne postihnutí) a rizikových skupín obyvateľov. 

• Chýbajúce zdravotnícke zariadenia a služby – 
komplexná starostlivosť pre chronicky a nevyliečiteľne 
chorých pacientov. 

• Nedostatok zdravotníckych zamestnancov vo 
vybraných odbornostiach. 

• Nevyhovujúca úroveň priestorov a prístrojového 
vybavenia niektorých zdravotníckych zariadení. 

Ohrozenie zdravia obyvateľstva. 

PROBLÉM 
NEDOSTATOČNÉ FUNGOVANIE ZDRAVOTNÍCTVA 
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Zvýšenie požiadaviek obyvateľov 
na zdravotnú starostlivosť 

Nedostatok finančných prostriedkov 
v oblasti zdravotníctva 

• Nepriaznivý zdravotný stav obyvateľstva. 
• Znižovanie kondície a imunity obyvateľov. 
• Nízka stredná dĺžka života obyvateľov oproti priemeru 

EÚ. 
• Životný štýl obyvateľov (nezdravá strava, málo pohybu, 

stres...) 

• Nekoncepčné riadenie zdravotníctva na úrovni VÚC a 
štátu. 

• Neefektívny systém verejného zdravotníctva na 
Slovensku. 

• Spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

 
 

BÝVANIE A SLUŽBY OBČANOM VO FIĽAKOVE 

 
 

 

• Zvýšenie počtu sociálne odkázaných (seniori, 
zdravotne postihnutí) a rizikových skupín obyvateľov. 

• Chýbajúce zdravotnícke zariadenia a služby – 
komplexná starostlivosť pre chronicky a nevyliečiteľne 
chorých pacientov. 

• Nedostatok zdravotníckych zamestnancov vo 
vybraných odbornostiach. 

• Nevyhovujúca úroveň priestorov a prístrojového 
vybavenia niektorých zdravotníckych zariadení. 

• Nedostatočné zapojenie 
súkromného sektora do bytovej 
výstavby. 

• Nedostatok cenovo dostupných 
menších a stredne veľkých bytov. 

• Nedostatok zariadení na sociálne 
bývanie. 

• Menej možností a slabá motivácia 
na bývanie v mieste. 

• Nerovnomerné rozmiestnenie a 
nedostatok služieb najmä na 
sídliskách. 

• Konflikt parkovanie&garážovanie 
vs. oddych&pohyb. 

• Bariéry obmedzujúce pohyb a 
medziľudskú komunikáciu 

Zníženie počtu obyvateľov mesta Fiľakovo 
Nižšia kvalita bývania, nespokojnosť s bývaním a službami, odsťahovanie sa z mesta. 

PROBLÉM 
NEDOSTATOČNÉ FUNGOVANIE ZDRAVOTNÍCTVA 
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Nevyhovujúca štruktúra bytového 
fondu 

Neatraktívne okolie bytových zón 
Nevyhovujúca občianska 

vybavenosť 

• Bývanie bežného štandardu - 
cenovo nedostupné pre niektorých 
žiadateľov, nízky podiel nájomných 
bytov na celkovom počte bytov. 

• Nedostatočný záujem o novú 
bytovú výstavbu (vysoké ceny 
nových bytov, vysoké ceny 
pozemkov, nedostatok financií u 
občanov, nevýhodná legislatíva o 
zaobstaraní si bytu pre občana). 

• Vyšší počet obyvateľov v sociálnej 
núdzi odkázaných na sociálne 
formy bývania (chýbajúce 
ubytovacie zariadenia pre ľudí v 
sociálnej núdzi). 

• Nedostatok financií na komplexné 
riešenie revitalizácie a 
humanizácie obytných sídiel 
(realizujú sa čiastkové riešenia). 

• Nedostatok financií na údržbu 
mestskej zelene, rekonštrukciu a 
vybudovanie parkov (park pri DSS, 
Mestký park).  

• Nedostatočná starostlivosť 
obyvateľov o čistotu okolia 
bytových domov (odpadky na 
verejných priestranstvách, 
uskladnenie odpadu, 
odstraňovanie odpadu po psoch a 
stavebných prácach). 

• Nevyhovujúci technický stav 
niektorých objektov občianskej 
vybavenosti. 

