
 

Vstupná  správa pre spracovanie IÚS  pre UMR Rimavská Sobota 

Návrh vo verzii 1.0 

 

VÚC/UMR: Banskobystrický samosprávny kraj  

UMR Rimavská Sobota  

Zadávateľ tvorby stratégie: Mesto Rimavská Sobota /na základe “Memoranda” s miestnymi 

samosprávami funkčnej mestskej oblasti/  

Identifikácia územných samospráv, pre 

ktoré sa dokument spracováva: 

Mestá: Hnúšťa, Rimavská Sobota a Tisovec 

Obce: Klenovec, Rimavské Brezovo, Rimavská Baňa, Rimavské 

Zalužany, Kociha, Hrachovo, Vyšný Skálnik, Nižný Skálnik, Veľké 

Teriakovce, Čerenčany, Ožďany, Rimavské Janovce, Pavlovce. 

Plánovacie obdobie: 2021-2027  s výhľadom do roku 2030 

Gestor prípravných prác a jeho kontaktné 

údaje: 

JUDr Jozef Šimko, primátor mesta Rimavská Sobota  

primator@rimavskasobota.sk 

Koordinátor prípravných prác: Ing. Eva Muráriková 

Členovia prípravného tímu/spracovatelia 

vstupnej správy: 

Ing. arch. Peter Rusnák, Doc. Ing. Katarína Vitališová, PhD, 

Ing. Darina Rojiková, Ing. Miroslava Vargová, Mgr. Igor Pašmík 

Členovia Rady partnerstva:  Nie je relevantné 

Členovia Kooperačnej rady UMR RS JUDr. Jozef Šimko- predseda,  

Ing. Oľga Maciaková – podpredsedníčka 

Členovia: PhDr. Roman Lebeda, Mgr. Irena Milecová, Ján Matej, 

PhDr. Zuzana Študencová, Bc. Juliana Uhrinová, Ing. Ladislav Rigó, 

Mgr. Dušan Šmidt, Mgr. Marián Habovčík, Gabriel Steiner, Mgr. 

Grigorij Šamin, Ing. Romana Dianišková. Ing. František Tóth, PhD.,  

Ing. Peter Gulik, Ing. Jaroslav Hric, Mgr. Katarína Moncoľová, Silvia 

Kanátová, Mgr. Viktor Borš 

 

A. Základné údaje 

 

1. Potenciály, výzvy, problémy, impulzy a hlavné ciele IÚS UMR Rimavská Sobota  

1.1 Hlavné impulzy pre spracovanie dokumentu 

Hlavným impulzom pre spracovanie dokumentu IÚS UMR mesta Rimavská Sobota a sídel tvoriacich spolu mestskú 

funkčnú oblasť (ktoré nemajú spoločný PHRSR v zmysle platnej legislatívy) je návrh implementačného mechanizmu 

pre nové programové obdobie EU fondov na roky  2021-2027 a vychádza z procesu monitorovania a hodnotenia 

realizácie PHRSR miest Rimavská Sobota, Hnúšťa a Tisovec a  obcí tvoriacich mestskú funkčnú oblasť v rokoch 2014 

- 2020  a ich transformácie do Regionálnej integrovanej územnej stratégie BBSK.   

Zámerom je  reagovať na nové výzvy a identifikované špecifické  problémy dotknutého územia a politické, sociálne, 

ekonomické, technologické a environmentálne faktory (zelená a digitálna transformácia, dôslednejšie uplatnenie 
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integrovaných nástrojov a špecificky miestneho prístupu, Industry 4.0, dostupnosť otvorených dát, nové požiadavky 

na odolnosť  územia, občianske iniciatívy  a pod.). Potrebu spracovania novej  implementačnej stratégie  UMR 

vyvolala zmena strategických priorít na národnej úrovni a zmena pohľadu na využitie potenciálu mestskej funkčnej 

oblasti, ktorými sú najmä: 

- špecifický potenciál a potreby územia v oblasti životného prostredia; 

- špecifický potenciál územia v oblasti kultúrneho dedičstva a prírodného prostredia; 

- polohový a poľnohospodársky potenciál na rieke Rimava  v ťažisku okresu Rimavská Sobota. 

Navrhované priority a ciele reagujú na najvýznamnejšie výzvy a identifikované potreby dotknutého územia:  

- demografický vývoj a súvisiace zmeny v poskytovaní verejných služieb;  

- nástup nových technológií a ich využívanie v sídelnom prostredí/mestskej oblasti;  

- udržateľnosť kvality mestského  a prímestského prostredia; 

- spoločenská zodpovednosť, angažované komunity a participácia. 

1.2 Potenciály, hlavné výzvy a problémy, na ktoré stratégia  reaguje (zhrnutie výstupov inventarizácie a analýz)  

Mesto Rimavská Sobota je centrom verejného a kultúrneho života v južnej časti Banskobystrického kraja. 

Zabezpečuje základnú a mestskú vybavenosť pre obyvateľov mesta a nadmestskú vybavenosť pre obyvateľov celého 

okresu v oblastiach základného a stredného školstva, zdravotníctva, sociálnej pomoci, kultúry, verejnej správy, 

administratívy, športu,  rekreácie, dopravy a rezortov na úrovni okresu.  

Okres Rimavská Sobota je v rámci Slovenska okresom s najvyššou priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti, 

od r.2015 je zaradený do zoznamu najmenej rozvinutých okresov (NRO) a veľký vplyv na možnosti rozvoja má  

problematika marginalizovaných skupín. 

Hlavné špecifiká obyvateľstva okresu spočívajú v zmiešanej národnostnej štruktúre obyvateľstva, hlavne slovenskej 

a maďarskej národnosti. 

 

Potenciál mestskej funkčnej oblasti UMR Rimavská Sobota spočíva predovšetkým v poľnohospodárstve, prírodnom 

prostredí, dobrom dopravnom spojení sídel. 

 

Hlavné  výzvy mestskej funkčnej oblasti a mesta Rimavská Sobota sú:  

- demografické, sociálne a spoločenské -  rýchle starnutie obyvateľstva, rastúci dopyt po integrovaných službách 

zdravotnej a sociálnej starostlivosti,  nové formy celoživotného vzdelávania, vysoká miera nezamestnanosti, nízka 

vzdelanostná úroveň, potreba inklúzie rómskej komunity;    

- výzvy v oblasti fyzickej infraštruktúry a sídelného prostredia - mobilita, ekosystémové služby, environmentálna 

infraštruktúra, regionálna energetika, kvalita vody, pôdy a ovzdušia, bezpečnosť a dostupnosť verejných priestorov; 

zvýšenie kvality mestského prostredia;   

- výzvy v oblasti hospodárskej - digitalizácia, zelená a obehová ekonomika,  technologické a netechnologické  

inovácie, prepojenie výskumu a praxe a vzdelávania s potrebami trhu práce, nové obchodné modely;  

- výzvy v oblasti dobrého spravovania územia - podpora partnerstva, spolupráce a koordinácie, zdieľané odborné 

kapacity, dôraz na spoločenskú zodpovednosť a aktívne občianstvo, zvýšenie kvality verejných politík. 

1.3  Strategický prístup vrátane vízie, hlavného cieľa a priorít  IÚS UMR Rimavská Sobota  

Základný strategický prístup UMR v kontexte identifikovaných potenciálov, problémov a výziev: 
  
Strategický prístup k rozvoju územia UMR sa orientuje na maximálne zhodnotenie ľudských, prírodných, kultúrnych 

a spoločenských zdrojov tak, aby boli pre obyvateľov kraja vytvorené atraktívne príležitosti na vzdelávanie, prácu a 

občiansku angažovanosť, a to pri uplatňovaní princípov udržateľnosti vo vzťahu k životnému prostrediu aj hmotnému 

a nehmotnému kultúrnemu dedičstvu. Stratégia dbá o to, aby boli dodržiavané princípy solidarity pri poskytovaní 

služieb pre znevýhodnené a ohrozené skupiny obyvateľstva s dôrazom na aktivizáciu ich potenciálu a ich začlenenie 

do spoločnosti. Súčasne prispieva k riešeniu dlhu na technickej, občianskej a komunikačnej infraštruktúre na lokálnej 

úrovni a pomáha zabezpečiť vnútornú aj vonkajšiu prepojenosť zúčastnených strán. 

