MESTO

ROŽŇAVA
Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 12. 12. 2019
K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Vyhodnotenie plnenia Programu rozvoja mesta Rožňava 2015-2020
(2022) vrátane návrhu na jeho zmeny a návrh aktivít do Akčného
plánu rozvoja mesta Rožňava na roky 2020 – 2022.
Predkladá:
JUDr. Erika Mihaliková
prednostka MsÚ

Prerokované:
v Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa
25.11.2019
v Komisii športu dňa 26.11.2019
v Komisii ochrany verejného poriadku dňa
25.11.2019
v Komisii kultúry, cestovného ruchu
a regionálnej politiky dňa 26.11.2019
v Komisii vzdelávania a mládeže dňa
27.11.2019
v Komisii výstavby, ÚO, ŽP a miestnych
komunikácii dňa 27.11.2019

Vypracoval:
Ing. Zuzana Záborská
Bc. Romina Gyüréková
Ing. Katarína Valková

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave
1. b e r i e n a v e d o m i e:
Správu o vyhodnotení plnenia Programu rozvoja mesta
Rožňava 2015 – 2020 (2022) k 31.12.2018.
2. s c h v a ľ u j e:
2.1 Návrh zmien, vyplývajúcich zo Správy o vyhodnotení
plnenia Programu rozvoja mesta Rožňava 2015 –
2020 (2022) k 31. 12. 2018, a to:
a) uvedenie platnosti rozvojového dokumentu do konca
roku 2022, teda úpravu názvu dokumentu na „ Program
rozvoja mesta Rožňava 2015 – 2022;
b) zmeny indikátorov plnenia cieľov rozvoja mesta na
obdobie do konca roku 2022 podľa jednotlivých cieľov;
c) zmeny implementačného mechanizmu Programu
rozvoja mesta Rožňava pre obdobie do konca roku 2022.
2.2 Návrh aktivít do Akčného plánu rozvoja mesta Rožňava
na roky 2020 – 2022 podľa predloženého návrhu
v Hodnotiacich hárkoch pre jednotlivé rozvojové programy
a ciele rozvoja mesta.

3. u k l a d á:
a) Navrhované zmeny PRM Rožňava 2015 – 2022
zakomponovať do jeho obsahu a zverejniť ho na
webovej stránke mesta.
b) Vypracovať samostatný Akčný plán rozvoja mesta
Rožňava 2020 – 2022 (výber z hodnotiacej správy)
a
zapracovať ho do programového rozpočtu mesta
Materiál obsahuje:
2020
– 2022.
Dôvodovú správu
c)
Realizovať
monitoring AP a vyhodnotenie plnenia
Vyhodnotenie plnenia Programu rozvoja
PRM
v
súlade
so schváleným aktualizovaným
mesta Rožňava 2015 – 2020 (2022) podľa
implementačným
mechanizmom.
jednotlivých oblastí (10)
Návrh na zmenu indikátorov plnenia cieľov
T: 15.01.2020
rozvoja mesta
Návrh
na
zmenu
implementačného Z: prednostka MsÚ
mechanizmu PRM – kapitola 16.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Legislatívne východiská: Zákon o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z.z.
Novela zákona č.309/2014 Z.z.
Národná stratégia regionálneho rozvoja slovenskej republiky
Program rozvoja VÚC KSK
Stratégia rozvoja mesta Rožňava na roky 2015 – 2020 (2022)
Program rozvoja mesta Rožňava 2015 – 2020 (2022)
Prijaté uznesenia MZ
Uznesenie MZ č. 103/2015 z 30.4.2015
a ich realizácia:
Uznesenie MZ č. 111/2019 z 25.4.2019
Hospodársky a finančný PRM a Akčný plán rozvoja mesta Rožňava sa realizujú v súlade
dopad na rozpočet
so schváleným rozpočtom mesta a aktuálnymi výzvami na
mesta:
podávanie projektov.
Nároky na pracovné
Bez nároku na pracovné miesta
miesta:
Súlad návrhu na
Návrh na uznesenie je/nie je v súlade so zákonom č. 309/2014 Z.
uznesenie s právnymi
z., 539/2008 Z.z.
predpismi SR:
Program rozvoja mesta Rožňava na roky 2015 – 2020 (2022) bol schválený Uznesením MZ
v Rožňave č. 103/2015 zo dňa 30.4.2015. Program rozvoja mesta Rožňava 2015 – 2020,
výhľadovo 2022 (ďalej len RPM) má charakter strednodobého plánovacieho dokumentu a v
zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších jeho zmien
a doplnkov a schválením v MZ sa stal záväzným a základným rozvojovým dokumentom
mesta.
Rozvojový dokument bol aktualizovaný schválením Komunitného plánu sociálnych služieb
mesta Rožňava na roky 2016 – 2022, ktorý sa stal súčasťou Programu rozvoja mesta Rožňava
na roky 2015 – 2020 (2022). Oba dokumenty platia na to isté plánovacie obdobie, ktoré je
rovnako programovacím obdobím Európskej únie 2014 – 2020 (2022) s príležitosťami pre
podporu financovania rozvojových aktivít mesta Rožňava.
Za obdobie od schválenia Programu rozvoja mesta Rožňava na roky 2015 – 2020 (2022)
bolo plnenie cieľov, opatrení a aktivít monitorované (kontrola priebežného plnenia)
vypracovaním Monitorovacej správy o plnení Akčného plánu rozvoja mesta Rožňava a plnení
cieľov Programu rozvoja mesta Rožňava za obdobie 2015 – 2017 vrátane plnenia
Komunitného plánu sociálnych služieb ako súčasti Programu rozvoja mesta Rožňava, ktorá
bola prerokovaná v mestskom zastupiteľstve dňa 26.04.2018.
Správa o vyhodnotení plnenia Programu rozvoja mesta Rožňava 2015 – 2020 (2022),
definovaných cieľov, opatrení a aktivít je vypracovaná k 31.12.2018 v súlade so schváleným
implementačným mechanizmom. Kým monitoring sa vzťahuje na priebežné, spravidla ročné,
plnenie akčných plánov (krátkodobých nástrojov realizácie PRM), vyhodnotenie má poukázať
na progres rozvoja mesta cez plnenie cieľov a opatrení za obdobie 2 rokov.
Vyhodnotenie plnenia Programu rozvoja mesta Rožňava 2015 – 2020 (2022) sa uskutočnilo na
základe vyhodnotenia:
• plnenia indikátorov, ktorými sa meria plnenie cieľov rozvoja mesta,
• miery plnenia opatrení v percentuálnom vyjadrení v kategóriách:

