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ÚVOD 
  
Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja mesta Martin (ďalej len 
PHSKR)  je strednodobý programový dokument vypracovaný spravidla na obdobie 7 – 
10 rokov. Za jeho vypracovanie a realizáciu je zodpovedné mesto, podľa Zákona 
č.503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja (§ 10) v zmysle neskorších zmien 
podľa Zákona č. 351/2004 Z. z. Vypracovanie dokumentu PHSKR mesta Martin bolo 
zabezpečené prostredníctvom Regionálnej rozvojovej agentúry Turiec v roku 2008. 
Dôvodmi vzniku tohto dokumentu sú okrem legislatívneho rámca aj ďalšie skutočnosti. 
PHSKR je kľúčovým nástrojom na koordináciu prioritných rozvojových zámerov 
verejných aj súkromných subjektov na území mesta Martin, ale aj na získavanie 
prostriedkov potrebných na ich realizáciu. Získavanie finančnej podpory z verejných 
zdrojov (európskych, štátnych alebo regionálnych) v programovom období 2007 - 2013 
bude pri projektoch zameraných na regionálny rozvoj často podmienené ich zladením 
s rozvojovou stratégiou príslušného mesta, mikroregiónu, regónu či kraja. Cieľom 
PHSKR je sformulovať predstavu o smerovaní mesta a rozvojovú stratégiu, ktorá 
v definovanom období 2007 – 2015 vyjadruje ekonomické a sociálne záujmy jej 
občanov a zároveň je v súlade s prijatými koncepciami štátu, vyššieho územného celku 
(PHSR Žilinského samosprávneho kraja), záujmami ochrany životného 
prostredia, kultúrneho dedičstva a podobne. 
Dokument bol vypracovaný na základe otvoreného a demokratického princípu. 
Je otvorený pre jeho ďalšie dopĺňanie a aktualizovanie v rámci cyklického a iteračného 
charakteru jeho plánovacích, programovacích a monitorovacích činností. Do procesu 
analýzy a plánovania boli zapojení všetci dôležití sociálni partneri na úrovni obce 
(verejná správa, podnikatelia, mimovládne organizácie, verejnosť). Tvorba programu 
rozvoja zangažovala širokú skupinu občanov a podporila u nich záujem a odhodlanie 
k uskutočňovaniu rozvojových aktivít. Návrh aktivít vznikol na základe potrieb 
a požiadaviek občanov a sú podporované aj predstaviteľmi samosprávy mesta. 
Dokument PHSKR obsahuje tri základné časti: analytickú, strategickú 
a implementačnú. V rámci nich definuje kľúčové okruhy problémov, prioritné 
oblasti, ciele rozvoja a možnosti finančných zdrojov s väzbou na štruktúru 
programových dokumentov – Národného strategického referenčného rámca 
Slovenskej republiky na roky 2007-2013 a sektorových operačných programov. 
 
Pre obdobie rokov 2008 – 2015 sa pripravil nový dokument, ktorý nadväzuje 
na doterajší Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Martin spracovaný 
a odsúhlasený Zastupiteľstvom mesta Martin v roku 2005. Program je v súlade 
s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Martin a Vyššieho územného celku 
Žilinského kraja, plne rešpektuje Rámcovú stratégiu Žilinského regiónu pre oblasť 
inovačného rozvoja a je kompatibilný s ostatnými čiastkovými koncepciami kraja 
fa spracovanými rozvojovými dokumentami obcí, miest a mikroregiónov. 
 
Dokument je rozdelený na tri samostatné časti s nasledovným obsahom: 
 
Časť A – Ekonomické a sociálne východiská návrhu PHSKR mesta Martin 

• Makroekonomická analýza  
• Sociálno – ekonomická analýza mesta Martin, 
• Analýza realizovaných opatrení, 
• Analýza SWOT, 
• Kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja, vrátane merateľných ukazovateľov. 

 
Časť B - Rozvojová stratégia návrhu PHSKR mesta Martin 

• Rozvojová stratégia, 
• Finančný plán a zabezpečenie realizácie programu. 
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Časť C – Akčné plány 
 
Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja mesta Martin na roky 2008 – 
2015 je v zmysle postupu (viď schéma 1) spracovaný do úrovne opatrení a 
indikatívnych aktivít, ktorými sa majú napĺňať priority, dosahovať vytýčené strategické a 
špecifické ciele a postupne dotvárať dlhodobá základná stratégia - vízia mesta. Pre ich 
financovanie budú využité prostriedky generované z vnútorných zdrojov regiónu, zo 
štátneho rozpočtu, získaných z prostriedkov štrukturálnych fondov Európskych 
spoločenstiev (ESF a ERDF, kohézneho fondu, EPFRV, ostatných iniciatív a fondov), 
súkromných prostriedkov a ostatných zdrojov. Navrhnutý dokument bol predložený na 
pripomienkovanie odbornej a širokej verejnosti prostredníctvom jeho zverejnenia na 
internetovej stránke mesta Martin www.martin.sk, na zasadnutiach pracovných komisií 
a verejnej prezentácii pre občanov a prezentovaný sociálno - ekonomickým partnerom 
a všetkým záujemcom na odborných podujatiach.  
Posudzovanie vplyvov tohto dokumentu na životné prostredie v rámci procesu SEA 
(Zákon NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie) externou 
nezávislou inštitúciou je zavŕšením celého procesu plánovania. 
Súčasťou dokumentu je akčné plánovanie na úrovni Mestského úradu Martin a 
organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Úlohou Akčného plánu je rozpracovať 
uvedený programu do realizačnej podoby v plnom rozsahu kompetencií regionálnej 
samosprávy. 
 
 
Schéma č.1 - Postup spracovania PHSKR MESTA MARTIN 
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1 EKONOMICKÉ A SOCIÁLNE VÝCHODISKÁ PROGRAMU 
 
Kapitola stručne popisuje rozvojový potenciál, ekonomickú výkonnosť, trh práce 
a mzdy, životnú úroveň, základnú infraštruktúru, životné prostredie, kvalitu ľudských 
zdrojov, štruktúru a efektívnosť ekonomiky, kvalitu a cenu pracovnej sily, sociálne 
zabezpečenie, vzdelávanie, výskum a kultúru, občiansku vybavenosť, čistotu životného 
prostredia. Relevantnosť doterajšej stratégie, efektívnosť a účinnosť podpory, 
vyhodnotenie kritických faktorov, identifikáciu opatrení na zvýšenie efektívnosti 
realizácie. Analýza SWOT – silných a slabých stránok regiónu ako aj príležitosti 
a ohrození, zahŕňa analytické údaje a z nich vyplývajúce kľúčové disparity a hlavné 
faktory rozvoja. 
 
MAKROEKONOMICKÁ ANALÝZA – VYBRANÉ UKAZOVATELE 
Mesto Martin má  6 773 ha  a je vzhľadom na rozlohu 8. najväčším mestom  SR 
s počtom   59 014 obyvateľov – stav k 31.12.2006. Hustota obyvateľstva na 1 km2: 871  
 
Ekonomická analýza 
Zaužívaným a najbežnejším ukazovateľom hodnotenia miery vyspelosti ekonomiky, 
intenzity rozvoja a miery životnej úrovne je hrubý domáci produkt (HDP). Slovenskej 
republike pri hodnotení uvedeného ukazovateľa, v rámci zoskupenia EU27, patrí 
21.priečka, pred Estónskom, Lotyšskom, Poľskom, Litvou, Rumunskom a Bulharskom. 
Priemer HDP na obyvateľa v r. 2004 predstavuje v parite kúpnej sily 56,7 % priemeru 
EÚ 27, iba Bratislavský kraj v rámci SR dosahuje hodnoty nad priemerom EÚ 27. 
 
Žilinský kraj, ktorého súčasťou je aj mesto Martin bol  zaradený v rámci  ekonomického 
postavenia z hľadiska tvorby HDP k stredne výkonným regiónom SR. Tvorba hrubého 
domáceho produktu v sledovanom období rokov 2000 až 2004 má stúpajúci trend, čo 
naznačuje progresívny vývoj regionálnej ekonomiky. 
Výkonnosť ekonomiky pozitívne ovplyvňujú aj priame zahraničné investície. 
Podľa porovnania stavu priamych zahraničných investícií k 31.12.2005 sa Žilinský kraj 
v rámci SR nachádza na treťom mieste s podielom 7,17%, za Bratislavským 
a Košickým krajom, tesne pred Trnavským krajom. Táto pozícia je spôsobená hlavne 
značne zvýšeným prílevom investícií v roku 2005 (KIA), ktorý prekonal dovtedy 
najvyšší prílev z roku 2002. 
 
Príchod veľkého investora sa kladne prejavil na ekonomickom vývoji regiónu 
a pozitívny dopad mal aj na mieru nezamestnanosti a na vývoj priemernej mesačnej 
mzdy nielen v meste Martin, ale i v celom kraji. 
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Vybrané ekonomické ukazovatele / okres Martin/:  
Podniky a živnostníci podľa ekonomických činností k 31.3.2008. Zdroj: Štatistický úrad 
SR. 

Podniky okres Martin / PO/ 

 

Živnostníci okres Martin / FO/ 

 

 Celkový počet 1675  Celkový počet 6982 

Pôdohospodárstvo, 
rybolov 

59 Pôdohospodárstvo, 
rybolov 

83 

Priemysel spolu 271 Priemysel spolu 1601 

Z toho priemyselná 
výroba 

262 Z toho priemyselná 
výroba 

1599 

Stavebníctvo 87 Stavebníctvo 1053 

Obchod 711 Obchod 2563 

Hotely, reštaurácie 50 Hotely, reštaurácie 241 

Doprava, 
skladovanie 

32 Doprava, 
skladovanie 

223 

Pošty, 
telekomunikácie 
finančné 
sprostredkovanie  

7 Pošty, 
telekomunikácie 
finančné 
sprostredkovanie 

43 

Nehnuteľnosti, 
prenájom, 
obchodné činnosti 

320 Nehnuteľnosti, 
prenájom, 
obchodné činnosti 

773 

Školstvo 18 Školstvo 72 

Zdravotníctvo, 
sociálna pomoc 

86 Zdravotníctvo, 
sociálna pomoc 

25 

V tom podľa 
ekonomických 
činností 

Ostatné 34 

V tom podľa 
ekonomických 
činností 

Ostatné 305 
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Podniky / PO/  podľa vlastníctva a veľkostnej štruktúry k 31.3.2008. Zdroj: Štatistický 
úrad SR. 

V tom podľa počtu zamestnancov      Ukazovateľ Počet 
spolu 0-9 10-

19 
20-
49 

50-
249 

250-
499 

500-
999 

1 000 
a viac 

Okres 
Martin 

Podniky spolu 1675 1311 239 65 50 5 2 3 

Verejný  6 2 1 - 2 - - 1 V tom 
sektor Súkromný  1669 1309 238 65 48 5 2 2 

Zahraničné  85 66 7 9 3 - - - Z toho 
vlastníctvo Medzinárodné 99 69 15 11 2 1 1 - 

 
 
Vybrané ukazovatele priemyslu podľa okresov v Žilinskom kraji k 31.3.2008: 
 
Územie  Tržby za 

vlastné 
výkony 
a tovar         
( v tis. Sk) 

Tržby 
z predaja 
na vývoz 
( v tis. Sk) 

Priemerný 
evidenčný 
počet 
zamestnancov 
(fyz. osoby) 

Primerná 
mesačná 
nominálna 
mzda 
(Sk) 

Odpracované 
hodiny 
zamestnancov 

 Bytča  735466 320282 2227 18629 957764 
 Čadca 1097684 555222 3876 14506 1688788 
Dolný Kubín 3429418 2406959 4664 20002 2037689 
Kysucké 
Nové Mesto 

3321547 2502189 4818 27483 2045071 

L.Mikuláš 2572980 1295393 5146 21552 2235638 
Martin 5688427 3177115 9805 21221 4217034 
Námestovo 826336 543039 2467 18001 1071050 
Ružomberok 5056645 3789479 3067 28120 1302931 
T. Teplice 190025 68803 505 18020 214614 
Tvrdošín 1737754 1472028 3803 16348 1652217 
Žilina 39661668 20639303 16286 24392 7275057 

 
 
 
 
Vybrané ukazovatele priemyslu za 1. štvrťrok 2008 v SR a podľa okresov v Žilinskom 
kraji: 
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SR spolu 508 067 799 293 906 347 441 768 22 200  192 144 858 1 150 078 
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V tom       
Bratislavský 
kraj 

181 990 591 77 478 998 58 948 30 157 26 218 501 3 087 290 

Trnavský kraj 84 051 274 70 181 867 55 142 23 067 24 434 672 1 524 279 

Trenčiansky 
kraj 

44 049 841 28 969 473 79 154 20 537 34 949 294 556 510 

Nitriansky kraj 32 445 441 19 270 691 53 797 19 961 23 230 506 603 109 

Žilinský kraj  64 317 950 36 769 812 56 664 21 911 24 697 853 1 135 069 

V tom okresy:        
Bytča 735 466 320 282 2 227 18 629 957 764 330 200 
Čadca 1 097 684 555 222 3 876 14 506 1 688 788 283 225 
Dolný Kubín 3 429 418 2 406 959 4 664 20 002 2 037 689 735 295 
Kysucké Nové 
Mesto 

3 321 547 2 502 189 4 4818 27 483 2 045 071 689 404 

Liptovský 
Mikuláš 

2 572 980 1 295 393 5 146 21 552 2 235 638 500 029 

Martin 5 688 427 3 177 115 9 805 21 221 4 217 034 580 136 
Námestovo 826 336 543 039 2 467 18 001 1 071 050 334 911 
Ružomberok 5 056 645 3 789 479 3 067 28 120 1 302 931 1 648 548 
Turčianske 
Teplice 

190 025 68 803 505 18 020 214 614 376 287 

Tvrdošín 1 737 754 1 472 028 3 803 16 348 1 652 217 456 983 
Žilina 39 661 668 20 639 303 16 286 24 392 7 275 057 2 435 323 

Banskobystric
ký kraj 

24 619 983 15 742 499 44 007 19 679 18 900 048 559 456 

Prešovský 
kraj 

19 254 089 10 288 042 40 773 16 935 17 475 669 472 226 

Košický kraj 57 338 630 35 204 966 53 283 23 648 22 238 315 1 076 115 

 
 
Tržby vo vnútornom obchode, hoteloch a reštauráciách za podniky s 20 a viac 
zamestnancami za 1. štvrťrok 2008: 
  
Územie 
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SR spolu 257 130 236 254 410 825 123 730 21 940 
V tom     
Bratislavský kraj 143 213 716 142 179 274 54 786 26 333 

Trnavský kraj 18 776 549 18 433 813 9 943 20 415 

Trenčiansky kraj 19 185 472 18 955 665 10 852 19 541 

Nitriansky kraj 18 527 154 18 299 109 9 055 19 387 
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Žilinský kraj  19 051 062 18 815 232 12 577 18 811 

V tom okresy:      
Bytča 948 824 946 805 297 26 693 
Čadca 1 018 206 1 017 008 1 217 12 583 

Dolný Kubín 151 008 151 008 127 20 272 
Kysucké Nové Mesto 158 109 158 109 121 13 788 

Liptovský Mikuláš 1 930 370 1 862 320 1816 15 801 

Martin 3 458 612 3 420 600 1 491 26 339 

Námestovo 460 717 426 372 513 14 973 
Ružomberok 1 469 775 1 450 379 525 21 366 

Turčianske Teplice 286 180 284 854 535 13 528 

Tvrdošín 686 543 680 968 705 15 806 
Žilina 8 482 718 8 416 809 5 229 19 858 

Banskobystrický kraj 9 949 058 9 888 915 10 152 16 449 

Prešovský kraj 12 135 359 11 912 713 9 038 15 361 

Košický kraj 16 291 866 15 926 104 7 328 18 975 

 
 
Kapacity a výkony ubytovacích zariadení cestovného ruchu v Žilinskom kraji podľa 
okresov za 1. štvrťrok 2008: 

          Z toho           Z toho  Územie  
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Žilinský kraj 958 33932 199065 101769 97296 720922 324976 395946 

v tom         
Bytča 14 281 613 450 163 1895 1397 498 
Čadca 85 2509 9173 4394 4779 33547 13023 20524 
Dolný Kubín 44 1401 6599 3395 3204 20801 8992 11809 
Kysucké 
Nové Mesto 

12 521 1182 802 380 3874 2328 1546 

Liptovský 
Mikuláš 

243 11260 80 634 34193 46441 316612 108451 208161 

Martin 74 2671 12659 8787 3872 34703 23345 11358 
Námestovo 42 1022 3541 2622 919 13810 10586 3224 

Ružomberok 90 3015 22495 9826 12669 87970 40549 47421 

Turčianske 
Teplice 

38 1508 5139 4267 872 33152 28665 4487 

Tvrdošín 160 3800 14390 6765 7625 53008 22365 30643 
Žilina 156 5944 42640 26268 16372 121550 65275 56275 
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1.1 Administratívne členenie a sídelná štruktúra  
 
Prvá listinná zmienka o Martine sa nachádza až v donácii uhorského panovníka 
Ladislava IV. z roku 1284, a to opäť pri metácii Jahodník. Majetok tejto “malej Bystrice” 
daroval panovník komesovi Vavrincovi, synovi Kozmu, za verné služby pre kráľovský 
dvor. Pri tejto metácii sa hovorí, že hraničná čiara prechádzala cez veľkú cestu z Belej 
do Martina – in villam sancti Martini. V tejto listine je spolu s mandátom inzerovaná 
listina konventu v Kláštore pod Znievom z 9. júla 1284. Tu máme prvý nepriamy doklad 
o Martine. Pre vznik a vývoj Martina v stredoveku mala významnú úlohu komunikačná 
poloha. V poslednej štvrtine 13. storočia sa zmenila komunikačná sieť Turca, čo 
spôsobilo dobudovanie sídelnej štruktúry tohto regiónu, najmä pri strednom a dolnom 
toku rieky Turiec. Tu vznikli nové osady a boli upravené vhodné brody cez rieku alebo 
boli postavené mosty i na takých územiach, ktoré boli často zaplavované a predtým sa 
dali prejsť len v suchom období. 
Prvá písomná správa, ktorá sa priamo dotýka Martina, je donácia magistra Donča z 
25.júla 1315 pre farnosť Kostola sv. Martina, ktorej z vlastných majetkov daroval 
územie Riadku. Územie darované Dončom fare bolo na severnej strane ohraničené 
Kostolom sv. Martina, na juhu susedilo s Jahodníkmi a na západnej strane s riekou 
Turiec. Martin bol povýšený na mesto 3. októbra 1340, keď mu panovník Karol Róbert 
udelil mestské privilégium.Mesto je v rámci nového územno-administratívneho členenia 
Slovenskej republiky od júla 1996 sídlom okresu Martin v rámci Žilinského kraja. 
Mesto Martin má  výhodnú geografická poloha, dáva regiónu predpoklady pre jeho 
ďalší hospodársky a sociálno-ekonomický rozvoj. 
 