Zúčastnené strany potvrdzujú, že Integrovaná územná stratégia UMR „Rimavská Sobota“ bude spoločnou stratégiou 

územia UMR. IÚS UMR bude spracovávaná obdobne ako PHRSR VO v súlade s princípom partnerstva za účasti 
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sociálno-ekonomických partnerov v zmysle zákona o podpore regionálneho rozvoja   a za dodržania nasledovných 

podmienok: 

- aktívne sa podieľať na príprave IÚS UMR „Rimavská Sobota“ a za tým účelom si poskytovať potrebnú 

súčinnosť; 

- umožniť zástupcom sociálno-ekonomických partnerov z podnikateľského a neziskového sektora aktívne sa 

podieľať na príprave a implementácii IÚS UMR „Rimavská Sobota“ v súlade s princípom partnerstva. 

- Mesto Rimavská Sobota sa zaväzuje :  

• organizačne a administratívne koordinovať procesy prípravy IÚS UMR „Rimavská Sobota“ a vytvárať 

odborné, personálne, administratívne a finančné predpoklady pre prípravu IÚS UMR a pre efektívnu 

spoluprácu zúčastnených strán UMR „Rimavská Sobota“; 

• iniciovať vytvorenie Kooperačnej rady UMR „Rimavská Sobota“  a administratívne a organizačne 

podporovať jej činnosť;  

• IÚS UMR „Rimavská Sobota“ bude schvaľovať Kooperačná rada UMR po predchádzajúcom prerokovaní 

návrhu IÚS UMR so všetkými zúčastnenými stranami, ktoré budú mať právo sa k návrhu IÚS UMR 

vyjadriť a predložiť svoje návrhy a pripomienky.  

 
Vízia rozvoja mestskej funkčnej oblasti Rimavská Sobota do roku 2050: 
Udržateľný, zelený, sebestačný a bezpečný región so zachovalou prírodou, založený na obehovom hospodárstve, 

schopný odolávať zmene klímy, s aktívnymi konkurencieschopnými a spolupracujúcimi podnikateľskými subjektmi,  s 

vybudovanou infraštruktúrou, kvalitnými a dostupnými službami, s dostatkom príležitostí pre rozvoj kultúry, športu 

a trávenie voľného času, v ktorom žijú a aktívne pôsobia angažovaní a kvalifikovaní ľudia so záujmom o prácu, veci 

verejné a využívajúci ekologické a prírode šetrné postupy. 

 
Hlavný cieľ:  
Naštartovať spoluprácu samospráv s podnikateľským a občianskym sektorom a posilniť polohový potenciál a 

teritoriálne riadenie v záujme oživenia ekonomického rozvoja a zabezpečenia zvýšenej kvality života v zdravšom 

prostredí a  v súlade s prírodnými a kultúrnymi hodnotami územia. 

  
1. INOVATÍVNY EKONOMICKÝ ROZVOJ - vytvorenie nových pracovných príležitostí 

Zámer: Bezpečný a sebestačný región s aktívnymi konkurencieschopnými a spolupracujúcimi podnikateľskými 
subjektmi, ktoré budú atraktívne pre zamestnanie zručných a kvalifikovaných miestnych ľudí rozvíjajúcimi svoje 
aktivity v priemyselných odvetviach s vyššou pridanou hodnotou a podporujúcimi synergiu cestovného ruchu 
a poľnohospodárstva. 

 

2. ZELENÁ A UDRŽATEĽNÁ MESTSKÁ FUNKČNÁ OBLASŤ- kvalitné, zdravé a príťažlivé prostredie 

Zámer: Zelený, udržateľný región, založený na bezodpadovej ekonomike, schopný odolávať zmenám klímy, so 
zachovalou prírodou, v ktorom sa maximálne využívajú ekologické, prírode šetrné postupy a miestne zdroje, v 
ktorom žijú zodpovední občania s pozitívnym a proaktívnym prístupom k životnému prostrediu. 

 

3. KVALITNÝ ŽIVOT PRE VŠETKÝCH -  kvalitnejšie verejné služby a spolupráca 

Zámer: Región s vybudovanou základnou infraštruktúrou, kvalitnými a dostupnými zdravotníckymi a sociálnymi 
službami, s dostatkom príležitostí pre rozvoj kultúry, športu a trávenie voľného času, v ktorom žijú a aktívne pôsobia 
angažovaní a kvalifikovaní ľudia so záujmom o prácu a veci verejné. 
 
 

1.4 Strategické, špecifické ciele a kľúčové nástroje implementácie IÚS UMR Rimavská Sobota  priradené 
k jednotlivým prioritám 

Priorita 1 
Inovatívny ekonomický rozvoj -  vytvorenie nových pracovných príležitostí 
Väzba na politický cieľ: C1, C2, C3, C5 
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Strategický cieľ 1.1 - Oživiť poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel  

- Špecifický cieľ 1.1.1: Podporiť zamestnanosť v agrosektore 
- Špecifický cieľ 1.1.2: Zvýšiť podporu pre menších lokálnych producentov a ich sieťovanie 
- Špecifický cieľ 1.1.3: Vytvoriť logistický systém poľnohospodárskej a potravinárskej produkcie 

 

Strategický cieľ 1.2 - Vybudovať infraštruktúru pre rozvoj vidieckeho turizmu a agroturizmu 
- Špecifický cieľ 1.2.1: Dobudovať  infraštruktúru  pre rozvoj CR 
- Špecifický cieľ 1.2.2: Vytvoriť produktové balíčky a zlepšiť spoluprácu zainteresovaných subjektov   
- Špecifický cieľ 1.2.3: Zlepšiť dostupnosť informácii a služieb v CR   

 

Strategický cieľ 1.3. Zosúladiť ponuku a dopyt na pracovnom trhu 
- Špecifický cieľ 1.3.1: Rozvíjať manažérske , marketingové a digitálne zručnosti podnikateľov 
- Špecifický cieľ 1.3.2: Podporiť odborné a celoživotné vzdelávanie pre potreby trhu práce a  

zjednodušiť duálny systém vzdelávania, ktorý bude založený na teritoriálnom princípe 
- Špecifický cieľ 1.3.3: Vytvoriť podmienky pre zapojenie marginalizovaných komunít a dlhodobo 

nezamestnaných do pracovného procesu 
 

Strategický cieľ 1.4 Sieťovať podnikateľské subjekty a vytvárať inovatívne produkty  
- Špecifický cieľ 1.4.1: Obnoviť vzájomnú dôveru a spoluprácu aktérov ekonomického rozvoja 
- Špecifický cieľ 1.4.2: Podporiť vznik profesijných spolkov/cechov medzi miestnymi podnikateľmi 

pôsobiacimi v rovnakom odvetví 
- Špecifický cieľ 1.4.3: Iniciovať inovatívne formy spolupráce tvoriace vyššiu pridanú hodnotu (klaster, co-

working, start-up) 
 

Priorita 2 
Zelená  a zdravá  mestská funkčná oblasť - kvalitné, zdravé a príťažlivé prostredie 
Väzba na politický cieľ:  C2,C5 

 
Strategický cieľ 2.1 Udržať hodnoty krajiny a skvalitniť prírodné prostredie 

- špecifický cieľ 2.1.1:  Zaviesť intenzívne opatrenia pre zadržiavanie vody v krajine a revitalizovať vodné 
toky a plochy 

- Špecifický cieľ 2.1.2: Podporiť udržateľnú krajinotvorbu a ekologickú stabilitu krajiny  
- Špecifický cieľ 2.1.3: Podporiť prvky zelenej a modrej infraštruktúry v sídlach 
- Špecifický cieľ 2.1.4: Odstrániť environmentálne záťaže 