 splnené opatrenia = všetky aktivity daného opatrenia splnené – 100%,
 pred ukončením plnenia opatrení = splnených aspoň 80% aktivít z daného
opatrenia,
 čiastočné plnenie = splnených aspoň 50% aktivít z daného opatrenia,
 začaté plnenie = splnených aspoň 30% aktivít z daného opatrenia,
 nesplnené = nesplnená ani jedna aktivita z daného opatrenia.
Percentuálny priemer plnenia opatrení daného cieľa vyjadruje mieru plnenia daného
cieľa rozvoja mesta.
Prehľad plnenia cieľov rozvoja mesta na základe plnenia opatrení podľa vyššie uvedenej
metodiky/kategórií:
Cieľ
Názov
Plnenie
1.
Zvýšiť zamestnanosť v meste – nové pracovné
Začaté až čiastočné plnenie.
príležitosti pre Rožňavčanov.
2.
Zvýšiť počet návštevníkov mesta a zvýšiť počet
Začaté až čiastočné plnenie.
prenocovaní v meste Rožňava.
3.
Zlepšiť podmienky dopravy a dobudovať dopravnú Nezačaté, alebo sa cieľ začal
infraštruktúru v meste.
plniť.
4.
Zlepšiť stav životného a prírodného prostredia v
Začaté až čiastočné plnenie.
meste Rožňava
5.
Vytvoriť nové možnosti pre bývanie v meste
Začaté plnenie.
Rožňava v súlade s územným plánom mesta a s
dôrazom na výstavbu finančne dostupných
sociálnych a nízko štandardných bytov.
6.
Zlepšiť sociálnu situáciu obyvateľov mesta
Čiastočné plnenie až v štádiu
poskytovaním dostupných a vysoko kvalitných
plnenia pred ukončením.
sociálnych a zdravotných služieb podľa dopytu
obyvateľov mesta.
7.
Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v školách v Čiastočné plnenie až v štádiu
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava.
plnenia pred ukončením.
8.
Zlepšiť podmienky pre športové a pohybové
Začaté plnenie až po plnenie
aktivity pre organizovaných športovcov i pre širokú cieľa pred ukončením
verejnosť.
9.
Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov
Od nezačatého plnenia až po
mesta.
plnenie
cieľa
pred
ukončením.
10
Zefektívniť výkon samosprávnych funkcií mesta
Začaté plnenie.
využívaním informačno – komunikačných
technológií.
Vyhodnotenie plnenia Programu rozvoja mesta Rožňava 2015 – 2020 (2022) sa uskutočnilo na
úrovní komisií pri mestskom zastupiteľstve. Hodnotiacu správu za každú rozvojovú
oblasť/rozvojový program (10 programov) odborne pripravili a vypracovali pracovníci
príslušných oddelení Mestského úradu v Rožňave na základe usmernenia odborné externého
konzultanta (spracovateľa PRM Rožňava 2015 – 2020/2022). „Hodnotiace hárky“ za každý
rozvojový program boli komunikované, diskutované v komisiách pri MZ s návrhmi na zmeny,