Mesto Martin sa  skladá zo siedmich mestských častí: 
1.  Ľadoveň - Jahodníky - Tomčany   
2. Stred   
3. Sever   
4. Košúty   
5. Priekopa  
6. Záturčie   
7. Podháj - Stráne   
 
Územie Žilinského kraja sa vyznačuje rôznorodosťou krajinnej štruktúry. Od údolných 
nív vodných tokov (Váh, Kysuca, Turiec a Orava), cez poľnohospodársku a lesnú 
krajinu až po vysokohorskú krajinu hrebeňových pásiem pohorí Západných Tatier, 
Nízkych Tatier, Chočských vrchov, Veľkej Fatry, Malej Fatry, Javorníkov 
a Strážovských vrchov. Ide prevažne o hornatú krajinu s nízkym podielom ornej pôdy, 
ktorá má atraktívne prírodné prostredie, mimoriadne vhodné pre rozvoj turistiky, 
vodných a zimných športov. Martin disponuje bohatým kultúrno-historickým 
potenciálom. Národná rada Slovenskej republiky ustanovila zákonom číslo č. 241/1994 
mesto Martin za Centrum národnej kultúry Slovákov. 
 

Vybrané štatistické ukazovatele k 31.12.2006 
 
Nadmorská výška stredu mesta (m) 

 
 

402 
  

Hustota obyvateľstva na 1 km2 875   
Celková výmera územia obce - mesta 67 736 258 
poľnohospodárska pôda  - spolu 20 593 154 
 v tom orná pôda                                10 763 174 
           záhrada                                 1 801 534 
           ovocný sad                              7 332 
           trvalý trávny porast                    8 021 114 
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          nepoľnohospodárska pôda - spolu 47 143 104 
 v tom lesný pozemok                           29 772 084 
           vodná plocha                            914 526 
           zastavaná plocha a nádvorie 10 874 161 
           ostatná plocha                          5 582 333 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č.1:     Mesto Martin v kontexte  
 Žilinského samosprávneho kraja 
 

 
 
 
1.2 Prírodný potenciál  
 
Mesto leží v severnej časti Turčianskej kotliny na nive a terase Turca. Nadmorská 
výška v strede mesta je 394 m n. m. a v chotári 386–1476 m n. m. Chotár zaberá 
pahorkatinu kotliny a východné svahy lúčanskej Malej Fatry. Kotlina je tektonická 
zníženina prevažne ohraničená zlomami na styku s Malou a Veľkou Fatrou, Žiarom a 
Kremnickými vrchmi, ktoré ju obklopujú zo všetkých strán. Povrch tvoria treťohorné 
usadeniny pokryté štrkopieskami náplavových kužeľov, pozdĺž väčších tokov riečnymi 
uloženinami a v južnej časti sprašovými hlinami. Potoky v pohoriach z druhohorných 
hornín rozčlenili vrchovinný a hornatinný povrch v bralné rázsochy s kaňonovitými 
údoliami (Blatnická, Gaderská a Necpalská dolina a i.). Pohoria kryštalicko-
druhohorného pásma (Veľká Fatra, Malá Fatra a Žiar) tvoria v jadre kryštalické horniny 
(diorit, granodiorit), po obvode druhohorné horniny (vápence, dolomity, slieňovce). 
Sopečné Kremnické vrchy tvoria prevažne andezity. Klimaticky patrí kotlina do mierne 
teplej oblasti s priemernou ročnou teplotou okolo 7-7,5 °C a priemerným ročným 
úhrnom zrážok 750-860 mm, priľahlé pohoria do oblasti chladnej.  
Kotlinou preteká rieka Turiec, vlievajúca sa v severnej časti do Váhu, s početnými ľavo 
a pravostrannými prítokmi. V štvrtohorných uloženinách sa vyskytuje podzemná voda. 
V chotári sú dva minerálne pramene (Fatra a Medokýš). Na poriečnej rovine má nivné 
a lužné, na pahorkatine illimerizované a hnedé lesné, v pohorí hnedé lesné pôdy, 
rendziny a podzoly. Z pôvodných dubovohrabových lesov v kotline zostali len malé 
zvyšky. V pohorí prevládajú bučiny, jedľobučiny, smrečiny a nad hornou hranicou lesa 
nesúvislé porasty kosodreviny s alpínskymi lúkami. Rastie tu aj slovenský endemit 
zvonček karpatský (Campanula carpatica). V Gaderskej doline nájdeme kamzíka 
vrchovského, v rieke Turiec vydru riečnu a v lesoch hlavne jariabka.  
Pri SNM je botanická záhrada. Na nádvorí evanjelickej fary sú chránené tzv. 
Memorandové lipy. 
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1.2.1 Geomorfologické členenie 
 
Podľa regionálneho geomorfologického členenia Slovenska záujmové územie 
zaraďujeme do Fatransko-tatranskej oblasti, severnej časti geomorfologického celku 
Turčianska kotlina a oddielu Turčianske nivy - južný okraj holocénnej nivy Váhu 
(Jurigová,M./red./1986: Geomorfologické členenie SSR a ČSSR. Slovenská kartografia 
Bratislava).Podľa typologického členenia reliéfu ide o reliéf priekopových prepadlín a 
morfotektonických depresií s fluviálnym typom reliéfu, so slabým uplatnením litológie 
vyvinutým na polygenetických sedimentoch slabo spevnených až sypkých štruktúrach. 
V Turčianskej nive prevláda rovinatý typ reliéfu. Základným faktorom určujúcim 
charakter reliéfu je geologická stavba a litologické členenie hornín. Ďalším významným 
činiteľom je odolnosť hornín voči účinkom deštrukčných činiteľov. Územie bolo 
vytvorené erózno-akumulačnou činnosťou Váhu v kvartéri a holocéne, nánosmi 
štrkových, piesčitých a kalových sedimentov. Nadmorská výška danej oblasti je 390 m. 
n. m.. 
 
 
1.2.2 Klimatické pomery 
 
Záujmové územie zaraďujeme do oblasti mierne teplej, okrsku dolinového, mierne 
teplého a vlhkého s chladnou alebo studenou zimou, s teplotou v januári pod -30 oC. 
Podľa klimaticko- geografických typov klímu študovanej oblasti považujeme za 
kotlinovú, mierne teplú s veľkou intenzitou teplôt, s priemernou teplotou v januári -2,50 

o C  do -5,00 o C  a v júli 17,0 - 18,50 o C , pričom maximá v lete vystupujú zvyčajne nad 
25,00 o C . Priemerné ročné zrážky sa pohybujú od 600 - 800 mm. Obdobia so 
snehovou pokrývkou trvajú 120-124 dní a maximálna hrúbka snehovej pokrývky 
dosahuje 50-75 cm (Martinské hole). 
Priemerný ročný úhrn zrážok: 778 mm  
Priemerná ročná teplota vzduchu: 7,4  o C   
Priemerný ročný úhrn výparu: 487 mm   
 
 
1.2.3 Hydrologické pomery 
 
Územie Martina spadá do hydrologického povodia Váhu. Mestom preteká rieka Turiec. 
Pramení vo výške 1090 m. n. m. pod Svrčinníkom v Kremnických vrchoch, tečie 
severným smerom, dosahuje dĺžku vyše 66,3 km s plochou povodia 933,878 km2 a 
pozdĺž svojho toku má 50 % lesnatosť, vyznačuje sa dažďovo- snehovým režimom 
odtoku. Do Váhu ústi v nadmorskej výške 377 m. n. m. vo Vrútkach. Patrí k tokom 
strednohorskej oblasti s najväčšími prietokmi v marci a apríli a s najmenšími vo 
februári. Priemerný ročný prietok v Turci nad Martinom je 10,28 m³. Pre riečne 
ekosystémy je dôležitý aj sezónny režim prietokov. Jeho narušenie ovplyvňuje 
štruktúru spoločenstiev, ich produkciu a iné funkcie. Znižovanie množstva vody v 
povodí súvisí aj so zvyšovaním priemernej teploty vody. V rokoch 1962- 1977 boli 
priemerné teploty v mesiacoch jún- august 17,9 °C, v rokoch 1978- 1987 sa zvýšili už 
na 18,5 °C. Na území mesta sa do Turca vlieva niekoľko menších potokov z okolitých 
obcí a mestských častí.  
Územie celej kotliny je charakteristické výskytom podzemných vôd, konkrétne 
minerálnych. Celkový počet výverov je nad 30 a sú sústredené hlavne do oblastí 
Turčianske Teplice - Mošovce , Dubové - Budiš, Záturčie - Štiavnička - Podhradie. 
Nachádzajú sa tu aj plničky stolových minerálnych vôd – Kláštor pod Znievom, Budiš 
a na území Martina Fatra. Prameň horskej minerálnej vody Fatra vyviera z hĺbky 1900 
metrov, z podzemného zdroja. Už v roku 1928 patrila minerálna voda Fatra 
k najlahodnejším a najcennejším minerálnym vodám Európy. Minerálna voda Fatra sa 
vyznačuje vynikajúcou chuťou a pre svoj zásaditý charakter má priaznivé účinky na 



 

 14

trávenie. Vhodná je aj pri zažívacích ťažkostiach, pri zvýšenom obsahu žalúdočnej 
kyseliny, žlčníkových kameňoch a cukrovke.   
 
 
1.2.4 Geotermálne pramene, geotermálna energia   
 
Hoci Žilinský kraj patrí na tretie miesto  vo výskyte geotermálnych vôd, na území mesta 
sa žiaľ nevyskytuje ani jeden doposiaľ známy geotermálny prameň. Geotermálna 
energia sa v meste nevyužíva, najbližšie miesto výskytu a využitia je mesto Turčianske 
Teplice, kde túto vodu využívajú na chov rýb v tamojšom rybníku. V obci Socovce (okr. 
Martin) je lokalizovaný geotermálny prameň. 
 
 
1.2.5 Kvalita ovzdušia 
 
Stav ovzdušia v meste Martin monitoruje automatická monitorovacia stanica SHMÚ 
Bratislava. V súčasnosti sa nachádza v blízkosti frekventovanej komunikácie a má 
charakter dopravnej stanice. Po obdobiach s nameranými vysokými koncentráciami 
SO2,Nox a tuhých látok začiatkom a koncom 90-tych rokov s výskytom smogových 
situácií možno konštatovať, že k smogovej situácii od roku 1998 nedošlo. Stav 
ovzdušia sa výrazne zlepšil vďaka zníženiu výroby i aktívnym opatreniam na zdrojoch 
znečisťovania. Zmenou klímy dochádza k častým zmenám počasia, počas ktorých je 
rozptyl znečisťujúcich látok priaznivejší. V posledných rokoch dochádza k vyšším 
hodnotám prízemného ozónu. V roku 2003 bolo 35- krát prekročený 8- hodinový limit 
prízemného ozónu a 14-krát denný limit tuhých látok PM10.Na stav ovzdušia majú 
vplyv aj globálne efekty, ako sú kyslé dažde, diaľkové prenosy emisií, poškodenie 
ozónovej vrstvy, skleníkový efekt, zmeny klímy. Najväčším zdrojom znečisťovania 
ovzdušia z pohľadu príspevku k nameraným znečisťujúcim látkam je automobilová 
doprava, lokálne kúrenie na uhlie a ostatné zdroje, ktoré sa nachádzajú blízko obydlí, 
resp. v centre mesta (Tatra-nábytok, Neografia). V prípade nepriaznivých rozptylových 
podmienok sa na zvýšenom znečistení môžu podieľať aj ostatné zdroje 
v priemyselných zónach- Tepláreň Martin, -Teheľňa Martin, Tepláreň ŽOS Vrútky a iné. 
Oblasť Turčianskej kotliny má nepriaznivé klimatické a orografické pomery z hľadiska 
rozptylu emisií znečisťujúcich látok. K najväčším zdrojom emisií patrí strojárenska 
výroba, miestne teplárne Stredoslovenských energetických závodov a automobilová 
doprava. 
 
 
1.2.6 Pôda 
 
Na území mesta sa vyskytuje niekoľko pôdnych typov. Kambizeme sa najčastejšie 
vyskytujú na svahoch budovaných horninami flyša, sú často oglejené, vyskytujú sa 
najmä v Záturčí.   Fluvizeme vyvinuté na nekarbonátogénnych nivných sedimentoch, 
sú najmä popri rieke Turiec. Regozem a čiernica sú menej často vyskytujúce sa pôdne 
typy, zväčša slúžia ako poľnohospodárska plocha. V katastri mesta sa nachádzajú 
zväčša pôdne druhy stredne skeletovité alebo bez skeletu. 
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1.2.7 Nerastná surovinová základňa a ťažba nerastných surovín 
 
Vyhradené ložiská v ŽSK v zmysle § 43 ods. 6 zákona č. 558/2001 Z.z: 
Nerast okres názov  ložiska organizácia 

 
tehliarske suroviny 
 

Martin Martin TEHELŇA MARTIN 
a.s., Martin 

stavebný kameň Martin Kláštor pod Znievom SKŠ š.p. v likvidácii, 
Žilina 

stavebný kameň Martin Vrícko CS s.s r.o., Žilina 
stavebný kameň Martin Vrútky - Dubná Skala SsK a.s., Žilina 
štrkopiesky a 
piesky 

Martin Sučany PREFA SUČANY 
a.s., Sučany 

štrkopiesky a 
piesky 

Martin Vrútky- Lipovec BRA-VUR s.s r.o., 
Vrútky 

tehliarske suroviny Martin Dražkovce - Belá ŠGÚDŠ Bratislava 
tehliarske suroviny Martin Košťany Bikor ŠGÚDŠ 

Bratislava 
tehliarske suroviny Martin Martin TEHELŇA MARTIN 

a.s., Martin 
tehliarske suroviny Martin Podhradie SST a.s. v likvidácii, 

Žilina 
tehliarske suroviny Martin Turčianska Štiavnička SST a.s. v likvidácii, 

Žilina 
 
Najväčším ťažobným miestom v okrese Martin je lom na stavebný kameň Dubná Skala 
lokalizovaný 4 km západne od Vrútok, kde sa v r. 2001 vyťažilo 143 000 m3 
granodioritu. Lom má veľký vplyv aj z vizuálno-krajinárskeho hľadiska, nakoľko je 
otvorený k hlavnej ceste. Vzniká tu tiež veľká halda z materiálu vyťaženého 
z prieskumnej štôlne diaľničného tunela. 
 
 
1.2.8 Rastlinstvo 
 
Územie Turčianskej kotliny spadá do bukovej zóny, kryštalicko- druhohornej oblasti, 
mesto Martin sa rozprestiera v južnej časti okresu. Oblasť je bohatá na druhové 
zloženie rastlinstva. V intraviláne mesta Martin prevláda parková zeleň a záhony 
s kvetmi. Na Memorandovom námestí sú vysadené storočné lipy, tiež prevláda 
zastúpenie pagaštanu, z ihličnatých stromov smrek, jedľa, borovica.  Keďže mesto 
hraničí s NP, na jeho území sa vyskytuje aj lesný porast, v horskom stupni sa dnes 
vyskytujú prevažne smrečiny, i keď prechod od bučín k smrečinám nie je ostrý a niekde 
sa v horskom stupni vyskytujú aj listnaté lesy. Svahy vrcholov v pásme kosodreviny sú 
pokryté porastami kríkov čučoriedky obyčajnej. Napriek tomu, že sa nachádza  
v národnom parku, je častý nelegálny zber. Zastúpené sú aj niektoré chránené rastliny: 
poniklec prostredný, astra alpínska, horec clusiov, dryádka osemlupienková, stračia 
nôžka, žltohlav európsky a ďalšie.    
 
 
1.2.9 Živočíšstvo 
 
Podľa limnického biocyklu zaraďujeme sledované územie do Pontokaspickej provincie 
a Hornovážskeho okresu. Podľa teristrického biocyklu do provincie listnatých lesov, 
Podkarpadského úseku. V intraviláne mesta žije živočíšne spoločenstvo ľudských 
sídlisk, teda muchy, vošky, bzdochy, roztoče, šváby, včely, motýle, vtáky, ďatle, 
netopiere, domáce zvieratá. V extraviláne môžeme nájsť síce rozmanité druhy 
živočíšstva, ale v obmedzenom počte. V okolí pohoria Malá Fatra je udomácnené 
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spoločenstvo skalných stien, brál a skalných zvozov. Vyskytuje sa tu jašterica, zmija, 
vretenica obyčajná, salamandra škvrnitá, užovka stromová, mlok hrebenatý, z vtákov: 
murárik červenokrídly, vrchárka červenkavá, žltochvost domový, sokol sťahovavý, výr 
skalný, kuvik kapcavý, rybárik riečny, žlna sivá, prepelica poľná, jariabok hôrny, tetrov 
hlucháň, ďateľ hnedkavý, cicavce: svišť, hraboš, piskor, srnec hôrny, jeleň lesný, vlk 
dravý, mačka divá.  Pozornosť treba venovať vzácnym druhov stavovcov, patria medzi 
ne medveď hnedý, rys ostrovid, orol skalný, sokol sťahovavý a z hľadiska súčasného 
areálu výskytu aj vydra riečna. 
 
  
1.2.10 Environmentálna regionalizácia  
 
Podľa správy o stave životného prostredia SR (2006) územie mesta Martin nepatrí 
medzi oblasti, ktoré sú výrazne environmentálne zaťažené (v súčasnosti ich je na 
Slovensku iba 8). Kvalita životného prostredia je klasifikovaná ako prostredie 
vyhovujúce, až mierne znečistené. Stav životného prostredia v meste a okolí má 
zlepšujúcu sa tendenciu, v roku 2002 mala táto oblasť mierne narušenú, až narušenú 
environmentálnu kvalitu. Najväčším prírodným prvkom, ktorý je v meste zaťažený, je 
ovzdušie. Je zaťažené najmä automobilovou dopravou a lokálnym kúrením na uhlie. 
Kvalita vody je vyhovujúca, ani podzemné ani povrchové vody nie sú silne znečistené. 
V meste sa zatiaľ nenachádza element, ktorý by negatívne ovplyvňoval kvalitu 
životného prostredia.    
 