 

Strategický cieľ 2.2 Dobudovať environmentálnu infraštruktúru 

- Špecifický cieľ 2.2.1: Dobudovať chýbajúce vodovody, kanalizácie a čistiarne odpadných vôd 
- Špecifický cieľ 2.2.2: Podporiť budovanie malých prírodných ČOV 
- Špecifický cieľ 2.2.3: Dobudovať zberné dvory a systém triedeného zberu odpadov 
 

Strategický cieľ 2.3 Rozvinúť nízkoemisnú a bezodpadovú produkciu 

- Špecifický cieľ 2.3.1: Znížiť energetickú náročnosť budov 
- Špecifický cieľ 2.3.2: Podporiť rozvoj lokálnej energetiky a využívanie OZE   
- Špecifický cieľ 2.3.3: Podporiť zavádzanie nízkoemisných prostriedkov verejnej i osobnej dopravy 
- Špecifický cieľ 2.3.4: Vybudovať spoločné recyklačné a spracovateľské centrum odpadov  
- Špecifický cieľ 2.3.5: Podporovať bezobalový predaj produktov 

 
Strategický cieľ 2.4 Posilniť manažment  životného prostredia a občiansku participáciu 

- Špecifický cieľ 2.4.1: Zaviesť odborné poradenstvo pre lesnícke a poľnohospodárske systémy v záujme 
odbornej aplikácie opatrení na zmenu klímy a správneho obhospodarovania pôdy  

- Špecifický cieľ 2.4.2: Zvýšiť informovanosť a osvetu obyvateľstva a podnikateľov v oblasti separovaného 
zberu a recyklácie odpadov   

- Špecifický cieľ 2.4.3: Zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľov a podnikateľov 
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Priorita 3 
Kvalitný život pre všetkých  - kvalitnejšie verejné služby a spolupráca  
Väzba na politický cieľ: C4, C5  
 

Strategický cieľ 3.1 Inklúzia marginalizovaných komunít 
- špecifický cieľ 3.1.1: Skvalitniť podmienky pre bývanie 
- špecifický cieľ 3.1.2: Posilniť a rozvinúť terénnu sociálnu prácu a osvetu 
- špecifický cieľ 3.1.3: Zaviesť povinné predškolské vzdelávanie a mimoškolské aktivity 
- špecifický cieľ 3.1.4: Dovzdelávať a zavádzať medzitrh práce 

 
Strategický cieľ 3.2 Moderné verejné služby 

- špecifický cieľ 3.2.1: Zabezpečiť dostupnosť a kvalitu zdravotníckych služieb 
- špecifický cieľ 3.2.2: Dobudovať kapacity zariadení sociálnych služieb pre rôzne cieľové skupiny 

a zabezpečiť ich dostupnosť 
- špecifický cieľ 3.2.3: Zvýšiť kvalitu vzdelávania a vybavenia na školách  
- špecifický cieľ 3.2.4: Vybudovať kapacity pre rôzne typ sociálneho bývania 
- špecifický cieľ 3.2.5: Zlepšiť možnosti športovania a využívania voľného času  

 
Strategický cieľ 3.3 Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva  

- Špecifický cieľ 3.3.1: Rekonštruovať kultúrne stavebné pamiatky a zapojiť ich do verejného života 
- Špecifický cieľ 3.3.2: Revitalizovať infraštruktúru kultúrnych zariadení 
- Špecifický cieľ 3.3.3: Podporiť rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva 

 

Strategický cieľ 3.4 Dopravná dostupnosť a obslužnosť 

- špecifický cieľ 3.4.1: Zvýšiť kvalitu dôležitých cestných komunikácií a chodníkov 
- špecifický cieľ 3.4.2: Dobudovať komunikácie pre nemotorovú dopravu  
- špecifický cieľ 3.4.3: Zlepšiť prepojenosť verejnej osobnej dopravy v rámci UMR i navonok  

 
Strategický cieľ 3.5 Kvalitnejšie verejné politiky 

- špecifický cieľ 3.5.1: Vytvoriť  analyticko-strategickú plánovaciu  a koordinačnú platformu UMR 
- špecifický cieľ 3.5.2: Zvýšiť  odborné kapacity  pre komunitné organizovanie a participáciu 
- špecifický cieľ 3.5.3: Umožniť využívanie otvorených dát pre verejnosť   

 
1.5 Integrované investičné balíčky pre implementáciu IÚS UMR Rimavská Sobota  

 
Integrovaný investičný balíček 1: Podnikanie a inovácie 
 
Zámerom integrovaného investičného balíčka  je vytvoriť podmienky  pre naštartovanie spolupráce pre ekonomický 
rozvoj  mestskej funkčnej oblasti v súlade s jej hospodárskym potenciálom a jedinečným prírodným  prostredím.  
Detailný popis IIB bude výsledkom participatívneho procesu tvorby IUS UMR Rimavská Sobota. 
 
Integrovaný projekt 1.1: Oživenie poľnohospodárstva a potravinárstva 
Požiadavky a riešenia na národnej úrovni 
Vytvorenie nástrojov na podporu spolupráce výskumu a praxe vrátane financovania - inovatívne finančné nástroje  
 
Požiadavky a riešenia na  úrovni VÚC 
INNO BBSK ako platforma pre inovácie a komercionalizáciu výsledkov vedy a výskumu  
 
Požiadavky a riešenia na  úrovni UMR  

 Zlepšenie odbytu miestnych produktov logistické regionálne centrum 
 Vytvorenie siete predajní regionálnych produktov 
 Návrat k pestovaniu tradičných plodín – ovocinárstvo, vinárstvo, zeleninárstvo  

 

Detailný zoznam a popis projektov bude výsledkom participatívneho procesu tvorby PHRSR/IUS UMR RS  
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Integrovaný projekt 1.2:  Infraštruktúra pre rozvoj vidieckeho turizmu a agroturizmu 
Požiadavky a riešenia na národnej úrovni 
Modernizácia a elektrifikácia železničnej trate Jesenské - Tisovec - Brezno 
 
Požiadavky a riešenia na  úrovni VÚC 
Marketing produktov OOCR  

 
Požiadavky a riešenia na  úrovni UMR  

 Gotická a železná cesta – marketing , sprievodcovské a informačné služby 
 Cyklotrasa Zelená Rimavská cesta  s doplnkovou infraštruktúrou 
 Dobudovanie rekreačnej oblasti Kurinec 
 Dobudovanie rekreačno- športovo- kultúrnej lokality Šťavica v Tisovci 
 Rekonštrukcie objektov a zariadení služieb 
 Dobudovanie a zriadenie múzeí 
 Drobná turistická infraštruktúra 
 Manažment a koordinácia CR, tvorba produktových balíčkov a ich propagácia 

 

Detailný zoznam a popis projektov bude výsledkom participatívneho procesu tvorby PHRSR/IUS UMR RS  

 

Integrovaný projekt 1.3: Zosúladenie ponuky a dopytu na pracovnom trhu  
Požiadavky a riešenia na národnej úrovni 
Zmena legislatívy odborného a celoživotného vzdelávania podporujúca vznik integrovaných teritoriálnych 
stredných odborných škôl zabezpečujúcich aj celoživotné odborné vzdelávanie 
 
Požiadavky a riešenia na  úrovni VÚC 
Vytvorenie systému celoživotného vzdelávania  a poradenstva vo väzbe na podniky a odborné SOŠ a vysoké školy 
na teritoriálnom a partnerskom princípe  
 
Požiadavky a riešenia na  úrovni UMR  

 Rekvalifikačné kurzy a zvyšovanie podnikateľských zručností 
 Modernizácia odborných škôl a ich dobudovanie   
 Zlepšenie spolupráce SOŠ s podnikateľmi 

