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Úvod 

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja /PHSR/ mesta Tornaļa je základným 

programovým a výkonným dokumentom spracovaným na úrovni mesta v rámci partnerstva 

lokálnej samosprávy, podnikateļského sektora a mimovládnych organizácií z územia mesta. 

Navrhuje systematickú a funkčnú stratégiu trvaloudrţateļného rozvoja mesta zameranú                  

na realizáciu všestranného ekonomického a sociálneho rozvoja: 

 čerpá najmä zo znalostí miestnych aktérov a odborníkov, ktorí najlepšie poznajú miestne 

problémy, potreby a rozvojové moţnosti mesta 

 umoţňuje partnerom spoluúčasť  na programovaní a kontrole stratégie ekonomického      

a sociálneho rozvoja mesta 

 pomáha zvyšovať všeobecné povedomie o potrebách mesta i regiónu 

 

 

 

Geografická poloha mesta: 

Mesto Tornaļa leţí v juhovýchodnej časti Banskobystrického kraja, v juţnej časti  okresu 
Revúca. Je 15 km vzdialená od hranice s Maďarskou republikou. 
 

 

           
 

 

 

 

 

 

 



 

1. Vízia 
 

„zastavenie hospodárskeho a sociálneho úpadku a príprava základov               
pre vyvážený a trvaloudržateľný rozvoj mesta, ktorý využitím sociálneho 
kapitálu, hospodárskeho,  kultúrneho  a prírodného potenciálu mesta zabezpečí 
ekonomický rast, zvýšenie zamestnanosti, skvalitnenie života obyvateľov 
a revitalizáciu mesta na území Gemera“ 
 

 

 

 

2. Socio-ekonomická analýza 
 

Všeobecné úvodné informácie. 

 
Mesto Tornaļa leţí v juhovýchodnej časti Banskobystrického kraja, v juţnej časti  okresu 

Revúca. Je 15 km vzdialená od hranice s Maďarskou republikou. 

  

Mesto Tornaļa leţí v subprovincii Vnútorné Západné Karpaty, v oblasti: Lučensko-košická 
zníţenina,  v podoblasti: Juhoslovenská kotlina, v nadmorskej výške od 169 do 381 m n.m. 
 

HISTÓRIA MESTA: 

 
Stručný náčrt dejín Tornale. 

 

 Územie, na ktorom leţí dnešná Tornaļa bolo obývané najneskôr v dobe bronzovej. 

/Ţiarové pohrebisko pilinskej  a kyjatickej kultúry v polohe Dobogó - OZETA Tornaļa           

a priļahlá obytná štvrť  - asi druhá polovica 15. storočia do 12. storočia a - 1100 aţ 700./ 

 

 Gemerské terasy dvíhajúce sa z panvy riečišťa Slanej, odolávajúce záplavám               

a zároveň blízkosť ţivotodarnej vody poskytovali ļuďom týchto kultúr vhodné miesto na 

pobyt. Osada pilinskej kultúry na lokalite Dobogó mala podļa najnovších prepočtov aţ 350 

obyvateļov. Stredoveká Tornaļa /Tornalya, Tarnolia castrum, Thurnalia, Thornaallya/ nemala 

toļko obyvateļov. 

 

 Pobyt Skýtov v 5. - 4. storočí pred naším letopočtom v okolí mesta sa jednoznačne 

neprijíma. Výsledky výskumov mohyly pri Včelinciach neboli uverejnené. 

 

 Skôr moţno pripustiť, hoci len okrajovo prítomnosť Keltov ako prvej známej etnickej 

skupiny ļudí v dobe ţeleznej. 

 S určitosťou na základe archeologických nálezov, najmä keramiky, moţno hovoriť     

o prítomnosti germánskych kmeňov a od 6. storočia nášho letopočtu Slovanov. Prítomnosť 

Slovanov doby hradištnej /7. aţ 8. storočie nášho letopočtu/ dokazujú blízke hradiská nad 

Bohúňovom /hradište, Haragistya, Karagisztyor/, Gemer /toto  hradisko mohlo existovať uţ     

v dobe bronzovej/ a hradište pod ktorým leţia dnešné Hostišovce, Budikovany a Teplý Vrch. 

Prítomnosť starých Slovanov môţu dokazovať aj keď veļmi sporadicky sa vyskytujúce, ale 

veļmi staré slovanské toponomastiká /miestne mená/. 
 

 



 

 V 9. storočí nášho letopočtu sa región nášho mesta dostáva do záujmovej sféry 

Veļkomoravskej ríše, ktorá podļa niektorých bádateļov siahala aţ po Tisu. 

 Moţno uţ koncom 9. storočia, ale určite v 10. storočí sa v údolí Slanej usadzujú starí 

Maďari. Dobývajú hradište Gemer a v blízkom okolí vytvárajú záseky /gyepü, gyepüelve/, 

ktoré vlastne predstavujú spočiatku hranice maďarského a slovenského etnika. Záseky            

v najstarších dobách boli v priestoroch obcí Bohúňovo, Meliata, Levárt a Skerešovo 

/vyuţívali sa prírodné danosti/. Za nimi sa usadzovala tzv. gemerská stráţ, časť slobodných 

Maďarov /ale aj pečenehov - besenyök - Beje, kabarov alebo iných pridruţených kmeňov/, 

ktorí obsadzovali určité územia a pokladali ich za svoj majetok. O skorej prítomnosti starých 

Maďarov môţu svedčiť názvy osád Kešovce /Keszi/, Alkér - Kér /6. a 7. staromaďarský kmeň 

/HubovoHubó - Huba, predstaviteļ knieţacieho rodu, podļa Anonimusa sa zúčastnil 

dobývania Gemera/, ale aj veļké mnoţstvo toponomastík. 

Gemerská stráţ sa usadila aj pri skale , ktorá vyčnievala z poslednej germánskej terasy. Bolo 

z nej vidieť široko-ďaleko na všetky svetové strany. Zo západu ju obtekala Slaná, zo severu ju 

obklopovali nepreniknuteļné močariská. Smerom na východ terén klesal k potoku a ďalej sa 

rozprestierali pastviny a les. Na juhu leţali tieţ pastviny a úrodné polia a terén mal ešte prudší 

spád. Z týchto prírodou menej chránených strán sa okolo skaly mohla vybudovať priekopa a 

val, ktorá sa mohla z toku Slanej napustiť vodou. V prípade nebezpečenstva sa skala menila 

na pevnosť, ktorá poskytovala útočisko okolo nej usadeným polonomádom. Neskôr si na  

 Gemerský komitát /hradná,kráļovská ţupa/, vznikl pravdepodobne ešte za ţivota 

prvého maďarského kráļa Štefana I. /Sv. Štefan 1001 - 1038/. Význam gemerských stráţí 

však neupadol, lebo hranice Uhorského štátu sa v tejto oblasti posúvali na sever veļmi 

pomaly. V údolí Slanej najďalej po Plešivec.  

 Gemerská stráţ teda zostávala pod veţou. Pravdepodobne to boli príslušníci blízkych 

rodov a začali ich nazývať: „Tí, čo bývajú pod  veţou, osada pod veţou.“ V maďarskom 

jazyku Torony alja - Toronyaljaiak, aţ hodne neskôr Tornaljaiak, Tornalja. Kráļ nesiaho na 

ich majetky, aj keď ich zo všetkých strán obklopovali kráļovské majetky. Hranicu medzi 

majetkami Tornaljaiovcov  a kráļa tvorila osada Králik /Királyi - kráļovské majetky/. 

 V relatívne kļudnom vývoji sa z usadenej gemerskej stráţe vyvinula stredoveká osada 

stáleho charakteru. Táto zmena predpokladala prechod z nomádskeho spôsobu ţivota na 

roļnícky spôsob. Príroda aj k tomuto spôsobu ţivota bola štedrá. Ļavý breh Slanej tvorila 

mimoriadne úrodná pôda. Rod pod veţou sa rozrastal a členovia rodu zakladali ďalšie osady v 

blízkosti pôvodnej. Boli to Újfalu, Kövi, Sztarna, Sztarnatelke, Lapša, Cselény a Vasas. 

/Niektoré existujú aj v súčasnosti, niektoré zanikli uţ v stredoveku./ Správy o týchto osadách 

máme najmä z cirkevných archívov, súpisy diecéz o cirkevných daniach, desiatkoch. 

 Pohromu pre celé územie Slanej znamenal Tatarský vpád v rokoch 1241 - 1242. Po 

bitke pri Slanej /Mohi puszta/, väčší oddiel tatakského vojska ktorý smeroval do Poļska 

doslova prevalcoval údolie Slanej. Obyvateļstvo síce stačilo ujsť /alebo skôr len zámoţné a 

šļachta/, ale statky boli totálne zničené. 

 Svetský listinný materiál o rodine a osade začína od 13. - ho storočia. Názov Tornalya 

/v chotári Genera/ sa vyskytuje najneskôr v roku 1291.  

 Po odchode Tatarov sa obyvateļstvo vracia do pôvodnej osady a tá sa opäť rozrastá. V 

15. storočí sa osada rozdeļuje na zemiansku, kuriálnu /Felsö alebo Kistornalja/ a poddanskú 

/Alsó Tornalja/. Hranice medzi triedne rozdeleným mestom úplne miznú aţ po roku 1848.  

 V 15. storočí uţ má obec školu, ale stále vyučovanie sa začína aţ od roku 1643. 

Vyučujúcim je duchovný otec osady. Osada musela mať kostol veļmi dávno, lebo jeho farár 

je uţ v roku 1332 gemerským vicearchidiakonom.  

 

 V 15. a 16. storočí sa rodina Tornallyaiovcov stáva jednou z najbohatších v celej ţupe. 

Tento fakt prináša so sebou viac ako pravdepodobne aj rozvoj osady - obce. Typickým 



 

feudálom je najmä Ján Tornalský /Tornallyai János/. V rokoch 1498 - 1526 gemerský 

podţupan, v roku 1524 dokonca ţupan. Vstupuje do príbuzenskéhoo vzťahu s Jánom 

Zápoļským, neskorším kráļom. O jeho vzťahu k poddaným si môţeme utvoriť správny obraz, 

keď ako príklad uvedieme jeho účinkovanie počas Dóţovho povstania. Ako prívrţenec 

Zápoļských a veliteļ časti panského vojska v Sedmohradsku pri Kluţi /kolozsvár/ 10. júna 

1514 v krvavej bitke poráţa a ničí sedliacke vojsko. Tornaljaiovci boli pravdepodobne vo 

vojsku Zápoļského, ktoré mohlo zabrániť Moháčskej katastrofe. O Muráňsky hrad a panstvo 

vedú po roku 1527 „malú feudálnu vojnu“ s plešivským feudálom Františkom Bebekom.  

 Od 16. storočia sa osada - obec podļa svojich zemepánov stáva reformátskou.  

 Od druhej polovice 16. storočia dedina pod veţou bola poplatná Turkom v rámci 

fiļakovského sandţaku. Moc fiļakovského sandţaku siahala aţ po Dobšinú. 

 
 

 Po páde Jágra 1596 sa naša obec dostala do mocenskej sféry jágerského sandţaku aţ 

do roku 1687. Viac, ako sto rokov je región Tornale v oblasti tzv. dár-al-harb vojnového 

územia. V tejto oblasti sa stretávajú záujmy cisára, sultána a semohradských knieţat. Počas 

stavovských povstaní dedinu ničia kurucké i labanské vojská. Tornaljaiovci stáli väčšinou na 

strane sedmohradských protestannských povstalcov. František Tornalský v sluţbách Františka 

Rákócziho bráni Muráňský hrad proti cisárskym vojskám aţ do roku 1711. Po ničivých 

bojoch postihol obec hladomor a morové epidémie. Bolo to rokoch 1720 a 1739-1740, keď 

zomrelo 27 osôb.  

 Obec sa len veļmi ťaţko a pozvoļna zotavuje, ale nakoļko cez ňu alebo v jej blízkosti 

prechádzajú dôleţité cesty a príroda je stále štedrá k jej obyvateļom, čoskoro začína 

prekvitať. Cesta ktorá vedie od západu ku Košiaciam a od severu z banskej oblasti do 

Maďarska, na dolnú zem, robí obec dôleţitou cestnou kriţovatkou. Podļa Debrecínskeho 

maďarského kalendára z roku 1826, ktorý obsahuje vtedajši „cestovný poriadok“ vedie cez 

Tornaļu /Tornallya/ poštovo-cestovný spoj Halič /pri Lučenci/ - Košice, s dvojhodinovou 

zastávkou v Tornali.  

 V rokoch 1848-1849 stojí obec na strane maďarskej revolúcie. 14. februára 1849 sa v 

chotári obce, na lúkach pri Slanej odohráva väčšia bitka. Henrik Dembiňski /rodom poliak/, 

veliteļ maďarských povstaleckých vojsk napadol zbor generálporučíka grófa Franza Schlika 

/cca. 12500 ļudí/, ale bez úspechu. Schlik odráţa útok honvédskeho vojska a pokračuje v 

pochode k sústredeniu cisárskeho vojska. Cez našu obec v tomto roku pravdepodobne 

pochodovali aj slovenskí dobrovoļníci pod vedením ich veliteļa Lewartovského. 

  Pred rokom 1870 mala obec 800, ale najviac 1000 obyvateļov. Rozvoj obce nastáva 

začatím výstavby ţeleznice Bánréve-Roţňava-Dobšiná v rokoch 1871 aţ 1873. Premávka na 

tejto trati zaťína v máji 1874. V tom čase je mestečko /poļné mesto/ sídlom jedného z piatich 

okesov Gemersko-Malohontskej ţupy a v postate ním zostáva aţ do roku 1960. /I: okres 

Tornalja, II. Rozsnyó, III. Nagyröcze, IV. Rimaszombat, V. Rimaszécs./ 

 V roku 1910 má mestečko 2033 obyvateļov. Pro patriae a záujmy Rakúsko-

Uhorských imperialistov na frontoch I. svetovej vojny hynie mnoho obyvateļov mesta, o čom 

svedčí pamätná tabuļa v budove Mestského  úradu Tornaļa. 

 Po rozpade Rakúsko-Uhorska a vzniku ČSR /28. októbra 1918/ dlho nie je jasné, kde 

povedú hranice nástupníckeho štátu. Na mestečko si dlho robí nároky aj Károlyiho vláda. 

  V rámci novej republiky patrí Tornaļa, ako aj okres jasne k územiu ČSR do ţupy 

Gemersko-Hontianskej a od roku 1922 k ţupe Podtatranskej so sídlom v Liptovskom  

  
 

 



 

 Ľudské zdroje 

 Demografická situácia mesta 

 

 

Mesto Tornaļa má 8 022 obyvateļov. V súlade s celoslovenským i regionálnym trendom 

sa v posledných rokoch počet obyvateļov mierne zniţuje, a to najmä kvôli negatívnym 

výsledkom migračného salda i zniţujúcou sa pôrodnosťou 

 

 

 

 
Tab. č.1 – Základné demografické ukazovatele 

 
Predproduktívne Produkívne Poproduktívne SPOLU 

Absol. % Absol. % Absol. % Absol. 