 
1.3 Demografický potenciál 
 
Počet obyvateľov podľa pohlavia a územia za rok 2006: 
 

Stav k 1. 1. 2006 Stredný (priemerný) stav Stav k 31. 12. 2006 
Územie 

spolu muži ženy spolu muži ženy spolu muži ženy 
Martin 59 257 28 587 30 670 59 087 28 522 30 565 59 014 28 460 30 554 

 
 
Prírastky obyvateľov podľa pohlavia a územia za rok 2006: 
 

Prirodzený prírastok Prírastok/úbytok Celkový prírastok Živonarodení Zomretí 
/úbytok sťahovaním /úbytok Územie 

spolu muži ženy spolu muži ženy spolu muži ženy spolu muži ženy spolu muži ženy 
Martin 510 271 239 452 250 202 58 21 37 -301 -148 -153 -243 -127 -116 
 
 
Sťahovanie podľa druhu, pohlavia, predchádzajúceho a nového trvalého pobytu za rok 
2006: 
 

Sťahovanie Prisťahovaní 
vo vnútri územia zo SR zo zahraničia z toho z ČR úhrn 

  
Územie 
  spolu muži ženy spolu muži ženy spolu muži ženy spolu muži ženy spolu muži ženy 

Martin 0 0 0 694 319 375 107 52 55 25 9 16 801 371 430 
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Vekové zloženie obyvateľstva podľa pohlavia k 31. 12. 2006: 

                 
                 

mesto Martin

  Pohlavie Vek,  Pohlavie Vek, Pohlavie 
Vek veková vek. skupina, 

  
muži ženy spolu 

skupina 
muži ženy spolu 

ukazovateľ 
muži ženy spolu 

A 1 2 3 B 4 5 6 C 7 8 9 
                       

Spolu 28 
460 30 554 59 014         Spolu 28 460 30 554 59 014 

0 271 241 512 50 447 506 953 0 271 241 512 
1 262 259 521 51 472 507 979 1 - 4 1 086 1 049 2 135 
2 282 267 549 52 489 492 981 5 - 9 1 315 1 311 2 626 
3 278 234 512 53 428 478 906 10 - 14 1 675 1 645 3 320 
4 264 289 553 54 419 425 844 15 - 19 2 206 2 219 4 425 
5 277 240 517 55 378 461 839 20 - 24 2 646 2 549 5 195 
6 246 295 541 56 370 412 782 25 - 29 2 543 2 528 5 071 
7 269 239 508 57 362 377 739 30 - 34 2 513 2 396 4 909 
8 265 274 539 58 339 373 712 35 - 39 1 977 2 069 4 046 
9 258 263 521 59 323 326 649 40 - 44 2 218 2 379 4 597 

10 310 253 563 60 249 354 603 45 - 49 2 310 2 333 4 643 
11 297 301 598 61 233 242 475 50 - 54 2 255 2 408 4 663 
12 325 334 659 62 206 268 474 55 - 59 1 772 1 949 3 721 
13 376 382 758 63 186 261 447 60 - 64 1 083 1 434 2 517 
14 367 375 742 64 209 309 518 65 - 69 833 1 320 2 153 
15 413 446 859 65 187 289 476 70 - 74 837 1 117 1 954 
16 426 417 843 66 189 256 445 75 - 79 535 871 1 406 
17 419 464 883 67 148 224 372 80 - 84 282 503 785 
18 472 431 903 68 157 277 434 85 - 89 81 161 242 
19 476 461 937 69 152 274 426 90 - 94 20 57 77 
20 497 531 1 028 70 172 267 439 95 - 99 2 11 13 
21 535 520 1 055 71 173 228 401 100+ 0 4 4 
22 558 497 1 055 72 164 227 391         
23 526 476 1 002 73 164 184 348 85+ 103 233 336 
24 530 525 1 055 74 164 211 375         
25 475 524 999 75 133 216 349 0 - 17 5 605 5 573 11 178 
26 475 511 986 76 108 178 286 18+ 22 855 24 981 47 836 
27 545 510 1 055 77 110 168 278         
28 519 509 1 028 78 88 165 253 0 - 2 815 767 1 582 
29 529 474 1 003 79 96 144 240 3 - 5 819 763 1 582 
30 555 495 1 050 80 88 132 220 6 - 14 2 713 2 716 5 429 
31 544 495 1 039 81 65 112 177         
32 516 468 984 82 52 89 141 0 - 14 4 347 4 246 8 593 
33 445 510 955 83 47 97 144 15 - 59M/54Ž 20 440 18 881 39 321 
34 453 428 881 84 30 73 103 60+ M/55+ Ž 3 673 7 427 11 100 
35 419 434 853 85 31 66 97         
36 408 402 810 86 18 37 55 15 - 49 Ž   16 473   
37 408 409 817 87 15 36 51         
38 370 421 791 88 8 14 22 Štruktúra v %       
39 372 403 775 89 9 8 17 0 - 14 15,27 13,90 14,56 
40 390 407 797 90 8 13 21 15 - 59M/54Ž 71,82 61,80 66,63 
41 463 486 949 91 3 13 16 60+ M/55+ Ž 12,91 24,31 18,81 
42 448 525 973 92 3 12 15         
43 442 493 935 93 3 10 13 Priemerný vek 36,55 39,07 37,86 
44 475 468 943 94 3 9 12 Index starnutia 84,50 174,92 129,17 
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45 490 460 950 95 1 4 5         
46 431 485 916 96 1 -1 0 Metodika EÚ       
47 464 444 908 97 0 4 4 0 - 14 4 347 4 246 8 593 
48 452 443 895 98 0 3 3 15 - 64 21 523 22 264 43 787 
49 473 501 974 99 0 1 1 65+  2 590 4 044 6 634 
    100+ 0 4 4     
        Štruktúra v %    
        0 - 14 15,27 13,90 14,56 
        15 - 64 75,63 72,87 74,20 
        65+ 9,10 13,24 11,24 
            
        Index starnutia 59,58 95,24 77,20 

 
 
Retrospektívne údaje zo sčítaní      
       
rok sčítania  obyvatelia domy   
1850 3 606 .   
1869 3 784 .   
1880 4 203 580   
1890 5 035 510   
1900 5 606 658   
1910 7 244 835   
1921 8 095 825   
1930 11 741 1 399   
1950 17 746 2 134   
1961 26 149 2 437   
1970 37 415 2 743   
1980 47 475 3 431   
1991 58 393 3 900   
2001 60 133 4 181   
       
Demografia 2006      
  muži ženy spolu 
Počet obyvateľov            28 460 30 554 59 014 
v tom predproduktívny vek (0 - 14) 4 347 4 246 8 593 
         produktívny vek (ženy 15 - 54, muži 15 - 59)         20 440 18 881 39 321 
         poproduktívny vek (ženy 55+, muži 60+)     3 673 7 427 11 100 
Priemerný vek 36,55 39,07 37,86 
Index stárnutia 84,50 174,92 129,17 
Počet živonarodených spolu 271 239 510 
Počet zomretých spolu 250 202 452 
Prirodzený prírastok (úbytok) 21 37 58 
Počet prisťahovaných spolu 371 430 801 
Počet vysťahovaných spolu 519 583 1 102 
Saldo migrácie spolu -148 -153 -301 
Saldo zahraničnej migrácie spolu 41 16 57 
Celkový prírastok (úbytok) spolu -127 -116 -243 
Počet sobášov    267 
Počet rozvodov    224 
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Počet potratov                                                       201 
    z toho počet umelých prerušení tehotenstva    161 
Počet mŕtvo narodených spolu    1 
       
Národnostné zloženie obyvateľstva 2006      
  muži ženy spolu 
Spolu 28 460 30 554 59 014 
Z toho slovenská 26 851 29 008 55 859 
           česká 420 521 941 
           moravská, sliezska 40 17 57 
           maďarská 74 55 129 
           rómska 145 147 292 
           poľská 18 31 49 
           nemecká 21 29 50 
           ostatné 891 746 1 637 
 
 
1.4 Životná úroveň 
 
Jedným z významných ukazovateľov životnej úrovne obyvateľstva je vybavenie 
domácností predmetmi dlhodobej spotreby a rekreačnými možnosťami domácností. 
Vybavenie bytových domácností predmetmi dlhodobej spotreby a rekreačnými 
možnosťami domácností bolo naposledy hodnotené v rámci SOBD v roku 2001, čo 
neodzrkadľuje súčasný stav. Aktuálnejšie údaje však nie sú k dispozícii. Hodnoty 
sledovaných ukazovateľov za kraj celkovo nedosahovali hodnoty na úrovni Slovenska. 
Vybavenie bytových domácností na úrovni okresov ŽSK, ŽSK a SR v r. 2001. 
 

vybavenie bytových miestností v % 

telefón 
Okres, Kraj 
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Bytča 60,7 49,0 76,3 63,0 12,1 4,8 28,3 6,5 
Čadca 57,4 48,4 77,2 51,3 16,2 4,9 27,9 5,9 
Dolný Kubín 57,7 62,6 82,9 68,4 22,2 6,3 38,3 23,6 
Kysucké Nové Mesto 56,7 51,6 87,0 56,0 16,5 6,2 28,9 8,0 
Liptovský Mikuláš 60,6 67,2 86,1 72,0 24,1 6,2 39,2 14,0 
Martin 57,5 65,4 86,3 73,4 22,9 8,7 34,4 13,0 
Námestovo 60,5 55,2 78,9 57,6 16,2 2,4 35,4 8,1 
Ružomberok 60,8 59,0 83,6 66,1 19,8 5,3 32,8 10,6 
Turčianske Teplice 65,5 62,1 84,4 67,0 18,2 2,5 37,4 8,4 
Tvrdošín 58,7 61,6 84,4 70,3 20,9 4,5 41,3 12,4 
Žilina 57,5 62,6 84,0 74,1 21,4 8,1 35,3 13,0 
Žilinský kraj 58,7 59,9 82,7 67,2 20,2 6,3 34,4 11,1 
Slovenská republika 59,7 61,0 84,8 70,3 23,6 5,7 39,2 12,4 
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1.5 Ekonomický potenciál a ekonomická aktivita - organizačná a odvetvová 
štruktúra hospodárstva  
 
Podnikateľské subjekty a neziskové inštitúcie podľa právnych foriem k 31.3.2008: 
 
Právnické osoby spolu 2822 
V tom  
Podniky spolu 1675 
            z toho  
Spoločnosti s ručením obmedzeným 1457 
Akciové spoločnosti 94 
Verejné obchodné spoločnosti 
 

16 

Komanditné spoločnosti 
 

1 

Družstvá 23 
Zahraničné osoby právnické 15 
Zahraničné osoby fyzické 12 
Fyzické osoby zapísané v obchodnom registri 
 

12 

Ostatné 
 

45 

Neziskové inštitúcie spolu 1147 
 v tom  
 Združenia  479 
 rozpočtové organizácie 52 
 príspevkové organizácie 17 
 cirkevné 27 
 ostatné organizácie 572 

 
 
Fyzické osoby nazapísané v obchodnom registri k 31.3.2008: 
 
Ukazovateľ 
 

Počet  
spolu 

   
Okres Martin   podniky spolu 7330 
V tom sektor     živnostníci 6982 
 Podnikajúci v slobodných 

povolaniach 
248 

 Samostatne hospodáriaci 
roľníci 

100 

 



 

 

1.6 Ekonomická aktivita obyvateľstva a trh práce 
 

Miera nezamestnanosti a počet UoZ v jednotlivých obciach okresu Martin 

               

I.08 II.08 III.08 IV.08 V.08 VI.08 

OBEC 

priemer 
MN za 

rok 
2007 MN 

stav 
UoZ MN 

stav 
UoZ MN 

stav 
UoZ MN 

stav 
UoZ MN 

stav 
UoZ MN 

stav 
UoZ EAO 

Belá-Dulice 7,91 7,18 42 6,15 36 4,96 29 4,96 29 4,62 27 4,62 27 585 
Benice 6,57 7,24 10 5,79 8 5,07 7 5,79 8 5,79 8 5,07 7 138 
Blatnica 6,36 5,46 22 5,46 22 6,2 25 3,97 16 4,22 17 3,47 14 403 
Bystrička 4,92 5,29 35 4,84 32 4,84 32 4,53 30 4,84 32 5,14 34 662 
Ďanová 8,05 6,17 14 5,29 12 7,5 17 7,05 16 6,17 14 5,73 13 227 
Diaková 4,91 5,71 6 4,76 5 4,76 5 4,76 5 2,85 3 3,8 4 105 
Dolný Kalník 13,32 13,32 2 19,97 3 19,97 3 19,97 3 13,32 2 6,66 1 15 
Dražkovce 7,62 6,62 17 6,62 17 6,23 16 5,45 14 5,45 14 3,89 10 257 
Folkušová 7,44 7,83 5 9,4 6 10,97 7 10,97 7 10,97 7 10,97 7 64 
Horný Kalník 3,78 2,75 2 2,75 2 2,75 2 2,75 2 1,37 1 1,37 1 73 
Karlová 6,89 9,18 4 6,89 3 6,89 3 6,89 3 6,89 3 4,59 2 44 
Kláštor pod Znievom 9,77 9,01 65 9,84 71 9,42 68 8,31 60 8,87 64 7,34 53 722 
Košťany nad Turcom 8,67 8,77 44 7,97 40 7,97 40 8,57 43 7,38 37 6,98 35 502 
Krpeľany 6,86 5,36 29 5,36 29 6,1 33 4,62 25 4,81 26 4,44 24 541 
Láskar 6,7 6,89 3 4,59 2 4,59 2 6,89 3 6,89 3 6,89 3 44 
Ležiachov 5,49 4,49 3 4,49 3 2,99 2 4,49 3 4,49 3 4,49 3 67 
Lipovec 4,19 4,33 18 4,09 17 3,85 16 4,33 18 4,33 18 4,33 18 415 
Martin 5,81 5,49 1629 5,46 1620 5,5 1632 5,41 1606 5,19 1541 5,34 1584 29688 
Necpaly 6,99 6,53 26 6,53 26 6,78 27 6,28 25 6,28 25 6,28 25 398 
Nolčovo 11,6 10,31 12 11,17 13 12,89 15 11,17 13 8,59 10 6,87 8 116 
Podhradie, Konské 6,75 6,16 19 5,83 18 6,16 19 6,16 19 7,13 22 6,8 21 309 
Príbovce 7,81 7,23 38 6,85 36 7,61 40 6,47 34 6,09 32 6,09 32 526 
Rakovo 3,98 3,41 5 3,41 5 2,05 3 1,37 2 2,05 3 2,73 4 146 
Ratkovo 6,1 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 83 
Sklab. Podzámok 4,9 6,05 18 4,71 14 3,7 11 3,36 10 2,69 8 4,04 12 297 
Sklabiňa 8,86 10,24 8 8,96 7 8,96 7 8,96 7 8,96 7 8,96 7 78 



 

 

Slovany 8,94 6,47 12 6,47 12 8,09 15 8,09 15 8,63 16 8,09 15 185 
Socovce 6,21 9,31 10 7,45 8 7,45 8 7,45 8 6,52 7 5,59 6 107 
Sučany 8,5 8,02 173 7,65 165 7 151 6,81 147 7 151 6,67 144 2158 
Šútovo 9,27 10,31 23 7,62 17 6,28 14 7,62 17 7,62 17 7,62 17 223 
Trebostovo 10,39 9,76 22 9,32 21 8,43 19 7,99 18 8,88 20 7,99 18 225 
Trnovo 6,63 5,75 6 5,75 6 5,75 6 5,75 6 7,66 8 6,71 7 104 
Turany 6,73 7,92 161 7,72 157 7,43 151 5,85 119 5,95 121 5,56 113 2033 
Turčianska 
Štiavnička 5,71 4,85 18 4,85 18 4,85 18 4,58 17 5,66 21 4,85 18 371 
Turčianske Jaseno 4,98 7,17 12 7,17 12 5,97 10 6,57 11 5,97 10 7,17 12 167 
Turčianske Kľačany 6,59 6,37 24 7,16 27 7,16 27 7,69 29 8,22 31 7,96 30 377 
Turčiansky Ďur 12,66 14,31 13 13,21 12 12,11 11 12,11 11 11 10 9,9 9 91 
Turčiansky Peter 11,51 11,98 17 11,27 16 11,27 16 11,27 16 11,98 17 11,27 16 142 
Valča 6,9 6,72 49 6,99 51 7,68 56 6,45 47 6,86 50 6,45 47 729 
Vrícko 12,48 10,65 18 10,65 18 9,47 16 8,88 15 6,51 11 6,51 11 169 
Vrútky 6,28 5,53 192 5,65 196 5,5 191 5,79 201 5,82 202 5,56 193 3470 
Záborie 3,75 1,73 1 3,46 2 3,46 2 1,73 1 0 0 0 0 58 
Žabokreky 6,92 5,7 29 5,89 30 5,7 29 4,71 24 4,52 23 4,32 22 509 
Okres Martin 6,32 6,06 2861 5,97 2820 5,94 2806 5,73 2708 5,6 2647 5,57 2632 47242 
Okres Martin * 5,47 5,24 2475 5,15 2433 5,08 2401 4,83 2282 4,9 2314 4,86 2296 47242 
* disponibilný počet  UoZ              
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1.7 Technická infraštruktúra k 31.12.2006 
 

Počet pôšt                                                        6 
Počet hlavných telefónnych staníc spolu 14 317 
    z toho bytové 10 727 
Káblová televízia áno 
Verejný vodovod áno 
Verejná kanalizácia áno 
Počet prípojok kanalizačnej siete 3 446 
Verejná kanalizačná sieť pripojená na ČOV áno 
Rozvodná sieť plynu áno 
Stanice hasičského a záchranného zboru áno 
Hasičské vozidlá áno 
Počet vzniknutých požiarov 210 
Obecný hasičský zbor áno 
Obvodné oddelenia PZ áno 

 
 
1.7.1 Doprava 
 

Počet liniek autobus. linkovej osobnej dopravy (diaľkové, medzištátne) 31 
Počet autobusových liniek miestneho významu (medzimestské) 20 
Mestská hromadná doprava autobusmi MHD áno 
Dĺžka liniek autobusov MHD v km 423 
Prepravené osoby autobusmi MHD v tis.  9 201 
Počet autobusov v MHD 45 
Najazdené km autobusmi MHD v tis. 2 710 
Počet staníc a zastávok vlakov 2 

   Najbliž. vnútr. a medzin. letisko s prav. prev. - názov  Žilina 
   Najbl. vnútr. a medz. letisko s prav. prev. - vzd. v km 27 

Miestne komunikácie spolu v km 274,2 
    z toho bezprašné v km                       121,2 
Počet mostov na miestnych komunikáciách 31 

   Počet lávok pre peších                                                  12 
Vybudované chodníky v km 150,7 

 
Mestom prechádzajú cestné a železničné komunikácie celoštátneho aj 
medzinárodného významu. V  cestnej doprave medzinárodný význam majú štátne 
cesty: I/18 (E50) Žilina - Ružomberok - Poprad - Košice; I/65 Martin - Kremnica - Žiar 
nad Hronom - Žarnovica; II/577 Turčianske Teplice - horský prechod Šturec - Uľanka, 
kde sa napája na I/59 (E77) Banská Bystrica - Donovaly - Ružomberok - Dolný Kubín - 
Poľsko. V meste sa nachádza 142 km miestnych komunikácií pre automobilovú 
dopravu, 150,7 km chodníkov pre peších, 6 530 legalizovaných parkovacích miest, 
čo je 108 parkovacích miest na 1000 obyvateľov.  
Mesto systematicky podporuje rozvoj cyklistickej dopravy, buduje cyklistické 
komunikácie a zariadenia (chodník spájajúci sídliská Košúty a Záturčie, podchod 
popod železničnú trať, niekoľko bezbariérových nájazdov, cyklistické stojany v pešej 
zóne.) 