• Nedostatok parkovacích a 
garážovacích miest. 

• Nedostatok oddychových a 
pohybových zón. 

• Nedostatočná bezbariérovosť 
objektov a komunikácií (pre pohyb 
seniorov, zdravotne postihnutých 
a rodičov s kočíkmi, pre orientáciu 
cudzincov). 

• Nedostatočné osvetlenie 
niektorých verejných plôch. 

• Zastaranosť inžinierskych sietí v 
bytových zónach, nedostatok 
financií na ich rekonštrukciu. 

 
 

  

PROBLÉM 
STAGNÁCIA V OBLASTI ROZVOJA BYTOVÝCH ZÓN A SLUŽIEB OBČANOM  
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BEZPEČNOSŤ A PREVENCIA VO FIĽAKOVE 

 
 

 
 

 
 

Nedostatočná prevencia 
voči mimoriadnym udalostiam 

Nedostatočná ochrana 
osôb a majetku 

Nedostatočná prevencia 
negatívnych spoločenských javov 

• Nedostatočné zabezpečenie 
protipovodňových opatrení  

• Nečinnosť správcu drobných 
vodných tokov  

• Nedostatočná údržba vodných 
tokov a brehových porastov; nízke 
prietočné profily niektorých 
vodných tokov). 

• Nedostatočná prevencia 
ohrozených sociálnych skupín 
(seniori, zdravotne postihnutí). 

• Nedostatočná dopravná 
bezpečnosť v určitých častiach 
mesta (nevhodné dopravné 
riešenie v okolí ZŠ Kohári, MsÚ, 
Billa, Lidl). 

• Nedostatky v legislatíve 
(nedostatočná legislatíva v oblasti 
prevencie na miestnej úrovni; 
nedostatočné dodržiavanie 
legislatívy - zákaz predaja 
alkoholu/tabaku mladistvým. 

• Nedostatok odbornej pomoci 
(nedostatok odborníkov - lekárov, 
psychológov a psychiatrov; dlhá 
čakacia doba na odbornú 
konzultáciu; nedostatok zariadení 
pre liečbu závislých; v okresnom 
meste chýba krízové centrum, kde 
je možné umiestniť závislých; 
chýba zariadenie pre odbornú 
pomoc ľuďom a rodinám v kríze - 
ambulantnú, terénnu aj 
inštitucionálnu pomoc). 

• Nedostatočné podmienky pre 
prevenciu (nedostatočné 
financovanie preventívnych 
projektov; malý priestor na cielenú 
a systematickú prevenciu na 
školách; nedostatočné materiálne 
podmienky a ľudské zdroje na 
organizovanie voľnočasových 
aktivít). 

• Nedostatočná spolupráca a 
informovanosť (nedostatočná 
spolupráca škola-rodina-voľný čas; 
nezáujem niektorých rodičov o 
deti; slabá informovanosť o 

• Ohrozenie obyvateľov a majetku v 
prípade povodní. 

• Nedostatočné varovanie 
obyvateľov v prípade ohrozenia 
mimoriadnou udalosťou. 

• Kriminalita. 
• Dopravné nehody. 

• Rozšírenie užívania drog 
(rôznorodá ponuka legálnych a 
nelegálnych drog na trhu; 
dostupnosť alkoholu/tabaku; 
tolerancia k pitiu alkoholu a 
fajčeniu; znižovanie veku, mladých 
ľudí experimentujúcich s drogami) 

• Nárast drogových závislostí. 
(povolený predaj alkoholu/tabaku). 

• Negatívne prejavy v škole, rodine a 
voľnom čase (zlé správanie až 
agresivita mladých ľudí). 

Škody materiálne, na ľuďoch a na prírode 

PROBLÉM 
NEDOSTATOČNÁ BEZPEČNOSŤ OBYVATEĽSTVA 
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aktivitách inštitúcií pôsobiacich v 
oblasti prevencie). 