doplnky a aktualizácie, ktoré sú súčasťou obsahu „ Hodnotiacich hárkov“ jednotlivých
rozvojových programov a cieľov PRM Rožňava 2015 – 2020 (2022).
Vyhodnotenie plnenia Programu rozvoja mesta Rožňava 2015 – 2020 (2022) Predkladaný
materiál pozostáva z troch častí:
1. Správa o vyhodnotení plnenia Programu rozvoja mesta Rožňava 2015 – 2020 (2022),
k 31. 12. 2018. Dokument obsahuje vecné vyhodnotenie plnenia cieľov PRM podľa ich
jednotlivých opatrení s prehľadom vývoja schválených indikátorov ku koncu roka 2018,
s komentárom k plneniu cieľa a opatrení a s návrhmi na zmeny a doplnenia PRM 2015 – 2020
(2022), ako aj s návrhom aktivít pre Akčný plán rozvoja mesta Rožňava 2020 – 2022.
2. Návrh na zmenu indikátorov plnenia cieľov rozvoja mesta. Dôvodom návrhu na ich
zmenu/úpravu/preformulovanie je snaha o čo najefektívnejší a najvýpovednejší spôsob
hodnotenia plnenia RPM.
3. Návrh na zmenu implementačného mechanizmu PRM. Návrh na zmenu
implementačného mechanizmu súvisí so snahou racionalizovať súvisiac administratívne,
monitorovacie a hodnotiace postupy pri zabezpečovaní realizácie a plnenia rozvojového
dokumentu mesta.

Komisia:

Termín
zasadnutia

Uznesenie

Sociálna, zdravotná a
bytová:

25.11.2019

Ochrany verejného
poriadku:

25.11.2019

Kultúry, cestovného
ruchu
a regionálnej politiky:

26.11.2019

Uznesenie č. 8/11/2019: Komisia berie na vedomie
vyhodnotenie plnenia PRM za roky 2015-2018
a odporúča zapracovať navrhované zmeny do PRM
a Akčného plánu mesta na roky 2020-2022.
Uznesenie č. 06/11/2019: Komisia berie na vedomie
vyhodnotenie plnenia PRM za roky 2015 – 2018 a
odporúča zapracovať navrhované zmeny do PHSR a
Akčného plánu mesta na roky 2020-2022 po
odstránení zrejmých nesprávností. Zároveň odporúča
zosúladiť § 2 ods. 2 s § 2b ods. 1 zákona o obecnom
zriadení.
Uznesenie č. 03/11/2019 – komisia berie na vedomie
a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave
zapracovať navrhované zmeny do PRM a akčného
plánu mesta na roky 2020-2022:
Program 1 - Komisia nenavrhuje nič vypustiť ani
doplniť nakoľko v každom z dvoch opatrení sú len tri
aktivity a v akčnom pláne navrhuje sústrediť sa na
aktivity:
1.1.3 Zmapovať možnosti pre rozvoj podnikania a
investovania v meste, vypracovať a realizovať
marketingovú stratégiu na pritiahnutie nových
investícií do mesta, vrátane možnosti rozvoja odvetvia
CR.
1.2.1 Etablovať nové prevádzky a využiť max. možnú
kapacitu Priemyselnej zóny a regulatívy.

Vzdelávania a
mládeže:

27.11.2019

Program 2- Komisia nenavrhuje nič vypustiť ani
doplniť. Všetky návrhy členov komisie sa nakoniec
našli v súčasnom znení jednotlivých aktivít.
Pre akčný plán sa komisia navrhuje sústrediť sa v
jednotlivých opatreniach na aktivity:
2.1.2 Personálne a organizačne dobudovať štruktúru
MsÚ Rožňava v oblasti CR a kultúry.
2.1.3 Pripraviť a realizovať projekty so zameraním na
rozvoj CR v regióne aj v cezhraničnej spolupráci s
Maďarskom.
2.1.7 Spracovať a realizovať stratégiu kultúrnej a
kreatívnej ekonomiky v odvetviach vizuálne umenie,
kultúrne a prírodné dedičstvo, tradičné remeslá.
2.2.1 Dokončiť rekonštrukciu a zatraktívniť námestie
(prvky drobnej architektúry, kvetena - Rozárium,
mobiliár, osadiť stojany na bicykle v centre mesta
sochy a pod.).
2.2.3 Rekonštruovať a vybaviť OKC ako kultúrny
stánok (premietacia technika, zvukové zariadenia...).
2.3.2 Revitalizovať parky v meste ako oddychové
miesta: Mestský park, park pri Rožňavských kúpeľoch
so zriadením lesného cykloturistického chodníka,
Veľký park pri OA ako Alej Dr. Antona Kissa.
2.3.4 Rekonštruovať Kalváriu ako pútnické miesto.
2.3.5 Vybudovať sieť cykloturistických trás a
cyklochodníkov s prepojením mesta s inými
atraktivitami (Betliar, Gombasecká jaskyňa, Krásna
Hôrka...)
Uznesenie č. 04/11/2019 – komisia odporúča
Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave pokračovať
v týchto aktivitách a doplniť ešte niekoľko aktivít:
1. strana - v rámčeku s heslom pod názvom
programu vypustiť slovo rožňavské takže znenie Kvalitné vzdelávanie pre všetky deti a žiakov .....
3. strana B) Plnenie indikátorov - v P. č. 3. v treťom
riadku slovného hodnotenia plnenia vypustiť slovo
elektrorozvody takže tento riadok bude znieť ....
vymieňali vykurovacie a osvetľovacie telesá, na ZŠ
Zlatá sa menili okná na hlavných ....
8. strana - preformulovať návrh na doplnenie
aktivity 7.2.1 takto: Rozšíriť kapacity materských
škôl ich rekonštrukciou, rekonštrukciou vhodnej
mestskej budovy, prípadne výstavbou novej budovy
MŠ.
- touto formuláciou sa dosiahne účinnosť aktivity na
celé územie mesta
Komisia v opatrení 7.3 súhlasí s vypustením aktivity
7.3.2 a navrhuje do akčného plánu doplniť
nasledovné aktivity:
- Žiakov zo špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami (ŠVVP) integrovať do výchovnovzdelávacieho procesu v školách za prítomnosti
asistentov učiteľa a spolupráce s inkluzívnym