Detailný zoznam a popis projektov bude výsledkom participatívneho procesu tvorby PHRSR/IUS UMR Rim. Sobota  
 
Integrovaný projekt 1.4: Sieťovanie podnikateľských subjektov a tvorba inovatívnych produktov  
Požiadavky a riešenia na národnej úrovni 
Strategický priemyselný park Rimavská Sobota – Ožďany 
 
Požiadavky a riešenia na  úrovni VÚC 
INNO BBSK ako platforma pre inovácie a komercionalizáciu výsledkov vedy a výskumu   
Podpora mladých a inovatívnych podnikateľov co-workingových centier a start-up centier 
 
Požiadavky a riešenia na  úrovni UMR  

 Vytvorenie databázy aktívnych podnikateľských a poradenských subjektov pre rozvoj vzájomnej spolupráce 
 Revitalizácia a rozšírenie priemyselného parku Hnúšťa 
 Vytvorenie integrovaného klastra pre rozvoj územia 
 Modernizácia a inovácie výrobných procesov a postupov 

Detailný zoznam a popis projektov bude výsledkom participatívneho procesu tvorby PHRSR/IÚS UMR Rim. Sobota  
 
Integrovaný investičný balíček 2: Zelená a zdravá mestská funkčná oblasť Rimavská Sobota 
Zámerom integrovaného investičného balíčka je systematický prístup k tvorbe zdravého, zeleného, atraktívneho  a 
udržateľného prostredia sídel, ich okolia a krajiny pre kvalitný život  obyvateľov podporou  zelených  komunálnych 
služieb, podporou zdravia a záujmových aktivít obyvateľov najmä v prírode.  
Detailný popis IIB bude výsledkom participatívneho procesu tvorby IÚS UMR Rimavská Sobota. 
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Integrovaný projekt 2.1: Udržateľné prírodné prostredie  
 
Požiadavky a riešenia na národnej úrovni 
Revitalizácia a rozvoj Národného parku Muránska Planina 
 
Požiadavky a riešenia na  úrovni VÚC 
Spoločná stratégia využitia zanedbaných území  
 
Požiadavky a riešenia na  úrovni UMR  

 Vodozádržné opatrenia v krajine 
 Protipovodňové opatrenia v sídlach 
 Úprava vodných tokov 
 Modrá a zelená infraštruktúra sídel 
 Zvyšovanie kvality verejných priestorov vzhľadom k mobilite a zmene klímy  

Detailný zoznam a popis projektov bude výsledkom participatívneho procesu tvorby PHRSR/IUS UMR Rim. Sobota  
  
 

Integrovaný projekt 2.2: Environmentálna infraštruktúra  
 

Požiadavky a riešenia na národnej úrovni 
Vytvorenie legislatívneho prostredia v oblasti odpadového hospodárstva a bezobalovej produkcie 
 
Požiadavky a riešenia na  úrovni VÚC 
Regionálna stratégia zlepšovania kvality ovzdušia v sídlach BBSK  
 
Požiadavky a riešenia na  úrovni UMR  

 Dobudovanie a rekonštrukcia vodovodov 
 Vybudovanie kanalizácii a ČOV 
 Sanácia a rozširovanie skládok 
 Dobudovanie kontajnerových stojísk, obecných kompostární a zberných dvorov v sídlach 
 Vybudovanie centra spracovania odpadov 

Detailný zoznam a popis projektov bude výsledkom participatívneho procesu tvorby PHRSR/IUS UMR Rim. Sobota  
 
 
Integrovaný projekt 2.3: Nízkoemisná a bezodpadová produkcia 
 
Požiadavky a riešenia na národnej úrovni 
Program Zelená domácnostiam 
Vybavenie nízkoemisnými dopravnými prostriedkami regionálnu železničnú dopravu  
 
Požiadavky a riešenia na  úrovni VÚC 
Regionálna stratégia zlepšovania kvality ovzdušia v sídlach BBK  
Zriadenie regionálneho centra udržateľnej energetiky 
 
Požiadavky a riešenia na  úrovni UMR 

 Znižovanie energetickej náročnosti vybraných budov 
 Cyklistická infraštruktúra a infraštruktúra elektromobility v sídlach 
 Obnoviteľné zdroje energie a ich využitie v domácnostiach a v komunálnom hospodárstve 

Detailný zoznam a popis projektov bude výsledkom participatívneho procesu tvorby PHRSR/IÚS UMR Rim. Sobota  
 
  

Integrovaný projekt 2.4: Manažment životného prostredia 
 
Požiadavky a riešenia na národnej úrovni 
Podpora environmentálnej výchovy na školách  
 
Požiadavky a riešenia na  úrovni VÚC 
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Zriadenie regionálneho poradenského centra pre životné prostredie  
 
Požiadavky a riešenia na  úrovni UMR 

 Propagácia a osveta 
 Budovanie náučných - informačno-vzdelávacích chodníkov 

Detailný zoznam a popis projektov bude výsledkom participatívneho procesu tvorby PHRSR/IUS UMR Rim. Sobota  
 
  

Integrovaný investičný balíček 3: Kvalitný život pre všetkých 
Zámerom integrovaného investičného balíčka  je kvalitnejšia politika mestského rozvoja zameraná hlavne na potreby 
všetkých sociálnych a vekových skupín obyvateľov,  verejné priestory a služby pre potreby obyvateľov 
prostredníctvom využitia otvorených dát a spolupráce samosprávy s verejnosťou a s územnými komunitami, 
posilňovanie spoluzodpovednosti za  rozvoj svojho územia a kvalitu verejných priestorov a dostupnosti verejných 
služieb  
Detailný popis IIB bude výsledkom participatívneho procesu tvorby IUS UMR Rimavská Sobota. 
 
Integrovaný projekt 3.1:  Inklúzia marginalizovaných komunít 
 
Požiadavky a riešenia na národnej úrovni 
Zavedenie komplexu  podporných a finančných nástrojov pre podporu mladých ľudí  a ohrozené skupiny 
Podpora technickej asistencie inklúzie rómskych komunít 
 
Požiadavky a riešenia na  úrovni VÚC 
Prevencia mestskej chudoby a vylúčenia 

Požiadavky a riešenia na  úrovni UMR 
 Dostupné  nájomné bývanie pre mladých a pre ohrozené skupiny obyvateľov 
 Vybudovanie nízkoštandartného prestupného bývania 
 Dobudovanie poradenstva, komunitných centier a hygienických stredísk 
 Zvádzanie občianskych rómskych hliadok 
 Podpora predškolského školského vzdelávania 

Detailný zoznam a popis projektov bude výsledkom participatívneho procesu tvorby PHRSR/IUS UMR Rim. Sobota 
 
Integrovaný projekt 3.2: Moderné verejné služby  
 
Požiadavky a riešenia na národnej úrovni 
Zabezpečenie dostupnosti a kapacít  vyšších kvalitných zdravotníckych služieb  
Legislatíva umožňujúca multifunkčné teritoriálne využívanie zariadení verejných služieb 
 
Požiadavky a riešenia na  úrovni VÚC 
Zabezpečenie dostupnosti a kapacít  zdravotníckej a sociálnej starostlivosti v oblasti primárnej starostlivosti  
Uplatnenie špecificky-miestneho prístupu - model multifunkčného  využívania zariadení verejných služieb 
 
Požiadavky a riešenia na  úrovni UMR 

 Integrovaná  sociálna a zdravotná starostlivosť ako smart riešenia  
 Interaktívna a inovatívne vzdelávacie programy pre  MŠ a ZŠ  
 Rekonštrukcie a dovybavenie základných škôl 
 Rekonštrukcie kultúrnych domov a kultúrnych zariadení  
 Dobudovanie a dovybavenie športovo rekreačnej a voľnočasovej infraštruktúry  
 Výstavba nájomných bytov 

Detailný zoznam a popis projektov bude výsledkom participatívneho procesu tvorby PHRSR/IUS UMR Rim. Sobota 
 