2004 

Ţeny 799 19,1 2596 61,9 795 19,0 4190 

Muţi 642 16,5 2531 65,1 716 18,4 3889 

Spolu 1441 17,8 5127 63,5 1511 18,7 8079 

2003 

Ţeny 784 18,6 2571 60,9 816 20,5 4216 

Muţi 731 18,7 2518 64,5 656 16,8 3905 

Spolu 1515 18,7 5089 62,7 1517 18,6 8121 

2002 

Ţeny 754 17,7 2597 61,0 903 21,3 4254 

Muţi 730 18,7 2569 65,9 600 15,4 3899 

Spolu 1484 18,2 5166 63,4 1503 18,4 8153 

2001 

Ţeny 772 18,0 2629 61,4 882 20,6 4283 

Muţi 702 18,1 2567 66,1 617 15,8 3886 

Spolu 1474 18,0 5196 63,7 1499 18,3 8169 

2000 

Ţeny 784 18,3 2675 62,5 818 19,2 4277 

Muţi 688 17,5 2653 67,3 601 15,2 3941 

Spolu 1472 17,9 5327 64,9 1414 17,2 8213 
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Graf č.1 – Vývoj počtu obyvateļov v rokoch 2000-2004   
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Graf č.2 – Zloţenie obyvateļov podļa veku 

 
 

 

Dôleţitým ukazovateļom demografie mesta je index starnutia (pomer poproduktívnych 

a predproduktívnych obyvateļov) ktorý má hodnotu 104,8%, čo je nepatrne negatívna 

hodnota ako index pre celý BB kraj (103,34%), a značne negatívne pôsobí oproti  úrovni 

okresu Revúca (89,25).   

 

 

 
 

 

 

Tab. č.2 – Prirodzený prírastok obyvateļstva obce 

 2000 2001 2002 2003 2004 

Priodzený prírastok 73 63 73 76 77 

Prirodzený úbytok 110 116 95 75 139 

Demografické saldo -37 -53 -22 1 -62 

 

Prirodzený prírastok v posledných rokoch vykazuje hodnoty v pozitívnej oblasti pomerne 

vyrovnane, avšak zároveň dochádza aj k pomerne vysokému úbytku. Berúc do úvahy 

vyššie uvedený index starnutia, očakávame  z dlhodobého hļadiska zniţujúci sa počet 

obyvateļov v meste a ich starnutie.  

Celkové demografické saldo predstavuje záporné hodnoty, okrem roku 2003.  

 
Graf č.3 – Prehļad prirodzeného prírastku obyvateļov 
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Tab. č.3 – Migračné saldo obyvateļstva obce 

ROK 2000 2001 2002 2003 2004 

Prírastok 82 121 110 113 169 

Úbytok 144 125 169 146 149 

Migračné saldo -62 -4 -59 -33 20 

 

Migračné saldo obyvateļstva v sledovanom období preukazovalo stabilne negatívne 

hodnoty, len v roku 2004 sa dostáva do pozitívnych hodnôt. Odsťahovanie je typické 

najmä pre mladšiu a vzdelanejšiu skupinu obyvateļov. Čiţe podobne, ako v celom 

regióne, aj v Tornali dochádza k „odlivu mozgov“, čo zniţuje konkurencieschopnosť 

mesta. Dôvodom odsťahovania sa je v prevaţnej miere vysoká nezamestnanosť a sociálna 

neistota, ktorá panuje v celom regióne. 

 
Graf č.4 – Prehļad migrácie obyvateļstva 
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Tab. č.4 – Náboţenské zloţenie obyvateļstva obce 

Náboženské vyznanie Absol. % 

Rímskokatolícka cirkev 
 

4070 49,8 

Gréckokatolícka cirkev  1,1 



 

90 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania 
 

558 6,8 

Reformovaná kresťanská cirkev 
 

1537 18,89 

Evanjelická cirkev metodistická 
 

41 0,5 

Cirkev československá husitská 
 
1 0,01 

Náboţenská spoločnosť Jehovovi svedkovia 
 

199 2,4 

Ostatné 
 

71 0,8 

Bez vyznania 
 

1391 17,02 

Nezistené 
 

211 2,68 

Spolu 
 

8169 
 

100 

 

 

 

Náboţenská štruktúra obyvateļstva neprešla v poslednom období ţiadnymi výraznými 

zmenami, prevláda Rímskokatolícke náboţenstvo. Silná je aj skupina Reformovanej 

kresťanskej cirkvi a veļká skupina obyvateļov je bez vyznania Spolunaţívanie 

náboţenských skupín je úplne bezproblémové, v súlade s celospoločenským trendom, 

náboţenstvo nehrá významnú úlohu pri kaţdodennom spoluţití občanov. 
 

Graf č.5 – Náboţenské zloţenie obyvateļstva 
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Tab. č.5 – Národnostné zloţenie obyvateļstva obce 

Počet 
obyv. 8169 

Národnosť 

Slovenská Maďarská Rómska Česká Moravská Rusínska Nemecká Ukrajinská Poľská Iná 



 

Absol. 2432 5076 547 41 0 0 1 7 4 61 

% 29,77% 62,16% 6,69% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,74% 

 
 

Čo sa týka národnostného zloţenia, mesto Tornaļa patrí k národnostne zmiešaným mestám 

s prevahou maďarskej národnosti. Typickým javom regiónu i mesta je nárast počtu rómskych 

obyvateļov, ktorí sa však oficiálne nehlásia k rómskej menšine. Oficálny podiel Rómov 

v meste je 6,69%, ich neoficiálny podiel je však okolo 20%.   
 

 

Národnostné zloţenie obyvateľstva
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Graf č.6 – Národnostné  zloţenie obyvateļstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vzdelávanie, vzdelanosť 

 

Vzdelanostná úroveň obyvateļstva mesta Tornaļa je na základe prieskumu ťaţko 

vyhodnotiteļná. Je však pomerne jasné, ţe v meste je najvyšší pomer obyvateļov 

s učňovským vzdelaním bez maturity a druhá skupina je so stredným odborným 

vzdelaním s maturitou. Aţ 8,5 % tvoria obyvatelia s vyšším vzdelaním.  



 

   

 
Tab. č. 6 – Vzdelnostná úroveň obyvateļstva 

Najvyšší ukončený stupen školského vzdelania Absol. % 

Základné 
 

979 12,2 

Učňovské (bez maturity) 
 

1925 23,99 

Stredné odborné (s maturitou) 
 

1336 16,65 

Úplné stredné učňovské (s maturitou) 
 

651 8,12 

Úplné stredné odborné (s maturitou) 
 

525 6,55 

Úplné stredné všeobecné 
 

494 6,16 

Vyššie 
 

362 4,52 

Vysokoškolské bakalárske 
 

47 0,59 

Vysokoškolské magisterské,inţinierske,doktorské 
 

251 3,54 

Vysokoškolské doktorandské 
 
2 0,02 

Ostatní bez udania školského vzdelania 
 

102 1,27 

Ostatní bez školského vzdelania 121 1,51 

Deti do 16 rokov 
 

1194 14,88 

Spolu 
 

8022 
 

100 

 

 

 
Graf č. 7 – Štruktúra vzdelnostnej úrovne obyvateļstva 
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Mesto Tornaļa má k dispozícii 4 materské školy a 2 základné školy, 1 umeleckú školu 

a Centrum voļného času. 

 

Materská škola Počet tried Počet detí 

Dr. Töröka 2 35 

Školská 6 112 

Pri majeri 2 39 

Starňa 1 23 

Spolu: 11 209 

 

 

 

Základná škola Pavla Jozefa Šafárika,  

Ul. Škultétyho 11,  

982 01   T o r n a ļ a 
Kontakty na školu:  

www.zstornala.edu.sk 

e-mail: skola@zstornala.edu.sk  

Telefón: riaditeļ 047/5522367, e-mail: m.tabacek@szm.sk  

                 zástupkyne 047/5011264 

      školská jedáleň: 047/5011263 

      hospodárka, fax: 047/5524585 

 

 

 

Z á k l a d n é   ú d a j e  o   š k o l e: 
 

Počet tried: 23 

z toho na I. stupni:    8 

           na II. stupni: 15 

Počet oddelení ŠKD: 5 

Počet ţiakov: 574 

Počet učiteľov: 33/4 externe 

Počet vychovávateliek: 5 

Počet záujmových krúţkov:   20 

 

 Čitateļský krúţok ŠKD    

 Dejepisný    

 Krúţok anglického jazyka    

 Krúţok francúzskeho jazyka    

 Krúţok slovenského jazyka    

http://www.zstornala.edu.sk/
mailto:skola@zstornala.edu.sk
mailto:m.tabacek@szm.sk


 

 Krúţok slovenského jazyka 9.C    

 Literárny krúţok    

 Literárny krúţok ŠKD    

 Matematický 4.A    

 Matematický 6.C    

 Matematický 9.B    

 Matematický krúţok IX.A    

 Matematický krúţok IX.C    

 Moderná gymnastika    

 Pracovno-technický ŠKD    

 Športovo-pohybový I.A    

 Športovo-turistický I.B    

 Športový krúţok ŠKD    

 Výtvarný krúţok 1. stupeň    

 Výtvarný krúţok ŠKD 

 

 

 

Aktuálne aktivity 

 Príprava projektu zdravá škola 

 Príprava testov ţiakov 9. ročníka MONITOR 9 

 Zápis do I. ročníka  27.-28. I. 2005 

 Karneval ŠKD 

 Príprava ţiakov na súťaţe 

 Dokončenie rekonštrukcia školskej kniţnice 

 Zapájanie sa do projektov cez Infovek 

 

Zloţenie školskej rady: 

p. Angelika Parevová – predsedníčka 

p. Iveta Homolyová – zapisovateļka 

p. Ing. Attila Válint 

p. Mgr. Monika Matajzová 

p. Mgr. Daniela Scholtzová 

p. Mgr. Monika Švihlová 

p. Ļubica Gencsiová 

p. Mgr. Miroslava Dúţiková 

p. MUDr. Štefan Babiš 

p. Ing. Arpád Kudlák 

p. Ļubomír Kamenský 

Náhradníci: Zdenko Valentík, Mária Szabová, JUDr. Daniel Gergely 

 

Učitelia - triednictvo - 2005/2006 

   

Triednictvo I. stupeň  - 8 učiteļov   Triednictvo II. Stupeň – 15 učiteľov 

 

Netriedni učitelia:   7, externý pracovníci:  5 

       

        

Vychovávateľky:  5        
     



 

 

Ďalšie informácie o škole: 
Predseda ZRŠ: JUDr. Daniel Gergely 

Výchovná poradkyňa: Mgr. Daniela Scholtzová 

Koordinátor prevencie drogových závislostí: PaedDr. Alţbeta Slancová 

Koordinátor enviromentálnej výchovy: Mgr. Jana Randlíseková 

Koordinátor výchovy k manţelstvu a rodičovstvu: Mgr. Jolana Koósová 

Koordinátor prevencie kriminality: Mgr. Ján Dianiška 

Vedúca školskej kuchyne: p Ļubica Gencsiová 

Rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov prebieha  

v triedach V. A, VI. A, VII. A, VIII. A, IX. A 

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VJM FERENCA KAZINCZYHO 

KAZINCZY FERENC MAGYAR TANÍTÁSI NYELVŰ ALAPISKOLA 

 

 

Adresa: Tornaļa, Mierová, 982 01, č. .t. 047/5522396 

Riaditeļ: Mgr. Gustáv Petrik 

Počet ţiakov: I.stupeň: 265 ţiakov 

  II.stupeň: 508 ţiakov 

 

Študijné odbory: 

 - trieda s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov  

       II.stupeň: 4 triedy 

 - trieda s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov 

       I.stupeň: 4 triedy 

       II.stupeň: 8 tried 

 

Krúţky: I. stupeň 

 dramatický krúţok 

 krúţok šikovných rúk 

 matematický krúţok 

 krúţok rytmickej gymnastiky 

 slovenská konverzácia 

 spevácky krúţok 

 športový krúţok 

 výtvarný krúţok 

 

II. stupeň 

 krúţok anglického jazyka 

 biologický krúţok 

 dejepisný krúţok 

 krúţok informatiky 

 krúţok šikovných rúk 

 literárny krúţok 

 matematický krúţok 



 

 krúţok nemeckého jazyka 

 športový krúţok 

 turistický krúţok 

 zemepisný krúţok 

 výtvarný krúţok 

 

ŠKD :   259 ţiakov – 9 skupín 

 

Aktuálne aktivity školy 

 

   Škola je od júna 2002 nositeļkou čestného názvu ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským 

Ferenca Kazinczyho. Na škole sa od tej doby pestujú tradície básnika a jazykovedca. Na 

jeho počesť sa od r. 2003 ku koncu školského roka usporadúvajú na škole Kaziczyho Dni. 

V roku 2003 bol vytvorený výtvarníkom Árpádom Cselényim  erb a vlajka školy a v rámci 

Kazinzyho Dní boli dané slávnostne do uţívania. V roku 2004 bola odhalená socha 

symbolizujúca bránu do sveta vedomostí, pedagóga a jeho ţiaka (tieţ dielo Á. Cselényiho).   

V posledných rokoch v spolupráci so ZRŠ sa stávajú tradíciou letné tábory ļudového umenia 

a remeselníctva. Na škole sú vytvorené aj podmienky na vyučovanie základov hrnčiarskeho 

remesla (z nadačných prostriedkov boli zakúpené do  školskej dielne hrnčiarske kruhy 

a elektrická vypaļovacia pec). 

   Pre ţiakov 8. ročníka sa kaţdoročne usporadúva kurz spoločenských tancov a následný 

venček. 

   

   V októbri 2005 sa delegácia školy zúčastnila ako pozorovateļ na zaloţení Študentskej únie 

Tisza – Körös – Maros v meste Békés (Maďarská republika), kde škola dostala pozvanie stať 

sa členom tejto únie, čo nám dáva dobrú príleţitosť nadviazať druţobné styky  so 

zahraničnými školami. 

   V rámci predmetových komisií sú pravidelne organizované rôzne tematické exkurzie 

(vlastivedné, prírodovedné, zemepisné, literárne, historické), ako aj plavecký výcvik, 

lyţiarsky výcvik a škola v prírode. Ţiaci sa pod vedením vyučujúcich zapájajú do rôznych 

umeleckých súťaţí, prírodovedných a jazykových olympiád, kde najtalentovanejší dosahujú 

pozoruhodné výsledky na okresnej, krajskej, či aţ celoslovenskej úrovni. 

6./ Zloženie školskej rady     

     

Predseda:  BALAJTI LAJOS         

Členovia:  OKOSOVÁ ZUZANA    pedagóg 

   DEMETEROVÁ MÁRIA   THP 

   BLAHA RUDOLF    Mestské zastupiteļstvo 

   BÁRCZI TIBOR    Mestské zastupiteļstvo 

   MÉSZÁROS GYULA   Mestské zastupiteļstvo 

   BALOGHOVÁ IVETA   rodič 

   HUNYÁKOVÁ VERA   rodič 

   TYUKODYOVÁ EVA   rodič 

   SCHWARTZOVÁ KATARÍNA  rodič 

   RÁCZKOVÁ ARANKA   CVČ 

 

7. Počet pedagogických pracovníkov na I. stupni: 15 

  

 

Počet pedagogických pracovníkov na II.stupni: 32 



 

    

  

  

Vychovávateľky: 10 

 

Počet nepedagogických pracovníkov: 16 

 

   

 

 

 

 

 

 

Centrum voľného času 

 

Adresa: Tornaļa, Mierová č. 83, 982 01č. t. 047/5523163  

Počet ţiakov: 357 

 

Krúţky:      Šikovné ruky I. – II. Basketbalový krúţok 

     Športové hry                      Krúţok anglického jazyka 

     Výtvarný krúţok I.-II.       Šachový krúţok 

     Fitnes pre dievčatá            Klub priateļov prírody                             

     Fitnes pre chlapcov           Rehabilitačné cvičenie I.-II.  

     6 počítačových krúţkov    Vlastivedno-historický krúţok  

     Mladý programátor           Modelársky krúţok 

     Internetový krúţok            Moderný tanec 

     Klub maţoretiek I.-II.        Rybársky krúţok 

     Chovateļský krúţok I.-II. 