 

 24

 
Železničné spojenie zabezpečuje najmä železničný uzol Vrútky, kde sa spájajú trate 
č. 180 (Bratislava – Žilina – Vrútky – Poprad – Košice) a č. 171 ( Vrútky – Martin – 
Hronská Dúbrava – Zvolen). Železničnú stanicu Vrútky spája s Martinom sieť 
autobusov MHD. Menej významná železničná stanica Martin na trati č. 171 je neďaleko 
mestského centra. 
 
Letecké spojenie pravidelnými linkami je možné z malého letiska v Žiline (25 km od 
Martina), letiska Sliač (85 km), Poprad (120 km), Bratislava (233km) a Košice (240km). 
V mestskej časti Martin - Tomčany sa nachádza športové letisko, ktoré zabezpečuje 
výhliadkové lety aj AERO TAXI. 
 
Mestskú hromadnú dopravu v meste Martin zabezpečuje SAD Žilina, a.s., prevádzka 
Martin. Počet zástavok MHD je 155. Výkony MHD majú klesajúcu tendenciu 
(predovšetkým rušením nerentabilných spojov) najmä preto, že v uplynulých rokoch bol 
zaznamenaný pokles cestujúcich rádovo 5-10% ročne. Prímestská doprava je 
zabezpečená z autobusového nástupišťa Ul. J. Nováka, kde sa tiež nachádza 
železničná stanica MARTIN. Linky diaľkovej pravidelnej autobusovej dopravy stoja 
v centre mesta na Jesenského a Jilemnického ulici. Týmito linkami je zabezpečené 
spojenie takmer so všetkými okresnými mestami na Slovensku. Mestom prechádzajú aj 
medzinárodné linky do Čiech a Poľska. Mesto Martin má zastaralú a nevyhovujúcu 
autobusovú stanicu. 
 
 
1.8 Sociálna infraštruktúra a vybavenosť územia  
 
1.8.1 Šport 
 

  počet   
Kúpaliská umelé a prírodné 1   
Bazény kryté (okrem školských) 2   

   Bazény otvorené (okrem školských)                                 2   
   Bazény školské spolu (kryté a otvorené)                           1   

Telocvične - spolu 25   
    z toho školské                                              21   
Štadióny otvorené 1   
Ihriská pre futbal (okrem školských) 5   
Ihriská školské                                      20   
Ihriská ostatné                                    15   
Športové haly 1   
Štadióny zimné (kryté a otvorené) 1   

   Otvorené ľadové plochy                                            2   
Ostatné športové zariadenia                                            52   
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1.8.2 Zdravotníctvo a kúpeľníctvo 
 

  počet   
Polikliniky samostatné (územné a závodné) 3   

   Nemocnice všeobecné a špecializované                              1   
Transfúziologické a hematologické oddelenia 4   
Lekárne a výdajne liekov 19   
Výdajne zdravotníckych pomôcok spolu 3   
Samostatné ambulancie praktického lekára pre dospelých 32   
Samostatné ambulancie praktického lekára pre deti 10   
Samostatné ambulancie praktického lekára stomatológa 40   
Samostatné ambulancie praktického lekára gynekológa 16   
Samostatné ambulancie lekára špecialistu 193   
Rýchla zdravotnícka pomoc 1   

 
 
1.8.3 Sociálna oblasť 
 

  zariadenia miesta 
Domovy sociálnych služieb pre deti 1 42 
Detské domovy 1 75 
Domovy dôchodcov 1 49 
Domovy - penzióny pre dôchodcov 0 61 
Domovy sociálnych služieb pre dospelých 1 27 
Ostatné zariadenia sociálnych služieb 2 39 
      
Počet evidovaných nezamestnaných spolu 2 767   
    z toho počet žien 1 577   

 
 
1.8.4 Školské a mimoškolské zariadenia 
 
Zriaďovateľská pôsobnosť škôl a školských zariadení prešla 1.7.2002 z okresných 
úradov na obce. Mesto Martin v šk. roku 2002/2003 malo vo svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti 12 základných škôl a 20 materských škôl, 1 ZUŠ a 1 CVČ Kamarát.  
S ohľadom na demografický vývoj mesto Martin pristúpilo k racionalizácii siete škôl  
a školských zariadení. V šk. roku 2006/2007 má vo svojej pôsobnosti 5 základných 
škôl, 4 základné školy s materskou školou, 6 materských škôl, 1 ZUŠ a 1 CVČ. Obec 
ako školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva 
na územnú samosprávu. 

Štatistika školských zariadení na území mesta Martin k 31.12.2006  zariadenia deti, 
žiaci 

Materské školy spolu                                              17 1 506 
    v tom štátne 14 1 245 
             cirkevné 1 70 
             súkromné 2 191 
Základné školy (1. - 4. roč.) spolu                             1 60 
    v tom cirkevné 1 60 
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Základné školy (1. - 9. roč.) spolu                             12 5 629 
    v tom štátne 9 4 915 
             cirkevné 1 390 
             súkromné 2 324 
Stredné odborné učilištia spolu 2 669 
    v tom štátne 2 669 
Gymnáziá spolu                                                    2 1 372 
    v tom štátne 2 1 372 
Stredné odborné školy 3 1 330 
    v tom štátne 3 1 330 
Združené stredné školy spolu 2 1 861 
    v tom štátne 2 1 861 
Špeciálne školy spolu                                             5 262 
    v tom štátne 5 262 
Základné umelecké školy spolu                            3 1 311 
    v tom štátne 1 926 
             súkromné 2 385 
Jazykové školy spolu 2 471 
    v tom štátne 1 194 
             súkromné 1 277 
Vysoké školy - Jesseniova lekárska fakulta UK Bratislava 0   
   počet fakúlt 1   
   počet študentov denného štúdia   1 153 
   počet študujúcich popri zamestnaní   338 
      

  zariadenia 
miesta 

pri 
stole 

Školské jedálne spolu (bez jedální VŠ a MŠ) 17 2 112 
Vysokoškolské jedálne 1 240 
      
  zariadenia lôžka 
Domovy mládeže (internáty) spolu 2 398 
Internáty vysokoškolské 2 1 026 

 
 
1.8.5 Zdravotníctvo  
 
Zdravotné služby pre občanov poskytujú: Martinská fakultná nemocnica, ktorá plní 
funkciu aj okresnej a mestskej nemocnice; Poliklinika; odborní a praktickí lekári; zubní 
a detskí lekári; 2 denné detské sanatóriá, ktoré riadi Žilinský samosprávny kraj (jedno 
pre deti s chorobami dýchacích ciest, jedno pre deti s pohybovými a neurologickými 
chorobami). Mesto Martin je zapojené do medzinárodného projektu Zdravé mesto, 
vytvoreného Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre 
Európu ako testovací prostriedok uplatnenia princípov Zdravia pre všetkých na 
miestnej úrovni. Slovenské Zdravé mestá reprezentuje na medzinárodnej úrovni 
slovenská národná sieť zdravých miest - Asociácia zdravých miest Slovenska (AZMS), 
ktorá má od 1.1.2005 sídlo v Martine. 



 

 27

 
1.8.6 Sociálna starostlivosť 
 
Ubytovanie občanom mesta Martin, osamelým mužom a ženám, odchovancom 
detských domovov, osobám zárobkovo činným, ktorí sú na hranici sociálnej 
odkázanosti a osobám poberajúcim sociálne dávky, ktorí nemajú možnosť ubytovať sa 
inde, poskytuje Domov pre osamelých Na Kameni. Ubytovanie sa im poskytuje po 
dobu 6 mesiacov, ubytovňa je rozdelená na mužskú a ženskú časť, v ktorých sa 
nachádzajú izby pre 28 osôb so spoločnými sociálnymi zariadeniami, kuchynkou a 
jedálňou. Zrušením detských jaslí v mestskej časti Záturčie vznikol Domov pre 
osamelých rodičov- Slniečko. Zariadenie má v súčasnom období 
4 samostatné izby na ubytovanie osamelých matiek s maloletými deťmi, ktoré sú 
v ohrození alebo je ohrozená ich výchova. Ubytovanie sa poskytuje na nevyhnutnú 
dobu, najviac však na dobu 6 mesiacov. Mesto prevádzkuje 2 kluby dôchodcov,  
celkový počet členov v kluboch je 550. Seniori sa pravidelne stretávajú na rôznych 
vzdelávacích, kultúrnych a zábavných podujatiach. Pre dôchodcov mesto zabezpečuje 
stravovanie v samostatnej jedálni. Okrem mestských zariadení v Martine a jeho okolí 
existujú aj ďalšie zariadenia: Domov dôchodcov Ľadoveň, Domov dôchodcov 
Turčianske Teplice, Dom sv. Martina na opatrovanie starých a chorých na lôžku, 
Domov sociálnych služieb – Detský domov (bývalý dojčenský ústav), zariadenia pre 
handicapované deti a dospelých – Domov sociálnych služieb Priekopa a Domov 
sociálnych služieb Lipovec. Mesto zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby 
v domácnostiach klientov. V roku 2003  túto službu pravidelne využívalo 253 klientov, 
o ktorých sa staral tím vyškolených 53 fyzických osôb – opatrovateliek počas 
pracovných dní. Opatrovateľskú službu v meste Martin poskytuje aj Samaritán, n.o., 
Diakónia a občasne podľa finančných možností aj Slovenský červený kríž. 
 

 počet 
Verejné knižnice vrátane pobočiek 5 
Knižničné jednotky spolu 150 653 
Používatelia 7 668 
Vedecké knižnice  1 
Knižničné jednotky spolu 4 584 217 
Používatelia 9 705 
Videopožičovne a DVD požičovne 15 
Kiná stále 2 
Sedadlá v kinách stálych 1 037 
Divadlá 1 
Sedadlá v divadlách 180 
Prírodné amfiteátre a letné kiná 1 
Sedadlá v prírodných amfiteátroch a letných kinách 1 980 
Múzeá vrátane pobočiek 6 
Galérie vrátane pobočiek 1 
Kultúrno-osvetové zariadenia                                      3 
Zariadenia na voľný čas a záujmovú činnosť 2 
Kostoly a modlitebne rímskokatolíckej cirkvi                      3 
Kostoly a modlitebne evanjelickej cirkvi augsburského vyznania    2 
Cintoríny, urnové háje a rozptyl. lúčky                           6 
Cintoríny, urnové háje a rozptyl. lúčky - plocha v ha 15 
Domy smútku 2 

 
 
 
 



 

 28

1.8.7 Bývanie a bytový fond 
 

 počet 
Prírastky bytov (vr. úz. zmien) - spolu 98 
v tom vo vlastníctve územnej samosprávy              44 
v súkromnom tuzemskom vlastníctve 54 
Úbytky bytov (vr. úz. zmien) - spolu 3 
k 31. 12.  Stav bytov spolu 21 350 
Záhradné chaty  458 
Rekreačné chaty 410 
Garáže 2 742 

 
 
1.9 Výskumno – vývojová základňa 
 
Mesto Martin nemá vlastnú výskumno- vývojovú základňu. Potenciál je v súkromných 
spoločnostiach, bývalý Výskumno-vývojový ústav ZŤS. Existuje len v spojení 
s vysokým školstvom a praxou.  
 
 
1.9.1 Kultúrne dedičstvo  

Pamiatky: 
Kostol farský sv. Martina ranogotický z 2. polovice 13. storočia, rozšírený okolo 
polovice 15. storočia o južnú a severnú kaplnku (dokončená v roku 1523); gotické 
nástenné maľby, zvyšky plastík z pôvodného gotického oltára, obraz od M. Benku 
(1946), krížová cesta F. Štefunku (1940-1941)  
Budova bývalého stoličného domu z čias okolo roku 1750  
Kostol evanjelický tolerančný z roku 1784, doplnený vežou v rokoch 1885-1895; 
na budove fary Memorandový reliéf, bronzový z roku 1932-1933 od J. Koniarka  
Stará budova Matice slovenskej z rokov 1869-1875 od J. N: Bobulu - národná kultúrna 
pamiatka  
Budova matičného gymnázia zo 60. rokov 19. storočia  
Budova bývalého Národného domu z roku 1888 od B. Bullu  
Budova Slovenského národného múzea (stará) z roku 1906-1908 od M. M. Harminca  
Budova bývalej Tatra banky z roku 1910 od M. M. Harminca  
Budovy postavené od roku 1920 (Matica slovenská z roku 1925 od J. Palkoviča, SNM 
z roku 1932 od M. M. Harminca, hotel Slovan z roku 1924 od J. Palkoviča, Mestská 
sporiteľňa z roku 1936 od E. Belluša, banky, nemocnice, školy atď.)  
Pamätné domy 
Pamätné tabule 
Pomníky 
Náhrobníky na hroboch národných dejateľov - národná kultúrna pamiatka na 
Národnom cintoríne Sgrafito M. Benku z roku 1938 na budove bývalej Okresnej 
sporiteľne (realizované za priamej spolupráce autora)  
Pomník turčianskych dobrovoľníkov z roku 1935-1938 (verejne postavený na námestí 
až po roku 1945)  
Fontána zbojnícka s postavou Jánošíka na námestí, kameň z roku 1941  
Sochy pred budovou Armádneho divadla, pieskovec z roku 1954 od F. Štefunku  
Pomník A. Kmeťa pred budovou SNM, bronz z roku 1969 od F. Štefunku  
Sochy na budove Priemyselnej školy od J. Pospíšila a S. Biroša z roku 1953-1955  
Súsošie pred budovou Turčianských strojární (L. Snopek - L. Beisetzer), bronz z roku 
1961-1963  
Socha symbolická pred budovou Matice slovenskej od J. Kulicha, oceľ z roku 1964  
Pamätník SNP na námestí od L. Snopka z roku 1969  
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Budova Matice slovenskej nová (Kuzma-Zimmermann)  

Tradície: 
V rokoch 1928-1938 tu mal sídlo spolok Slovenská práca, ktorý sa v spolupráci 
so Štátnym ústavom pre domáci priemysel v Martine staral o zveľadenie niektorých 
odvetví ľudovej umeleckej výroby (keramika, tkáčstvo, výrobky z dreva) a o úpravu 
týchto výrobkov pre moderné použitie. Štátny školský ústav pre domáci priemysel sa 
usiloval výtvarne a technicky povzniesť ľudovú výrobu zakladaním a udržovaním 
drobných odborných ľudových škôl – v 30. rokoch 20. storočia mal 40 škôl, dielní 
a kurzov pre ženskú domácu výrobu, košikárstvo, stužkárstvo a hračkárstvo. Štátny 
ústav pre zveľaďovanie živnosti sa usiloval najmä o zlepšenie výrobnej techniky.  
V rámci Martinských kultúrnych slávností – nadväzujúc na tradičné augustové národné 
slávnosti – sa tu usporadúvali aj folklórne vystúpenia Slovákov z domova i zahraničia.  