Výstavby, územného
plánovania,
životného prostredia a
mestských
komunikácií:
Finančná,
podnikateľská a
správy
mestského majetku:
Športu:

27.11.2019

--

26.11.2019

tímom, ktorý bude pozostávať zo školského
špeciálneho pedagóga, školského psychológa,
sociálneho pedagóga.
- Umožniť základným a materským školám
zriaďovať špecializované triedy pre žiakov a deti so
ŠVVP
- Vypracovať koncepciu škôl a školských zariadení
mesta Rožňava
Uznesenie č. 10/11/2019- Komisia výstavby, územného
plánovania, životného prostredia a miestnych
komunikácií odporúča Mestskému zastupiteľstvu v
Rožňave zaradiť aktivity v bodoch 3.1.1. a 3.2.1. do
akčného plánu na r. 2020-2022
--

Uznesenie č. 02/11/2019 – Členovia komisie berú na
vedomie vyhodnotenie plnenia PRM za roky 20152018 a odporúčajú zapracovať navrhované zmeny do
PHSR a Akčného plánu mesta na roky 2020-2022:
- vypustiť aktivitu 8.2.5 Vybudovať sociálnu
infraštruktúru pre ihrisko SP MFK - ako
splnenú
- nevypustiť aktivitu 8.2.2. Postaviť nové
futbalové ihrisko s umelým trávnikom
v spoluprácu so SFZ na sídlisku Juh
a vybudovať mládežnícke centrum – nakoľko
táto možnosť je ešte stále živá ale navrhuje ju
preformulovať nasledovne:
8.2.2. Postaviť futbalové ihrisko s umelým trávnikom
v spolupráci so SFZ, alebo vybudovať plochu
s vhodným povrchom a osvetlením pre futbalistov
hlavne s využitím v zimných mesiacoch a tým uvoľniť
priestory pre iné športy, ktoré sa hrajú v halách.

Všetky odporúčania odborných komisií pri MZ na zmeny, doplnenie resp. vypustenie
aktivít aj s odôvodnením boli zapracované do predloženého materiálu .

modré – vypúšťa sa
červené – dopĺňa sa

Vyhodnotenie PRM Rožňava 2015 – 2020 (2022)
Program 1: Podpora zamestnanosti z úrovne samosprávy mesta
Pracovné príležitosti pre Rožňavčanov

 Mesto Rožňava je atraktívnym ekonomicko-sociálnym a dopravne dostupným prostredím, poskytujúcim kvalitnú technickú infraštruktúru a
zaujímavé spektrum podnikateľských príležitostí pre umiestnenie domácich a zahraničných investícií, pre rozvoj malých a stredných podnikov.
 Prosperujúce hospodárstvo mesta je založené na troch hospodárskych odvetviach - cestovný ruch, priemyselná výroba a služby. Priemyselná zóna
s vybudovanou prístupovou komunikáciou využíva najmä endogénne rozvojové zdroje, ponúka nové pracovné príležitosti a prosperuje.

 Samospráva mesta Rožňava aktívne vytvára podmienky pre rozvoj podnikania a nové pracovné príležitosti, a svojimi posilnenými odbornými
kapacitami je partnerom pre investorov a zamestnávateľov na území mesta i v jeho okolí.

CIEĽ 1: Zvýšiť zamestnanosť v meste – nové pracovné príležitosti pre Rožňavčanov.
A) PLNENIE OPATRENÍ:
OPATRENIA (2)

1.1

1.2

Posilnenie kapacít
a nástrojov Mesta
Rožňava ako partnera
pri riešení
zamestnanosti v meste.
Vytvorenie podmienok
pre zvýšenie
zamestnateľnosti v
meste.

POČET
AKTIVÍT
(6)

PLNENIE/
KATEGÓRIA

3

40%

3

20%

ODOVODNENIE

Aktivita 1.1.1 v plnení s Koordinančným centrom pre rozvoj
okresu Rožňava.
Aktivita 1.1.2 naplnená cez zmenu územého plánu.
Aktivita 1.1.3 naplnená v spolupráci s KCPROR, vypracovaná
bola stratégia CR v okrese Rožňava; je spracovaný dokument o
možnostiach investovania.
Aktivita 1.2.1 - nepriamo mesto podporuje zamestnanosť
prenájmom plôch v priemyselnej zóne za zvýhodnené
sadzby.
Aktivita 1.2.2 – plnenie cez zmeny územného plánu
Aktivita 1.2.3 – spolupráca s KCPROR.

B) PLNENIE INDIKÁTOROV:
P. č.
1.

2.

3.

INDIKÁTORY
Objem novozískaných
investícií v EUR na
územie mesta, resp.
v jeho blízkosti.
Počet založených
nových podnikateľských
subjektov.
% ezamestnanosti/počet
nezamestnaných.