Integrovaný projekt 3.3:  Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva  
 
Požiadavky a riešenia na národnej úrovni 
 
Požiadavky a riešenia na  úrovni VÚC 
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Požiadavky a riešenia na  úrovni UMR 

 Rekonštrukcie kultúrnych pamiatok 
 Obnova a modernizácia muzeálnych objektov 
 Revitalizácia objektov ľudovej architektúry 
 Podpora kultúrnych a osvetových podujatí a aktivít 

 
 
Integrovaný projekt 3.4: Dopravná dostupnosť a obslužnosť 
 
Požiadavky a riešenia na národnej úrovni 
Rekonštrukcie a modernizácia železničných staníc a zástaviek 
Oprava a rekonštrukcie ciest I. triedy 
 
Požiadavky a riešenia na  úrovni VÚC 
Zvýšenie počtu vlakových spojení 
Oprava a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy 
 
Požiadavky a riešenia na  úrovni UMR 

 Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov 
 Vybudovanie komunikácii pre nemotorovú dopravu 
 Vybudovanie parkovísk a parkovacích domov 

 
Integrovaný projekt 3.5: Kvalitnejšie verejné politiky 
 
Požiadavky a riešenia na národnej úrovni 
 
Požiadavky a riešenia na  úrovni VÚC 
Tvorba  deradikalizačných stratégií, opatrení voči násiliu a predchádzaniu šírenia dezinformácií 
 
Požiadavky a riešenia na  úrovni UMR 

 Zriadenie analyticko-strategickej plánovacej jednotky UMR pre podporu koordinácie, riadenia rozvoja 
a digitalizácie verejných služieb na princípe partnerstva  

 Dopĺňanie a aktualizácie databáz a využívanie otvorených dát pre verejnosť  
 Vzdelávanie a posilňovanie kapacít občianskej spoločnosti a samospráv pre spoluprácu a participáciu  
 Podpora bezpečnosti občanov     

 

1.6. Kľúčové projekty a balíčky komplementárnych operácií/projektov zaradené do IÚI UMR Rimavská Sobota   

Integrovaný investičný balíček 1: Podnikanie a inovácie 
Kľúčový projekt 1: Inovatívny hospodársky klaster 
Vytvorenie klastra je základným projektom pre naštartovanie spolupráce subjektov v poľnohospodárstve, lesníctve, 
cestovnom ruchu a potravinárstve a v strednom odbornom a celoživotnom vzdelávaní s cieľom vytvoriť nové 
produkty, nové pracovné príležitosti pre vzdelaných a aj nekvalifikovaných, udržať mladých ľudí a odborníkov 
v regióne, prilákať návštevníkov a vytvoriť z UMR Rimavská Sobota motor rozvoja Gemer – Malohontu. 
 
Balíčky komplementárnych operácií budú spracované na základe výsledkov participatívneho procesu tvorby IUS 
a na základe vymedzenej finančnej alokácie pre UMR Rimavská Sobota  
 
Integrovaný investičný balíček 2: Zelená a zdravá mestská funkčná oblasť Rimavská Sobota   
Kľúčový projekt 2: Centrum odpadového hospodárstva 
Problém odpadov je významným problémom všetkých miest a obcí a v súčasnosti si každá samospráva rieši tento 
problém individuálne. Vybudovanie spoločného centra odpadového hospodárstva by sa vytvorili podmienky pre 
triedenie, zhodnocovanie a recyklácie odpadov, prípadne ich opätovného použitia, minimalizovali by sa odpady na 
skládky, čím by sa znížili aj náklady na zbere a likvidáciu odpadov pre obyvateľov. Takto by sa naštartovala aj 
obehová ekonomika s možnosťou aj energetického využitia s prípadným vytvorením aj centra udržateľnej 
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energetiky. Zapojením všetkých obcí by sa vytvoril jednotný systém zberu a spracovania odpadov v celom území, 
kde by si obce budovali len doplnkové projekty a ušetrili by náklady na samostatné riešenia likvidácie odpadov.  
Detailný popis kľúčového projektu bude výsledkom participatívneho procesu tvorby IUS UMR Rimavská Sobota 
 
Balíčky komplementárnych operácií budú spracované na základe výsledkov participatívneho procesu tvorby IUS 
a na základe vymedzenej finančnej alokácie pre UMR Rimavská Sobota  
 
 
Integrovaný investičný balíček 3: Kvalitný život pre všetkých  
Kľúčový projekt 3: Analyticko-strategicko-plánovacia a koordinačná jednotka rozvoja UMR 
Najčastejšie komunikovanou prekážkou rozvoja a spolupráce bola vo všetkých TPS identifikovaná absencia 
koordinátora.  Vytvorenie administratívne, analyticko-strategicko-plánovacej a koordinačnej jednotky pre rozvoj 
a spoluprácu v území UMR sa tento problém odstráni a zároveň sa vytvoria podmienky pre riadenie rozvoja územia 
na základe analytických podkladov a faktov a to ako v zabezpečení dostupnosti a kvality verejných služieb, tak aj  v 
koordinácii dopravnej, technickej a environmentálnej infraštruktúry a hlavne aj spolupráce podnikateľského 
sektora. Nie menej dôležitú úlohu zohrá táto jednotka aj v zabezpečení zavádzania digitalizácie verejných služieb 
a sprístupnenia otvorených dát pre širokú verejnosť. 
 
Balíčky komplementárnych operácií budú spracované na základe výsledkov participatívneho procesu tvorby IUS 
a na základe vymedzenej finančnej alokácie pre UMR Rimavská Sobota  
 
1. Predpokladaný obsah IÚS UMR Rimavská Sobota  

2.1. Charakter dokumentu 

Strategický dokument má povahu spoločnej implementačnej stratégie k existujúcim schváleným strategickým 

dokumentom miest Rimavská Sobota, Hnúšťa a Tisovec a  obcí tvoriacich mestskú funkčnú oblasť.  

2.2. Stručná osnova  IÚS UMR Rimavská Sobota  

1. Úvod 
2. Analytické východiská, trendy a odhad budúceho možného vývoja  
3. Rozvojová stratégia 
4. Implementačný plán a plán monitorovania 
5. Riziká implementácie a ich prevencia 
6. Riadenie implementácia stratégie  
7. Využité informačné zdroje 
8. Prílohy  

 
2.3.  Vymedzenie územia a územné členenie stratégie/definované území pre stratégiu UMR. 

IUS sa vypracúva ako územná rozvojová stratégia pre mestské funkčné územie s jadrovým mestom Rimavská Sobota, 
s mestami Hnúšťa a Tisovec a obcami: Klenovec, Rimavské Brezovo, Rimavská Baňa, Rimavské Zalužany, Kociha, 
Hrachovo, Vyšný Skálnik, Nižný Skálnik, Veľké Teriakovce, Čerenčany, Ožďany, Rimavské Janovce, Pavlovce  
Územie je súčasťou subregiónu – strategicko-plánovacieho regiónu Gemer-Malohont.  
 
Z hľadiska typovej kategorizácie územie UMR Rimavská Sobota patrí, podľa prílohy 1D Vízie a stratégie Slovenska 
do roku 2030, medzi hospodársky a sociálne ohrozené územia, konverzné a upadajúce regióny s nadpriemerným 
zastúpením marginalizovaných sociálnych skupín.  
Špecifická priorita: Posilnenie vnútorných kapacít a ich využitie pre zabezpečenie udržateľnej dynamiky 
ekonomického a sociálneho rozvoja, stabilizácia a adaptácia kvalifikovanej pracovnej sily a zabezpečenie dobrej 
dopravnej dostupnosti v rámci regiónu a vo väzbe na aglomerácie/metropolu. 
Cieľ: Vytvorenie ekonomického a sociálneho ekosystému v konverzných a upadajúcich územiach s dlhodobo 
vyššou nezamestnanosťou ako priemer krajiny, s nadpriemerným zastúpením marginalizovaných skupín 
obyvateľstva pre efektívne a udržateľné využívanie prírodného, technického a ľudského kapitálu ako zdrojov pre 
maximalizáciu pridanej hodnoty vytvorených produktov a služieb, zabezpečenie služieb na zlepšenie kvality 
života svojich obyvateľov a stabilizáciu kvalifikovanej pracovnej sily v území. 
 