Významné osobnosti 
Rodisko:  
Hana Gregorová (1885-1952) - spisovateľka  
Mária Oľga Horváthová (1859-1947) - spisovateľka  
Vladimír Svetozár Hurban (1883-1949) - buržoázny politik  
Ján Hvizdák (1905-1959) - funkcionár Čevených odborov  
Milan Ivanka (1876-1950) - buržoázny politik, publicista  
Janko Jesenský (1874-1945) - spisovateľ, národný umelec - tu pochovaný  
Martin Klanica (1740-1810) - historik  
Peter Kompiš (1886-1944) - novinár, spisovateľ  
Martin Kramár (1817-1895) - pedagóg - tu pochovaný  
Martin Lauček 1732-1802) - náboženský básnik  
Ján Meličko (1846-1926) -zbormajster - tu pochovaný  
Vladimír Meličko (1893-1946) - hudobník  
Eliáš Milec (1691-1757) - spisovateľ  
Milan Th. Mitrovský (1875-1943) - maliar, spisovateľ - tu pochovaný  
Janko Novák (1921-1944) - maliar, grafik - padol v SNP  
Melchior Roháč (? -1622) - náboženský spisovateľ  
 
Pôsobisko: 
Július Barč-Ivan (1909-1953) - dramatik- pôsobil tu v rokoch 1941-1953, tu pochovaný  
Miloš Bazovský (1899-1968) - maliar, národný umelec - pôsobil tu v rokoch 1931-1957  
Anton Bielek (1857-1911) - spisovateľ, redaktor- pôsobil tu v rokoch 1890-1904  
Blažko Bulla (1853-1919) - hudobník, staviteľ - pôsobil tu v rokoch 1884-1919  
Juraj Čajda (1844-1913) - novinár - pôsobil tu v rokoch 1875-1913, tu zomrel  
Žela Duchajová-Švehlová (1880-1955) - maliarka - pôsobila tu v rokoch 1919-1930, 
tu pochovaná  
Matúš Dula (1846-1926) - buržoázny politik - pôsobil tu v rokoch 1870-1926, 
tu pochovaný  
Mikuláš Štefan Ferienčík (1825-1881) - novinár, spisovateľ - pôsobil tu v rokoch 
1870-1881, tu pochovaný  
Pavol Florek (1895-1963) - historik  
Janko Francisci-Rimavský (1822-1905) - básnik, publicista - tu pochovaný  
Jozef Gašparík-Leštinský (1861-1931) - ľudovýchovný spisovateľ, nakladateľ - pôsobil 
tu v rokoch 1895-1931, tu pochovaný  
Andrej Halaša (1852-1913) - redaktor, folklorista - tu pochovaný  
František Hečko (1905-1960) - spisovateľ, pôsobil tu v rokoch 1946-1954, 1957-1960, 
tu pochovaný  
Martin Hollý st. (1904-1965) - divadelný režisér  
Jozef Cíger Hronský (1896-1960) - spisovateľ  
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Jozef Inštitoris (1835-1921) - zbormajster  
Ján Kadavý (1810-1883) - zberateľ ľudových piesní - pôsobil tu v rokoch1873-1883, 
tu pochovaný  
Ján Kalinčiak (1822-1871) - spisovateľ- pôsobil tu v rokoch 1869-1871, tu pochovaný  
Andrej Kmeť (1841-1908) - archeológ, botanik, etnograf - pôsobil tu v rokoch  
1906-1908, tu pochovaný  
Janko Kráľ (1822-1876) - básnik - pôsobil tu v rokoch 1858-1859  
Štefan Krčméry (1892-1955) - básnik, literárny historik a kritik - pôsobil tu v rokoch 
1918-1931, 1938-1949  
Karok Kuzmány (1806-1866) - spisovateľ, národný pracovník - pôsobil tu v rokoch 
1863-1866, tu pochovaný  
Ján Mazúr (1902-1972) - funkcionár revolučného robotníckeho a komunistického 
hnutia  
Eugem Medek (1905-1949) - herec- pôsobil tu v rokoch 1943-1949, tu pochovaný  
Andrej Mráz (1904-1964) - literárny kritik a historik  
Michal Mudroň (1835-1887) - publicista, právnik - tu pochovaný  
Pavol Mudroň (1835-1914) - národný pracovník - pôsobil tu v rokoch 1859-1914, 
tu pochovaný  
Jozef Nedobrý (1841-1921) - pedagóg - pôsobil tu v rokoch 1866-1875, tu pochovaný  
Karol Ondreička (1898-1961) - maliar  
Ľudo Ondrejov (1901-1962) - spisovateľ  
Viliam Pauliny-Tóth (1826-1877) - publicista, politik - pôsobil tu v rokoch 1867-1877, 
tu pochovaný  
Ambro Pietor (1843-1906) - politik - tu pochovaný  
Ondrej Plachý (1755-1810) - publicista, pedagóg  
Mária Rázusová-Martáková (1905-1964) - spisovateľka - pôsobila tu v rokoch  
1933-1961  
Vladimír Roy (1885-1936) - básnik, prekladateľ - pôsobil tu v rokoch 1934-1936, 
tu pochovaný  
Franko Víťazoslav Sasinek (1830-1914) - historik, publicista - pôsobil tu v rokoch  
1869-1875  
Pavol Socháň (1862-1941) - dramatik, etnograf - pôsobil tu v rokoch 1893-1912  
Andrej Sokolík (1849-1913) - vlastivedný pracovník  
Jozef Škultéty (1853-1948 - literárny pracovník, redaktor - pôsobil tu v rokoch  
1879-1948, tu pochovaný 
Elena Maróthy-Šoltésová (1855-1939) - spisovateľka - pôsobila tu v rokoch 1875-1939, 
tu pochovaná  
Jozef Gregor Tajovský (1874-1940) - spisovateľ, dramatik - pôsobil tu v rokoch  
1901-1904, 1912-1915  
Svetozár Huraban-Vajanský (1847-1916) - spisovateľ, kritik, redaktor- pôsobil 
tu v rokoch 1878-1916, tu pochovaný 
Ján Valašťan-Dolinský (1892-1965) - hudobný pedagóg a skladateľ- pôsobil 
tu v rokoch 1928-1965, tu pochovaný  
Arnold Weisz-Kubínčan (1898-1945) - maliar - pôsobil tu v rokoch 1934-1944  
Peter Zgúth-Vrbický (1863-1952) - básnik - pôsobil tu v rokoch 1919-1952, 
tu pochovaný  
 
Študovali: 
Ivan Gall (1885-1955) - básnik  
Juraj Janoška (1856-1930) - publicista, národný pracovník  
Pavel Kokeš-Kýčerský (1856-1933) - básnik  
Martin Kukučín (1860-1928) - spisovateľ, tu pochovaný  
Michal Považan (1913-1952) - literárny kritik  
 
Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2. časť  
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1.9.2 Cestovný ruch 
 

Ubytovacie zariadenia     
  zariadenia lôžka 
Ubytovacie zariadenia spolu 29 910 
V tom Hotely (motely)  *** až * 9 530 
         Penzióny  *** až * 5 136 
         Turistické ubytovne  ** až * 1 20 
         Chatové osady  *** až * 2 76 
         Kempingy  **** až * 1 50 
        Miesta na voľnej ploche v kempingoch  **** až *   200 
         Ostatné hromadné ubytovacie zariadenia 4 68 
         Ubytovanie v súkromí - izba, objekt, prázdnin.byt  *** až * 7 30 

 
 
1.9.3 Cezhraničná spolupráca 
 
Partnerské mestá: 
Mesto Martin vyvíja aktívnu spoluprácu aj v oblasti cezhraničnej spolupráce. 
Partnerskými mestami sú:  

- Gotha (Spolková republika Nemecko) 
- Hoogeveen (Holandské kráľovstvo) 
- Kalisz (Poľsko) 
- Jičín (Česká republika) 
- Báčsky Petrovec (Srbsko a Čierna Hora) 
- Karviná (Česká republika) 

 
 
1.9.4 Životné prostredie a priestorové plánovanie 
 

Ostatné prvky životného prostredia   
    
Verejná zeleň spolu v ha 132,00 
    Z toho parková v ha                               2,62 
Skládky komunálneho odpadu spolu 1 
Množstvo komunálneho odpadu v t 22 786,0 
    Z toho využívaný komunálny odpad v t 412,0 
              zneškodňovaný komunálny odpad v t 22 375,0 
    

 
Ochrana prírody v ŽSK 
Súvislá európska sústava chránených území NATURA 2000 
 
 
1.9.5  Lokality Natura 2000 - Chránené územia 
 
Chránené vtáčie územia 
Malá Fatra s výmeru 66 228,06 hektárov, pod správou NP Malá Fatra. Nachádza sa 
v okrese Dolný Kubín v katastrálnom území Istebné, Kraľovany, Kubínska Hoľa, 
Párnica, Revišné, Veličná, Zázrivá, Žaškov, v okrese Martin v katastrálnom území 
Bystrička, Kláštor pod Znievom, Lazany, Lipovec, Martin, Priekopa, Slovany, Sučany, 
Šútovo, Trebostovo, Trnovo, Turany, Turčianske Kľačany, Turčiansky Peter, Valča, 
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Vrícko, Vrútky, Záturčie, v okrese Námestovo v katastrálnom území Hruštín, Oravská 
Lesná, v okrese Prievidza v katastrálnom území Kľačno, v okrese Ružomberok v 
katastrálnom území Stankovany, v okrese Žilina v katastrálnom území Belá, Dolná 
Tižina, Ďurčiná, Fačkov, Horná Tižina, Kamenná Poruba, Krasňany, Kunerad, 
Nezbudská Lúčka, Poluvsie nad Rajčankou, Rajec, Rajecká Lesná, Stránske, 
Stráňavy, Strečno, Terchová, Turie, Višňové, Varín.  
Vyhlásené za  účelom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov 
európskeho významu orol skalný, sokol sťahovavý, výr skalný, žlna sivá, kuvik 
kapcavý, ďateľ bielochrbtý, ďateľ čierny, muchárik bielokrký, skaliar pestrý, rybárik 
riečny, bocian čierny, včelár lesný, sova dlhochvostá, lelek lesný, ďateľ hnedkavý, 
chriašteľ poľný, kuvik vrabčí, jariabok hôrny, strakoš sivý, prepelica poľná, žltochvost 
lesný, muchár sivý, tetrov hlucháň, tetrov hoľniak, ďateľ trojprstý a muchárik 
červenohrdlý a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania. 
 
Územia európskeho významu 
Turiec a Blatničianka s výmerou 284,16 ha, pod správou NP Veľká Fatra.Nachádza sa 
v okresoch Turčianske Teplice a Martin, v katastrálnych územiach obcí: Blatnica, 
Ďanová, Dolný Turček, Dvorec, nad Turcom, Ivančiná, Slovenské Pravno,  Abramová,  
Benice, Blážovce,  Bystrička, Dolná Štubňa,  Dubové,  Jazernica,  Kaľamenová, 
Kláštor pod Znievom, Košťany nad Turcom, Laskár,  Martin,  Príbovce, Rakovo,  
Sklené, Socovce, Valentová, Veľký Čepčín.  
 
 
1.9.5  Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany  
 
91E0* Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 

3150 
Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo 
ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 

3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov 

3260 
Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-
Batrachion 

3270 
Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. 
a Bidentition p.p. 

6210 
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité 
stanovištia Orchideaceae) 

6410 Bezkolencové lúky 

6430 
Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do 
alpínskeho stupňa 

6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 
7220* Penovcové prameniská 
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 
 
 
Druhy, ktoré sú predmetom ochrany: 
hlavátka podunajská Hucho hucho 
hlaváč bieloplutvý Cottus gobio 
kunka žltobruchá Bombina variegata 
vydra riečna Lutra lutra 
bystruška potočná Carabus variolosus 
priadkovec trnkový Eriogaster catax 
modráčik bahniskový Maculinea nausithous 
ohniváčik veľký Lycaena dispar 
spriadač kostihojový *Callimorpha quadripunctaria 
podkovár malý Rhinolophus hipposideros 
netopier obyčajný Myotis myotis 
netopier brvitý Myotis emarginatus 
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modráčik krvavcový Maculinea teleius 
korýtko riečne Unio crassus 
kolok vretenovitý Zingel streber 
šidielko Coenagrion ornatum 
klinovka hadia Ophiogomphus cecilia 
pĺž severný Cobitis taenia 
mlok hrebenatý Triturus cristatus 
V meste Martin sa vyskytujú aj chránené stromy, tzv. Memorandové lipy. Šesť líp je 
situovaných  na Memorandovom námestí, sú pod správou NP Malá Fatra. Iné osobite 
chránené časti prírody sa v meste nenachádzajú. 
 
 
1.9.7  Odpadové hospodárstvo 
 
Celkové množstvo komunálneho odpadu v meste Martin v roku 2006 bolo 23 379,7 
ton, z toho využívaného odpadu 3 835,0 ton a zneškodňovaného 19 544,7 tony. 
Separácia odpadu bola naplno rozbehnutá v odpadových komponentoch papier, sklo a 
PET fľaše. Množstvo komunálneho odpadu na 1 obyvateľa v roku 2006 bolo 396 
kg/rok. Množstvo odpadu má stúpajúcu tendenciu. Komunálny odpad sa likviduje 
skládkovaním, okrem druhov, ktoré sa separujú. Na základe zákona č. 223/2001 Z.z o 
odpadoch sa podarilo Mestu Martin do roku 2003 odstrániť podstatnú časť divokých 
skládok. V prípade potreby odvozu väčšieho množstva odpadu sú pristavované 
veľkokapacitné kontajnery. Kapacita hlavnej komunálnej skládky je však dlhodobo 
neudržateľná, a preto treba hľadať nové možnosti zneškodňovania a ukladania 
komunálneho odpadu. 
 
 
1.9.8  Územný plán  
 
V roku 1998 bol spracovaný a dňa 23.09.1999 uznesením Mestského zastupiteľstva                    
v Martine číslo 105/99 schválený Územný plán sídelného útvaru Martin, pričom jeho 
záväzné časti boli vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením mesta Martin číslo 
63/99. Tento v rámci návrhu jednotlivých funkčných plôch riešil aj nové plochy pre 
rozvoj priemyslu, ktoré v súlade s politikou Vlády SR (zákon NR SR č.175/1999 Z.z. o 
niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení 
niektorých zákonov) a mesta Martin riešia prípravu podmienok pre vstup možných 
investorov do mesta a z toho vyplývajúce vytvorenie pracovných miest v meste a jeho 
okolí. Na základe územného plánu spracoval Útvar hlavného architekta mesta Martin 
Pasportizáciu disponibilných plôch priemyslu, ktorá bola prvým krokom k podrobnejšej 
špecifikácii a príprave vytypovaných pozemkov pre možných investorov. Jednou 
z takýchto plôch je lokalita Východný priemyselný park. Východný priemyselný park sa 
nachádza v severovýchodnej časti mesta Martin, v priamej väzbe na katastrálne 
územia Vrútok a Sučian a ich priemyselné plochy (napr. ŽOS Vrútky, Sklady 
hospodárskej ústredne železníc SR v Sučanoch). Svojou polohou a rozlohou cca 
343,49 ha, z čoho pre ďalší rozvoj priemyslu je disponibilných cca 172 ha, nadobúda 
tento priemyselný park regionálny charakter. Vymedzený je zo severnej strany 
železničnou traťou č.180 Žilina - Košice, zo západnej strany železničnou traťou č.171 
Vrútky - Zvolen, z juhu vlečkovým prepojením jestvujúcich priemyselných a skladových 
plôch a z východu variantnými trasami plánovanej diaľnice D1 Martin (Dubná Skala) – 
Hubová a diaľničného privádzača. Riešením dopravného sprístupnenia sa navrhovaná 
plocha priemyselného parku rozčlenila na 8 disponibilných plôch, ktoré sú podrobnejšie 
rozpracované v jednotlivých pasportizačných listoch. 
Východný priemyselný park leží po oboch stranách cesty I/18 a v súčasnej dobe je 
sprístupnený úrovňovými križovatkami z cesty I/18 a komunikáciou cez sídlisko Košúty 
II. Toto dopravné napojenie je potrebné chápať ako dočasné, nakoľko realizáciou 
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diaľnice D1 a diaľničného privádzača budú jestvujúce úrovňové napojenia z cesty I/18 
zrušené. Konkrétne sa jedná o Sučiansku ulicu, ktorá obsluhuje severnú časť 
priemyselného parku nad cestou I/18 (plochy armády SR, ČSD nákladné nádražie, 
atď.) a prístupovú komunikáciu od Sučian, ktorá sprístupňuje areál Volkswagenu 
Slovakia a.s., Sklady hospodárskej ústredne železníc SR s jej vlečkovým systémom, 
ako aj ďalšie podniky. Taktiež napojenie časti priemyselných plôch cez sídlisko Košúty 
II je len provizórne (už v súčasnosti je tu veľká dopravná záťaž obytného územia) a už 
na napojenie firmy ECCO Slovakia a.s. bola udelená výnimka pre prvú etapu s tým, že 
pri realizácii II. etapy bude nutné riešiť sprístupnenie areálu z cesty I/18 v zmysle ÚPN-
SÚ Martin. Napojenie mesta Martin, a teda aj priemyselného parku na celoštátnu sieť 
leteckej dopravy je zaistené v Žiline, kde vznikne letisko pre medzinárodnú dopravu. V 
meste Martin sa nachádza letisko Martin - Tomčany, ktoré bude slúžiť na nepravidelnú 
vnútroštátnu a medzinárodnú dopravu v súvislosti s rozvojom podnikateľských aktivít v 
regióne. Previazanie mesta s lodnou dopravou je uvažované prostredníctvom prístavu 
v Žiline (Vážska vodná cesta), kde bude situovaný aj medzinárodný terminál 
kombinovanej dopravy. V území priemyselného parku sa nachádzajú siete technickej 
infraštruktúry – vzdušné a podzemné rozvody elektrickej energie NN 22 kV a 
transformačná stanica 110/22 kV, ktorá sa nachádza v južnej časti územia; rozvody 
plynu DN 200 VTL, DN 150 VTL a STL; rozvody pitnej vody DN 350, DN 300, DN 150; 
diaľkové optické káble. Disponibilné plochy Východného priemyselného parku ležia na 
poľnohospodárskom pôdnom fonde, ktorého BPEJ sú 0714065 a 0714062. Pre časť 
bol už vydaný Rozhodnutím č. OPPLHC- 99/01052-Š zo dňa 02.09.1999 súhlas so 
záberom PPF podľa §7 ods. 3 zákona č. 307/92 Zb. Pozemky určené na zástavbu sú 
v prevažnej miere v súkromnom vlastníctve fyzických osôb. Okrem toho sa tu 
nachádzajú pozemky vo vlastníctve Železníc SR, SPP š.p. Bratislava a mesta Martin. 
Už v súčasnej dobe sú v tomto území etablované podniky Volkswagen Slovakia, a.s., 
ECCO Slovakia, a.s., ČSD - nákladné nádražie, Pro Wood a.s., Stavebná nákladná 
doprava, Probugas a.s., Veľkosklad ovocia a zeleniny, Galimex s.r.o. a a pod. 
 
 
2 ZÁVERY VYPLÝVAJÚCE ZO SOCIO-EKONOMICKEJ ANALÝZY 

MESTA MARTIN 
 
2.1 Analýzy realizovaných opatrení 
 Analýza SWOT, kľúčové disparity, hlavné faktory rozvoja 
 
Zmyslom SWOT analýz je poskytnúť analytické údaje, ktoré sú zostavené na 
rozpracovanie akčných plánov jednotlivých kritických oblastí. Ide o analýzy, ktoré sa 
využívajú  pri tvorbe realistických plánov - t.j. naplánovanie dlhodobých zámerov 
a strednodobých cieľov a projektov. Realizácia týchto projektov by mala na jednej 
strane riešiť slabé stránky a posilňovať alebo využiť silné stránky. Na druhej strane 
maximálne využívať príležitosti, ktoré ponúka vonkajšie prostredie a tiež zabezpečiť, 
aby vonkajšie hrozby mali čo najmenší negatívny vplyv na realizáciu týchto plánov. 
 