 
 
 
 
 
 

CESTOVNÝ RUCH VO FIĽAKOVE 

 
 

 
 

 
 

Nedostatočne využité regionálne 
partnerstvá v oblasti CR 

Nedostatočná ponuka 
služieb CR 

Nedostatočná informovanosť 
a orientácia turistov 

• Nedostatočná spolupráca a 
komunikácia subjektov CR  

• Nedostatočné využitie prírodného 
potenciálu územia – Novohrad – 
Nógrád geopark, nedobudované 
športovo-rekreačné 
areály/oddychové zóny  

• Nedostatočné využitie možností 
kultúrno-poznávacieho CR -
nevyužitý potenciál objektov CR 
(hrad, podhradie, vlastivedné 
múzeum,...), chýba stratégia mesta 
v oblasti propagácie, primeraného 
využívania a sprístupnenia kult. 
pamiatok a pamätihodností. 

• Nízka kvalita poskytovaných 
gastronomických a ubytovacích 
služieb  

• Nízka odborná úroveň pracovníkov 
CR; neatraktívne služby (vzhľad 
okolia, čistota, zeleň, 
bezbariérovosť, oddychové 
miesta), 

• Chýba jednotná vizuálna identita 
mesta pri komunikácii s turistami. 

• Neatraktívna prezentácia podujatí 
a nedostatočná interpretácia 
produktov CR. 

• Nevybudovaný integrovaný 
informačný systém CR 
(nedostatočné priestorové 
označenie, neprepojené 
informácie a rezervácie, slabá 
spolupráca s OOCR TNaPP). 

• Nesystematický rozvoj CR. • Nezáujem návštevníkov o služby 
CR vo Fiľakove, nízke tržby 
subjektov CR, nedostatok zdrojov 
na rozvoj služieb CR. 

• Nízka ponuka pracovných miest a 
nízke mzdy v oblasti CR. 

• Nedostatočná propagácia mesta 
ako destinácie CR - Fiľakovo, BB 
kraj a Stredné Slovensko nie sú pre 
turistov atraktívne a známe 
„značky“. 

Fiľakovo tranzitné miesto pre turistov. 
Nízky počet návštevníkov vo Fiľakove. 

PROBLÉM 
POMALÝ ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU 
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• Nedostupné služby (prevádzková 
doba, označenie, dopravná 
dostupnosť), nevýrazná ponuka 
regionálnych gastronomických 
špecialít, chýbajú služby vyššieho 
štandardu a zážitkové podujatia. 

• Nekomplexná ponuka služieb a 
produktov CR pre rôzne cieľové 
skupiny návštevníkov, neatraktívna 
forma podujatí, chýbajú animačné 
programy a masové podujatia 
podporujúce športový turizmus. 

 

 
 

Obmedzené možnosti samosprávy pri priamom 
manažmente CR. 

Chýba koordinátor CR v meste. 

Nedostatok financií na rozvoj CR. 

 
 
 
 
 
 

PRÁCA A PODNIKANIE VO FIĽAKOVE 

 

 

• Zvyšujúca sa nezamestnanosť, 
znižovanie počtu pracovných 
miest v tradičných veľkých 
podnikoch, nedostatok 
pracovných miest pre 
disponibilné pracovné sily v 
čase krízy, ťažké uplatnenie 
znevýhodnených skupín 
obyvateľov (starší občania nad 
50 rokov, absolventi škôl, 
občania so zmenenou 
pracovnou schopnosťou, 
občania s nízkou úrovňou 
vzdelania a dlhodobo 
nezamestnaní). 

• Nedostatočný rozvoj podnikateľského 
sektora - nedostatok motivácie pre 
začínajúcich podnikateľov; nízke 
využívanie podporných fin. programov 
podnikateľmi; pokles produkcie v 
tradičných výrobných podnikoch, malý 
počet investícií pre výrobu, orientácia 
podnikov na dosahovanie 
krátkodobého zisku, orientácia na 
existujúcich a konzervatívnych 
zákazníkov. 

• Nevhodné využitie územia - 
predimenzovaná obchodná sieť, 
nedostatočne využívané areály a 
objekty priemyselných podnikov, 
nevyužité parcely pre investičné zóny. 

• Slabá informovanosť občanov o 
miestnych podnikoch, nedostatok 
hrdosti na svoje mesto a na fiľakovské 
výrobky, slabá informovanosť 
podnikateľov o aktivitách a zámeroch 
mesta, nedostatočná ponuka pre 
investorov. 