       

CVČ sa popri pravidelnej činnosti  zaoberá aj príleţitostnou činnosťou.  V rámci tejto činnosti 

sa usporadúvajú výstavy, stretnutia so spisovateļmi, exkurzie, prednášky, voļné počítačové 

hry, rôzne súťaţe pre ZŠ a MŠ, letné tábory. V zmysle smernice MŠ SR č. 537/2000-7 

organizačne zabezpečujeme okresné kolá predmetových olympiád a odborných súťaţí ţiakov 

základných škôl a stredných škôl a na základe pedagogicko-organizačných pokynov školy, 

školské zariadenia, orgány štátnej správy v školstve a orgány územnej samosprávy na školský 

rok 2005/2006. 

 

 

Pedagogickí pracovníci:  5 

      

Nepedagogickí pracovníci:  3 

 

Členovia školskej rady:  MVDr. Mária Kračuníková 

Mgr. Paul William Galo 

            PhMr. Antal Zoltán 

            Csilla Korenová 

            Iveta Baloghová 

 

 



 

 

 

 

Základná umelecká škola 

 

Adresa: Tornaļa, Štúrova č. , 982 01, č. t. 047/5522518  

Počet odborov:   Počet ţiakov: 

 

 

Pedagogickí pracovníci:  8 

     

Nepedagogickí pracovníci:  1 

 

 

Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a vyučovacím jazykom maďarským 

 

 

Adresa: Tornaļa, mestská časť  Starňa, Roţňavská č. 6, 982 01, č. t. 047/5522645 

Počet tried: 2  Počet ţiakov: 15 

 

 

V obidvoch  triedach sa vyučujú  4 ročníky  súčasne. Pri základnej škole pracuje aj 

školský klub detí. Vďaka projektu Infovek máme zriadenú učebňu výpočtovej techniky s 

internetom. Výpočtovú techniku vyuţívame aj na hodinách slovenského jazyka a matematiky 

vo všetkých ročníkoch. Aj preto je výhodné mať málo ţiakov v triede. 

 

Na škole pracujú  krúţky literárno – dramatický, tanečný, výpočtovej techniky a 

pestovateļský. Do vedení záujmových krúţkov sú zapojení aj rodičia. 

V triede s vyučovacím jazykom maďarským  sa rodičia zapojili do projektu Nadácia Pázmany 

Péter, ktorá  pomáha všetkých ţiakom , ale najmä ţiakom s málopodnetného prostredia. 

 

Pedagogickí pracovníci: 3 

      

Technicko-hospodársky personál: 1 

 

Členovia školskej rady:  Mgr. Barbora Parlagová - predseda 

     Mgr. Júlia Kučerová 

     Eva Slancová 

     Júlia Agócsová 

     Anna Richterová 

 

 

 

 

Materská škola na ulici Školskej 

 

 

Adresa: Tornaļa, Školská č. 4, 982 01, č. t. 047/5522101 

Počet tried: 6  Počet detí: 112 

  



 

 

Pri materskej škole pracuje tanečný krúţok, literárny krúţok a výtvarný krúţok.  V súčasnosti 

sa realizuje projekt PHARE.  

 

Pedagogickí pracovníci:  12 

 

      

 

Nepedagogickí pracovníci : 11 

 

 

 

 

 

Materská škola na ulici Dr. Töröka 

 

Adresa:  Tornaļa, Dr. Töröka č. 1, 982 01, č. t. 047/5524403 

Počet tried: 2  Počet detí: 35 

Na Materskej škole sa vyučuje anglický jazyk 2x do týţdňa 

 Aktuálne aktivity : Noc bez rodičov. 

                                      Príchod Mikuláša 

                                      Maškarný ples 

                                      Škola v prírode 

                                      Deň matiek 

                                      Pozdrav dôchodcom 

                                      Deň detí 

                                      Slávnostné ukončenie školského roka 

                                      Spolupráca s Materskými  a Základnými  

                                      školami  

                                      Spolupráca so Základnou umeleckou školou 

                                      Spolupráca s Centrom voļného času 

 

 

 

Pedagogickí pracovníci:  4 

 

Nepedagogickí pracovníci:  3 

 

Členovia školskej rady:  Monika Maťašovská - predseda 

     Jarmila Dorková 

     Helena Brťková 

     Štefan Nagy 

 

 
 

Materská škola v Starni 

 

 

Adresa: Tornaļa, Roţňavská č. 12/24, č. t.   047/5522828 

Počet tried: 1  Počet detí: 26 



 

 

Od roku 2002 sa materská škola venuje projektu so zameraním na environmentálnu výchovu 

pod názvom „Prírodu poznaj, zlepšuj a chráň“. Je upravený na špecifické podmienky 

materskej školy a vyuţíva ideálne podmienky blízkeho okolia. 

 

Pedagogický pracovník:  2 

 

Nepedagogickí pracovníci:  3 

 

Členovia školskej rady:  Janka Majorošová – predseda 

     Elena Huboňová 

     Kristína Bencsőová 

     Júlia Agócsová 

     Zuzana Szobonyová 

Materská škola na ulici Pri Majeri 

 

Adresa: Tornaļa, Pri Majeri č. , 982 01, č. t.  047/5522416 

Počet tried: 2  Počet detí: 39 

 

 

Pedagogickí pracovníci:  4 

 

Nepedagogickí pracovníci:  4 

 

Členovia školskej rady:  Ildikó Fridrichová 

     Alţbeta Bódiová 

     Judita Borzyová 

     Ing. Štefan Szőke 

     PhMr. Zoltán Antal 

 

Školský rok 

Počet 

žiakov 

spolu 

Z toho počet 

rómskych 

žiakov 

zo soc. 

znevýh. 

rodín 

handicapo-

vaných 

2000/2001 
 

638+877 
  

 

2001/2002 
620+806 

 
  

 

2002/2003 
607+774 

 
  

 

2003/2004 
590+766 

 
  

 

2004/2005 
599+747 
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Vývoj počtu ţiakov v školách má klesajúcu tendenciu, je to spôsobené vysokým prirodzeným 

úbytkom obyvateļstva a klesajúcou pôrodnosťou. 

 

 

 

 

 Kultúra a spoločenský život 

 

Zariadenia spoločenského a kultúrneho života, ktoré sú v obci dostupné 

Objekt Áno/nie Technický stav 
* 

Využitie 
**
 

Kultúrny dom 
áno 2 

 
1 

Kniţnica 
áno 2 

 
1 

Futbalové ihrisko 
áno 3 

 
3 

Telocvičňa 
áno 5 

 
4 

Verejný prístup k 
internetu 

áno 3 
 

1 

 

*  Stav:   od 1 do 5, kde 1 je dobrý stav a 5 havarijný stav. 

** Vyuţitie:  od 1 do 5, kde 1 je časté vyuţitie (viackrát týţdenne) a 5 je zriedkavé vyuţitie)  

Mesto má dostatok dostupných zariadení pre rozvoj kultúrneho a spoločenského ţivota 

a najviac sú obyvateļmi navštevované podujatia v kultúrnom dome, značná je návštevnosť 

kniţnice a vyhļadávaný je aj prístup na internet. 

V rámci spoločenského ţivota sa menej darí športu. Aj keď je k dispozícii futbalové ihrisko 

a telocvičňa ich technický stav neumoţňuje poţadované vyuţitie pre aktivity obyvateļov. 

 

V meste rozvíjajú činnosť spoločenské organizácie a inštitúcie ako aj občianske zdruţenia. 

 

 

Spoločenské organizácie mesta Tornaļa: 

 



 

Názov organizácie Počet členov 

 
Klub dôchodcov 

95 

Zmiešaný spevokol Csemadok 
 

 

Slovenský zväz telesne postihnutých 
 

110 

 
Jednota dôchodcov 

115 

 
Matica slovenská 

140 

Divadlo „Buď alebo“ pri OZ Pro Gemer  

Hudobná skupina UNICUM  

Hudobná skupina – tradície cigánov pri MsKS  

Divadelná skupina ţiakov ZŠ F. Kazincyho  

 

 

 

 

Občianske združenia a ich činnosť: 

Názov združenia Oblasť aktivít Počet členov 

Euro Infohouse 
Teledom Tornaľa 

Regionálny rozvoj 
Informatizácia spoločnosti 

Prevádzka Teledomu Tornaľa 
 

7 členné vedenie 
15 členov 

Rozvojový spolok povodia 
Slanej 

Regionálny rozvoj 
Cezhranicná spolupráca 

9 členov a predsedníctvo 

Spoločnosť kulturálnej 
antropológie 

Historické a spoločenské 
výskumy , prezentácia 
výsledkov výskumov, 

občianské práva a základné 
slobody 

 

OZ For Human   

Pro Gemer   

Združenie moje srdce – Míro 
Ílo 

 

  

Združenie za spolunažívanie 
 

  

Občianske združenie Radiál 
 

  

Občianske združenie Pre 
národnostné menšiny 

 

  

Róm ako občan 
 

  

Spoločný život   

Božena a spol. Cieļom zdruţenia je osvetová, 

výchovná, vzdelávacia 

a poradenská činnosť, duchovný 

a fyzický rozvoj osobnosti Rómov. 

Zdruţiť rómskych občanov a za 

spolupráce so samosprávou 

a tretím sektorom pripravovať, 

riadiť a realizovať projekty 

 



 

podporujúce miestny rozvoj 

rómskej komunity v Tornali 

a blízkom okolí.  
Organizovanie verejných stretnutí 

mladých Rómov za účelom ich 

inkorporácie do verejného ţivota 

v škole, meste v oblasti kultúry, 

športu a politiky, 

Napomáhanie k výchove mladých 

Rómov k ich aktívnemu prístupu 

k ţivotu.  

 

Cesta nádeje – Láčo drom   

Farebný svet   

Môj domov – Miro dom   

Združenie aktívnych Rómov   

Združenie Európa aj pre 
Rómov 

  

Združenie Európa aj pre 
Rómov 

Cieļom zdruţenia je osvetová, 

výchovná, vzdelávacia 

a poradenská činnosť , podpora 

a rozvoj lokálnej demokracie, 

duchovný a fyzický rozvoj 

osobnosti Rómov. Zdruţiť 

rómskych občanov a za spolupráce 

so samosprávou a tretím sektorom 

pripravovať, riadiť a realizovať 

projekty podporujúce regionálny 

a miestny rozvoj rómskej komunity 

v Tornali a okolí.  

Organizovanie verejných stretnutí 

mladých Rómov za účelom ich 

inkorporácie do verejného ţivota 

v škole, meste v oblasti kultúry, 

športu a politiky, 

Napomáha k výchove mladých 

Rómov k ich aktívnemu prístupu 

k ţivotu, umoţniť ich rozvoj, 

Organizovanie školení, seminárov 

a iných foriem vzdelávacej 

činnosti. 
 

 

 

Inteligentný Róm Cieļom zdruţenia je osvetová, 

výchovná, vzdelávacia 

a poradenská činnosť, duchovný 

a fyzický rozvoj osobnosti Rómov. 

Zdruţiť rómskych občanov a za 

spolupráce so samosprávou 

a tretím sektorom pripravovať, 

riadiť a realizovať projekty 

podporujúce miestny rozvoj 

rómskej komunity v Tornali 

a blízkom okolí.  

Organizovanie verejných stretnutí 

mladých Rómov za účelom ich 

inkorporácie do verejného ţivota 

v škole, meste v oblasti kultúry, 

športu a politiky, 

Napomáhanie k výchove mladých 

 



 

Rómov a Rómov postihnutých 

a ohrozených  sociálnym 

vylúčením predovšetkým ţijúcich 

v uzavretých sociálne izolovaných  

komunitách s relatívne vysokou 

mierou sociálnej odkázanosti 

a zasiahnutých sociálnou 

patológiou zapríčinenou najmä 

dlhodobou nezamestnanosťou k ich 

aktívnemu prístupu k ţivotu 

a začleňovaniu sa do ţivota 

spoločnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spoločenské a kulturálne aktivity, festivaly, ktoré sú v meste pravidelne organizované 

 

Názov aktivity Dátum organizovania 

 
Dni mesta Tornaľa 

Začiatok mesiaca 
október 

 
Mestské trhy 

Apríl, október, 
december 

  
Králické dni – otvorenie letnej sezóny pri plážovom kúpalisku 

Začiatok mesiaca júl 

 
Vatra v mestskej časti Starňa 

Začiatok mája 

Dni maďarskej kultúry 
 

Január 

Tornaľské kulturálne leto 
 

Od apríla do októbra 

 
Deň matiek 

máj 

Medzinárodný zraz motorkárov jún 

Deň tradícií – medzinárodný folklórny festival október 

 

 

 Ekonomické využitie zdrojov 

 Podnikateľská sféra 

 

Podnikateļská sféra je v meste rozmanito zastúpená vo všetkých troch sférach. 

 
Prehľad podnikateľských subjektov 
: 



 

 Počet subjektov 
Počet 

zamestnancov 

Primárna sféra   

Poľnohospodárstvo   

SHR 60 90 

teheľňa 0 0 

strojárstvo 3 330 

elektrotechnika 0 0 

textilný priemysel 1 750 

obuvnícky priemysel 0 0 

Spolu primárna sféra 64 1170 

Sekundárna sféra   

Píla 2 25 

Pekáreň 3 32 

Stavebná firma 3 15 

Klampiar 1 7 

Krajčírstvo 1 5 

Stolárstvo 3 15 

Zámočníctvo 3 17 

Tesár 1 5 

Aranţérstvo 0 0 

Spolu sekundárna sféra 17 121 

Terciálna sféra   

Sluţby poľnohospodárstvu 1 5 

Sluţby cestovného ruchu 3 9 

Rozličný tovar 3 6 

Drogéria 4 12 

Priemyselný tovar 4 21 

Mäso 2 4 

Obuv 3 6 

Textil 12 26 

Nábytok 2 13 

Reštaurácia 7 25 

hostinec 7 10 

kaderníctvo 5 7 

kozmetika 2 2 

oprava 5 8 

bazár 3 5 

stavebniny 5 10 

zberňa šatstva 1 1 

veľkosklad 0 0 

predaj plynu 1 1 

plynoservis 1 3 

Iné 31 149 

Spolu terciálna sféra 102 323 

Spolu všetky sféry 183 1614 

 

Prehļad a popis najvýznamnejších zamestnávateļov: 

 



 

 

 

 

Podnikateľský subjekt 

Zameranie činnosti 

ARIES 2, s.r.o - brúsenie a leštenie kovov 

- kovoobrábanie 

- výroba a stavba strojov s mechanickým 

pohonom 

- výroba nástrojov 

AUTOCENTER, s.r.o. - servis a oprava cestných motorových 

vozidiel 

- predaj osobných motorových vozidiel 

a motocyklov 

- prevádzkovanie autoumývarne 

BELLEVUE, a.s. - vykonávanie inţinierskych stavieb, 

priemyselných stavieb, bytových 

a občianskych stavieb  

- montáţ, rekonštrukcia, oprava, údrţba, 

odborné prehliadky a odborné skúšky 

plynových zariadení  

Domová správa - správa bytov 

EFECT, spol. s.r. - poskytovanie mechanizačných sluţieb 

poļnohospodárskej prvovýrobe 

- výrova krmív a kŕmnych zmesí 

Gemerské ţriedla, spol. s r.o. - výroba ovocných a zeleninových 

nápojov 

- výroba iných nedestilovaných 

kvasených nápojov 

- stáčanie prírodnej minerálnej a pitnej 

vody a výroba nealkoholických nápojov 

HOLZ-PRODUCT spol. s.r.o. - stolárska výroba 

- spracovanie guļatiny 

INTERKOMERZ, spol. s r.o. - úprava a spracovanie mlieka 

LVD S2, a.s. - výroba strojov a zariadení 

- kovoobrábanie a zámočníctvo 

- poradenská činnosť v strojárstve 

Mestské sluţby mesta Tornaļa, s.r.o. - čistiace a upratovacie práce na 

verejných priestranstvách 

- maliarske práce 

- prevádzkovanie zariadení slúţiacich na 

rekondíciu a regeneráciu 

UNICORN – ESK, s.r.o. - výroba strojov a zariadení pre 

poļnohospodárstvo a stavebníctvo 

- výroba transportných a manipulačných 

zariadení 

- zámočníctvo a kovoobrábanie 

Podnikateľský subjekt Zameranie činnosti 

OZETA NEO, a.s. - výroba konfekčných výrobkov 

- zákazkové šitie na mieru 
 



 

 

 

Primárna sféra: 

Z niekedy najväčšieho zamestnávateļa regiónu – poļnohospodárstva– ostáva v súčasnosti 

zastúpená silnaá skupina SHR, ktorí zamestnávajú 90 pracovníkov. 