11 

 

 
 

 

3. Uvažované/požadované variantné riešenia zohľadňujúce impulzy, potenciály, výzvy, problémy, ciele 

a geografický rozmer IÚS UMR Rimavská Sobota  

V návrhu IÚS UMR Rimavská Sobota  sa neuvažuje s variantným riešením. 

4. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania  IUS UMR Rimavská Sobota a zodpovednosti za 

jednotlivé kroky  

Fáza/ 

Krok 

Obsah Začiatok 

fázy/ 

kroku 

Koniec 

fázy/ 

kroku 

Zodpovedná osoba/partner 

Fáza 1 Identifikácia potreby a impulzov vypracovania IUS 
UMR Rimavská Sobota  a rozhodnutie o začatí 
prípravných prác  

4/21 4/21 pracovná skupina UMR  

Fáza 2 Prípravné práce, vypracovanie a schválenie 
Vstupnej správy 

4/21 6/21 pracovná skupina UMR  

Fáza 3 Inventarizačná, analytická a prognostická fáza 
spracovania  IUS UMR Rimavská Sobota  

6/21 8/21 Externý dodávateľ  

Fáza 4 Stanovenie strategického smerovania, priorít a 
strategických cieľov  IUS UMR Rimavská Sobota  

7/21 9/21 Externý dodávateľ 

pracovné skupiny 

Fáza 5 Návrh vlastnej stratégie – strategického prístupu, 
postupu a nástrojov na dosiahnutie vízie a cieľov 

9/21 10/21 Externý dodávateľ 

pracovné skupiny 

Fáza 6 Nastavenie implementácie, financovania, 
monitorovania a vyhodnocovania IUS UMR 
Rimavská Sobota 

10/21 12/21 Externý dodávateľ 

 pracovná skupina UMR 

Fáza 7 Prerokovanie a schvaľovanie návrhu IUS UMR 
Rimavská Sobota   

1/22 2/22 Miestne samosprávy 

5. Vzťah IUS UMR Rimavská Sobota k iným strategickým dokumentom  

5.1. Nadradené dokumenty  (relevantnosť k vypracovanej IUS UMR Rimavská Sobota):  

Názov dokumentu   Subjekt, ktorý dokument 
obstaral/schvaľoval  

Časové 
zameranie  

Relevantnosť 
k spracovávanému IUS  

Národné priority implementácie 
Agendy 2030  

Úrad vlády SR  
 

Do roku 
2030  

vysoká miera (záväzný / 
nadriadený) dokument  

Vízia a stratégia rozvoja SR 2030 
(*návrh)  

Úrad vlády SR  
 

Do roku 
2030  

vysoká miera (záväzný / 
nadriadený) dokument  

Partnerská dohoda 2021-2027 
(*návrh)  

Úrad vlády SR  
 

Do roku 
2030  

vysoká miera (záväzný / 
nadriadený) dokument  

Národná stratégia regionálneho 
a územného rozvoja SR do roku 
2030  

Úrad vlády SR  
 

Do roku 
2030  

vysoká miera (záväzný / 
nadriadený) dokument  

Národný investičný plán (*návrh)  ÚPPVII SR  Do roku 
2030  

vysoká miera (záväzný / 
nadriadený) dokument  

Nízko uhlíková stratégia pre 
rozvoj SR do roku 2030 s 
výhľadom do roku 2050   

Úrad vlády SR  
 

do roku 2030 
s výhľadom 
do roku 2050  

vysoká miera (záväzný / 
nadriadený) dokument  

Zelenšie Slovensko -  Stratégia 
environmentálnej politiky 
Slovenskej republiky do roku 2030  

Úrad vlády SR  
 

Do roku 
2030  

vysoká miera (záväzný / 
nadriadený) dokument  

Územný plán veľkého územného 
celku Banskobystrický kraj v 
platnom znení  
 

BBSK  Nie je 
definované  

vysoká miera (záväzný / 
nadriadený) dokument  
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Ďalšie sektorálne strategické 
dokumenty pre územie Slovenska 

Ministerstvá rôzne – 
spravidla do 
roku 2030  

vysoká miera (záväzný / 
nadriadený) dokument 

RIÚS VÚC BBSK BBSK do roku 2030 vysoká miera (záväzný / 
nadriadený) dokument 

 
 
 
5.2 Ostatné dokumenty (relevantnosť k vypracovanej IUS UMR Rimavská Sobota):  
 

Názov dokumentu   Subjekt, ktorý 
dokument 
obstaral/schvaľoval  

Časové 
zameranie  

Relevantnosť 
k spracovávanému 
IUS/PHRSR  

Regionálny plán udržateľnej 
mobility Banskobystrického 
samosprávneho kraja (*návrh) 

BBSK do roku 2030 s 
výhľadom do 
roku 2045 

stredná miera (smerné)  

Ďalšie sektorálne strategické 
dokumenty pre územie 
Banskobystrického kraja 

BBSK rôzne – 
spravidla do 
roku 2030 

stredná miera (smerné)  

 

Plány hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí tvoriacich územie UMR RS 
Územné plány obcí tvoriacich územie UMR RS 

 

6. Orgán kompetentný na prijatie IUS UMR Rimavská Sobota 

1. Kooperačná rada UMR  Rimavská Sobota 
2. Obecné a mestské zastupiteľstvá samospráv tvoriacich územie UMR RS 

 
 

B. Základné údaje o predpokladaných vstupoch a vplyvoch implementácie   

 

1. Predpokladané požiadavky na vstupy/zdroje celkom a na jednotlivé integrované investičné balíčky, 

kľúčové projekty a tematické balíčky ͓ 

Celkom IUS UMR Rimavská Sobota: Identifikácia zdroja a objemu 
mimo podpory EU 

Identifikácia zdroja a objemu 

očakávanej podpory EU (IUI) 

Finančné zdroje Predbežný odhad potrebných 
finančných prostriedkov na 
úrovni 20% 

Predbežný odhad potrebných 

finančných prostriedkov na úrovni 

80% 

Ľudské zdroje Predbežný odhad potrebných ľudských zdrojov bude spracovaný po 
prerokovaní dokumentu  

Materiálne zdroje Predbežný odhad potrebných materiálnych zdrojov bude spracovaný  
po prerokovaní dokumentu  

Integrovaný investičný balíček 1 V tejto fáze IIB len vo forme zámerov.  

Finančné zdroje Predbežný odhad potrebných 
finančných prostriedkov na 
úrovni 20% 

Predbežný odhad potrebných 
finančných prostriedkov na úrovni 
80% 

Ľudské zdroje Predbežný odhad potrebných ľudských zdrojov bude spracovaný po 
prerokovaní dokumentu  

Materiálne zdroje Predbežný odhad potrebných materiálnych zdrojov bude spracovaný  
po prerokovaní dokumentu  

Kľúčový projekt 1. V tejto fáze len vo forme projektového zámeru 
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Finančné zdroje Predbežný odhad potrebných 
finančných prostriedkov na 
úrovni 20% 

Predbežný odhad potrebných 
finančných prostriedkov na úrovni 
80% 

Ľudské zdroje Predbežný odhad potrebných ľudských zdrojov bude spracovaný po 
prerokovaní dokumentu  

Materiálne zdroje Predbežný odhad potrebných materiálnych zdrojov bude spracovaný  
po prerokovaní dokumentu  

Tematický balíček doplnkových projektov 
1.1.- 1.4 

V tejto fáze je väčšina projektov len vo forme projektových zámerov 

Finančné zdroje Predbežný odhad potrebných 
finančných prostriedkov na 
úrovni 20% 

Predbežný odhad potrebných 
finančných prostriedkov na úrovni 
80% 

Ľudské zdroje Predbežný odhad potrebných ľudských zdrojov bude spracovaný po 
prerokovaní dokumentu  

Materiálne zdroje Predbežný odhad potrebných materiálnych zdrojov bude spracovaný  
po prerokovaní dokumentu  

Integrovaný investičný balíček 2 V tejto fáze IIB len vo forme zámerov.  