2015
131 667
(323 304
rekonštrukcia)

2016
99 317
(649 780
rekonštrukcia)

2017
247 928
(434 201
rekonštrukcia)

2018
81 135
(245 076)
rekonštrukcia

46

95

105

132

1631

1470

1031

873

Komentár (k časti A a B):
Na základe hodnôt indikátorov v meste Rožňava zaznamenávame za porovnávané obdobie 4 rokov pozitívny trend, a to, že rastie počet podnikateľských
subjektov a klesá počet nezamestnaných obyvateľov. Výška investícií je za uvedené obdobie v jednotlivých rokoch rôzna a závisí od typu a rozsahu
investície. Cieľ zvýšiť zamestnanosť v meste sa podľa indikátorov darí a mesto malo zámer dosiahnuť daný cieľ aj proaktívnymi činnosťami samosprávy
mesta cez 2 opatrenia a spolu 6 aktivít:
OPATRENIE 1.1: Posilnenie kapacít a nástrojov Mesta Rožňava ako partnera pri riešení zamestnanosti v meste.
Na základe uznesenia Vlády SR v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava, ktorý je zameraný najmä na ekonomický rozvoj a zvyšovanie
zamestnanosti v okrese Rožňava (ktorý je jedným z najmenej rozvinutých okresov Slovenska) vznikla nová odborná, koordinačná a inštitucionálna
kapacita - Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava, n.o., kde boli vytvorené nové pracovné pozície pre koordináciu plnenia akčného plánu. V
rámci Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava bola realizovaná úloha zmapovania možnosti pre rozvoj podnikania a investovania v meste. Samospráva
mesta Rožňava realizuje niektoré aktivity aj cez finančné zdroje určené pre plnenie akčného plánu. Mesto Rožňava vystúpilo z členstva z RRA.
OPATRENE 1.2: Vytvorenie podmienok pre zvýšenie zamestnateľnosti v meste.
Plnenie opatrenia v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Rožňava. Pre oblasť vzdelávania mesto realizovalo projekt na základe výzvy Ministerstva
vnútra SR s názvom: Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby
v Rožňave.

CIEĽ 1: Zvýšiť zamestnanosť v meste – nové pracovné príležitosti pre Rožňavčanov - je plnený v priemere
na 30 % - 40% začaté až čiastočné plnenie. Opatrenia a aktivity ostávajú v plnení do konca roku 2022.
C) NÁVRHY NA ZMENY STRATÉGIE 2020 – 2022 (Program č.1):
CIEĽ 1: Zvýšiť zamestnanosť v meste – nové pracovné príležitosti pre Rožňavčanov.
Bez návrhu na zmeny.
D) VÝBER AKTIVÍT do Akčného plánu na roky 2020 – 2022:
Sústrediť sa na Aktivitu 1.1.3 a 1.2.1.
OPATRENIE 1.1:
Posilnenie kapacít a nástrojov Mesta Rožňava ako partnera pri riešení zamestnanosti v meste.
1.1.1 Dobudovať kapacity Mesta (odborné kapacity, ľudské zdroje) pre spoluprácu s potenciálnymi investormi, podnikateľmi na podporu rozvoja
podnikania.
1.1.2 Pripraviť ponuku - nástroje Mesta na uľahčenie začatia investovania a podnikania v meste.
1.1.3 Zmapovať možnosti pre rozvoj podnikania a investovania v meste, vypracovať a realizovať marketingovú stratégiu na pritiahnutie nových
investícií.
OPATRENIE 1.2: Vytvorenie podmienok pre zvýšenie zamestnateľnosti v meste.
1.2.1 Etablovať nové prevádzky a využiť max. možnú kapacitu Priemyselnej zóny.
1.2.2 Vytvoriť podmienky pre rozvoj výrobných a skladových plôch východne pozdĺž cesty I/50 vo forme rozvojových plôch na zelenej lúke
tzv. „greenfield“.
1.2.3 Iniciovať, pripraviť a realizovať vzdelávacie projekty na podporu rekvalifikácií v spolupráci s ÚPSVaR, s RPIC, s RRA v súlade
s potrebami trhu práce.

Program 2: Cestovný ruch a kultúra
Rožňava ako centrum cestovného ruchu a kultúry Gemera
 Rožňava je pulzujúce a navštevované mesto ako centrum rozvoja cestovného ruchu a kultúry vo väzbe na prírodné a kultúrne hodnoty mesta a jeho
okolia - Národný park Slovenský kras a Národný park Slovenský raj, samotné historické a na pamiatky bohaté námestie mesta, neďaleké hrad Krásna
Hôrka a kaštieľ Betliar. Námestie baníkov je obľúbeným nákupným, zábavným a oddychovým centrom nie len pre obyvateľov Rožňavy, ale plné
kvetov a zelene v letnej turistickej j sezóne je atraktívne pre jeho návštevníkov.
 Rekonštruované a upravené nádvorie historickej Mestskej radnice láka zaujímavými kultúrnymi a spoločenskými udalosťami.
 Turisti sú ubytovaní v meste v priemere 3 dni a v meste je vykazovaný trend zvyšovania počtu prenocovaní. Návštevníci mesta využívajú kvalitné
služby a zaujímavú letnú i zimnú produktovú a programovú ponuku zameranú na športový a kultúrny turizmus.
 Kultúrne dianie poskytuje občanom i návštevníkom mesta všestranné spoločenské vyžitie, kultúrnym stánkom mesta je rekonštruované a vybavené
Obchodno – kultúrne centrum, zimný štadión je využívaný pre kultúrne aktivity aj v lete.
 V meste a jeho okolí je dobudovaná infraštruktúra cestovného ruchu, najmä vybudované sú nové cykloturistické trasy. Revitalizované parky sú
miestom aktívneho oddychu a relaxu. Vybudovaná je nová rekreačná zóna v Rožňavskej doline Lúč Patak.
 Samospráva mesta s posilnenými kapacitami v oblasti cestovného ruchu a v destinačnom manažmente realizuje účinný marketing a propagáciu mesta
a jeho okolia.