Pomerne veļkým zamestnávateļom obyvateļov Tornale však je textilný/750/ a strojársky 

priemysel /330/. 

 

Sekundárna sféra 

Je v meste rôznorodo zastúpená, zamestnáva 121 obyvateļov, najviac pekáreň a píla. 

 

Terciálna sféra 

Poskytuje širokú paletu základných sluţieb obyvateļstvu a zamestnáva 323 obyvateļov 

mesta. 

 

Čo sa týka výhļadov do budúcnosti, mesto a jeho okolitý región majú predpoklady na 

tvorbu nových pracovných miest v niekoļkých oblastiach: 

 

 ļahká priemyselná výroba – najmä príchodom investora do Tornale, Rimavskej 

Soboty alebo Revúcej 

 cestovný ruch, najmä v spojení s agroturistikou a bioturizmom 

 špeciálne odvetvia poļnohospodárstva – bioprodukcia, výroba energetických 

surovín a biomasy, ako aj jej následné vyuţívanie 

 

Bariéry, ktoré zabraňujú rozvoju podnikateļských aktivít: 

 nízka vzdelanostná úroveň a konkurencieschopnosť ļudských zdrojov 

 nízka kúpyschopnosť obyvateļstva, slabý trh 

 

 Nezamestnanosť, zamestnanosť 

 

3.3.2.1 Nezamestnanosť 

 

  

Miera nezamestnanosti sa uţ dlhodobo pohybuje na úrovni 30%, s istými výkyvmi 

v posledných rokoch. 

 

 

 

Keďţe sa v posledných rokoch hospodárska situácia v regióne výrazne  nezmenila, 

nevznikli nové pracovné miesta, miera nezamestnanosti zostáva obrovským 

problémom. Je teda typická dlhodobá nezamestnanosť, spolu s negatívnymi 

sprievodnými javmi ako apatia občanov, stratené pracovné návyky a motivácia 

pracovať, zníţená ţivotná úroveň, existenčné problémy. Po 10 rokoch a po vstupe SR 

do EÚ sa znova rozmáha jav, keď muţi ochdázajú za prácou do Západnej Európy.  

 

Negatívne efekty dlhodobej nezamestnanosti v kombinácií s nízkou ţivotnou úrovňou 

spôsobujú nízku kvalitu a najmä konkurencieschopnosť nezamestnaných občanov      

na trhu práce. Očakávaný posun investorov zo západného Slovenska smerom na 



 

východ môţe prispieť k vytváraniu nových pracovných miest v regióne. Avšak bez 

zavedenia foriem celoţivotného vzdelávania a rekvalifikácií nebudú občania schopní 

zodpovedať poţiadavkám moderných zamestnávateļov. Ďalším problémom je apatia 

a nízka motivácia nezamestnaných, sprevádzaný nízkou mobilitou a informovanosťou 

týchto občanov. 
 

Vekové rozloţenie nezamestnaných občanov je pribliţne rovnomerné, najniţší podiel 

majú obyvatelia vo veku 30-39 rokov, ktorí sú viac flexibilní a mobilní, a ktorý sa prácu 

nájdu aj mimo svojho rodného regiónu. Najviac postihnuté je obyvateļstvo nad 50 rokov, 

ktorí majú bez aktívnych opatrení výrazne zníţenú šancu na zamestnanie sa. 

 

Vzdelanostná štruktúra nezamestnaných občanov zväčša odrzkadļuje celkovú 

vzdelanostnú štruktúru obyvateļov, pričom sa vo zvýšenej miere preukazuje potreba 

zvýšenia vzdelnostnej úrovne ļudských zdrojov, keďţe momentálne sú málo 

konkurencieschopné. 

 

    Situáciu na trhu práce zachraňuje textilný a strojárenský priemysel, ktorý je v meste      

    Tornaļa etablovaný.   

 Materiálne zdroje 

 Bývanie a bytový fond 

 

Počet Rodinné domy 
Bytové 
domy 

Spolu 
V nich byty 

spolu 

Domov spolu 1385 27 1517 2792 

Trvale obývané domy 1201 19 1328 987 

v [%] 87    

Vlastníctvo b. družstvo 1 30  900 

Vlastníctvo obec 1 19 107 365 

Vlastníctvo FO    258 

Vlastníctvo PO     

Vlastníctvo ostatné     

Neobývané 184 0 184 184 

Priemerný vek domu     

 

Bytový fond v meste je vyuţitý na 87%. 

 

Prehļad o vekovej skladbe domového fondu: 



 

Obdobie výstavby 

bytov 

V rodinných domoch V bytových domoch 
V domovom fonde 
spolu 

Do roku 1945 
 
1024 

45 1069 

1946-1970 
 
120 

148 268 

1971-1980 
47 
 

495 542 

1981-1990 
67 
 

580 647 

1991-2001 
53 
 

64 117 

Spolu 
1311 
 

1332 2643 

 

 Infraštrukturálne vybavenie 

 

Infraštruktúra  Áno/Nie, množstvo 

Cestná sieť v km 26,0  

cesty 1. kat  4,306 

cesty 2 kat.  16,5 

Ostatné 9,5 

Ţelezničná sieť v km 7 

Plyn v m 20000 

Kanalizácia v m 3444 

ČOV 0 

Vodovod v m 5846 

Vodný zdroj 1 

Zber TKO Áno 

  Klasický Áno 

  Separovaný Nie 

Domové ČOV 1 

Spôsob vykurovania  

Vedenie el. energie Áno 

     Vzdušné Áno 

     Káblové Áno 

Ţelez. stanica Áno 

     Vlakové spoje Áno 

Ţelez. zastávka Áno 

Autobus. stanica 1 

    Autob. spojenie Áno 

    Z toho expresné Áno 

Telefónny rozvod Áno 

Rozhlas Áno 

Káblová TV Nie 

Regionálne trasy TI  

Medzinárodné trasy TI  



 

Internet Áno 

Cestná sieť 

 

Základná komunikačná sieť v časti Tornaļa je tvorená radiálami z juhu cesta I/67, zo severu 

a západu cesta I/50 do Košíc, resp. do Rimavskej Soboty. Komunikačný systém je doplnený 

sieťou obsluţných komunikácií. Situácia v automobilovej doprave je nepriaznivá z dôvodu, ţe 

trasy ciest I. triedy č. 50 a 67 vedú zastavaným územím sídel Tornaļa, Starňa a Behynce. 

 

Ţelezničná doprava 

 

Riešeným územím prechádza ţelezničná trať č. 160 Zvolen – Fiļakovo – Košice, Ktorá je 

v súčasnej dobe jednokoļajová, neelektrifikovaná. Ţelezničná stanica je zmiešanou stanicou 

III. Kategórie pre nákladnú dopravu a osobnú prepravu. V ţelezničnej stanici sú štyri koļaje 

dopravné a a dve manipulačné. Denne prejde stanicou 25 osobných a 15 nákladných vlakov 

 

 

Produktovod 

 

Cez územie mesta Tornaļa a jeho mestské časti prechádza vetva ropovodu a plynovodu. 

Medzi zraniteļné miesta plynovodu a ropovodu patrí prechod potrubia cez rieku Slaná  

a čistiace stanovište Tornaļa – Behynce. Cez územie mesta vedie aj miestna vetva plynovodu 

pre zásobovanie obyvateļov v dĺţke 7,3  km – Starňa.  

 

Zásobovanie elektrickou energiou 

 

Záujmovým územím východne od sídelného útvaru Tornaļa prechádza tranzitné 400 kV 

vedenie č. 427 Rimavská Sobota – Moldava nad Bodvou. Toto vedenie ide v juhovýchodnom 

smere od Tornale v súbehu so 110 kV vedením dvojlinky 7903 a 7904. Rozvodňa 110/22 kV 

v Tornali je osadená jedným 110 kV/22 kV transformátorom 1x25 MVA. 

Z transformátorovne vychádza okruţné 22 kV vzdušné vedenie č. 479, ktoré obchádza mesto 

z juhovýchodu a sú z neho napájané stoţiarové trafostanice. Sekundárne rozvody NM sú 

prevedené systémom napätí 3x380/220kV z časti zakáblovaným rozvodom v centrálnej 

mestskej zóne.  

 

 

 Voľné objekty využiteľné pre rozvoj obce 

 

Na rozvoj podnikania má mesto k dispozícií budovu bývalej polikliniky – rozostavanú 

stavbu a voļné pozemky. 

 

a) voľné budovy/objekty: 
 

Názov obektu Majiteľ Technický stav Hodnota/cena 

Poliklinika – 
rozostavaná stavba 

Budova – mesto 
Tornaľa 
Pozemok – mesto 
Tornaľa 
a súkromné osoby 

zlý 150,-Sk /m2 

 



 

b) voľné pozemky: 
Rozloha Majiteľ Účel pozemku Cena 

19 384 m2 

 
Mesto Tornaľa Záhradníctvo 150,- Sk/m2 

4 163 m2 

z toho zastavaná plocha 579 

m2 

 

Mesto Tornaľa Priemyselná zóna 150,- Sk/m2 

6 000 m2 

 
Mesto Tornaľa 
Časť – súkromné 
osoby 

 150,- Sk/m2 

16 ha Viac vlastníkov Priemyselná zóna  

15 000 m2 Mesto Tornaľa  150,- Sk/m2 

 
 

Prírodné zdroje 
 
 
Využitie pôdy v meste: 

 Celkom* Zastavaná 

plocha* 

Orná pôda* Lesná pôda* Vodná* 

plocha 

Tornaľa – 

mesto 

57,768 3,195 18,828 24,508 0,575 

Tornaľa 42,799 2,291 11,828 23,826 0,326 

Ţelezné 3,008 0,026 0,02 2,252 0,01 

Starňa 5,745 0,368 3,679 0,838 0,042 

Behynce 6,316 0,51 3,301 0,592 0,194 

 
 

Preh1adná tabu1ka vyuţívania poļnohospodárskej pôdy za celé katastrálne územie.  

 

Kat.územie Poľn.pôda Orná pôda Vinice Ovoc.sad Lúky Psienky 
%p.p. % 

z výmery zornenia 

Behynce 486,9 328,7 64,3 1,1 33,4 34,0 0,78 67,51 

Starňa 441,6 367,9 0 0 2,2 57,3 76,87 83,31 

Tornaľa    1550,0 1191,7 9,9 0 54,2 228,6 36,33 77,39 

 
 
CELKOVÝ ZÁBER PPF PODĻA JEDNOTLIVÝCH FUNKCIÍ 

 

Funkčná plocha 
Cel. výmera v 

ha 

Cel.poľn.pôda 

v ha 

Z toho 

intravilán  ha extravilán ha 
VOV + Šport                      15,100 15,100 15,10 – 

IBV, HBV, OV                      31,580 17,540 17,54 – 

IBV                      11,500 8,800 8,80 – 

OV                      15,600 10,200 3,92 6,280 

VOV+IBV                        6,840 6,600 5,70 0,900 

Priemysel                      21,580 10,000 10,00 – 



 

Doprava       33,260 33,020 0,04 32,980 

Hrom. garáţe                        1,140 1,140 – 1,140 

ZOV+IBV                      10,200 10,200 10,20 – 

Tech. vybavenie                        0,250 – – – 

TKO                        3,000 2,860 – 2,860 

ČOV 0,081 0,081 0,04 0,041 

Čist. pitnej vody 0,001 0,001 – 0,001 

Soc. vybavenie                        6,100 2,100 2,10 – 

Celkom                    156,232 117,642 73,44 44,202 

 

 

 
 
 
 
 
 
Podļa Vodohospodárskeho plánu povodia Slanej /VPP/ spadá riešené územie do regiónu 

povodia Slaná /bez prítoku Rimavy/. Do riešeného územia spadá lokalita minerálnych vôd, 

ktoré sa v súčasnosti vyuţívajú na rekreačné účely. Ide o chránený prírodný útvar Morské oko 

– hĺbka 36 m. Dva zdroje minerálnej vody v areály pláţového kúpaliska /Morské oko 

a Šťavica/ nemajú stanovené ochranné pásmo v zmysle vyhlášky č. 15/1972 Zb., avšak 

spadajú do širšieho dočasného ochranného pásma minerálneho zdroja HVŠ-1.  Ako zdroj 

pitnej vody pre vodovody slúţia vŕtané studne na pravom brehu rieky Slaná, ktorých 

výdatnosť je Q=30 l/s v suchom období, pričom VZ dosahujú aj Qmax =50 l/s. Voda je 

upravovaná v úpravni vody v blízkosti vodných zdrojov. Z nej je prečerpávaná výtlačným 

potrubím DN 300 do vodojemu 650 m
3 

 s kótou maximálnej hĺbky 237/5 m.  

 

Podļa Vodohospodárskeho plánu povodia Slanej (VPP) spadá riešené územie do regiónu 

povodia Slaná (bez prítoku Rimavy).V tomto regióne sa nachádzajú 2 skupinové vodovody -

SKV Tornaļa a V Chanava a 7 vodovodov jednotlivých. Ako zdroje vody slúţia miestne 

podzemné vody a to z významnejších zdrojov sú to vrt v oblasti Strelnice (25,3 ls
-1

), studne 

pri Behynciach (30-50 ls
-1

) studne v oblasti Chanava (20-25 ls
-1

). Ostatní obyvatelia sú 

zásobovaní pitnou vodou z vlastných studní, alebo miestnych drobných výverov. Kvalita 

vody je ovplyvnená výskytom Fe a Mn, ako aj síranov a amoniakom, čo úzko súvisí s 

poļnohospodárskou činnosťou v danej oblasti. 

 

Bilančná charakteristika pre región podļa VPP Slanej: 

 

 

Podļa VPP Slaná sa v súčasnosti nenachádzajú v regióne ďalšie výdatné vodné 

zdroje vhodné pre pitné účely, ktoré by vykryli deficit vo vodných zdrojoch. Zásobovanie 

regiónu v budúcnosti je uvaţované prevzatím vody z iného regiónu (VN Klenovec) pre juţnú 

časť regiónu od Tornale smerom dole. Severná časť má byť zásobovaná z vlastných zdrojov 

pitnej vody a to VDZ Strelnice. 

Rok 1990 2000 2015 2030 

Potreby v l/s 73,99 117,27 120,23 145,34 

Kapacita zdrojov v l/s 65,3 88,3 88,3 88,3 

Bilancia v l/s  – 8,69 – 51,97 – 54,93 – 80,04 



 

 

Hlavným recipientom riešeného územia je rieka Slaná a jej pravostranný prítok 

Turiec. 