Finančné zdroje Predbežný odhad potrebných 
finančných prostriedkov na 
úrovni 20% 

Predbežný odhad potrebných 
finančných prostriedkov na úrovni 
80% 

 

Ľudské zdroje Predbežný odhad potrebných ľudských zdrojov bude spracovaný po 
prerokovaní dokumentu  

Materiálne zdroje Predbežný odhad potrebných materiálnych zdrojov bude spracovaný  
po prerokovaní dokumentu  

Kľúčový projekt 2. V tejto fáze len vo forme projektového zámeru 

Finančné zdroje Predbežný odhad potrebných 
finančných prostriedkov na 
úrovni 20% 

Predbežný odhad potrebných 
finančných prostriedkov na úrovni 
80% 

 

Ľudské zdroje Predbežný odhad potrebných ľudských zdrojov bude spracovaný po 
prerokovaní dokumentu  

Materiálne zdroje Predbežný odhad potrebných materiálnych zdrojov bude spracovaný  
po prerokovaní dokumentu  

Tematický balíček doplnkových projektov 

2.1.- 2.4 

V tejto fáze je väčšina projektov len vo forme projektových zámerov 

Finančné zdroje Predbežný odhad potrebných 
finančných prostriedkov na 
úrovni 20% 

Predbežný odhad potrebných 
finančných prostriedkov na úrovni 
80% 

 

Ľudské zdroje Predbežný odhad potrebných ľudských zdrojov bude spracovaný po 
prerokovaní dokumentu  

Materiálne zdroje Predbežný odhad potrebných materiálnych zdrojov bude spracovaný  
po prerokovaní dokumentu  

Integrovaný investičný balíček 3 V tejto fáze IIB len vo forme zámerov.  

Finančné zdroje Predbežný odhad potrebných 
finančných prostriedkov na 
úrovni 20% 

Predbežný odhad potrebných 
finančných prostriedkov na úrovni 
80% 

 

Ľudské zdroje Predbežný odhad potrebných ľudských zdrojov bude spracovaný po 
prerokovaní dokumentu  

Materiálne zdroje Predbežný odhad potrebných materiálnych zdrojov bude spracovaný  
po prerokovaní dokumentu  

Kľúčový projekt 3. V tejto fáze len vo forme projektového zámeru 

Finančné zdroje Predbežný odhad potrebných 
finančných prostriedkov na 
úrovni 20% 

Predbežný odhad potrebných 
finančných prostriedkov na úrovni 
80% 
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Ľudské zdroje Predbežný odhad potrebných ľudských zdrojov bude spracovaný po 
prerokovaní dokumentu  

Materiálne zdroje Predbežný odhad potrebných materiálnych zdrojov bude spracovaný  
po prerokovaní dokumentu  

Tematický balíček doplnkových projektov 

3.1.- 3.5 

V tejto fáze je väčšina projektov len vo forme projektových zámerov 

Finančné zdroje Predbežný odhad potrebných 
finančných prostriedkov na 
úrovni 20% 

Predbežný odhad potrebných 
finančných prostriedkov na úrovni 
80% 

 

Ľudské zdroje Predbežný odhad potrebných ľudských zdrojov bude spracovaný po 
prerokovaní dokumentu  

Materiálne zdroje Predbežný odhad potrebných materiálnych zdrojov bude spracovaný  
po prerokovaní dokumentu  

2. Údaje o predpokladaných výstupoch/efektoch 

 Merateľné ukazovatele a ich hodnoty 

Integrovaný investičný balíček 1 V tejto fáze nerelevantné, IIB sú spracované vo forme 
zámerov. Merateľné ukazovatele budú doplnené 
v strategickom dokumente.  

Kľúčový projekt 1.1.  

Tematický balíček doplnkových projektov 1.1.  

Tematický balíček doplnkových projektov 1.2.  

Tematický balíček doplnkových projektov 1.3.  

Tematický balíček doplnkových projektov 1.4.   

Integrovaný investičný balíček 2  

Kľúčový projekt 2.1.  

Tematický balíček doplnkových projektov 2.1.  

Tematický balíček doplnkových projektov 2.2.  

Tematický balíček doplnkových projektov 2.3.  

Tematický balíček doplnkových projektov 2.4.  

Integrovaný investičný balíček 3  

Kľúčový projekt 3.1.  

Tematický balíček doplnkových projektov 3.1.  

Tematický balíček doplnkových projektov 3.2.  

Tematický balíček doplnkových projektov 3.3.  

Tematický balíček doplnkových projektov 3.4.  

Tematický balíček doplnkových projektov 3.5.  

3. Možné riziká súvisiace s tvorbou a implementáciou IUS UMR Rimavská Sobota   

Kľúčovými rizikami súvisiacimi s tvorbou a implementáciu IUS UMR Rimavská Sobota sú: 

a/ tvorba nového dokumentu a príprava integrovaných investičných balíčkov vrátane jednotlivých projektov 

- nezáujem expertov a relevantných aktérov na príprave dokumentu,  

- nízka účasť verejnosti,  

- právne a legislatívne prekážky - zmena legislatívy, náročný proces schvaľovania súvisiacich dokumentov,  
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- časový nesúlad a harmonogram realizácie, dostatočný čas na procesy prípravy dokumentu, schvaľovanie a 

participáciu verejnosti ,  

- nedostatočná podpora odborných kapacít,  

- dosiahnutie dohody o prioritách IUS UMR Rimavská Sobota, 

• Eliminácia rizika: Transparentnosť informovanie verejnosti,  propagácia, funkčná Kooperačná 

rada  

b/ implementácia IUS UMR Rimavská Sobota  

- samosprávne orgány zodpovedné za regionálny rozvoj nepoužívajú rozvojový dokument pri rozhodovaní 

(v príprave rozhodnutí a v rozhodovaní) – PHRSR sa stáva „ šuflíkový“ dokument a využíva sa len ako 

dôkaz pri získavaní externých zdrojov. 

- v celej verejnej správe nie je implementované strategické riadenie a plánovanie, čo má za následok 
„živelný prístup“ k implementácii rozvoja. Na základe uvedenej skutočnosti a potrebe zabezpečiť 
„prierezovosť“ pripravovaných projektov využiť túto skutočnosť a na základe spracovaných analýz 
spracovať „vizionársku“ časť IÚS (PHSR) tak aby mohla byť východiskom aj pre zavádzanie systému 
strategického plánovania v jednotlivých samosprávach.    

• Eliminácia rizika: Funkčná Kooperačná rada  
 

- rizikom sú nízke kompetencie v činnostiach regionálneho rozvoja, regionálnej politiky u volených 
predstaviteľov, ale aj u výkonných pracovníkov (chýbajú im, sú úplne nedostatočné vedomosti, poznanie, 
skúsenosti, zručnosti v oblasti plánovania a realizácie plánov), chýba systematické vzdelávanie v tejto 
oblasti.  

- nezáujem žiadateľov/partnerov  o financovanie z EÚ,  

- nedostatočná komplementarita vo využívaní  rôznych finančných nástrojov a možnosti viaczdrojového 

financovania,  

• Eliminácia rizika: Zavedenie systematického vzdelávania, preškolenie volených predstaviteľov, 

ako aj výkonných pracovníkov, vytvorenie strategicko-plánovacej a administratívnej kapacity pre 

riadenie regionálneho rozvoja.  
 

- plnenie integrovanej stratégie UMR sa nevyhodnocuje a často aj proces hodnotenia chýba v popise 
implementačného mechanizmu; často sa vyhodnotenie plnenia rozvojových cieľov zamieňa za monitoring.  