• Stagnácia v oblasti výskumu a 
vývoja - útlm až likvidácia 
priemyselného výskumu a vývoja 
(strojárskeho a drevárskeho). 

• Nízka konkurencieschopnosť 
podnikov - nedostatok 
investičného kapitálu a vlastných 
zdrojov v podnikoch; pomerne 
zastaraná technologická základňa 
v podnikoch, malý počet firiem 
pôsobiacich v high-tech sektore, 
vysoký podiel výroby s nízkou 
pridanou hodnotou  

Odchod obyvateľov za prácou do iných miest a regiónov. 
Nezáujem investorov o investovanie v meste 
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Problémy na trhu práce 
Nedostatočné podmienky 

na rozvoj podnikania 
Nedostatočná podpora nových 

technológií a inovácií 

• Nevhodná štruktúra profesií na 
trhu práce - chýbajú najmä 
remeselné profesie, nedostatok 
kvalifikovanej pracovnej sily pre 
oblasť strojárstva. 

• Neefektívne využívanie 
možností na zaradenie 
nezamestnaných do 
pracovného procesu  

• Nezáujem študentov o odborné 
vzdelávanie, nefungujúci 
systém celoživotného 
vzdelávania. 

• Nedostatočná infraštruktúra na 
podnikanie - nedostatočná plynulosť 
dopravy, nízka kvalita cestnej siete; 
zastaranosť inžinierskych sietí. 

• Nedostatočná podpora podnikania zo 
strany mesta – absencia lídra na strane 
MSP. 

• Nedostatok e-služieb samosprávy pre 
podnikateľov. 

• Neefektívna komunikácia, spolupráca 
podnikateľov a samosprávy.  

• Nepodporuje sa hrdosť obyvateľov na 
fiľakovské výrobky, nepropagujú sa 
miestne výrobky na verejnosti, 
nedostatočná sociálna zodpovednosť 
podnikateľov, nedostatočná propagácia 
mesta navonok, mesta ako územia 
vhodného pre investovanie, nevyužívanie 
spoločnej propagácie mesta a podnikov. 

• Administratívne bariéry obmedzujúce 
rozvoj podnikania. 

• Finančné bariéry - potreba vysokého 
ručenia a zabezpečenia pri získaní 
úveru; administratívna, časová 
a odborná náročnosť procesu získania 
finančnej podpory  

• Školstvo-Prax – poddimenzované 
financovanie školstva, vedy a 
výskumu, nízka prepojenosť 
vzdelávania, vedy a výskumu s 
podnikateľskou praxou. 

• Technológie a inovácie – nízke 
povedomie MSP v oblasti inovácií 
a duševného vlastníctva, 
chýbajúca infraštruktúra pre 
podporu MSP a inovácií 

• Nedostatočné finančné a ľudské 
zdroje na rozvoj technológií a 
inovácií. 

• Slabý záujem MSP o zapojenie sa 
do výziev 

PROBLÉM 
NEDOSTATOČNÉ PODMIENKY PRE PRÁCU A PRE PODNIKANIE 
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TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA VO FIĽAKOVE 

 
 

 
 

 
 
 

Zastaraná 
technická infraštruktúra 

Nedobudovaná 
informačná infraštruktúra 

Nesystémový postup pri budovaní 
a modernizácii inžinierskych sietí 

• Zásobovanie pitnou vodou -
.zastaranosť vodovodných potrubí, 
nepostačujúca kapacita vodojemu 

• Odvádzanie a čistenie odpadových 
vôd - zlý technický stav kanalizácií, 
poddimenzovanosť niektorých 
úsekov kanalizácií (potrebná 
rekonštrukcia), 

• Chýbajúca kanalizácia a ČOV v 
mestskej časti 5 a v centre mesta 

• Zásobovanie teplom – zastaraný 
spôsob ohrevu TÚV v kotolniach 
K1 K2 a K3, zastarané rozvody 
tepla aTÚV v okruhoch K2 a K3  

• Verejné osvetlenie – nevyhovujúci 
technický stav, zastarané verejné 
osvetlenie (finančne náročné, 
nemoderné VO). 