CIEĽ 2: Zvýšiť počet návštevníkov mesta a zvýšiť počet prenocovaní v meste Rožňava.
A) PLNENIE OPATRENÍ:
OPATRENIA (3)

2.1

Dobudovanie kapacít mesta Rožňava ako
jedného z kľúčových aktérov rozvoja
kultúry a cestovného ruchu regiónu Gemer
a profesionalizácia ponúkaných služieb.

POČET
AKTIVÍT
(26)

PLNENIE/
KATEGÓRIA

7

50%

ODOVODNENIE

Viď. podrobný komentár nižšie

2.2

Obnova historických a kultúrnych pamiatok
a dobudovanie infraštruktúry CR a kultúry.

2.3

Tvorba novej ponuky a služieb v CR a
ich propagácia.

7

40%

Viď. podrobný komentár nižšie

Viď. podrobný komentár nižšie
12

40%

B) PLNENIE INDIKÁTOROV:
P. č.
1.
2.

3.
4.

INDKÁTORY
Počet prenocovaní v meste
Rožňava

2015
17 540

2016
21 068

Počet zapojených subjektov do
destinačného manažmentu CR
v meste a regióne/destinácii
Gemer.
Počet organizovaných členov
v kultúrnych inštitúciách
Počet návštevníkov
organizovaných kultúrnych
podujatí v meste

2017
17 968

2018
19 171

POZNÁMKA

Nedisponujeme týmito informáciami.

--

--

--

--

Nedisponujeme
týmito
informáciami

Nedisponujeme
týmito
informáciami

Nedisponujeme
týmito
informáciami

Nedisponujeme
týmito
informáciami

Komentár (k časti A a B):
Program Cestovný ruch a kultúra je pomerne náročný z hľadiska obsahu i počtu stanovených aktivít v každom z 3 opatrení:
OPATRENE 2.1: Dobudovanie kapacít mesta Rožňava ako jedného z kľúčových aktérov rozvoja kultúry a cestovného ruchu regiónu Gemer
a profesionalizácia ponúkaných služieb.

Mesto Rožňava vstúpilo do OOCR Gemer a primátor mesta sa stal predsedom OOCR. V organizačnej štruktúre MsÚ Rožňava bol vytvorený samostatný
odbor : Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu. Pozícia samostatného odborného referenta zatiaľ nie je obsadená, ale v najbližšej budúcnosti bude na
dané pracovné miesto vyhlásené výberové konanie.
Prieskum návštevnosti mesta Rožňava eviduje TIK priebežne počas celého roka, mestu chýbajú údaje a štatistiky o návštevnosti mesta, o kvalite
poskytovaných služieb.
OPATRENIE 2.2: Obnova historických a kultúrnych pamiatok a dobudovanie infraštruktúry CR a kultúry.
Prostredníctvom Ministerstva financií sa zrealizoval projekt „Modernizácia a doplnenie exteriérových prvkov v mestskom parku v Rožňave na Námestí
baníkov“, kde sa uskutočnili tieto práce: výmena lavičiek, osadenie smetných košov, 2x šachové stoly,
betónové taburetky.
Mesto Rožňava podalo žiadosť na Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu s názvom: Nákup mobilného pódia, žiadosť však nebola
schválená. Na nádvorí Mestskej radnice má mesto vybudované malé pódium.
OPATRENIE 2.3: Tvorba novej ponuky a služieb v CR a ich propagácia.
Mesto Rožňava podalo žiadosť o NFP z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na projekt s názvom:
„Cyklochodník Rožňava“. Žiadosť o NFP je v procese schvaľovania. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť atraktivitu cyklistickej dopravy v meste
a taktiež sa bude mesto zapájať do výziev prostredníctvom OOCR Gemer a MAS Gemer. Časť projektov bude realizovaná prostredníctvom
KCPRORV, kde podalo mesto 2 žiadosti a to:
- „Letné kúpalisko v Rožňave“ a
- „Areál Mestských lesov Rožňava“.
V rámci výzvy , ktorá bola vyhlásená Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu malo mesto schválený projekt s názvom:
„Rožňavská baroková Kalvária“, vďaka ktorej sa zrekonštruovalo 12 zastavení a vytvorila sa oddychová zóna pre turistov.
Podujatia:
- každú nedeľu popoludní v letnom období sa organizuje akcia Kultúrne leto na Námestí baníkov
- každoročne sa organizuje folklórny festival Rok na Gemeri
- každoročne v septembri organizuje mesto Rožňavský jarmok s prezentáciou aj tradičných remesiel.
Boli vytvorené propagačné materiály, ktoré slúžia mestu na reprezentáciu, propagáciu a rovnako sú k dispozícií v TIK. Návrh propagačných materiálov
je predkladaný mesačne zo strany TIK. Zároveň pri príležitosti účasti na veľtrhoch a výstavách sú pripravované a tlačené nové materiály.