Na rieke Slaná je vybudovaná úprava v úseku od štátnej hranice r. km 0,51 po 

Nadabulu r. km 56,25. Nad Nadabulou na hornom úseku Slanej sú vybudované sporadické 

úpravy. 

V rámci riešeného územia sú technické parametre jednotlivých úsekov úpravy toku 

Slaná nasledovné: 

– úsek Riečka – Tornaļa r. km 7,22 -19,05 súvislá korytová úprava s obojstranným 

ohradzovaním. Šírka koryta v dne je 18 aţ 20 m, sklon svahov 1:2, šírka koruny 

hrádze 2m, kapacita koryta 336 m
3
/s 275 m

3
/s. Konvexný breh je opevnený vŕbovým 

porastom, konkávny breh je opevnený kamennou nahádzkou. Celková dĺţka je 11,83 

km, spád 1,1%-1,5%. 

– úsek v Tornali r. km 19,05-2.0,30 ,korytová úprava s obojstranným ohradzovaním. 

Šírka koryta v dne je 16 m, sklon svahov 1:2, šírka koruny hrádze 2m, spád 1,5 -1,6%. 

Opevnenie brehov ako v I predchádzajúcom úseku, Q100 = 275 m3/s. 

– úsek Tornaļa – Gemer – Gemerská Panica, r. km 20,30- 23,89 vegetačné opevnenie 

súborným plôtikom, ļavostranný kamenný zához z lomového kameňa., šírka dna 18 -

16 m, výška koruny nad dnom 5 m, výška hrádzi nad bermou 1,8 m, šírka koruny 

hrádze 3m, sklon svahov kynety 1:2, sklon svahov hrádze 1:2, Q100 = 245,0 m
3
/s  

a Q1  = 85 m
3
/s. 

 

Úprava pravostranného prítoku Slanej, Turca sú realizované v úsekoch ústie – Behynce 

– Ţiar – Otročok – Gemerská Ves. Účelom úpravy toku je stabilizácia koryta, vylúčenie 

škodlivých eróznych účinkov, zabezpečenie ochrany priļahlých poļnohospodárskych 

pozemkov sústavnou korytovou úpravou s obojstranným ohrádzaním: 

– r. km 0,0 -1,65 -2,07, kapacita priečneho profilu je navrhnutá na Q20=76 m
3
/s, 

Q100 =  10 m
3
/s, sklon 1,3 -1,4%. Priečny profil lichobeţníkový so šírkou v dne 6,0 m, 

sklon svahov 1:2, výška koruny nad dnom 1,5 m, šírka bermy 5,0 m, výška hrádze cca 

2,0 m, sklon svahov hrádze 1:1,5, prevýšenie hrádzí nad Q100 je 0,45 m. Opevnenie 

koryta jednoradovým vŕbovým plôtikom. 

– r. km 2,07 -3,32 kapacita priečneho profilu je rovnaká ako v predchádzajúcom úseku. 

Šírka v dne 5,0 m, sklon 1,25% 

– r. km 3,3 -10,9, úprava realizovaná za účelom ochrany poļnohospodárskeho pôdneho 

fondu, umoţnenie odvodnenia pozemkov. Kapacita priečneho profilu Q100 = 110 m
3
/s. 

Opevnenie v úseku od km 3,3 - 4,6 polozapustenou pätkou z kamennej nahádzky, 

kamenná rozprestierka a zatrávnenie. 

 

Nerastné suroviny: 

3 loţiská na tehliarsku surovinu a kameňolomy a štrkopiesky 

Tornaļa – Behynce, správca Ipeļské tehelne Lučenec 

Tornaļa, správca Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky 

 
 

3.6 Cestovný ruch 

 



 

 
Názov zariadenia Áno/nie , počet, popis 

Stála expozícia 
 
 

Stála expozícia – ţivot obyvateľov Juţného 
Gemera, historický a etnologický expozície 

Kostol 
 
 
 
 

Rímskokatolícky kostol v Tornali 
 

 Nakoļko katolícky veriaci nemali od čias reformácie 

v Tornali svoj kostol a schádzali sa na bohosluţby a obrady 
v katolíckej škole, bolo rozhodnuté, ţe zo zbierok si postavia nový 

kostol. Stalo sa tak v roku 1930, keď bol postavený samotný kostol 

a o rok neskôr bola z milodaru postavená aj veţa.  
 Vo veţi sa nachádzajú dva zvony – väčší s nápisom 

v preklade „Srdce Jeţišovo, zmiluj sa nad nami!“, menší s nápisom 

„Svätý Anton oroduj za nás!“ /Jézus szive! Irgalmaz nekünk, Szent 
Antal! Könyörögj érettünk./ Najmenší bol zrekvírovaný na vojenské 

účely počas druhej svetovej vojny. Zvony sú z roku 1932. 

 Kostol je postavený v neogotickom slohu s moţnosťou 
prístavby druhej veţe a prípadného zväčšenia. Kostol je zasvätený 

Najsvätejšiemu srdcu Jeţišovmu. 

 S rozsiahlou rekonštrukciou kostola sa započalo v roku 
2005, keď sa vykonala výmena strešnej krytiny. V roku 2006 je 

naplánovaná celková vnútorná maļba interiéru kostola. 

 Rímskokatolícky kostol je situovaný v zeleni parku 
kostolného námestia, spoločne s kostolom evanjelickej cirkvi 

augsburského vyznania. 
 Jeden aţ dva krát v roku sa veriaci stretávajú na 

ekumenických bohosluţbách v týchto chrámoch. 

 V rimskokatolíckom kostole sa počas týţdňa a v nedeļu 
konajú bohosluţby v slovenskom aj maďarskom jazyku. 

 

Kostol Reformovanej cirkvi v Tornali 
 

 Kostol Reformovanej cirkvi v Tornali má pribliţne 500 

rokov. Bol vybudovaný ešte v časoch pred reformáciou. Strop 
a horná časť pre organe je z roku1768. Organ je z roku 1868. 

 

 Počas renovácie v rokoch 1936 – 1937, keď bola zo 
všetkých strán odstránená vakovka, a na viacerých miestach našli 

zlomky freskových malieb. Na viacerých miestach boli čitateļné  

nápisy s gotickými písmenami. 
 

 Na protiļahlej strane katedry sa našlo niekoļko latinsko-

biblických citátov. Prvý reformovaný farár z roku 1598 sa volal 
Baláţ Szegedi. 

 

 V kostole sa nachádzali dve rodinné hrobky. Jedna 
hrobka parila rodine Tornalyiovcov. Rakvy boli prenesené v roku 

1823 do rodinných krýpt, ktoré boli vybudované v pozadí kostola. 

 
Druhá hrobka patrila rodine Ivačovcom. Pozostatky tejto 

hrobky boli objavené počas renovácie a následne umiestnené za 

kostolom. Samotné hrobky pokryla nová cementová podlahovina. 
 

Počas II. svetovej vojny vo vnútri kostola táborili vojaci. 

V tom čase bola poškodená katedra, ktorá tvorí najstaršie zariadenie 
z kostola z roku 1606. Zároveň bolo poškodené aj operadlo krajnej 

lavice. Následne začali s ničením rezieb. Po tomto 

poļutovaniahodnom čine ich veliteļstvo premiestnilo. 
 

V kostole Reformovanej cirkvi sa dodnes konajú 

bohosluţby.  
 

 

Evanjelický kostol 
 

Cirkevný zbor v Tornali patrí do Rimavského seniorátu. Vznikol 

pôvodne ako fília Gemera v roku 1894. V rokoch 1941-1945 bol 
samostatným zborom v rámci maďarskej evanjelickej cirkvi. 

Osamostatnil sa v roku 1947 po príchode presídlencov z Nového 

Klenovca ( v súčasnosti Ukrajina ). Kostol v Tornali bol postavený 
v roku 1933, ale počiatky plánov na jeho stavbu siahajú do roku 

1906, keď B.Hevessy daroval pozemok a finančnú hotovosť. Kostol 

v dcérocirkvi Kráļ bol postavený v roku 1972.  



 

 

 

Kaštieľ 
 
 
 
 

Kaštieľ v Behynciach 

Galéria, kino 
 
 
 
 

Kino Mladosť pri MsKS 
 
Stála expozícia  

Sochy 
 
 
 
 

Socha Jána Nepomuckého v mestskej časti 
Králik 

Kúrie 
 
 
 
 
 

 kúria neoklasicistická 

 hospodárska budova kúrie 

 kniţnica klasicistická, pri kostole (kalvínskej cirkvi z 

r. 1824 ) 

 márnica na cintoríne ( hrobka Hewessyovcov v sut. 

hrobka Tornallyovcov) 

 ļudový dom z r. 1882, objekt č.S10, Šafárikova ul. 

 sýpka, objekt č.S11 na Šafárikovej ulici 

 meštiacky dom, objekt č.5OO, Hlavné námestie 

 budova Mestského úradu, Hlavné námestie 

 objekt č. 28 na Mierovej ul. 

 objekt č.1039 na ul. Poštová 

 kaštieļ Starňa 

 kaštie1 Behynce 

 kúria pri Dobšinského ul.(Výchovný ústav) 

 kostol Králik gotický 

 klasická kúria Mikšu - Moesz s parkom v Králiku 

 sídlo okres. úradu (dnes internát) 1924 

 katolícky kostolík r.1931 

 mlyn pri ţeleznici 

 katastrálny mernícky úrad (dnes gymnázium) 1928 

 

Parky 
 
 
 
 

– park v Králiku (č.973/01-02) 

– park pri výchovnom ústave Dobšinského ulica 

– park v Behynciach ( č.934/01-02) 

– cintorín pri kostole reformovanej cirkvi 

– cintorín v priemyselnej zóne (aj ţidovský) 

– cintorín Behynce  

– alej pagaštanov ku kaštieļu Starňa 

– alej Višňová ul. 

– alej Bottova ul. 

– alej Komenského ul. 

 

Chránený strom 
 
 

Navrhovaný CHPV „Duby pri Remetskej studni“ je v 

zmysle preventívnych opatrení ochrany prírody v okrese R. Sobota 



 

 
 

územím kategórie B. Ide o skupinku troch dubov letných (Quercus 

robur), ktoré rastú v lesnom poraste č.1228 v nadmorskej výške 230 

m. 

Duby majú vyše 300 rokov a sú najstaršími stromami v 

okolí Starne. Najväčší z nich je najviac poškodený a má nasledovné 

miery: obvod 480 cm, výška 19 m, šírka koruny 19 m. ostatné dva 

sú pomerne zdravé a ich miery sú nasledovné: č.2 – 428 cm, 17 m, 

17 m, č.3 – 435 cm, 15 m, 13 m. Pôvodne tu rástli štyri duby, no 

jeden z nich pre zlý zdravotný stav (vo vnútri kmeňa bol vypálený) 

padol. 

Duby sa nachádzajú v tesnej blízkosti upravenej studničky, 

po oboch stranách spevnenej lesnej cesty (dva z nich rastú na svahu 

nad cestou, tretí pod ňou). Stromy majú veļkú biologickú a 

významnú estetickú a náučnú hodnotu. 

Biologický a esteticky hodnotný krajinný priestor „Lapša – 

Činča“ je v zmysle Preventívnych opatrení ochrany prírody v 

okrese R. Sobota územím kategórie C. Ide o väčší lesný komplex 

tiahnúci sa popri hranici s Maďarskou republikou. Predstavuje 

súvislú a dobre zachovanú lesnú fytocenózu (dubovo – hrabové 

lesy), suchšie stanovištia vyššie poloţených miest zaberá 

Quercetum petraea cerris, niţšie Carpinion betuli. Roztrúsené sú 

skupinky brezy, osiky, hrabu, drieňa a agátu. Biologicky, no 

predovšetkým esteticky najhodnotnejšie sú údolia pozdĺţ potokov 

Lapša a Činča majú ráz prekrásnej parkovej krajiny s bohatstvom 

zveri a ideálne predpoklady pre rozvoj nezávadnej a usmernenej 

prímestskej rekreácie. Dolina Činča je rekreačne vyuţívaná uţ v 

súčasnosti – v uzávere doliny sa nachádza niekoļko zväčša starých 

usadlostí (vyuţívaných ako chalupy) a v strednej časti doliny je 

pomerne veļká záhradkárska osada.  Krajinný priestor Lapša 

– Činča plní významnú hospodársku, biologickú, klimatologickú, 

rekreačnú funkciu, je súčasťou uţ spomínaného biokoridoru 

nadregionálneho významu. Má význam i pre výskum, v doline 

Činča bola zistená jaskyňa so vzácnymi nálezmi kostí 

pleistocénnych zvierat vo fosílnej sutine (Coelodonta antiquitatis, 

Ursus speleaus).  

  

 

Pamätné miesta 
 
 
 
 
 
 
 

Objekty zapísané v Ústrednom zozname kult. pamiatok: 

– Ss (1021)1 – Kostol (ev. ref.) pôvodne gotický, 

Šafárikova ul.č.1 

– Ss/2932 – Pomník padlých, nám. ČSA 

– Ss/2933 – Pamätný dom štábu II. ukrajinského frontu 

maršala R.J. Malinovského, Letná ul.č.6 

 

Iné  
 
 
 
 
 
 

„Šafárikovské bralo“ – ide o dolomitové bralo 

nachádzajúce sa v parku západne od bývalého kaštieļa 

Tornallyiovcov (dnes Detský domov). Bralo je druhohorného veku 

(stredný trias), má výšku 5 – 8 m a vystupuje vo forme 

pretiahnutého monolitu (45x15 m) na okraji strednej pleistocénnej 

terasy (rias). Predstavuje denudačný relikt pravdepodobne 



 

 
 
 
 
 

predkvartérneho krasového zvetrávania a erózno–enudačného 

procesu. Okolité sedimenty sú tvorené fluviálnymi piesčitými 

štrkmi a pieskami terasy. Bralo má okrem estetického významu 

geomorfologickú a geologickú hodnotu. V okolí brala je bývalými 

majiteļmi kaštieļa vysadený park s viacerými hodnotnými 

stromami: platan javorolistý (Platanus acerifolia), pagaštan páví 

(Aesculus pavia). Ďalej tu rastie jaseň štíhly, lipa malolistá, javor 

mliečny, javor poľný, topoľ osika, hrab obyčajný, dub letný, 

pagaštan konský, brest, agát. V blízkosti parku bol v 50-tych 

rokoch navŕtaný minerálny prameň, voda bola privedená do parku a 

teraz sa voļne vyuţíva. V areáli parku je nevhodne lokalizovaný 

amfiteáter, jeho úprava nebola prispôsobená okoliu a svojim 

vzhļadom pôsobí rušivo. 

„Travertínové jazierko“– nachádza sa v tesnej blízkosti pláţového 

kúpaliska v Králiku. Ide o krasové jazierko aţ 27 m hlboké a s 

priemerom asi 25 m (umelo upravené), ktoré vzniklo výverom 

podzemných vôd puklinovo-krasového pôvodu. Tektonický zlom, 

na ktorom je zaloţené, je súčasťou poruchového pásma, 

prebiehajúceho údolím Slanej pribliţne v smere S–J. Zlomy siahajú 

hlbšie do karbonátového podloţia terciérnych sedimentov a hrajú 

významnú úlohu pri zbieraní a odvádzaní krasových vôd z 

hydrologicky priļahlých častí Slovenského krasu. Hydrologickým 

vrtom bol výver v Králiku zachytený pre miestne kúpalisko v tesnej 

blízkosti jazierka. Okolo jazierka sa nachádza prirodzene vytvorená 

travertínová kopa s vlhkomilnou malakofaunou. Aj v jazierku sa 

predpokladá výskyt pôvodnej vodnej fauny. Pred návštevníkmi 

kúpaliska chráni jazierko drôtený plot. 