 
2.1.1 SWOT ANALÝZA – DOPRAVA A INFRAŠTRUKTÚRA 

 
Východiskový stav: Dopravná infraštruktúra /cestná – D1 a R3, napojenie, cesty I. 
a III. triedy,  mestské komunikácie, železničná,   letecká – Tomčany, cyklotrasy/, 
Dostupnosť / MHD, prímestské spoje autobusy, vlaky/, Environmentálna 
infraštruktúra /odpady- skládka, spaľovňa Súčany, mestská kompostáreň, ČOV 
a pitná voda, ovzdušie/ 
Bytová infraštruktúra /rozvojové lokality IBV, bytové domy /elektrina, plyn, cesty, 
osvetlenie, revitalizácia sídliska Košuty/, Verejné osvetlenie, Priemyselný park 
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Silné stránky Slabé stránky 
  î  zlá bezpečnosť cestnej dopravy, 

existencia „križovatiek smrti“ (napr. na 
Podháji) 

ì  spracovaný územný plán, prípravné 
práce na tvorbe nového územného plánu 
mesta 

  

  î  vek a lokalizácia rozvodov (technická 
zastaranosť rozvodov, umiestnenie v 
cestných telesách) 

ì  vybudovaný severný dopravný obchvat 
mesta, plánované pripojenie mesta na 
diaľničnú sieť D1, pripravovaná R3  Žilina -Žiar 
nad Hronom 

  

  î  zastaranosť podzemných rozvodov 
verejného osvetlenia 

ì  dostatočná kapacita zdrojov a rozvodov 
technickej infraštruktúry (voda, kanalizácia, 
plyn, elektrická energia, teplo), spracovaný 
plán modernizácie, údržby a opráv, ale aj 
výstavby v rozvojových územiach, realizovaný 
prevádzkovateľmi sietí technickej infraštruktúry 

  

  î  chýbajúci diaľničný privádzač 
ì  prepojenosť MHD s prímestskou 
verejnou dopravou 

  

  î  kapacitne nedostatočné dopravné 
prepojenie so Žilinou 

ì  existujúca zásobovacia komunikácia vo 
východnej časti pešej zóny 

  

  î  nedostatočné cestné prepojenie 
východnej a západnej časti mesta 

ì  blízkosť a ľahká dostupnosť 
železničného uzla vo Vrútkach 

  

  î  potreba budovať nové komunikácie v 
rámci mesta (najmä v rozvojových územiach) 

ì  možnosť železničného spojenia 
východného priemyselného parku vlečkou 

  

  î  nedostatky vo fungovaní verejnej 
dopravy vrátane MHD (frekvencia spojov, 
kultúra cestovania) kultúru zlepšujú 
nízkoplodlažné autobusy 

ì  existujúce a pripravované cyklotrasy 
(Vrútky-Martin) 

  

  î  nedostatočná údržba a zlý technický 
stav ciest 

    
  î  neexistujúca autobusová stanica, zlý 

stav železničnej stanice 
    
  î  chýbajúca zásobovacia komunikácia v 

západnej časti pešej zóny 
    
  î  nedostatočné kapacity a zlá 

organizácia statickej dopravy na celom území 
mesta 

    
  î  nevybudovaná technická infraštruktúra 

v prioritných rozvojových územiach 
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Príležitosti Riziká – Ohrozenia 
    
  Þ trvanlivosť umiestnenia nových investícií 
Ý pokračujúci rastúci záujem výrobných v krajine a v konkrétnej lokalite 
zahraničných investorov o investície na Þ dopady globalizácie na niektoré odvetvia 

– 
Slovensku – tvorba nových pracovných miest presun výroby zo Slovenska ďalej na východ 
a rozšírenie trhov Þ vstup do EÚ – jednoduchší prístup 
Ý transfer know-how a výrobných postupov, na vnútorné trhy aj pre konkurenciu 
tlak na zvyšovanie konkurencieschopnosti Þ vstup do EÚ – tlak na ďalší odliv 

pracovných 
pracovnej sily síl na západ 
Ý dopyt po subdodávateľoch pre 
zahraničných 

Þ nízka atraktivita manuálnych profesií, 
ktoré 

investorov (napr. KIA) – tlak na kvalitu, budú potrebné pre automobilový priemysel 
rýchlosť, cenu – zvyšovanie Þ konkurencia výrobkov z ostatných krajín 

EÚ 
konkurencieschopnosti domácich podnikov (ochranárske tendencie EÚ) a Ázie 
Ý vznik nových pracovných miest, 
zvyšovanie 

Þ odliv peňazí miestnych obyvateľov, 
vydaných 

kúpnej sily, príležitosti pre poskytovateľov na nákup lacnejšieho tovaru v Poľsku 
služieb Þ rozvoj konkurenčných turistických 

regiónov 
Ý vstupom do EU jednoduchší prístup na 
nové 

a stredísk cestovného ruchu 

trhy Þ citlivosť odvetvia cestovného ruchu 
Ý možnosť čerpať prostriedky na ekonomické výkyvy 
zo štrukturálnych fondov EÚ Þ klientelistické opatrenia Poľska a 

Maďarska, 
Ý nové dopravné ťahy, možnosť rozšírenia podporujúce domáci cestovný ruch 
pripojení na medzinárodné siete   
Ý potenciál rozvoja cestovného ruchu,   
možnosť spoločnej propagácie na národnej   
a regionálnej úrovni   
Ý rastúci záujem o cykloturistiku - alternatíva   
k zimným športom   
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2.1.2 SWOT analýza ĽUDSKÉ ZDROJE 
 
Silné stránky: Slabé stránky: 
ì znižovanie miery nezamestnanosti î regresívny typ populácie s pomerne 

nízkym indexom vitality a nárastom 
priemerného veku 

ì vyššia vzdelanostná úroveň 
v porovnaní s republikovým priemerom 
a tradícia v oblasti vzdelávania 

î stagnácia zamestnanosti  a kvality 
v sektore služieb 

ì zavedenie systému programového – 
projektového financovania v meste 

î oslabovanie a zmena hodnôt v rodine 

ì znalosti z procesu získavania financií 
na rozvoj ľudských zdrojov 
a infraštruktúry z eurofondov 

î prehlbovanie sociálnych rozdielov 

ì záujem obyvateľov pracovať a bývať î nevyhovujúca štruktúra bytového 
fondu: 

ì poskytovanie sociálnej starostlivosti 
mestom v oblastiach napr.: 

o         nedostatok malých bytov 

o         opatrovateľská služba o         nedostatok nájomných bytov 

o         kluby dôchodcov o         nedostatok malých bytov s priestormi 
pre tvorivú činnosť napr. malé ateliéry, 
tvorivé dielne a štúdiá, atď. 

o         detské jasle î nekvalifikovaná pracovná sila ťažko 
umiestniteľná  na trhu práce 

o         atď. î pomalé budovanie vybavenosti pre 
komunitné aktivity a sociálne služby 

ì spracovaný plán sociálnych služieb v 
meste Martin 

î nepostačujúca kapacita sociálnych 
zariadení 

ì tvorba systémov sociálnych služieb 
v meste vo väzbe na komunitné 
plánovanie 

î kvalita organizácií tretieho sektora 
a ich podpora 

ì existencia Lokálneho partnerstva, 
sociálnej inklúzie 

î nevybudovaná dobrovoľnícka báza 
pre projekty so zahraničnou spoluprácou 
a vybrané oblasti záujmu 

ì diverzifikovaná ekonomika mesta î tvorivé uplatňovanie AGENDY 22 pre 
zlepšenie kvality života zdravotne 
postihnutých občanov 

ìexistencia  a možnosť transformácie 
a využitia hnedých parkov 

î neprepojenosť a nekoordinácia 
v oblasti:  î spolupráce, propagácie, 
informačného systému mesta pre 
propagáciu pozitívnych skúseností 
z rozvoja mesta 

ì špecializované vysokoškolské 
vzdelávanie priamo v meste a rozvoj 
stredného školstva 

î chýbajúce štatistické údaje pre rozvoj 
ľudských zdrojov a strategické ciele pre 
nasmerovanie vzdelávania občanov 
a tvorbu územných plánov integrovaných 
plánov rozvoja mestských častí z hľadiska 
získavania zdrojov EÚ a iných zdrojov 

ì výhodná poloha mesta pre rozvoj 
služieb a zážitkového vzdelávania 

î nedostatok zdrojov na ekonomické 
a sociálne analýzy pre rozvoj ľudských 
zdrojov a lokalít mesta 
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ì prepojenie na svetové informačné 
databázy 

î chýbajú pravidelné špecializované 
výstavy 

ì investície do informatizácie verejných 
služieb 

î nedostatočné podmienky pre 
celoživotné vzdelávanie 

ì dostupnosť informačných zdrojov pre 
neformálne vzdelávanie 

î nedostatočný počet pracovníkov pre 
organizovanie aktivít na verejných 
ihriskách a ich bežnú údržbu 

ì rastúci trend festivalov a zábavných 
podujatí 

î nízke finančné a morálne 
ohodnotenie realizátorov projektov 
a voľno-časových aktivít a vytváranie 
technických podmienok je na 
neadekvátnej úrovni 

ì započatie budovania projektov 
založených na princípe verejného a 
súkromného partnerstva 

î izolovanosť vzdelávacej sústavy od 
potreby trhu a dlhá reakcia na riešenie 
skutkového stavu 

ì rozvoj celoživotného vzdelávania 
v prospech strategických cieľov mesta 

î nedostatok resocializačných zariadení 

ì vytváranie sietí organizácií v oblasti 
vzdelávania 

î málo rozvinuté dobrovoľníctvo 

ì rozvoj terénnej sociálnej . práce 
s marginalizovanými skupinami 
obyvateľstva 

î slabá inovačná politika organizácií 
a inovačný kapitál, slabá motivácia  pre 
zavádzanie nových technológií 

ì implementácia výsledkov 
komunitného plánu do praxe 

î nedostatok solidarity medzi dospelými 
a deťmi 

ì rast záujmu o formálne a neformálne 
vzdelávanie 

î absencia alternatívnych služieb 
zamestnanosti, zamestnateľnosti 
a participácie napr. vznik sociálnych 
podnikov 

ì zlepšujúce sa využívanie 
informačných a komunikačných 
technológií pre vzdelávanie a výmenu 
informácií 

î nedostatočná prepojenosť inštitúcií 
informačno-komunikačnými technológiami 
a prepojenia databázových systémov 
v oblasti vzdelávania napr. prehľad 
expertov, vybavenosť učební, možnosti 
využívania dielní, atď. a aktuálnych 
pracovných ponúk 

ì rozvíja sa vzájomná informovanosť, 
komunikácia, spolupráca existujúcich 
subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc 
vyúsťujúca v koordinovaný prístup pri 
poskytovaní sociálnej pomoci 

  

ì príprava projektov pre rozvoj 
znalostnej ekonomiky 

  

ì existencia príkladov dobrých aktivít 
i systémov z oblasti vzdelávania 
a sociálneho rozvoja 

  

ì rozvíjajúce sa partnerstvo 
s partnerskými mestami 

  

ì zvýšenie počítačovej gramotnosti 
a možnosť pripojenia k internetu na 
vybraných verejných priestranstvách 

  

ì projekty pre aktívnu politiku práce 
s cieľom uplatnenia sa na trhu práce 
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Príležitosti: Ohrozenia: 
Ý vytváranie nových atraktívnejších 
pracovných príležitostí a ďalší pokles 
nezamestnanosti 

Þ prehlbovanie disproporcií medzi 
ponukou a dopytom na trhu práce 

Ý cieľavedomé zvyšovanie 
vzdelanostnej úrovne obyvateľstva 

Þ nedostatok kvalifikovanej pracovnej 
sily pre rozvojové projekty 

Ý postupné zvyšovanie tempa bytovej 
výstavby za účelom zvyšovania úrovne 
bývania 

Þ neefektívne riešenie problematiky 
zvyšujúcej sa rómskej populácie 

Ý reforma školstva a zdravotníctva Þ odchod ľudí s vyšším vzdelaním do 
hospodársky rozvinutejších regiónov 
alebo do ekonomicky silnejších krajín 

Ý budovanie partnerstiev (mesto, VÚC, 
firmy, vzdelávacie inštitúcie a školstvo) 

Þ starnutie obyvateľstva 

Ý zintenzívnenie cielenej spolupráce 
mesta s tretím sektorom, mienkotvornými 
organizáciami a podnikmi 

Þ rast sociálnopatologických javov 

Ý zlepšenie spolupráce 
a informovanosti samosprávy, 
podnikateľov, tretieho sektora 

Þ nezáujem občanov o dianie v meste, 
vzdelávanie 

Ý príprava občanov pre prácu v treťom 
sektore 

Þ nie je vytvorená kapacita, partnerstvo, 
pripravenosť mesta a obyvateľstva na 
prípravu a realizáciu veľkých rozvojových 
projektov financovaných EÚ alebo z iných 
zdrojov 

Ý budovanie infraštruktúry pre služby 
osobám so zníženou schopnosťou 
pohybu alebo orientácie 

Þ nedostatočná flexibilita občanov na 
požiadavky pracovného trhu 

Ý príprava pracovníkov, partnerov 
a vybraných skupín obyvateľov na 
ekonomiku založenú na znalostiach 

Þ nedostatočné finančné pokrytie 
sociálnych služieb 

Ý vytváranie, rozvíjanie nových profesií 
pre oblasť strategického riadenia, 
projektových zámerov, 

Þ menšia pozornosť a orientácia obsahu 
vzdelávania na rozvoj kľúčových 
kompetencií ako predpokladu 
a adaptability pracovnej sily 

Ý historické zázemie mesta Þ nedostatočné uznávanie princípu 
partnerstva pri tvorbe projektov 
financovaných z EÚ 

Ý spolupráca s partnerskými mestami Þ nedostatočné materiálne 
zabezpečenie a podpora talentovanej 
mládeže v jednotlivých druhoch športu 

Ý podpora a využívanie potenciálu 
mimovládnych organizácií, stabilizácia 
podmienok pre podporu a rozvoj 
nezávislých aktivít  pre rozvoj kreativity 

Þ nedostatok finančných prostriedkov na 
výstavbu a údržbu športovo-rekreačných 
objektov 

Ý prepojenie programov, vzdelávacích 
aktivít s výchovno-vzdelávacím procesom 
v školstve a ďalšími vzdelávacími 
inštitúciami v oblasti vzdelávania 
verejnosti 

  

Ý posilnenie pedagogického zboru 
o externých odborníkov 
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Ý vznik profesionálnych združení a ich 
zapájanie sa do plnenia rozvojových 
stratégií mesta 

  

Ý stanovenie vízie vzdelávania 
a vzdelávajúceho mesta pre rozvoj 
znalostnej spoločnosti 

  

Ý rozvoj sociálneho podnikania   
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2.1.3 SWOT analýza CESTOVNÝ RUCH 
 

Silné stránky Slabé stránky 
    
prírodné prostredie       dostupnosť a doprava  
ì dobrá geografická poloha î problematická úžina Strečno- Martin 
ì územie so zachovalým prírodným 
prostredím ( Turčianska záhradka, rieka 
Turiec, pohorie Malá Fatra ) 

î 3 horské prechody 

ì minerálny prameň FATRA î železničná stanica Martin 
(medzinárodné rýchliky v obmedzenom 
počte ) 

ì turistické chodníky, Náučný chodník 
Lesopark Martin-Stráne 

î autobusová zástavka diaľkových liniek 
nie je prepojená s autobusovým 
nástupišťom a železničnou stanicou 

ì priemerný počet dní so snehovou 
prikrývkou  178 na Martinských holiach 

î organizácia dopravy 

  î navigačný a informačný systém 
kultúrne prostredie   
ì Centrum múzejníctva na Slovensku ( 
SNM + 8 múzeí ) – 58 tis.návštevníkov 
ročne 

prírodné prostredie  

ì Múzeum slovenskej dediny – 
najväčšie na Slovensku 

î málo využitý potenciál rieky Turiec 

ì sídlo prvého slovenského gymnázia î udržiavanie cyklotrás a turistických 
trás   

ì literárne a výtvarno-umelecké 
dedičstvo 

  

ì Národný cintorín Infraštruktúra CR 
ì Matica slovenská î nedostatočné označenie pamiatok 

a inštitúcií 
ì sakrálne pamiatky – Kostol 
Sv.Martina z 13.stor. 