CIEĽ 2: Zvýšiť počet návštevníkov mesta a zvýšiť počet prenocovaní v meste Rožňava je v priemere napĺňaný na 43% - 50%

začaté až čiastočné plnenie.
Opatrenia a aktivity vzhľad na ich aktuálnosť ostávajú v platnosti.
C) NÁVRHY NA ZMENY STRATÉGIE 2020 – 2022 (Program č.2):
Bez návrhu zmien stratégie; dokument – opatrenia a aktivity ostávajú v platnosti.
Návrh na zmenu znenia indikátora pod p.č.2 na znenie:
“ Počet zapojených subjektov z mesta Rožňava do destinačného manažmentu CR v meste a regióne/destinácii Gemer v rámci OOCR Gemer.
Indikátor je dôležité sledovať a vyhodnocovať.
Nie sú naplnené indikátory pre oblasť kultúry; nie sú sledované. Je nevyhnutné určiť indikátor kvalitatívnej zmeny v oblasti kultúry.

D) VÝBER AKTIVÍT do Akčného plánu na roky 2020 – 2022:
Sústrediť sa na nasledovné aktivity:
OPATRENE 2.1:
Dobudovanie kapacít mesta Rožňava ako jedného z kľúčových aktérov rozvoja kultúry a cestovného ruchu regiónu Gemer a profesionalizácia
ponúkaných služieb.
2.1.2 Personálne a organizačne dobudovať štruktúru MsÚ posilnenie odborných kapacít a koordináciu činností v oblasti rozvoja kultúry a CR v regióne
s aktívnou účasťou Mesta Rožňava.
2.1.3 Pripraviť a realizovať projekty so zameraním na rozvoj CR (v rámci cezhraničnej spolupráce s Maďarskom).
2.1.7 Spracovať a realizovať stratégiu kultúrnej a kreatívnej ekonomiky v odvetviach vizuálne umenie, kultúrne a prírodné dedičstvo, tradičné remeslá.

OPATRENE 2.2:
Obnova historických a kultúrnych pamiatok a dobudovanie infraštruktúry CR a kultúry.
2.2.1

Dokončiť rekonštrukciu a zatraktívniť námestie (prvky drobnej architektúry, kvetena - Rozárium, mobiliár, osadiť stojany na bicykle v centre

mesta, sochy…)
2.2.3 Rekonštruovať a vybaviť OKC ako kultúrny stánok (premietacia technika, zvukové zariadenia...).

OPATRENE 2.3:
2.3.2

Revitalizovať parky v meste ako oddychové miesta (Mestský park, park pri Rožňavských kúpeľoch so zriadením lesného cykloturistického

chodníka, Veľký park pri OA ako Alej Dr. Antona Kissa (viď. Opatrenie 6.1).
2.3.4 Rekonštruovať Kalváriu ako pútnické miesto.
2.3.5

Vybudovať sieť cykloturistických trás a cyklochodníkov s prepojením mesta s inými atraktivitami (Betliar, Gombasecká jaskyňa, Krásna

Hôrka...).

Pogram 3: Doprava a dopravná infraštruktúra
Dostupné mesto Rožňava a doprava, ako predpoklad rozvoja mesta

 Mesto Rožňava je atraktívnym ekonomicko-sociálnym a dopravne dostupným prostredím, poskytujúcim kvalitnú technickú infraštruktúru a
zaujímavé spektrum podnikateľských príležitostí pre umiestnenie domácich a zahraničných investícií, pre rozvoj malých a stredných podnikov.
 Prosperujúce hospodárstvo mesta je založené na troch hospodárskych odvetviach - cestovný ruch, priemyselná výroba a služby. Priemyselná zóna
s vybudovanou prístupovou komunikáciou využíva najmä endogénne rozvojové zdroje, ponúka nové pracovné príležitosti a prosperuje.
 Samospráva mesta Rožňava aktívne vytvára podmienky pre rozvoj podnikania a nové pracovné príležitosti, a svojimi posilnenými odbornými
kapacitami je partnerom pre investorov a zamestnávateľov na území mesta i v jeho okolí.

CIEĽ 3: Zlepšiť podmienky dopravy a dobudovať dopravnú infraštruktúru v meste.
A) PLNENIE OPATRENÍ:
OPATRENIA (3)
3.1

3.2

3.3

Zvýšenie počtu parkovacích miest na
sídliskách.

POČET
AKTIVÍT (8)

PLNENIE/
KATEGÓRIA

2

10 %

Dobudovanie a skvalitnenie stavebnotechnického stavu miestnych komunikácií,
dopravného vybavenia.

4

40 %

Zlepšenie dostupnosti mesta a jeho okolia.