Medzi ďalšie ekologicky významné časti katastrálneho územia, 

nepodliehajúce osobitnej ochrane, zaraďujeme nasledovné krajinné 

prvky tvoriace kostru ekologickej stability územia: lesné porasty, 

vodné toky a plochy so sprievodnou zeleňou, plošné útvary krajinnej 
zelene, líniovú súvislú alebo medzernatú krajinnú zeleň, plošnú 

zeleň v intraviláne (parkovú verejnú a vyhradenú zeleň), cintoríny, 

líniovú verejnú zeleň v intraviláne, sady a záhrady, záhradkárske 
osady a trvalé trávne porasty. 

 

 

–  

 
 
 
Ubytovacie zariadenia 
 

Stále lôţkové zariadenia Spoločné ubytovne a nocļahárne Rekreač. Zariad. s celoroč. Improvizované   

        prevádzkou   ubytovanie   

Názov kapacita Názov kapacita Názov kapacita Názov kapacita 

Adresa   Adresa   Adresa   Adresa   

telefónne číslo   telefónne číslo   telefónne číslo   telefónne číslo   

Hotel MsKS   Turistická ubytovňa   Chatová osada   Autocamping   

Hlavné Námestie 6 30 A. Pénteka, Králik 92 A. Pénteka, Králik 98 A. Pénteka , Králik 200 

            

                

Zelený dom             

 



 

Stále stravovacie zariadenia Sezónne stravovacie zariadenia   

          

Názov zariadenia kapacita zariadenia Názov zariadenia kapacita zariadenia Kapacita stravovacích  

adresa, tel. č.  za 24 hodín adresa, tel. č.  za 24 hodín zariadení za 24 hodín 

majiteļ, prevádzkovateļ jedno hlavné jedlo majiteļ, prevádzkovateļ jedno hlavné jedlo spolu 

Reštaurácia Carmen   Reštaurácia MAWAB     

Odborárska 1  t.č.5523674 200 Pláţové kúpalisko t.č. 5522130 90 290 

Jozef Hanyiczkó   MAWAB     

Aliba bar   Detský tábor     

Hl. Námestie 6  t.č. 5522639 560 Kúpalisko Králik  210 770 

Aladár Káli   Ing. Jaroslav Galo     

Casablanca         

Mierová 14 t.č. 5522346 150     150 

Interkomez s.r.o.         

Lahôdky Pod orechom         

Štúrová t.č. 5523420 200     200 

Magdaléna Hofericová         

Gastrocentrál         

areál OZETA a.s. t.č. 5522541 1200     1200 

Zoltán Czigányi         

VSŢ UNICORN s r.o.         

Poštová,  t.č. 5522353 500     500 

VSŢ UNICORN s r.o.         

Detský domov         

Mierová 1  t.č. 5523145 150     150 

Detský domov         

Doliečovacie stredisko Starňa         

Nemocničná  t.č. 5522821 300     300 

Doliečovacie stredisko Starňa         

Reedukačný ústav         

Mierová 139  t.č. 5522587 300     300 

Reedukačný ústav         

Domov dôchodcov         

Úzka 49  t.č. 5522174 1000     1000 

Domov dôchodcov         

Materská škola         

Škultétyho  t.č. 5522427 200     200 

Okr. úrad odb. školstva         

Materská škola         

Dr. Toroka  t.č. 5522541 120     120 

Okr. úrad odb. školstva         

Materská škola         

Pri Majeri  t.č. 5522416 60     60 

Okr. úrad odb. školstva         

 
 
 

 

 
 

 

 
 

Stále stravovacie zariadenia   Sezónne stravovacie zariadenia     

     



 

 

          

Názov zariadenia kapacita zariadenia Názov zariadenia kapacita zariadenia Kapacita stravovacích  

adresa, tel. č.  za 24 hodín adresa, tel. č.  za 24 hodín zariadení za 24 hodín 

majiteļ, prevádzkovateļ jedno hlavné jedlo majiteļ, prevádzkovateļ jedno hlavné jedlo spolu 

Smaţienka         

Mierová 14 100     100 

Ladislav Andrík         

ZŠ s vyuč. jaz. maďarským         

Mierová  t.č. 5522396 800     800 

Okr. úrad odbor školstva         

ZŠ s vyuč. jaz. Slovenským         

Škultétyho  t.č. 5522367 800     800 

Okr. úrad odbor školstva         

Lahôdky BUCK         

Štúrová 32  t.č. 5523124 450     450 

MAWAB         

ŠJ pri OOU Tornaļa         

Hurbanova  t.č. 5522287 300     300 

Okr. Úrad odb. školstva         

 
 
  

 

Mesto Tornaļa disponuje širokou paletou atrakcií a zaujímavostí, ktorí návštevník mesta rád 

spozná. Nepochybne veļkým lákadlom je práve travertínové jazierko,ktoré je moţné navštíviť 

pri kúpalisku,ktoré je zmodernizované a ponúka stále kvalitnejšie sluţby. 

 

Mesto má základné vybavenie pre cestovný ruch: sú dostupné ubytovacie aj stravovacie 

kapacity, v ponuke je niekoļko lokalít pre oddych, relaxáciu a trávenie voļného času.  

Do budúcnosti je vhodné počítať  so zameraním na nosné produkty CR, sprievodné podujatia, 

ako aj marketing a poskytovanie informácií o moţnostiach v regióne.  

 

Dostupnosť informácií pre turistov je dostatočná a aktualizovaná vydaním letákov, broţúr, 

pohļadníc, prevádzkou web-stránky a inými metódami – článkami v printových médiách, 

príručkách cestovného ruchu a iných. 

 

 



 

 

4. SWOT analýza mesta 

SWOT analýza opisu situácie 

 

Silné stránky Slabé stránky 

- malá vzdialenosť mesta k hraničnému - dlhodobé zaostávanie mesta v rámci kraja a SR 

  priechodu s MR - nekoncepčná infraštruktúrna politika 

  - celoštátne dlohodobo najvyššia miera nezamest- 

     nanosti /v súčasnosti 37,5 %/  

    

    

Príleţitosti Ohrozenia 

- moţnosti obnovenia poļnohospodárskej výroby - niţšia vzdelanostná úroveň v porovnaní s vyspe- 

 - vyuţitie moţností podporných fondov EÚ     lejšími oblasťami regiónu 

   určených pre rozvoj zaostalých regiónov - vyššie zastúpenie rómskeho obyvateļstva  

  - nízka vzdelanostná úroveň  

  - narastajúci odliv kvalifikovanej pracovnej sily 

    

 

SWOT analýzy prírodného potenciálu 

 

Silné stránky Slabé stránky 

- priaznivé klimaticné podmienky - slabé vyuţitie prírodného potenciálu 

- rozsiahle lesy s veļkou moţnosťou ťaţenia - turisticky nevyuţité prírodné danosti 

   drevnej hmoty - slabá spracovanosť produktov lesného hospodár- 

- dobrý stav lesnej zveri    Stva 

    

    

Príleţitosti Ohrozenia 

- intenzívnejšie vyuţívanie surovinovej bázy - ďalšie zanedbávanie lesov a poļnohospodár- 

   a drevnej hmoty    skej pôdy 

- lepšie vyuţitie zdrojov pitnej vody - nedostatočné zhodnocovanie surovín, ktoré sú 

- blízkosť vodného zdroja úţitkovej vody   spracovávané v iných regiónoch 

- rozvoj cestovného ruchu   

    

 

 

 

 

 

 



 

SWOT analýza ľudských zdrojov 

 

Silné stránky Slabé stránky 

- dostatočne dimenzovaná sieť základných škôl - dlhodobo vysoká miera nezamestnanosti 

- kapacita voļnej kvalifikovanej pracovnej - rast počtu neprispôsobivých obyvateļov 

   sily - niţšie zastúpenie obyvateļov s vyšším stupňom 

- vysoký podiel stredoškolsky vzdelanej pracov-     vzdelania 

    nej sily - nedostatok pracovných príleţitostí pre niektoré 

     skupiny obyvateļstva /absolventi, ZPS/ 

    

Príleţitosti Ohrozenia 

- lepšie vyuţitie kvalifikačných predpokladov - vznik problémovej segregovanej osady 

   pracovnej sily - nárast kriminality 

- prispôsobenie systému vzdelania potrebám - rastúca dlhodobá nezamestnanosť 

   trhu - odchod mladých ļudí a odborníkov z mesta  

- vyuţitie programov EÚ na zvýšenie sociálne-    V dôsledku klesajúcich moţností sebarealizácie 

   ho rozvoja , vzdelanostnej a kultúrnej úrovne - zníţená schopnosť udrţiavať niektoré kultúrne  

- všestranná cezhraničná spolupráca na úseku    A športové zariadenia 

   trhu práce - monitoring, výmena informácií,  - nepriaznivý vývoj v demografickej skladbe 

   sprostredkovanie pracovnej sily    obyvateļstva 

  - nekomplexné vyuţitie zdrojov EÚ 

    

 

SWOT analýza infraštruktúry 

 

Silné stránky Slabé stránky 

- výhodná poloha  z pohļadu perspektývnych - mesto nie je napojené  na diaļničnú sieť 

   dopravných trás /hranica s MR, I/50, E 571/ - morálna a fyzická zastaralosť znečnej časti dop- 

- vedenie ropovodu     ravnej infraštruktúry 

- tranzitný plynovod - neexistuje terminál pre vyuţitie kombinovanej  

- vysoký stupeň plynofikácie    dopravy 

  - neexistuje letisko v blízkosti mesta 

    

Príleţitosti Ohrozenia 

- výstavba a dobudovanie cestných obchvatov  -  značné omeškávanie vo výstavbe a dostavbe 

- spoločné projekty s prihraničnými regiónmi    obchvatov a ciest v okolí mesta 

  - pomalé tempo v udrţiavaní kvality mestských  

    cestných komunikácií 

  - postupné chátranie existujúcej technickej infra- 

    štruktúry 

    

 



 

 

 

 

SWOT analýza hospodárstva 

 

 

Silné stránky Slabé stránky 

- významné zdroje prírodného bohatstva /lesy/ - nedostatočné tempo zvyšovania technologickej 

- vhodné klimatické podmienky pre poļnohosp    úrovne (nízţka progresivita) spôsobujúcej nízku 

   prvovýrobu    produktivitu práce,  vysokú energetickú náväz- 

- vysoký podiel zalesnených plôch    nosť a vysoké reţijné náklady 

- pomerne silný potencionál kvalifikovanej resp. - nedostatočné rozvinutý sektor sluţieb pre pod- 

   nekvalifikovanej pracovnej siliy vyuţiteļnej    nikateļov 

   pri rozvoji nových ekonomických aktivít v re- - pomerne vysoké reţijné náklady vo výrobnom 

   gióne    procese 

- vhodné klimatické podmienky pre letnú turisti- - pomerne vysoké reţijné náklady vo výrobnom 

   ku ako aj pre vidiecku turistiku    procese 

- dostatok prírodných zvláštností, kultúrnych - nedostatočná dynamika rastu poļnohospodárskej 

   pamiatok    prvovýroby 

- bohaté architektonické dedičstvo (kostoly, - malý podiel nových investícií 

   kaštiele atď.) - nedostatočná propagácia mesta v zahraničí i v 

     rámci Slovenska 

  - nedostatočne rozvinutá sieť pre cestovný ruch 

  - slabá úroveň kúpnej sily obyvateļov 

    

Príleţitosti Ohrozenia 

- vyuţitie programov hospodárskej pomoci EÚ - ďalšie zaostávanie regiónu 

- skvalitnenie komunikácií všetkého druhu - nestabilný vnútorný trh (klesajúca kúpna sila 

- zavedenie a rozvinutie burzy práce ako novú    obyvateļov a strata zahraničných trhov 

   formu spolupráce s Maďarskom - spomaļovanie modernizácie juţného ťahu 

- výmena informácií a spoločné vyuţitie inves- - častá nedôvera v posudzovaní moţných prí- 

   tičných databáz    nosov v oblasti cestovného ruchu 

- aktivizácia mikroregiónov a obcí s cieļom - podceňovanie ļudského faktora a profesionál- 

   vyuţitia ich daností pre cestovný ruch    nej prípravy odborníkov v oblasti cestovného 

- napojenie regiónu na nadradenú medzinárod-    ruchu 

   nú infraštruktúru - pokračovanie, resp. ďalšie narastanie "pohranič- 

     ného syndrómu" - zachytávanie investícií západ- 

     ným resp., centrálnym Slovenskom 

    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SWOT analýza ochrany životného prostredia a prírody 

 

Silné stránky Slabé stránky 

- vysoký podiel zalesnených plôch - neuspokojivý spôsob nakladania s odpadmi 

- efektívne fungujúci systém protipovodňovej - nedobudovaná sieť kanalizácií a ČOV 

   ochrany v riečnom systéme v okolí mesta - nízka úroveň ekologického vedomia väčšiny 

- fungujúci systém sledovania úrovne znečiste-    Obyvateļov 

   nia ovzdušia a vôd - dosť nekvalitná pitná voda v meste 

- plynofikácia priemyselných podnikov a cent- - málo uspokojivá akosť povrchových vôd 

   rálneho vykurovacieho systému, dôsledné   

  odstránenie najväčších zdrojov znečistovania   

   ovzdušia   

   

    

Príleţitosti Ohrozenia 

- vyuţitie zdrojov EÚ (ISPA) na skvalitnenie - pomalý priebeh odstraňovania divokých skládok 

   siete ČOV a kanalizácií v meste - znečisťovanie ţivotného prostredia vedie k roz- 

- dokonalejšie vyuţívanie overenej databázy    širovaniu niektorých ochorení 

   informácií v úrovni znečitenia ovzdušia a vôd - neriešenie základných problémov tvz. "malej 

- aktívny prístup niektorých podnikov riešiť    ekológie" 

   ekologické problémy   

- zefektívnenie v oblasti separácie odpadov    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Strom problémov a cieľov 

5.1 Strom problémov 

 

 

 



 
 

5.2 Strom cieľov 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

6. STRATÉGIA ROZVOJA MESTA A PRIORITY 

 

Stratégia vychádza z princípu aktivizácie nedostatočne vyuţívaného potenciálu a podpore 

hospodárskeho rozvoja mesta, ktoré  musí zvládnuť transformačné procesy v ekonomickej 

a sociálnej oblasti.  

Hlavnú pozornosť bude potrebné venovať rozvíjaniu ļudských zdrojov - vytváraniu moţností 

s dôrazom na zamestnanosť, vzdelávanie a sociálne sluţby. Zdedená štruktúra sociálnych, 

vzdelávacích a zdravotných sluţieb je málo adaptovaná na meniace sa potreby.   

Základnou prioritou stratégie je zvýšenie ekonomickej výkonnosti a konkurencieschopnosti mesta 

vo všetkých oblastiach pri rešpektovaní podmienok trvalo udrţateļného rozvoja. 

V oblasti vybavenia územia infraštruktúrou sa stratégia orientuje hlavne na vybudovanie napojenia 

na celoštátnu dopravnú infraštruktúru a na dobudovanie lokálnej dopravnej infraštruktúry. Okrem 

zlepšenia dopravnej obsluţnosti sa pozornosť venuje aj rozvoju informačnej spoločnosti a verejno-

súkromných partnerstiev.   

Stratégia v oblasti ţivotného prostredia je zameraná na zlepšenie environmentálnej infraštruktúry, 

budovanie kanalizačných sietí, čistiarní vôd a zlepšenie systému nakladania s odpadmi.  