î chýbajúce verejné sociálne zariadenia 

ì Kaštieľ Záturčie î chýba úschovňa batožiny v meste 
ì Mestská pamiatková zóna a kultúrne 
pamiatky 

î chýbajú tematické trasy 

ì Slovenská národná knižnica î chýba medzinárodné turistické 
značenie ( hnedé) 

ì Turčianska galéria î slabá propagácia podujatí mimo 
regiónu 

ì Slovenské komorné divadlo î málo ubytovacích zariadení v ponuke 
CK a informačných portálov 

ì tradícia kníhtlače î nízke využitie lôžok ( 21,5 % ) 
  î trend poklesu návštevnosti od r.2001 
podujatia 2/3 návštevníkov tvorí domáca klientela 
ì Scénická žatva – tradícia 
ochotníckeho divadla 

kvalifikovaná pracovná sila 

ì Festival Dotyky a spojenia î slabá znalosť cudzích jazykov 
u personálu v službách CR 

ì Bienále fantázie   
ì MARTICO CUP   inštitucionálny rámec 
ì Dni mesta Martin î nespolupráca 
ì Martinský bicyklový deň î chýba koordinátor (potreba 
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regionálneho koordinátora) 
ì medzinárodné výstavy organizované 
SNM a Maticou slovenskou 

î ZCRMF neaktívne 

ì kongresy organizované Jesseniovou 
lekárskou fakultou UK 

î neexistujú strategické dokumenty na 
regionálnej a lokálnej úrovni 

  î nízke čerpanie prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov EU 

infraštruktúra  CR   
ì najviac ubytovacích zariadení  
a služieb CR v rámci regiónu 

produkty 

ì heliport Martin î chýba celoročný produkt  a tematické 
produkty 

ì obchodné a nákupné centrá î chýbajú animačné aktivity 
  î nosné produkty nie sú prepojené 

s okolitými službami 
inštitucionálny rámec î nesystematicky sa buduje mestský 

a kultúrny turizmus 
ì Turisticko-informačná kancelária 
mesta MARTIN ( člen AICES ) 

  

ì Združenie cestovného ruchu Malá 
Fatra 

marketing   

ì RRAT a RPIC       î chýba portál on-line rezervácií 
ì partnerské mestá î chýbajúca značka, imidž 
  î neexistuje marketingový plán 
produkty   
ì existujúce produkty – Lyžovačka 
Martinské hole 

  

ì  Podujatia MSD,   
ì    Skipas Turiec,                                          
ì Športové agentúry   

  

    
marketing :   
ì  kandidatúra mesta na EMK   
ì  blízkosť trhov ČR, PR   

Príležitosti Riziká – Ohrozenia 
Ý osobitná príležitosť: vybudovanie 
diaľničného tunela VIŠŇOVÉ 

Þ nekoordinovaný a nekoncepčný rozvoj 
CR v regióne 

Ý podujatia smerované na prezentáciu 
partnerských miest – Partnerské dni 

Þ nevybudovaná diaľnica a diaľničný 
tunel VIŠŇOVÉ 

Ý využitie potenciálu rieky a okolia pre 
športovorekreačné aktivity 
(cyklotrasy,splav) 

Þ neexistujúci zákon o združeniach 

Ý využitie potenciálu prírodného 
prostredia pre adrenalínové športy ( 
zjazd na bicykloch) 

Þ neexistujúci marketing na regionálnej 
úrovni 

Ý zavedenie investičných stimulov aj 
na investičné projekty v CR 

Þ nevyužitý potenciál CR 

Ý nové dopravné ťahy – možnosť 
prepojenia do medzinárodnej siete 

Þ 51 % kofinancovanie pre MSP pre 
projekty zo ŠF pri neexistencii 
alternatívnych nástrojov 

( diaľnica ZA-KE, rýchlostná komunikácia 
sever-juh ) 

Þ nespolupráca  inštitúcií zodpovedných 
za rozvoj CR 

Ý štrukturálne fondy EÚ 2007-13 
podporujúce „ komplexné projekty CR“ 

Þ odliv mladých kvalifikovaných 
pracovných síl 
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Ý dobudovanie  letiska Žilina-Hričov Þ citlivosť odvetvia na ekonomické 
zmeny 

Ý jednotný portál CR na Slovensku 
www.slovakiatravel.com 

Þ rozvoj konkurenčných turistických 
regiónov 

Ý potenciál rozvoja CR   
Ý rastúci záujem o aktívny cestovný 
ruch a zážitok 

  

Ý mestský CR – jedna z preferovaných 
foriem CR na Slovensku 

  

Ý rast významu regiónov na trhu CR   
Ý podpora inovácií v CR   
Ý rast významu autentického prostredia   
Ý zavedenie EURO a vplyv na nové 
príjazdové trhy 
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2.1.4 SWOT ANALÝZA  ŠPORT 
 

Silné stránky Slabé stránky 
ì Existencia plánu a dokumentácie na 
výstavbu nového atletického športového 
areálu 

î  Chýbajúci zákon o športe 

ì Existujúce mestské športové areály 
sú  v dobrých lokalitách v primeranom 
stave 

î Nedostatočný systém financovania 
športu 

ì Vybudovaná základná sieť 
cyklochodníkov v meste s napojením na 
regionálne cykloturistické trasy 

î Chýba centrálny športovo 
a všestranne využiteľný stánok 
(multifunkčný) 

ì Vhodné terénne podmienky na rozvoj 
rekreačného športu v intraviláne a 
extraviláne 

î Nevyriešené vlastnícke vzťahy na 
veľkom štadióne 

ì Vytvorená organizácia pre správu 
mestských športovísk 

î Vysoká finančná nákladovosť do 
prevádzky zimného štadióna 

ì Existencia klubov, spolkov 
a organizácií v oblasti športu 

î Chýbajúca stratégia rozvoja športu po 
koncepčnej stránke 

  î Slabšie možnosti aktívnej rekreácie 
pri vode (chýba aqua park, príp. kvalitné 
kúpalisko v meste) 

  î Športová negramotnosť detí súvisiaca 
so stavom ihrísk na sídliskách 

  î Generačná netolerancia pre športové 
aktivity najmä na sídliskách 

  î Nedostatok kvalitných športových 
kapacít (tréneri, vedúci, manažéri) 
a financií na honoráre 

Príležitosti Riziká – Ohrozenia 
Ý Vytvorenie a rešpektovanie dlhodobej 
koncepcie športu na území mesta Martin 

  

Ý Rozvoj športovísk + spracovanie 
plánu opráv a revitalizácií 

Þ Nedostatočná motivácia mladých ľudí 
k športu 

Ý Obnova medziblokových športovísk 
a menších ihrísk na sídliskách 

Þ Nedostatok financií z mestského 
rozpočtu na oblasť športu 

Ý Využívanie viaczdrojového 
financovania pre oblasť športu v meste 
(fondy EÚ, nadačné zdroje, MŠ SR, 
súkromné zdroje) 

Þ Športové areály nemajú 
majiteľa/správcu, ktorý sa o ne adekvátne 
postará 

Ý Zapojenie miestnych obyvateľov 
a žiakov do aktivizácie športu v školských 
areáloch 

Þ Nesprávne nastavený systém 
spravovania a financovania školských 
areálov 

Ý Presadzovanie športu do škôl 
z hľadiska exist. nového šk. zákona 
s plat. od 1.9.08 

Þ Nezáujem o športovú všestrannosť 

Ý Návrh na zavedenie poplatkov na 
športoviskách – samofinancovanie 

Šport v školách sa prestal hodnotiť, je to 
v súčasnosti výrazný nedostatok 

Ý Inštalácia kamerového systému na 
verejných športoviskách 

Þ Slabšia propagácia mestských 
športovísk 

Ý Dobré personálne obsadenie = lepšia 
motivácia 

  

Ý Vytváranie „sídliskových tímov“ ku 
konkrétnym športoviskám 
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2.1.5 SWOT ANALÝZA KULTÚRA 
 

Silné stránky Slabé stránky 
ì historický potenciál î nesystémovosť v riadení kultúrnych 

inštitúcií, viackoľajnosť v kultúre 
ì ľudský potenciál î nevyužité objekty 
ì profesionálne zázemie 
v divadelníctve 

î nedostavané Komorné divadlo 

ì jasná vízia smerovania î priemerná informovanosť 
ì výhodná geografická poloha mesta î nedostatočná komunikácia medzi 

predstaviteľmi kultúrnych inštitúcií 
ì historické budovy î nedostatočné financovanie kultúry 
  î nedostatočne využitý potenciál 

kultúrnych inštitúcií na území mesta 
  î nedostatok informačných materiálov 
  î nenapojenosť kultúry na okolité obce 
  î chýba vlastná špecializovaná kultúrna 

budova – Dom kultúry 
  î viaczdrojové financovanie kultúry 
  î neexistencia kultúrnej politiky 

Príležitosti Riziká – Ohrozenia 
Ý zapojenie sa do čerpania 
nenávratných finančných dotácii z fondov 
EÚ 

Þ neschválenie projektu Európske 
hlavné mesto kultúry 

Ý medzinárodná kultúrna spolupráca Þ politické vplyvy 
Ý rozvoj miestnej spolupráce Þ nenaplnenie zákona o Martine ako 

Centre národnej kultúry Slovákov 
Ý vznik veľkých kultúrnych podujatí 
celonárodného a európskeho charakteru 

Þ nedostatok finančných zdrojov 

Ý aktívne zapojenie sa mesta Martin do 
spoluorganizovania podujatí iných 
organizácií 

Þ vandalizmus, ničenie informačných 
tabúľ 

Ý ambícia mesta Martin stať sa 
koordinátorom kultúrnych aktivít v meste 

  

Ý prostredníctvom kultúry skvalitniť 
život obyvateľov 

  

Ý prepojenosť kultúry a cestovného 
ruchu 
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3 ZÁVERY VYPLÝVAJÚCE ZO SOCIALNO-EKONOMICKEJ ANALÝZY 
 
 
3.1 KĽÚČOVÉ DISPARITY, HLAVNÉ FAKTORY ROZVOJA 

 
3.3.1 Infraštruktúra a regionálna dostupnosť 
 
Faktory rozvoja 
 

Indikátor 
 

Kľúčové disparity 
 

Indikátor 
 

Strategická 
geografická poloha, 
multimodálna 
dopravná križovatka 
Európskej úrovne a 
významu, 
prebiehajúce a 
plánované 
rekonštrukčné a 
modernizačné 
práce zvyšujú kvalitu 
a 
priepustnosť 
dopravnej 
infraštruktúry 
 

• km nových diaľnic 
• km rekonštr.  
• železničných trati 
• km rekonštr. Ciest 
• priepustnosť 
 

Zvyšujúca sa 
dopravná 
zaťaženosť cestných 
komunikácií 
spojená so 
spomalením 
dobudovania 
diaľničného 
prepojenia BA-ZA-
KE, 
cezhraničných 
prepojení, zlým 
technickým stavom 
ciest a slabou 
diverzifikáciou 
dopravy 
 

• zaťaženosť 
komunikácií, 
výkonnosť cestnej 
siete, 
• objem investícií na 
rekonštrukciu a 
údržbu 
 

• Dobudované 
cesty celoštátneho 
významu 
• Dobudované 
cesty regionálneho 
významu 
• Dobudované 
cesty miestneho 
• Významu 
• Rekonštruované 
a homogenizované 
cestné komunikácie 
• Rekonštruované 
a modernizované 
železničné trate 
• Vybudované 
komunikácie pre 
chodcov a cyklistov 
 

• km ciest 
celoštátneho 
významu a % podielu 
novovybudovaných a 
rekonštruovaných 
ciest  
• km ciest 
regionálneho 
významu a % podielu 
novovybudovaných a 
rekonštruovaných 
ciest 
• km ciest miestneho 
významu a % podielu 
novovybudovaných a 
rekonštruovaných 
ciest 
• km 
rekonštruovaných 
ciest, % podiel 
homogenizovaných 
cestných komunikácií 
• km rekonštr. 
železničných tratí 
• km vybudovaných 
komunikácií 
 

Nezmenený počet 
škôl a 
zanedbaná školská 
infraštruktúra, 
pri znižujúcom sa 
stave žiakov 
 

•  počet školských 
budov 
• pomer budov v 
nevyhovujúcom 
technickom 
stave 
 

• moderný strojový 
park mestskej, 
prímestskej dopravy 
• moderný strojový 
park železničnej 
dopravy 

• štruktúra strojového 
parku z vekového 
hľadiska 
• % podiel  
modernizovaného 
servisného strojového 

Nízka efektívnosť a 
kvalita 
zdravotníckych a 
sociálnych 
zariadení vo vzťahu k 
potrebám 

podiel budov v 
nevyhovujúcom 
technickom 
stave na celkovom 
počte 
budov 



 

 47

• moderný servisný 
systém strojového 
parku 
• vhodné technické 
vybavenie údržby 
komunikácií 
• dobudované 
nástupištia 
hromadnej dopravy 
 

parku a vybavenia 
údržby komunikácií 
• počet 
zrekonštruovaných a 
vybudovaných 
nástupíšť hromadnej 
dopravy 
• pokles počtu 
dopravných nehôd 
 

kraja 
 

 

Zvýšená citlivosť 
verejnosti 
k tvorbe a ochrane 
územia 
 

• znižujúci sa počet 
negatívnych 
zásahov do územia 
 počet ekologických 
havárií 
 

• Konflikt medzi 
chránenými 
oblasťami a rozvojom 
podnikania 
• Nevyvážené 
využívanie objektov 
občianskej 
vybavenosti a služieb 
• Nevyhovujúci 
technický stav 
objektov občianskej 
vybavenosti a služieb 
 

• zavedená jasná 
legislatíva 
vymedzujúca 
možnosti 
hospodárskeho 
využitia chránených 
oblastí 
• suma konfliktov  
• počty využívaných 
objektov 
 

Fungujúci systém 
odpadového 
hospodárstva 
 

• počet skládok 
• počet nelegálnych 
skládok 
• % separovaného 
odpadu 
• produkcia odpadu 
na 1 obyvateľa 
• druhotné 
spracovanie odpadu 
 

Nekomplexná 
infraštruktúra 
stredísk CR 
• Nedobudovaná 
komunikačná a 
informačná 
infraštruktúra  
• Nedostatok bytov v 
zodpovedajúcej 
štruktúre 
obyvateľstva 
 

• počty voľných 
objektov 
• pokrytie územia 
• počty bytov 
• kvalita a úroveň 
 

 
  
3.3.2 Hlavné faktory rozvoja a kľúčové disparity (vrátane indikátorov) 

Poznatková ekonomika 
 
Faktory rozvoja 
 

Indikátor 
 

Kľúčové disparity 
 

Indikátor 
 

Informatizácia spoločnosti 
 

Informatizácia spoločnosti 
 

• penetrácia 
internetu v 
domácnostiach, 
stimulovanie dopytu 
po širokopásmovom 
• internete 
• informatizácia 
u jednotlivých 
segmentov 
obyvateľstva a 
podnikateľských 
subjektov 
• využitie všetkých 
podporných 
mechanizmov pre 

• výdavky na info-
komunikačné 
technológie ako % 
z HDP 
• výdavky na info-
komunikačné 
technológie – EUR na 
obyvateľa 
• počet podnikov 
pripojených na 
internet v % 
• počet podnikov 
pripojených na 
internet cez 
vysokorýchlostnú 

•  nízky počet novo 
vytváraných miest pre 
menej kvalifikovaných 
zamestnancov 
• nedostatočný podiel 
e-commerce na 
tržbách podnikov 
• nízky podiel hi-tech 
produktov na exporte 
firiem v porovnanís 
úrovňou EÚ 
• obsahová náplň 
využívania IK 
technológií 
• horšia pripojiteľnosť 

• počet novo 
vytváraných miest 
pre menej 
kvalifikovaných 
zamestnancov  
• podiel e-commerce 
na tržbách podnikov 
• podiel hi-tech 
produktov na 
• exporte firiem 
v porovnaní s 
úrovňou EÚ 
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informatizáciu 
spoločnosti 
(národných i 
európskych) 
• dopyt po internete 
vytváraním jeho 
užitočného obsahu 
• elektronizácia 
verejnej správy na 
regionálnej a 
miestnej úrovni 
 

linku 
• podiel e-commerce 
na tržbách podnikov v 
% 
• počet domácností 
pripojených na 
internet 
• počet domácností 
pripojených na 
internet cez 
vysokorýchlostnú 
linku 
• on-line dostupnosť 
20 základných služieb 
e-govermentu v % 
• digitálna gramotnosť 
(v bodoch) 
• high – tech exporty, 
t. j. podielhigh – tech 
výrobkov na 
celkovom objeme 
exportu 
 

na internet mimo 
miest 
 

Podpora konkurencie schopnosti 
podnikov a služieb prostredníctvom 
inovácií 

Podpora konkurencie schopnosti podnikov 
a služieb prostredníctvom inovácií 
 

- pripravenosť 
malých a stredných 
podnikov na 
pôsobenie v rámci 
jednotného 
vnútorného trhu 
- aktivity zamerané 
na inováciu 
a modernizáciu 
technologického 
vybavenia podnikov 
- podania 
individuálnych, 
veľkých 
národných projektov 
- účasť slovenských 
podnikateľov 
na veľtrhoch a 
výstavách v SR 
a v zahraničí 
- inovačné centrá, t.j. 
vedecko – 
technologické parky, 
technologické 
centrá, inkubátory 
- klastre a siete 
 efektívne modely 
prepojenia s 
domácimi a 
zahraničnými 
inštitúciami VaV 
- inovovanie 
systémových 
pravidiel 

- výška podnikových 
investícií do 
nových technológií a 
inovácií – 
hrubý fixný kapitál 
súkromného 
sektora ako percento 
HDP 
- hodinová 
produktivita práce 
v HDP-PKS (parita 
kúpnej sily) 
na odpracovanú 
hodinu 
- integrácia trhu – 
intenzita 
priamych 
zahraničných 
investícií = priemerná 
hodnota 
prílevu a odlevu PZI 
ako podiel 
HDP vynásobené 100 
 

zaostávanie značnej 
časti priemyselných 
podnikov, 
predovšetkým malých 
a stredných podnikov 
za vyspelými štátmi 
v úrovni výrobných 
zariadení 
a využívaných 
technológiách 
- absencia inovačných 
stratégii podnikov 
regiónu 
- nízky počet 
kvalifikovaných 
zamestnancov pre 
oblasť inovácií 
(inovácie sú prevažne 
náplňou riadiacich 
zamestnancov) 
- nedostatočný 
odmeňovací 
systém pre inovačné 
myšlienky  
- nízka úroveň 
výdavkov na 
inovácie 
- nízka úroveň 
čerpania finančnej 
podpory pre podporu 
inovácií 
z fondov EÚ 
- nedostatočný počet 
podaní 

- výška podnikových 
investícií do nových 
technológií a inovácií 
– hrubý fixný kapitál 
súkromného sektora 
ako percento HDP 
-  počet podnikov, 
ktoré majú 
vypracovanú 
inovačnú stratégiu 
- počet 
jvalifikovaných 
zamestnancov pre 
oblasť inovácií 
- výška výdavkov na 
inovácie 
- výška čerpania 
finančnej 
podpory pre podporu 
inovácií 
z fondov EÚ 
- počet podaní 
podnikov 
v oblasti práv 
duševného 
vlastníctva 
- zavedenie 
predmetov na ZŠ 
a SŠ so zameraním 
na inovácie 
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pre transfér 
technológií 
a poznatkov 
- tvorba 
a prevádzkovanie 
regionálneho 
informačného 
portálu 
- vznik a efektívne 
fungovanie 
regionálneho 
inovačného fondu  
- budovanie 
systémov 
manažérstva kvality 
v podnikoch v 
regióne 
- energetická 
efektívnosť na 
strane 
výroby aj spotreby 
- podnikateľské 
aktivity v cestovnom 
ruchu v regióne 
 

podnikov v oblasti 
práv 
duševného vlastníctva 
- pripravenosť malých 
a stredných podnikov 
na pôsobenie v rámci 
jednotného 
vnútorného trhu 
- výchova k inováciám 
a podnikateľstvu už na 
základných a 
stredných školách 
 