•  

• Chýba elektronizácia verejnej 
správy, SMART infraštruktúra v 
meste – nereálne podmienky EÚ 
projektov, zrušené výzvy, finančná 
náročnosť projektov  

• Nedostatočná spolupráca 
prevádzkovateľov a vlastníkov 
inžinierskych sietí pri ich 
rekonštrukcii resp. vybudovaní . 

 
 

  

• Vysoké straty, poruchy, 
nedostatočné kapacity absencia 
inžinierskych sietí.  

• Nedostatočný rozvoj a využívanie 
informačných služieb.  

• Nesystémové riešenia - zmeny 
pôvodne plánovanej výstavby 
inžinierskych sietí, opakované 
rozkopávky komunikácií.  

Nedostatok financií zo strany štátu a EÚ na rekonštrukciu a rozvoj 
inžinierskych sietí vo vlastníctve súkromných spoločností a štátu. 

Finančne nákladná prevádzka, údržba a rozvoj inžinierskych sietí. 
Nedostatočné podmienky pre rozvoj mesta.. 

PROBLÉM 
NEDOSTATOČNÁ MODERNIZÁCIA TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY 
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VO FIĽAKOVE 

 
 

 
 

 
 
 

Znečistenie 
životného prostredia 

Nedostatočný rozvoj 
odpadového hospodárstva 

Nedostatočný záujem obyvateľov 
o ochranu životného prostredia 

• Nevhodné krajinné podmienky - 
časté hmly (inverzia, uzavretá 
kotlina), zlé rozptylové podmienky 
pre plynné a prachové emisie, 
výrazná fragmentácia krajiny 
líniami dopravnej a technickej 
infraštruktúry. 

• Pôda a poľnohospodárstvo - zánik 
poľnohospodárskej výroby, tým 
obrábania pôdy rozdrobené 
vlastníctvo pôdy.  

• Lesy a lesné hospodárstvo – 
náročné zabezpečovanie 
lesníckych činností.  

• Voda a vodné hospodárstvo -
nesledovanie kvality a 
nedostatočná údržba minerálnych 
prameňov; znečistenie povrcho-
vých a podzemných vôd 
i znečisťovanie brehov a vôd 
komunálnym odpadom,  

• Nedostatočná údržba niektorých 
vodných tokov a brehových 
porastov na území mesta a v okolí, 
nízke prietoky niektorých vodných 
tokov  

• Nedostatočné zapojenie 
vzdelávacích inštitúcií, veľkých 
podnikov a občianskej vybavenosti 
do separácie. 

• Nezáujem obyvateľov zo sociálne 
znevýhodnených skupín 
o separáciu odpadu 

• Absencia systému nakladania s 
kuchynským odpadom – čiastočné 
riešenie s domácimi kompostérmi. 

• Chýba on-line monitoring 
znečistenia životného prostredia 
(dáta dostupné na webe). 

• Nedostatok akcií podporujúcich 
záujem občanov o prírodu a 
životné prostredie, nedostatočné 
environmentálne povedomie 
občanov. 

• Nedostatočné využitie krajinných 
prvkov a vzácnych prírodných 
lokalít na výchovno relaxačné účely 
pre obyvateľov a návštevníkov 
mesta - slabá propagácia 

• Chýba koncepcia využívania 
obnoviteľných prírodných zdrojov 
a alternatívnych zdrojov energií. 

 

Nekvalitná legislatíva, nedostatočné uplatňovanie sankcií v oblasti ochrany životného prostredia. 
Nedostatok financií na ochranu životného prostredia. 

 

• Znečistenie jednotlivých zložiek 
životného  prostredia   (ovzdušie, 
voda, pôda...) 

• Nedostatočné zadržiavanie vody v 
krajine, možný vznik povodňovej 
situácie. 

• Rozširovanie inváznych a nepô-
vodných druhov rastlín a živočí-
chov, nárast alergií obyvateľstva. 

• Znečistenie krajiny odpadom. 
• Existencia divokých skládok 

odpadu,. 

• Znečisťovanie životného prostredia 
občanmi. 

• Pasívny spôsob života (virtuálna 
realita namiesto pobytu v prírode). 

• Nedostatočné využívanie 
prírodných zdrojov a 
alternatívnych zdrojov energií. 

Nevyhovujúce životné prostredie. 

PROBLÉM 
NEDOSTATOČNÁ STRAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROTREDIE 