• Eliminácia rizika: Vzdelávanie/školenie zainteresovaných, dodržiavanie implementačného 

mechanizmu, funkčná Kooperačná rada.  

K ďalším rizikám patria: 

- Nedostatočná podpora štátu  

 

 

C. Dotknuté subjekty 

 

1. Vymedzenie kľúčových partnerov (hlavných aktérov rozvoja, dotknutej verejnosti vrátane jej združení 

a osobitne sociálno-ekonomických partnerov) 

1.1.  Definovanie hlavných aktérov rozvoja UMR  Rimavská Sobota  

Zástupcovia významných zamestnávateľov v území  

Asociácie združujúce podnikateľov  

Subjekty vedy, výskumu a inovácií  

Subjekty verejného sektora  

Zástupcovia významných sektorov - ŽP, sociálne služby, a pod.  

Zástupcovia občianskeho sektora  
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1.2. Definovanie dotknutej verejnosti 

Štátna správa  

VÚC Banskobystrický samosprávny kraj  

Miestne samosprávy obcí mestskej funkčnej oblasti  

Podnikatelia v mestskej funkčnej oblasti  

Akademické a vzdelávacie inštitúcie v mestskej funkčnej oblasti 

Poskytovatelia verejných služieb v mestskej funkčnej oblasti 

MVO v mestskej funkčnej oblasti 

Verejnosť /občania mestskej funkčnej oblasti a miestnej komunity   

1.3. Definovanie sociálno-ekonomických partnerov UMR Rimavská Sobota  

Identifikácia partnera Hlavná 

motivácia 

partnera pre 

spoluprácu 

Kapacita pre 

zapojenie do 

tvorby IÚS  

UMR R.Sobota  

Návrh inštitucionalizácie 

partnerstva, resp. 

využitia existujúcej 

Návrh kľúčových fáz 

zapojenia partnera 

JUDr. Jozef Šimko 

 

Rozvoj 
v pôsobnosti 
zastúpeného  
subjektu 

Personálna 
kapacita  

Kooperačná rada UMR Všetky fázy prípravy 
a realizácie IÚS  

Ing. Oľga Maciaková 

 

Rozvoj 
v pôsobnosti 
zastúpeného  
subjektu 

Personálna 
kapacita 

Kooperačná rada UMR Všetky fázy prípravy 
a realizácie IÚS 

PhDr. Roman Lebeda Rozvoj 
v pôsobnosti 
zastúpeného  
subjektu 

Personálna 
kapacita 

Kooperačná rada UMR Všetky fázy prípravy 
a realizácie IÚS 

Mgr. Irena Milecová Rozvoj 
v pôsobnosti 
zastúpeného  
subjektu 

Personálna 
kapacita 

Kooperačná rada UMR Všetky fázy prípravy 
a realizácie IÚS 

Ján Matej Rozvoj 
v pôsobnosti 
zastúpeného  
subjektu 

Personálna 
kapacita 

Kooperačná rada UMR Všetky fázy prípravy 
a realizácie IÚS 

PhDr. Zuzana Študencová  Rozvoj 
v pôsobnosti 
zastúpeného  
subjektu 

Personálna 
kapacita 

Kooperačná rada UMR Všetky fázy prípravy 
a realizácie IÚS 

Ing. Ladislav Rigó Rozvoj 
v pôsobnosti 
zastúpeného  
subjektu 

Personálna 
kapacita 

Kooperačná rada UMR Všetky fázy prípravy 
a realizácie IÚS 

Mgr. Viktor Borš Rozvoj 
v pôsobnosti 
zastúpeného  
subjektu 

Personálna 
kapacita 

Kooperačná rada UMR Všetky fázy prípravy 
a realizácie IÚS 

Bc. Juliana Uhrinová Rozvoj 
v pôsobnosti 
zastúpeného  
subjektu 

Personálna 
kapacita 

Kooperačná rada UMR Všetky fázy prípravy 
a realizácie IÚS 
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Mgr. Dušan Šmidt Rozvoj 
v pôsobnosti 
zastúpeného  
subjektu 

Personálna 
kapacita 

Kooperačná rada UMR Všetky fázy prípravy 
a realizácie IÚS 

Mgr. Marián Habovčík  Rozvoj 
v pôsobnosti 
zastúpeného  
subjektu 

Personálna 
kapacita 

Kooperačná rada UMR Všetky fázy prípravy 
a realizácie IÚS 

Gabriel Steiner Rozvoj 
v pôsobnosti 
zastúpeného  
subjektu 

Personálna 
kapacita 

Kooperačná rada UMR Všetky fázy prípravy 
a realizácie IÚS 

Mgr. Grigorij Šamin  Rozvoj 
v pôsobnosti 
zastúpeného  
subjektu 

Personálna 
kapacita 

Kooperačná rada UMR Všetky fázy prípravy 
a realizácie IÚS 

Ing. Romana Dianišková Rozvoj 
v pôsobnosti 
zastúpeného  
subjektu 

Personálna 
kapacita 

Kooperačná rada UMR Všetky fázy prípravy 
a realizácie IÚS 

Ing. Frantiek Tóth, Ph.D. Rozvoj 
v pôsobnosti 
zastúpeného  
subjektu 

Personálna 
kapacita 

Kooperačná rada UMR Všetky fázy prípravy 
a realizácie IÚS 

Ing. Peter Gulik Rozvoj 
v pôsobnosti 
zastúpeného  
subjektu 

Personálna 
kapacita 

Kooperačná rada UMR Všetky fázy prípravy 
a realizácie IÚS 

Ing. Jaroslav Hric  Rozvoj 
v pôsobnosti 
zastúpeného  
subjektu 

Personálna 
kapacita 

Kooperačná rada UMR Všetky fázy prípravy 
a realizácie IÚS 

Mgr. Katarína Moncoľová  Rozvoj 
v pôsobnosti 
zastúpeného  
subjektu 

Personálna 
kapacita 

Kooperačná rada UMR Všetky fázy prípravy 
a realizácie IÚS 

Silvia Kanátová Rozvoj 
v pôsobnosti 
zastúpeného  
subjektu 

Personálna 
kapacita 

Kooperačná rada UMR Všetky fázy prípravy 
a realizácie IÚS 

Partneri sú členmi 
Kooperačnej rady UMR 
a tematických pracovných 
skupín. Ďalší partneri budú 
identifikovaní v strategickom 
dokumente. 

Bude 
doplnené 

Bude 
doplnené 

Bude doplnené Bude doplnené 

1.3.1. Návrh kooperačnej štruktúry procesu spracovania IUS UMR Rimavská Sobota 

Gestor tvorby IUS UMR Rimavská Sobota  JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta Rimavská Sobota 

Koordinátor tvorby  Ing. Eva Muráriková  

Tím pre koordináciu tvorby a implementácie IUS UMR 

Rimavská Sobota 

Ing. arch. Peter Rusnák, Doc. Ing. Katarína Vitališová, PhD, 
Ing. Darina Rojiková, Ing. Miroslava Vargová, Mgr. Igor 
Pašmík 
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Pracovné skupiny zodpovedné za jednotlivé úlohy - 

územné  UMR a tematické pracovné skupiny  

Tematická pracovná skupina 1 – Podnikanie a inovácie, 

Tematická pracovná skupina 2 – Zelená Rimava, 

Tematická pracovaná skupina 3 – Kvalitný  život 

2. Zoznam dotknutých subjektov podľa Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a doplnení niektorých zákonov 

1. Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP č.23, 975 01 Banská Bystrica 

2. Obce a mestá na území UMR  

3. ZMO Gemera a Malohontu 

4. Okresný úrad Rimavská Sobota, Námestie Mihálya Tompu 2, 979 11 Rimavská Sobota 

3. Dotknuté susedné štáty 

Maďarská republika  

 

Verzia 1_06_21 