Výskum a vývoj 
 

Výskum a vývoj 
 

- obnova a 
budovanie 
infraštruktúry VaV 
- siete excelentných 
pracovísk VaV ako 
pilierov rozvoja 
regiónu 
- transfér technológií 
a poznatkov 
získaných VaV do 
podnikateľskej praxe 
- angažovanosť 
univerzít a VaV 
inštitúcií pre transfer 
poznatkov do 
podnikateľského 
prostredia 
 

- výdavky na výskum 
a vývoj zo zdrojov 
podniku– výdavky na 
výskum a vývoj ako 
podiel na HDP 
- výdavky na výskum 
a vývoj financovaný 
vládnym sektorom 
– výška investícií na 
informačné 
technológie ako 
percento z HDP 
- výška investícií 
rizikového kapitálu – 
podiel na HDP 
- výška výdavkov na 
ľudské zdroje – 
verejné výdavky na 
vzdelávanie spolu 
ako podiel na HDP- 
počet patentov 
udelených 
patentovým úradom 
na 1000 obyvateľov 
- finančný objem 
kontraktov medzi 
univerzitami a VaV 
inštitúciami a 
podnikateľským 
prostredím 
 

- fragmentácia a 
nekoordinovanosť 
pracovísk VaV 
- nízky počet podaní v 
oblasti 
patentov a vynálezov 
- poddimenzovanie 
inštitúcií VaV 
z hľadiska objemu 
finančných 
prostriedkov na 
výskum a vývoj 
(v poslednom období 
majú 
dokonca klesajúcu 
tendenciu) 
- nedostatočná 
technická 
infraštruktúra VaV 
- obmedzený prístup k 
využívaniu 
technickej 
infraštruktúry VaV 
 

- počet podaní v 
oblasti 
patentov a vynálezov 
- objem finančných 
prostriedkov na 
výskum a vývoj 
- výška investícií do 
technickej 
infraštruktúry VaV 
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3.3.3 Hlavné faktory rozvoja a kľúčové disparity (vrátane indikátorov)  
Ľudské zdroje  

 
 
Faktory rozvoja 
 

Indikátor 
 

Kľúčové disparity 
 

Indikátor 
 

V OBLASTI ZAMESTNANOSTI 
 

V OBLASTI ZAMESTNANOSTI 
 

komplexné pokrytie 
kraja službami 
zamestnanosti 
 

- dostupnosť služieb 
pre všetkých 
obyvateľov v kraji 
 

vysoká 
nezamestnanosť 
pracovnej 
sily s nízkym stupňom 
vzdelania na 
celkovom počte 
nezamestnaných 
 

- podiel 
nezamestnaných s 
nízkym 
stupňom vzdelania na 
celkovom 
počte 
nezamestnaných 
 

kvalita vzdelania 
pracovnej sily 
 

- počet absolventov 
stredných škôl 
- počet absolventov 
VS 
- počet frekventantov 
celoživotného 
vzdelávania a ich 
uplatniteľnosť na 
trhu práce 
 

podiel dlhodobo 
nezamestnaných na 
celkovej 
nezamestnanosti 
 

podiel dlhodobo 
nezamestnaných na 
celkovom počte 
nezamestnaných 
 

spolupráca so 
sociálnymi 
a regionálnymi 
partnermi pri 
rozvíjaní miestnej 
zamestnanosti 
 

- počet partnerstiev a 
projektov na 
podporu zamestnania 
sa a samo 
zamestnania 
 

odchod za prácou do 
zahraničia 
 

 

Zvýšenie 
zamestnanosti 
 

- miera 
zamestnanosti 
 

  

V OBLASTI VZDELÁVANIA 
 

V OBLASTI VZDELÁVANIA 
 

kvalitná sieť MŠ, ZŠ, 
SŠ, VŠ 
 

dostupnosť a kvalita 
vzdelávania 
a uplatniteľnosť 
absolventov na 
trhu práce 
 

nedostatočná 
previazanosť medzi 
vzdelávaním a 
potrebou trhu 
 

 

využívanie IKT 
 

vybavenie škôl 
informačnými 
a komunikačnými 
technológiami 
a ich využívanie pri 
vzdelávaní 
 

nespolupráca medzi 
školou, verejnou 
správou a súkromným 
sektorom 
 

 

záujem o 
vzdelávanie 
a rekvalifikáciu 
 

počet účastníkov a 
ich uplatnenie 
 

tradičná škola, iba 
pomaly sa 
meniaca na tvorivú a 
podnetnú 
 

 

záujem o 
celoživotné 
vzdelávanie 
 

počet účastníkov a 
ich uplatnenie 
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V OBLATI RODINY 
 

V OBLATI RODINY 
 

stúpajúci záujem o 
rodinu a jej 
tradičné miesto v 
spoločnosti 
 

počet a kvalita 
opatrení 
pôsobiacich na 
kvalitu rodinného 
života 
 

slabá podpora 
začínajúcich rodín 
 

počet 
 

  odchod mladých ľudí 
do zahraničia 
 

počet 
 

V OBLASTI SOCIÁLNEJ INKLÚZIE 
 

V OBLASTI SOCIÁLNEJ INKLÚZIE 
 

Rozvoj poradenstva, 
prevencie 
a terénnych služieb 
 

dostupnosť služieb 
pre 
všetkých obyvateľov 
kraja vo 
všetkých regiónoch 
 

nedostatok sociálnych 
pracovníkov 
na lokálnej úrovni 
 

počet sociálnych 
pracovníkov na 
lokálnej úrovni 
 

Inklúzia do bežných 
existujúcich 
zdrojov /školy, 
pracovné miesta, 
bývanie,... / 
 

počet nových 
príležitostí pre 
ľudí ohrozených 
vylúčením a ich 
začlenenie do 
bežných miest 
v komunite. 
 

nízka motivácia pre 
transformáciu 
v sociálnej oblasti / 
začleňovanie, 
rodová rovnosť, 
antidiskriminačné 
opatrenia – realizácia 
v praxi / 
 

 

Podiel neziskových 
organizácií 
v oblasti prevencie, 
poradenstva, soc. 
služieb 
 

počet a výška 
príspevku pre 
neziskové 
organizácie. 
pôsobiace v oblasti 
prevencie, 
poradenstva a soc. 
služieb 
 

finančne náročné 
služby 
s celoročným 
pobytom 
 

 

 
V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA 
 

 
V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA 
 

Efektívnosť 
systému 
zdravotníctva, 
zavedenie 
procesov a 
nástrojov pre 
ekonomické 
zefektívnenie 
prevádzky 
poskytovateľov ZS 
 

počet zavedených 
efektívnych 
systémov kvality 
počet zavedených 
systémov 
vzdelávania a 
manažérskej 
prípravy riadiacich 
pracovníkov 
 

neefektívne 
využívanie lôžkových 
zdravotníckych 
zariadení, 
ambulantných 
zariadení v 
nadväznosti na 
legislatívne zmeny 
 

 

Zavedenie procesov 
a nástrojov 
pre ekonomické 
zefektívnenie 
prevádzky 
poskytovateľov ZS 
Včasný prístup k 
adekvátnym 
informáciám 

počet technicky 
zhodnotených 
zdravotníckych 
zariadení 
s moderným 
informačným 
systémom 
% užívateľov 
zariadení 

nedostatočná 
efektívnosť 
systému 
zdravotníctva , 
nevyhovujúca 
štruktúra 
pracovníkov v sektore 
zdravotníctva 
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potrebným pre 
rozhodovanie 
subjektov na 
národnej, 
regionálnej a 
lokálnej 
úrovniach 
 

zdravotnej 
infraštruktúry 
poskytujúcich 
kvalitnejšie alebo 
nové služby 
 

Zabezpečenie 
dostupnosť a 
rovnomerné 
rozloženie 
poskytovania 
zdravotnej 
starostlivosti, 
zabezpečiť 
maximálnu možnú 
kvalitu 
poskytovania 
zdravotnej 
starostlivosti 
na úrovni finančných 
možností 
samosprávneho 
kraja a SR 
 

počet nových, 
kvalitnejších 
služieb 
 

nevyhovujúca 
štruktúra 
poskytovateľov, 
nevyhovujúca 
štruktúra 
pracovníkov v sektore 
zdravotníctva 
nedostatok adresných 
programov 
podpory zdravia 
 

 

 
 
3.3.4 Hlavné faktory rozvoja a kľúčové disparity (vrátane indikátorov) 

Konkurencieschopnosť regiónov 
 
Faktory rozvoja 
 

Kľúčové disparity 
 

Mesto Martin a okolie  patrí z historického 
ako aj urbanistického hľadiska k ťažiskám 
osídlenia prvej a druhej úrovne a zároveň 
predstavujú rozvojové osi prvého stupňa, 
výhodná strategická geografická poloha.  

Pretrvávajúci rozdielny pohľad na rozvoj mesta 
Martin z hľadiska sektorov či 
záujmových skupín (poľnohospodárstvo – 
priemysel, pôdohospodárstvo 
– ochrana prírody, cestovný ruch – ochrana 
prírody a pod.) 

Vysoký prírodný a kultúrno-historický 
potenciál regiónu, krajinný ráz 
 

Slabá konkurencieschopnosť služieb CR v 
kontexte Európy a sveta. 
 

Využívanie štrukturálnej politiky EÚ 
 

- Slabá spolupráca aktérov regionálneho 
rozvoja 
- Transformačné problémy ako 
infraštrukturálne problémy, odliv sociálneho a 
kultúrneho kapitálu, nezamestnanosť, socio-
ekonomické problémy a pod.  
 

Dynamický trend rozvoja CR v regióne. 
Najvyššiu výkonnosť predstavuje 
využitie zimných športov a horskej 
turistiky. 

Slabá spolupráca pri tvorbe a využívaní imidžu 
územia, nevýrazná 
propagácia a slabnúci vzťah ľudí v krajine 
 

Mesto Martin predstavuje v rámci regiónu 
centrum s najvyššou výkonnosťou priemyslu, 
najvyššou dynamikou ekonomiky a 
najvyšším podielom zahraničných 
investícií a zároveň majú vysoký inovačný 
potenciál. 

Slabé využitie prírodného a kultúrno-
historického potenciálu celého 
Regiónu. 
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ZÁVER 
 
 
Určenie kľúčových disparít a hlavných faktorov rozvoja - Na základe analýzy 
ekonomického rozvoja mesta Martin je možné konštatovať zaostávanie voči väčšine 
ostatných regiónov Slovenska. V prvom rade nie je dostatočne rozvinutá dopravná 
infraštruktúra v rámci kraja, konkrétne napojenie na Žilinu – nedokončený tunel Dubná 
Skala-Višňové a rýchlostná cesta R3 Banská Bystrica – Turčianske Teplice, ktorá by 
bola potrebná pre ďalší hospodársky rozvoj a pritiahnutie významnejších zahraničných 
investorov. Domáce zdroje sú nepostačujúce pre väčšie priemyselné investície. 
Nedostatočne sú využité existujúce zdroje nerastných surovín. Stav drevospracujúceho 
priemyslu nezodpovedá potenciálu, ktorý poskytuje výskyt drevnej suroviny v tomto 
kraji. Vedecko-výskumný potenciál je slabo rozvinutý vzhľadom na svoj potenciál, 
možnosti a výzvy súčasnosti. Mesto Martin má predpoklady na rast  a rozvoj  výroby s 
vysokou pridanou hodnotou aj v oblasti obnoviteľných zdrojov výroby energie.  Celkovo 
je nízke využitie technického potenciálu obnoviteľných energetických zdrojov. Mesto 
Martin nedostatočne využíva existujúci potenciál aj v oblasti cestovného ruchu. Nízka 
kvalita služieb, nízka úroveň partnerstva subjektov v cestovnom ruchu a infraštruktúry 
cestovného ruchu len zhoršujú daný stav. 
K silným stránkam tohto regiónu a mesta Martin patrí spolu s kvalifikovanou pracovnou 
silou aj dostatočný počet stredných a vysokých škôl, sieť kultúrnych inštitúcií, potenciál 
na vytvorenie pracovných miest v cestovnom ruchu, vidieckom rozvoji a kultúre. Mesto 
Martin  má výhodnú strategickú polohu a dostatok vhodných voľných hnedých a 
zelených plôch      na budovanie priemyselných parkov. Mesto má ideálne podmienky 
na rozvoj cestovného ruchu, zachovalé kultúrne a historické pamiatky, napojenie na 
minerálne, termálne a liečivé pramene v neďalekých Turčianskych Tepliciach a aj 
výhodnú geografickú polohu pre tok tovarov a služieb medzi novými štátmi Európskej 
únie. K atraktivite mesta pre zahraničných investorov prispieva aj dopravné spojenie 
východ-západ a sever-juh a prepracovaný systém dopravnej obslužnosti územia kraja. 
 
Určenie kľúčových potrieb pre rozvojové impulzy - Prvoradou úlohou je pritiahnuť 
investorov do regiónu, čo vyžaduje vytvoriť nevyhnutné podmienky pre úspešnosť ich 
investícií. Podstatnou v ich rozhodovaní je dopravná infraštruktúra. Ide najmä 
o dialnice D1, chýchlostenej komunikácie R3 a zlepšenie vnútornej dopravenej 
infraštruktúry v meste s prípadnými obchvatmi. Ekonomickými nástrojmi je potrebné 
tiež podporovať rozvoj tradičných hospodárskych odvetví regiónu a výrobných aktivít, 
založených na využívaní domácich surovinových zdrojov. Prílev zahraničných investícií 
je potrebné orientovať na high-tech, služby a ekologicky čisté výroby, ktoré nezaťažia 
životné prostredie a zabezpečia čo najvyššiu finalizáciu výroby. Priame zahraničné 
investície v regióne by mali prednostne smerovať do existujúcich výrobných podnikov. 
Je to optimálna forma začlenenia priemyselných podnikov do organizačných štruktúr 
nadnárodných spoločností a prostredníctvom nich vstup slovenských výrobcov na 
svetové trhy. Politické a rozhodovacie elity v období transformácie nedocenili dôležitosť 
regionálnej politiky. Takmer desať rokov neexistovala pevná stratégia rozvoja 
spoločností a regionálnej politike chýbala koncepčnosť a systémovosť. Namiesto 
odbúravania regionálnych disparít dochádzalo k ich ďalšiemu zvýrazňovaniu. 
Výsledkom sú značné regionálne rozdiely. Situáciu možno riešiť len zlepšením 
infraštruktúry a pripravenosťou územia na vstup investorov, zvýšenými investíciami do 
rozvoja ľudských zdrojov a prípravou efektívnych stratégií rozvoja zamestnanosti. 
Dôležitá je spolupráca a vytváranie domácich a zahraničných partnerstiev, využitie 
zastúpenia ŽSK  v Dome slovenských regiónov v Bruseli. Rovnako aj viaceré mestá a 
obce v spolupráci s ďalšími lokálnymi inštitúciami ponúkajú potenciálnym investorom 
regionálne mapy investičných možností. Je to jeden zo spôsobov, ako oživiť miestny 
trh práce a nespoliehať sa pritom len na priemyselné parky. Cieľom investičnej mapy je 
využiť to, čo už región má a do daného okresu pritiahnuť investorov. Je to prezentácia 
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základných investičných možností. Chýbajú vhodné pozemky. Príprava pozemkov pre 
potenciálnych podnikateľov je najväčším problémom v mnohých lokalitách.  Celému 
regiónu by nesmierne pomohli najmä rýchle investície do výstavby diaľnic. 
Je potrebné podporovať rozvoj kúpeľno-relaxačného, zimného, poľovníckeho 
cestovného ruchu a agroturistiky. Treba sa zamerať na existujúci potenciál cestovného 
ruchu, rozvoj systémov na zvýšenie účinnosti marketingu, úrovne služieb a 
infraštruktúry cestovného ruchu. To vyžaduje aj investície do tvorby ucelených 
produktov cestovného ruchu a kultúry. Spojitosť a prepojenosť kultúry a cestovného 
ruchu aj prostredníctvom nových produktov je dôležitá a má vysokú pridanú hodnotu.  
Do veľkej miery podmienky podnikania sú dané na celoštátnej úrovni a na možnosť 
vzniku a rozvoja podnikov vplýva celková úroveň podnikateľského prostredia, ktorá je 
determinovaná faktormi ako je napr. stav legislatívy a dostupnosť finančných zdrojov. 
Na druhej strane významnú úlohu hrajú lokálne podmienky, kde patrí rozvoj 
infraštruktúry a podpora miestnej a regionálnej samosprávy firmám, ktorá môže rozvoj 
podnikania ovplyvniť napr. prostredníctvom miestnych daní, ale aj úrovňou vzdelávania 
prostredníctvom podpory školstva. Dôležitá je aj individuálna iniciatíva samotných 
obyvateľov, ktorú odráža napríklad relatívny počet samostatne zárobkovo činných 
osôb, najmä živnostníkov. Netreba podceňovať ani oblasť budúcnosti – inovácie. Je 
potrebné  začať pôsobiť v oblasti  znalostnej ekonomiky, inovácií a informatizácie. 
Je potrebné, aby opatrenia reagovali na kľúčové disparity a faktory rozvoja s 
regionálnym priemetom: 

- Inovačné zaostávanie, 
- Nedostatočná úroveň kvality riadenia, 
- Nedostatočná informatizácia hospodárskych procesov, 
- Zastaranosť výrobných technológií, 
- Nedostatok fixného kapitálu, 
- Vysoká energetická náročnosť a nízka energetická efektívnosť jednotlivých 

odvetví ekonomiky. 
 
Je vhodné podporovať : 

- Stabilné makroekonomické a podnikateľské prostredie podporujúce 
hospodársky rast 

- a investície, 
- Výrobu s vyššou pridanou hodnotou, 
- Priame a nepriame finančné a ostatné nástroje na podporu inovácií, 
- Poskytovanie poradenských služieb v riadení, marketingu a inováciách, 
- Budovanie priemyselných a vedecko-technologických parkov, inovačných 

centier, inkubátorov, 
- Prienik na zahraničné trhy, 
- Využívania obnoviteľných energetických zdrojov. 

 


