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Stručný opis projektu: 

Mesto Banská Štiavnica spolu s priľahlými obcami sa nachádza v mimoriadne ťaživej 

sociálno-ekonomickej situácii. Evidovaná miera nezamestnanosti k 31.10.2013 v našom 

okrese bola až 18,17 %, kým v SR to bolo len 13,94 %. Na základe prognózy Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici má mať evidovaná miera nezamestnanosti v 

roku 2013 stúpajúcu tendenciu. V regióne absentuje veľký podnik, ktorý by obyvateľom 

mesta a priľahlého okolia dokázal vytvoriť pracovné podmienky. Aktívnejší obyvatelia mesta 

sa, vzhľadom na nedostatok pracovných príležitostí, sťahujú do iných regiónov Slovenska, 

prípadne za prácou každodenne dochádzajú. Obyvateľstvo, ktoré zostáva bez práce je 

evidované na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici.  

Nezamestnanosť v regióne stúpa, životná úroveň obyvateľov vzhľadom k rastúcim cenám 

a nemeniacim sa príjmom klesá. Tieto faktory spôsobujú stav, že ľudia začínajú svoju 

životnú a finančnú situáciu riešiť nie práve najvhodnejším spôsobom. Deti a dospievajúca 

mládež trávi voľný čas konzumáciou alkoholu a iných omamných a psychotropných látok, čo 

je prvotným predpokladom k páchaniu trestnej činnosti. 

V rámci Banskej Štiavnice je momentálny kamerový systém pozostávajúci z 12 otočných 

kamier, 4 statických kamier. Pôvodný kamerový systém je z hľadiska pokrytia mesta a jeho 

jednotlivých častí nepostačujúci.  

Hlavným problémom obyvateľov mesta z pohľadu predkladanej žiadosti je pretrvávajúca 

majetková kriminalita a páchanie rôznych priestupkov. Predkladaná žiadosť je reakciou na 

potrebu rozšírenia monitorovacieho kamerového systému pre zníženie nepriaznivých 

okolností podnecujúcich trestnú činnosť, ničenie majetku v osobnom a verejnom vlastníctve, 

vandalizmus a pod.. Prevencia a minimalizácia kriminality, bezpečnosť občana a pocit istoty 

návštevníkov obce sú dôležitým cieľom samosprávy. Ich naplnením bude nepriamo 

podporený rozvoj cestovného ruchu z dôvodu, že mesto zvyšujúcou sa bezpečnosťou 

a úbytkom trestných činov bude vhodným prostredím pre trávenie dovoleniek a voľného 

času. 



Realizácia projektu pozostáva z inštalácie 5-tich moderných otočných digitálnych IP kamier 

do súčasného systému, v ktorom sa nachádza 16 vonkajších kamier. Prepojenie kamier bude 

dosiahnuté aj novou autonómnou bezdrôtovou sieťou v nelicencovanom pásme 5GHz, ktoré 

bude zapojené do existujúcej siete mesta, na ktorom funguje aj súčasný MKS. Rozmiestnenie 

kamier je strategicky naplánované na  dôležité miesta v obci (viď príloha – situačná mapa). 

Samospráva Mesta Banská Štiavnica má záujem o realizovanie akýchkoľvek opatrení, ktoré 

by napomohli k zabezpečeniu pokojného života svojich obyvateľov, podnikateľov 

a návštevníkov, preto je uvedený projekt dôležitým z hľadiska svojej realizácie. 

 