Stratégia je zaloţená  na vyuţití pozitívnych prvkov, ktoré poskytujú príleţitosti pre dlhodobý 

rozvoj. To je moţné uskutočniť len spoluprácou verejného a súkromného sektoru a integrovaným 

prístupom k riešeniu ekonomických, sociálnych a environmentálnych aspektov obsiahnutých 

v globálnom cieli na všetkých úrovniach riadenia mesta. 

Strategický cieļ predstavuje úsilie o zabezpečenie vyššej ţivotnej úrovne obyvateļov ţijúcich 

a pracujúcich na území mesta prostredníctvom ekonomického rozvoja a rastu zaloţenom na 

disponibilných zdrojoch. Tento proces dosahovania ekonomického rastu pri súčasnom zachovaní 

resp. zlepšení kvality ţivotného prostredia je cestou k trvalo udrţateļnému ekonomickému rozvoju.  

Súbor politík a programov, ktoré napomáhajú k dosiahnutiu tohoto cieļa, je orientovaný na 

vytvorenie priaznivého podnikateļského prostredia a na regionálne diferencovanú podporu 

hospodárskej činnosti. K tomu sa vyuţívajú uţ dnes osvedčené štátne programy podpory posilnenia 

konkurencieschopnosti priemyslu, poļnohospodárstva a lesníctva. 

 Zvýšením konkurencieschopnosti zaostalých regiónov v kombinácii so stimuláciou malých 

a stredných podnikov s vysokou mierou vytvárania pracovných miest, podporou transferu 

technológií a zvyšovaním mobility a adaptability pracovnej sily bude moţné posilniť ich rozvoj.  

Špecifické ciele sú v súlade s prioritami Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK, SR 

a Predvstupovým ekonomickým programom SR.  

Z reálneho zhodnotenia je zrejmé, ţe v blízkom časovom horizonte sa pravdepodobne  nepodarí 

zásadnejšie vyriešiť niektoré roky kumulované problémy vzhļadom na ich časovú, finančnú 

i ļudskú náročnosť. Realizácia potrebných zmien je však nevyhnutná.  

 

PRIORITY 

 

Stanovenie priorít je vytvorenie realizačného rámca, ktorým sa zabezpečí 
dosiahnutie špecifických cieľov s využitím vymedzených finančných zdrojov       
pre dané obdobie. 

PHSR mesta sa orientuje na tri priority:  

1. Zvýšenie ekonomickej výkonnosti a konkurencieschopnosti mesta 

2. Rast zamestnanosti a rozvoj podnikania 

3. Rozvoj dopravnej, environmentálnej a lokálnej infraštruktúry  



 
 

 

 

7. CIELE, OPATRENIA A AKTIVITY 
 

 

 

Strategický cieľ 1:  

„ Zvýšenie  ekonomickej výkonnosti a konkurencieschopnosti mesta pri 

rešpektovaní TUR “ 
                                                                       

                                  

Špecifický cieľ 1.1.: „ Skvalitňovanie prípravy a rozvoja ľudských zdrojov“ 

 

Špecifický cieľ 1.2.: „ Zvýšenie úrovne ekonomických ukazovateľov rozvoja mesta“ 

 

Špecifický cieľ 1.3.: „ Zlepšenie dopravnej dostupnosti mesta“ 

 

Špecifický cieľ 1.4.: „Dobudovanie environmentálnej infraštruktúry“  

 

Špecifický cieľ 1.5.: „Zvýšenie kvalitatívnej a kvantitatívnej úrovne lokálnej 

                                    infraštruktúry“ 

 

Špecifický cieľ 1.6.: „ Zvýšenie konkurencieschopnosti cestovného ruchu“ 

 

Špecifický cieľ 1.7.: „ Budovanie informačnej spoločnosti na miestnej úrovni“ 

 

 

 

 

Strategický cieľ 2:  

„ Rozvoj cezhraničnej spolupráce “  
 

 

 

Strategický cieľ 3:  

„ Rozvoj aktívnej politiky trhu práce a sociálnej integrácie“ 
 

 

 

 

POPIS CIEĽOV: 

 

Strategický cieľ 1: „ Zvýšenie  ekonomickej výkonnosti a konkurencieschopnosti mesta pri 

rešpektovaní TUR “ 

                                                                       

                                  

Špecifický cieľ 1.1.: „ Skvalitňovanie prípravy a rozvoja ľudských zdrojov“ 



 
Cieļom je zabezpečiť vyuţitie dostatočnej koncentrácie vzdelávacích inštitúcií na území mesta     

pre prípravu kvalitnej pracovnej sily, ktorá sa prispôsobuje poţiadavkam spoločného pracovného 

trhu a odvetviam transformovaného hospodárstva. Zvýšenie zapojenosti nezamestnaných               

do rekvalifikačných kurzov a zvýšenie imformovanosti pre zamestnávateļov, vyuţitie blízkosti 

Maďarskej republiky pre vytváranie spoločného trhu práce, vytvorenie databázy voļných kapacít    

a ponuky práce, pozitívna motivácia a ochota cestovať za prácou, sú základnými predpokladmi 

hospodárskeho rozvoja mesta a regiónu. 

 

 

Aktivity: 

. zriadenie systému s aktívnym vyuţívaním databázy ľudských zdrojov 

. organizácie tréningov, školení, kurzov 

 

 

Špecifický cieľ 1.2.: „ Zvýšenie úrovne ekonomických ukazovateľov rozvoja mesta“ 

Cieļom je vytvorenie spoločného balíka opatrení v rámci podnikateļských aktivít na úrovni mesta, 

regiónu a cezhraničnej spolupráce, ktoré významným podielom ovplyvnia situáciu vo sfére 

investícií, vytvárania pracovných príleţitostí a zlepšenia príjmovej a sociálnej situácie obyvateļstva 

a zvýšia atraktivitu mesta pre domácich i zahraničných investorov.  

 

 

Aktivity: 

. vytvorenie prezentácie ponuky a dopytu pre zahraničných investorov 

. databáza podnikateľských aktivít 

. monitoring ekonomických ukazovateľov mesta 

 

 

Špecifický cieľ 1.3.: „ Zlepšenie dopravnej dostupnosti mesta“ 

Cieļom je zabezpečiť kvalitné cestné spojenie medzi jednotlivými časťami mesta, regiónmi, 

krajskými sídlami navzájom a hlavným mestom Bratislavou. V rámci toho sa uvaţuje s výstavbou 

nových cestných úsekov, kriţovatiek a obchvatov, ako aj rekonštrukcie ciest  a chodníkov             

pre peších. 

 

Cesty a chodníky 

Indikátor - Dĺţka novovybudovaných a rekonštruovaných ciest (km), chodníkov (km), dĺţka 

novovybudovaných cyklotrás (km). 

 

Aktivity: 

. výstavba nových komunikácií 

. rekonštrukcia komunikácií 

. výstavba a rekonštrukcia chodníkov pre peších a cyklistov 

 

 

 

Špecifický cieľ 1.4.: „Dobudovanie environmentálnej infraštruktúry“ 

Cieļ sa zameriava predovšetkým na dobudovávanie environmentálnej infraštruktúry                       

na zabezpečenie ochrany zdravia obyvateļstva ako aj zachovanie, ochranu a obnovu prírodného 

prostredia mesta. 



 
Ide najmä o dobudovanie systému kanalizácií, čistiarní odpadových vôd  a systému zásobovania 

obyvateļstva nezávadnou pitnou vodou prioritne v mestských častiach.  Za dôleţitú sa povaţuje 

taktieţ realizácia opatrení na zabezpečenie ochrany pred povodňami.  

V oblasti ochrany ovzdušia budú aktivity smerované predovšetkým do výmeny energetických 

zariadení vo forme plynofikácie a zavádzania technológií spĺňajúcich limity environmentálneho 

práva zosúladeného s právom EÚ.  

V oblasti odpadového hospodárstva  budú riešené aktivity minimalizujúce vznik odpadov 

s orientáciou na maximálne vyuţitie separáciou, recykláciou a následným vyuţívaním 

vyseparovaných častí odpadov.  

V oblasti zachovania, ochrany a obnovy prírodného prostredia sa zameriava na zavádzanie 

a uplatňovanie aktívneho prístupu k ochrane prírody a krajiny. 

 

Opatrenie 1.4.1.: 

Ochrana a racionálne vyuţívanie vôd 

 

Popis 

Opatrenie je zamerané na vybudovanie a rekonštrukciu kanalizačných sietí, čistiarní odpadových 

vôd a komplexný manaţment odpadových vôd. Zámerom je zníţiť podiel obyvateļstva 

nenapojeného na kanalizáciu a čistiarne odpadových vôd. Opatrenie taktieţ zahŕňa ďalšie technické 

akcie zamerané na zníţenie znečisťovania zdrojov povrchových         a podzemných vôd, 

respektíve na zníţenie objemu vyuţívaných vôd.  

V oblasti pitnej vody sa opatrenie zameriava na zabezpečenie zásobovania obyvateļstva 

nezávadnou pitnou vodou.  

Protipovodňové aktivity v rámci tohto opatrenia sa budú orientovať na zmiernenie nepriaznivých 

environmentálnych a zdravotných účinkov povodní.  

Pri realizácii opatrenia sa budú vykonávať nasledujúce aktivity: 

 budovanie a rekonštrukcia zariadení na distribúciu pitnej vody 

 technické opatrenia na ochranu vodných zdrojov 

 budovanie a rekonštrukcia kanalizácií  

 budovanie a rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd 

 protipovodňové aktivity 

 

Aktivity: 

. vodovod – mesto, mestské časti 

. kanalizácia – mesto, mestské časti 

. rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd 

 

Opatrenie 1.4.2.  

Ochrana ovzdušia 

 

Popis 

Opatrenie je zamerané na zmenu palivovej základne technologických postupov, a to najmä 

z tuhých fosílnych palív na plynné. Opatrenia má prispieť k zníţeniu znečisťovania ovzdušia 

škodlivými látkami, najmä tuhých znečisťujúcich látok a oxidu síričitého, ako aj k zníţeniu emisií 

skleníkových plynov. Opatrenie je zamerané aj na zlepšenie kvality ovzdušia v meste 

prostredníctvom rozširovania sietí distribúcie plynu ku konečným spotrebiteļom a zavádzanie 

technológií zniţujúcich znečisťovanie ovzdušia ako aj nízko-emisných technológií v rôznych 

sférach výroby. Realizácia opatrenia sa bude opierať najmä o nasledujúce aktivity:  

 zmena palivovej základne zdrojov energie 



 
 rozširovanie sietí distribúcie plynu 

 inštalácia technológií na zníţenie vypúšťania emisií do ovzdušia 

 

Aktivity: 

. zvýšenie energetickej efektívnosti tepelného hospodárstva 

. monitoring kvality ovzdušia na území mesta 

 

Opatrenie 1.4.3. 

Odpadové hospodárstvo 

 

Popis 

Opatrenie je zamerané na podporu investícií do budovania zariadení a infraštruktúry                       

na zhodnocovanie odpadov s cieļom zvýšiť celkový podiel zhodnocovaných odpadov. Opatrenie sa 

zameriava aj na podporu zavádzania separovaného zberu odpadov za účelom lepšieho zhodnotenia 

jednotlivých zloţiek produkovaných odpadov a zvýšenia mnoţstvo separovaných odpadov a 

napojenia obyvateļov do systému separovaného zberu. Cieļom opatrenia je ďalej komplexné 

budovanie skládok odpadov spĺňajúcich poţiadavky príslušných právnych predpisov a 

zabezpečenie bezpečného uzavretia skládok odpadov po uplynutí ţivotnosti a následnej 

rekultivácie územia skládky. Aktivity realizované pri napĺňaní opatrenia sa budú zameriavať na: 

 zariadenia na zhodnocovanie odpadov (budovanie) 

 riadené skládky odpadov (budovanie a technické vybavenie) 

 uzavretie a rekultivácia skládok odpadov 

 

Aktivity: 

. vybudovanie kompostárne 

. zavedenie a rozšírenie separovaného zberu 

. rekultivácia skládky odpadu 

 

Opatrenie 1.4.4. 
Ochrana, zlepšenie a regenerácia prírodného prostredia 

 

Popis 

Opatrenie je zamerané na dobudovanie resp. rekonštrukciu existujúcich a vybudovanie chýbajúcich 

vstupných areálov a zariadení organizácií ochrany prírody a krajiny, vybudovanie informačných    

a školiacich stredísk potrebných pre poskytovanie informácií, výchovu a vzdelávanie, iných 

zariadení pre účely ochrany prírody a krajiny, obnova podmienok pre druhovú rôznorodosť 

v narušených a devastovaných biotopoch, posilnenie územného systému ekologickej stability, 

najmä v územiach s nízkou ekologickou stabilitou, prostredníctvom obnovy biokoridorov, 

biocentier a interakčných prvkov, ich budovaním v krajine a obnova pôvodnej prírodnej štruktúry a 

funkcií ekosystémov najmä v chránených územiach a v biotopoch s výskytom chránených druhov. 

Aktivity realizované v rámci tohto opatrenia budú zamerané na: 

 

 budovanie infraštruktúry v chránených územiach (vstupné areály a zariadenia národných 

parkov, chránených krajinných oblastí, ...) 

 budovanie environmentálnych informačných a vzdelávacích stredísk a iných zariadení pre 

účely ochrany prírody a krajiny 

 revitalizačné, renaturačné a regulačné opatrenia  

 

Aktivity: 



 
. revitalizácia parkov 

. vybudovanie novej parkovej zóny 

. výsadba stromov v oddychových zónach 

 

                                                                               

Špecifický cieľ 1.5.: „Zvýšenie kvalitatívnej a kvantitatívnej úrovne lokálnej infraštruktúry“ 

Cieļ je orientovaný na zlepšenie stavu infraštruktúry škôl a školských zariadení, multifunkčných 

vzdelávacích, kultúrnych a komunitných centier, centier sociálnej a zdravotnej starostlivosti           

so zameraním na rekonštrukciu a výstavbu objektov a ich technologického vybavenia. Priorita bude 

smerovať k riešeniu morálnej a fyzickej zastaralosti technických zariadení a nedostatku moderných 

technológií ako aj k vhodnému vyuţitiu cenných historických objektov. Siete vzdelávacích, 

sociálnych a zdravotných zariadení by mali lepšie vyhovovať miestnym potrebám a potrebám trhu 

práce.  

Cieļom je tieţ budovanie a rozvoj regionálnych a lokálnych komunikačných sietí, ktoré prispejú     

k zvýšeniu konkurencieschopnosti regiónov, k výkonnejšej a transparentnejšej verejnej správe,       

k umoţneniu občianskej participácie na spravovaní vecí verejných, k uļahčeniu prístupu 

podnikateļských subjektov k novým informačných technológiám a podporia vzdelávanie a pruţné 

reagovanie na zmeny a potreby v kvalifikačnej štruktúre. Snahou je zlepšiť prístup verejnosti k 

informačným zdrojom a nástrojom. 

Uvedená priorita sa tieţ orientuje na zlepšenie spolupráce verejného, súkromného a občianskeho 

sektoru podporou rozvoja verejno-súkromných, regionálnych, miestnych partnerstiev a ich sietí.  

 

Opatrenie: 

Budovanie a rozvoj občianskej, sociálnej a zdravotnej infraštruktúry 

 

Popis 

Opatrenie smeruje k štandardizácii vzdelávacích, sociálnych a zdravotných sluţieb na úrovni 

mesta. Je zamerané na zlepšenie infraštruktúry škôl a školských zariadení, multifunkčných 

vzdelávacích, kultúrnych a komunitných centier, centier sociálnej a zdravotnej starostlivosti so 

zameraním na rekonštrukciu a výstavbu objektov, zvyšovanie ich štandardov a obnovu ich 

technologického parku. Zameriava sa na: 

 rekonštrukciu objektov a zariadení 

 budovanie centier pre zabezpečenie chýbajúcich sluţieb 

 podporu vytvárania a modernizáciu opatrovateļských centier pre deti predškolského veku, 

mladšieho školského veku a na starostlivosť odkázaných občanov 

 zvyšovanie štandardov škôl a školských zariadení 

 rekonštrukcia a obnova historicky hodnotných objektov 

Súčasťou opatrenia je aj podpora zvyšovania zapojenia obyvateļstva do riešenia vecí verejných, na 

podporu komunitného rozvoja na miestnej úrovni, medzisektorovú spoluprácu a na budovanie 

verejno-súkromných partnerstiev, ich sietí a kapacít. Opatrenie prispieva k posilneniu 

medzisektorovej spolupráce a k aktívnej účasti občanov na riešení miestnych problémov 

a problémov riešenia ich kvality ţivota a teda k mobilizácii miestnych ļudských zdrojov na riešení 

problémov rozvoja komunity. Zvýšenie hustoty sietí a posilnenie ich kapacít, spracovanie 

spoločných stratégií v partnerstve a vybudovanie podpornej inštitucionálnej infraštruktúry prispeje 

k postupnému rozvoju občianskej spoločnosti na miestnej a regionálnej úrovni. Opatrenie je  

zamerané hlavne na: 

 

- budovanie regionálnych partnerstiev a ich kapacít 



 
- rozvoj kapacít neziskových a občianskych organizácií na miestnej úrovni 

- budovanie partnerstiev na miestnej úrovni – komunitný rozvoj  

- podporu budovania partnerských sietí a ich kapacít 

- programy budovania kapacít komunít a rozvoja občianskej spoločnosti 

- programy strategického plánovania v partnerstve na miestnej úrovni 

 

 

Aktivity: 

. rekonštrukcia budov pre školstvo, zdravotníctvo, sociálnu starostlivosť 

. partnerstvá pre spoločné programy skupín miestnej komunity 

. kultúrne zariadenia  

. športové areály  

 

Špecifický cieľ 1.6: „ Zvýšenie konkurencieschopnosti cestovného 
ruchu“  

Cieļom je zvýšenie úrovne ponuky a dosiahnutie porovnateļnej šírky a kvality sluţieb            s 

európskymi krajinami, a to výstavbou nových zariadení ako aj rekonštrukciou existujúcich. 

Podmienkou je stanovená  kvalitatívna úroveň, pričom bude orientovaný na turistické ponuky a 

nové sluţby v cestovnom ruchu na území mesta, podporu vytvárania nových atraktivít produktov a 

podnikov a aktívne vyuţívanie historického, kultúrneho a prírodného bohatstva lokality a regiónu. 

Opatrenie je zamerané na: 

 zvýšenie kvality ponuky cestovného ruchu  

 podpora vytvárania nových atraktivít mesta a regiónu 

 dosiahnutie porovnateļnej úrovne ponuky so susednými krajinami - prekonať nedostatky v 

ponuke sluţieb pre turistov z kvantitatívneho aj kvalitatívneho hļadiska.  

 dosiahnuť koordinovaný a cieļavedomý rozvoj a činnosť cestovného ruchu  

 vytvoriť mechanizmus zabezpečujúci poskytovanie neziskových, resp. neplatených sluţieb pre 

turistov (vybudovanie informačných systémov pre oblasť cestovného ruchu )  

 motivovať kvalifikovanú pracovnú silu schopnú komunikovať s klientelou 

 podporovať budovanie infraštruktúry cestovného ruchu - informačných stredísk  

 podpora prípravy ļudských zdrojov pre cestovný ruch 

 podpora tvorby produktov cestovného ruchu s dôrazom na lepšie vyuţitie kultúrnych, 

technických a historických pamiatoka prírodných zvláštností, podpora zachovania a obnovy 

kultúrneho a prírodného dedičstva pre cestovný ruch (starostlivosť o pamiatkové objekty, 

prírodné pamiatky).  

 budovanie a údrţba turistických chodníkov, cyklociest, odpočinkových priestorov, ale aj 

polyfunkčných objektov pre cestovný ruch  

 

Aktivity: 

. koncepcia obnovy kultúrnych pamiatok a ich postupná rekonštrukcia 

. revitalizácia pamiatkovej zóny mesta 

. dobudovanie areálu kúpaliska 

.  ubytovacie kapacity - penzióny,hotely 

. sluţby 

. propagácia mesta 



 
 

                                                          

Špecifický cieľ 1.7: „ Budovanie informačnej spoločnosti na mestskej úrovni“  
Cieļ sa koncentruje na riešenie stimulácie tvorby a rozširovanie digitálneho obsahu v globálnych 

sieťach. Vysokokvalitné informačné sluţby poskytované verejnými a súkromnými operátormi 

umoţňujú občanom byť informovaní aj o príleţitostiach trhu. Zameranie tohoto opatrenia je aj na 

inovačné riešenia vo forme produktov s digitálnym obsahom a s tým spojených sluţieb. Výsledkom 

budú potenciálne ekonomické výhody tak pre priemysel ako aj pre oblasť verejnej správy, tým ţe 

zvýši jej výkonnosť, kvalitu a prístupnosť. Bude riešiť problematiku jednoduchého prístupu 

k informáciám a sluţbám tak verejného ako aj komerčného sektora prostredníctvom ústredného 

verejného portálu informácií a sluţieb. Poskytovanie prístupu k informáciám a sluţbám cez 

Internet nie je postačujúce pre dnešné poţiadavky ţivota mesta, kde väčšina potenciálnych 

uţívateļov nemá základné zručnosti potrebné k práci s informačnými a komunikačnými 

technológiami. Rieši budovanie fyzickej infraštruktúry umoţňujúcej prístup k informáciám 

a sluţbám, zabezpečenie ochrany údajov, ako aj vírusovú ochranu a digitálnu ochranu prevádzky 

siete a sluţieb. Citlivosť a ekonomická hodnota prenášaných informácií sa zvyšuje a ochrana 

súkromia pouţívateļov elektronických transakcií sa stáva kļúčovou pri napredovaní vyuţívania 

informačných a komunikačných technológií. zlepšenie prístupu k verejným informáciám a hlavne 

rozšírenie ich vyuţívania, zvýšenie dynamiky trhu s digitálnym obsahom.  

Cieļom opatrenia je aj tvorba kvalitného integrovaného systému pre tvorcov informácií 

a poskytovateļov sluţieb.  

 

Aktivity: 

. www stránka s prístupom k informáciám 

. internetový stánok 

. vydávanie e-novín 

. vybudovanie e-systému komunikácie občanov a samosprávy 

 

 

                                                                                                                   

Strategický cieľ 2: „ Rozvoj cezhraničnej spolupráce“ 

 

Popis 

Cieļom je podpora a realizácia spoločných programov a aktivít cezhraničného rozsahu                 

pre rozvoj a implementáciu spoločných projektov v oblasti cestovného ruchu, rozvoja ļudských 

zdrojov a pracovných príleţitostí, poskytovania spoločných sluţieb a výmeny informácií, 

skúseností i tovarov. 

 

Aktivity: 

. vytváranie spoločných aktivít pre propagáciu cestovného ruchu 

. školiace a poradenské aktivity 

. spoločné podnikateľské a informačné centrá 

 

Strategický cieľ 3:  “ Rozvoj aktívnej politiky trhu práce a sociálnej integrácie“  

 

Popis 

Cieļom je realizácia podpory programov, projektov, opatrení a aktivít na zníţenie nezamestnanosti 

a na predchádzanie dlhodobej nezamestnanosti. Zároveň sa zameriava         na modernizáciu 

verejných sluţieb zamestnanosti s cieļom ich aktívneho pôsobenia                    na nezamestnaných, 



 
aby sa uplatnili na trhu práce, na podporu rozvoja systémov poradenstva, zvýšenia informovanosti 

o pracovnej mobilite, ktoré usmerňuje samospráva. 

Kvalita a kapacita ļudských zdrojov je prvkom ovplyvňujúcim moţnosti investovania a ovplyvňuje 

ju systém miestneho školstva, kvalita ţivota v meste a jeho konkurencieschopnosť. Investície do 

ļudských zdrojov sú jednými z najefektívnejších a je evidentné, ţe vzdelávanie ako celoţivotný 

proces je ukazovateļom ekonomického rastu. 

 

Aktivity: 

. rozvoj programov podpory nezamestnaných – rekvalifikačné, vzdelávacie  

  a poradenské programy 

. posilnenie rovnosti príleţitostí na trhu práce a sociálnej inklúzie – rekvalifikačné,  

  vzdelávacie a poradenské programy 

. rozvoj celoţivotného učenia – rekvalifikačné, vzdelávacie a poradenské programy 

 

 

 

6.3 PLÁN AKTIVÍT A ČASOVÝ HARMONOGRAM 

 

Termín Aktivita 

Január 2005 Príprava zámeru na spracovanie PHSR obce 

Február 2005 Schválenie obecnej partnerskej skupiny              

/OPS/na prípravu PHSR 

Marec 2005 1.zasadnutie OPS, rozdelenie úloh 

Jún 2005 Prvá sumarizácia podkladov za jednotlivé oblasti 

pre SWOT analýzu 

September 2005 Strom cieļov a strom problémov 

November 2005 Formulácia vízie a stratégií 

Február 2005 Stanovenie priorít a opatrení 

Apríl 2005 Dopracovanie PHSR do finálnej podoby 

Máj 2006 Prejednanie PHSR na rokovaní OZ 

Jún 2006 Začiatok procesu implementácie a monitorovania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SCHÉMA PREPOJENIA NÁRODNÉHO ROZVOJOVÉHO PLÁNU SR           

A PROGRAMU EKONOMICKÉHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA  

MESTA TORNAĽA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NÁRODNÝ ROZVOJOVÝ PLÁN SR 

SEKTOROVÉ OPERAČNÉ 
PROGRAMY 

REGIONÁLNY OPERAĆNÝ 

PROGRAM 

                 NUTS II  SLOVENSKO - STRED 

REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM – časť 

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

 

Program ekonomického a sociálneho 

rozvoja 

 MESTO TORNAĹA 

 

SLOVENSKO EÚ 



 
 

 

Obec:  TORNAĽA   
        
Základné údaje o základnej územnej jednotke ( ZUJ )        

Kód ZUJ 515612   Rozloha ZUJ v ha   5777 

Kraj Banskobystrický  Nadmorská výška od 169 

Okres Revúca    do 381 

          

Časti obce  

  
 

    

        
                

        
Prírodné podmienky       

GEOGRAFICKÁ POLOHA ( geomorfologické jednotky )         
Územie obce          

          

          

PRÍRODNÉ KRAJINNÉ TYPY       
 

2.1.1. 
 

 Teplá kotlinová krajina s hnedozamami aţ ilimerizovanými pôdami a dubinou    

                

        
Súčasná krajinná štruktúra a využitie územia (2003)       

  % ha 

 

  
 

        

Plocha   5777       

Poľno.(orná) pôda 32% 1825       

Lúky a pasienky 10% 575       

Záhrady, ovoc.sady 2% 96       

Lesy 48% 2754       

Vodné plochy 1% 57       

Zastavané plochy 5% 308       

Vinice, chmeľnice 1% 70       

Ostatné 2% 92           

        
Poloha ZUJ v rámci okresu           

                
 

  
 

        

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Tornaľa leţí v subprovincii Vnútorné Západné Karpaty, v oblasti: Lučensko-košická 
zníţenina, v podoblasti: Juhoslovenská kotlina.  

Behynce, Králik,Starňa, Tornaľa 



 
          

          

 

Základné údaje o sídle (2005)      

                

Prvá písomná zmienka   1245  Počet domov 1203    

Rozloha sídla v ha   308  Počet bytov 2812    

Počet obyvateľov   7592  Obloţnosť 2,98    

Hustota (obyv./km
2
)   131       

                

        

Demografické údaje       

                
VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV (1948 - 2003)      

     

 

 
 

    

   Rok Poč.obyv.      

   1948 4888      

   1970 7021      

   1991 8185      

   1993 8394      

   1996 8402      

   1998 8341      

   2000 8213      

   2003 8022      

          

  Vývoj stacionarny       

          

POHYB OBYVATEĽSTVA  (2003)       

     

 

 
 

    

   Počet ‰      

Natalita   73 9,10      

Mortalita   76 9,47      

Prirodzený prírastok   -3 -0,37      

Prisťahovaní   113 14,09      

Vysťahovaní  144 17,95      

Saldo migrácie   -31 -3,86      

Celkový prírastok   -46 -5,73      

          

          

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA 

 

 
 

    

r.2003         

   Počet %      

Predproduktívny vek   1277 16%      

Produktívny vek   5196 65%      

Poproduktívny vek   1549 19%      

          

Typ  regresývny       

          

          



 
EKONOMICKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA (.2001) NEZAMESTNANOSŤ   

          

Obyvateľstvo Počet %  Rok Počet z toho ţeny 

Spolu   8124    2000 1543 679 

Ekonom.aktívne   4261 45%  2001 1291 574 

Odchádz.za prácou   537 22%  2002 1564 723 

Prac.v poľ.,les.,vod.ho.   240 21%  2003 1524 696 

Prac.v priemysle   1254 26%  2005     

          

Funkčný typ obce : priemyselný      

 
Občianska vybavenosť 
(2003) 

    

MIESTNA SPRÁVA    ZDRAVOTNÍCTVO  

Polícia 1  Zdravotné stredisko - ambul. 25 

Pošta 1  Nemocnica áno 

Banka a peňaţný ústav 3  Lekáreň áno 

     
ŠKOLSTVO   KULTÚRA A OSVETA  

Materské školy 5 / 236  Kultúrne domy 1 

Základné školy 1. aţ 4.roč. 1 / 29  Kniţnice 1 / 19049 

Základné školy 1. aţ 9.roč. 2 / 1343  Kiná 1 

Stredné školy 1 /335  Kostoly 5 

Vysoké školy 0    

Iné špeciálne školy 4 / 183  Domy smútku 1 

   Cintoríny 5 

     
Technická vybavenosť 
(2003) 

    

     
DOPRAVA   VODA  

Diaľnica 0  Vodný zdroj podzemný 

Cesta I. triedy 1  Minerálny prameň áno 

Cesta II. triedy 1  Vodovod áno / 6375  

Cesta III. triedy 0  Kanalizácia áno  

Koncová komunikácia 0  ČOV nie 

Autobusová doprava MHD 1    

Ţelezničná stanica 1  TEPLO  

Dĺţka miestn.komunikácií v km 26  Spôsob vykurovania v obci P, T 

Dopravné letisko 0    

     
     

PLYN   PRODUKTOVODY  

Plynovod áno  Tranzitné produktovody áno 

     

     
     

Legislatívne chránené 
územia (2003) 

  Ochrana kultúrneho 
dedičstva (2003) 

 

     

Chránené územia prírody 1  NKP 0 

Vodohosp.chránené územia 1  KP 1 

Ochranné lesy 0  TP 0 

Chránené loţiskové územia 0  AL 0 

   MPR 0 

   PRĽA 0 



 
   PZ 0 

     
     

Rekreácia a cestovný ruch 
(2003) 

    

     
UBYTOVANIE A 
STRAVOVANIE 

  VYBAVENOSŤ PRE ŠPORT A TURISTIKU 

Hotel 1  Vodná nádrţ 0 

Motel 1  Kúpalisko, plaváreň 1 

Penzión; tur. Ubytovane 1  Kúpele 0 

Rekreačné chaty  1  Lyţiarske stredisko 0 

Rekreačné chalupy 0    

Reštaurácia 1    

Pohost. odbyt. strediska 33    

     

 