2
0%

ODOVODNENIE
Neplnenie opatrení z dôvodu hľadania vhodnej lokality na
umiestnenie parkovacích miest.
Do roku 2022 je reálne splnenie aktivít.
Do roku 2022 je reálna len aktivita 3.2.1, pokračovať
v opravách miestnych komunikácií (chodníkov, ciest) podľa
jednotlivých sídlisk.
Riešenie oboch aktivít nespadá do kompetencie mesta.
Rozšírenia liniek prímestskej dopravy bude znamenať
zvýšené výdaje mesta.

B) PLNENIE INDIKÁTOROV:
P.č.
1.
2.
3.
4.

INDIKÁTORY
Počet nových parkovacích miest
Pripojenie na rýchlostnú
komunikáciu (ÁNO/NIE)
Počet nových spojov prímestskej
dopravy v turistickej sezóny
Počet km vybudovaných ciest

2015
0
NIE

2016
0
NIE

2017
0
NIE

2018
0
NIE

0

0

0

0

0

0

0

0

POZNÁMKA

Komentár (k časti A a B):
OPATRENIE 3.1: Zvýšenie počtu parkovacích miest na sídliskách.
Problémom pri napĺňaní Opatrenia 3.1. je chýbajúca lokalita, ktorá by bola vhodná na vybudovanie nových parkovacích miest. Je pripravená štúdia na
parkovacie plochy na Aleji Jána Pavla II. s vydaným stavebným povolením.
OPATRENIE 3.2: Dobudovanie a skvalitnenie stavebno-technického stavu miestnych komunikácií, dopravného vybavenia.
Pri aktivite 3.2.1 bol vypracovaný pasport miestnych komunikácií a začala sa postupná rekonštrukcia chodníkov podľa sídlisk (v prvej etape Vargovo
pole, v ďalších etapách sídlisko Čučmianska, Podrákoš a Juh).
K aktivite 3.2.3 – príjazdová cesta do priemyselnej zóny je vypracovaná projektová dokumentácia.
Aktivita 3.2.4 – prepojenie komunikácie Alej Jána Pavla II. s Košickou ulicou nie je v kompetencii mesta. Z toho dôvodu sa navrhuje aj vypustenie
indikátora pod p. č. 2.
OPATRENIE 3.3: Zlepšenie dostupnosti mesta a jeho okolia.
Opatrenie cez navrhované aktivity nie je v kompetencii mesta, ostane v sledovanosti plnenia stratégie, nebude však súčasťou tohto hodnotenia.

CIEĽ 3: Zlepšiť podmienky dopravy a dobudovať dopravnú infraštruktúru v meste je napĺňaný v priemere len na 25 % - 30%
teda aktivity z opatrení daného cieľa nie sú začaté, alebo sa začali plniť okrem aktivít v skvalitňovaní ciest a chodníkov na území
mesta. V rámci vyhodnotenia sú navrhované zmeny v aktivitách.

C) NÁVRHY NA ZMENY STRATÉGIE 2020 – 2022 (Program č.3):
Návrh na zmenu indikátorov:
- zrušiť indikátor č. 2 „Pripojenie na rýchlostnú komunikáciu“ z dôvodu, že sa nejedná a kompetenciu mesta
-

doplniť indikátor: Rekonštrukcia miestnych komunikácií (v m/km alebo m2).

Návrh na zmenu aktivít:
OPATRENIE 3.1
Zvýšenie počtu parkovacích miest na sídliskách.
- aktivity ostávajú v platnosti
OPATRENIE 3.2
Dobudovanie a skvalitnenie stavebno-technického stavu miestnych komunikácií, dopravného vybavenia.
- vylúčiť aktivitu 3.2.2 Vybudovať okružnú križovatku medzi cestou I/67, Šafárikovou a Gemerskou ulicou – úloha je splnená na 100 %
OPATRENIE 3.3
Zlepšenie dostupnosti mesta a jeho okolia.
- vylúčiť aktivitu 3.3.1 Dopravne napojiť mesto Rožňava na rýchlostnú cestu R2 – nie je to v kompetencii mesta.
D) VÝBER AKTIVÍT do Akčného plánu na roky 2020 – 2022:
Sústrediť sa na aktivity 3.1.1 a 3.2.1.
Opatrenie 3.1:
3.1.1 Vybudovať parkovanie miesta na sídlisku JUH
3.1.2 Vybudovať parkoviská na ďalších sídliskách
Opatrenie 3.2:
3.2.1 Pasport miestnych komunikácií a plán rekonštrukcií
3.2.3 Vybudovať príjazdovú cestu k priemyselnej zóne
3.2.4. Vybudovať prepojovaciu komunikáciu Alej Jána Pavla II s Košickou ul.
Opatrenie 3.3:
3.3.2 Iniciovať rozšírenie liniek prímestskej dopravy

Program 4: Životné prostredie a estetizácia mesta
Rožňava – mesto zelene a kvetov

 Rožňava je mesto plné zelene a kveteny. Rožňava je čisté mesto s vyriešením likvidácie psích exkrementov, likvidácie
inváznych druhov rastlín na celom území mesta a pravidelnou deratizáciou hygienicky znečistených i hlodavcami zamorených
lokalít a obydlí.
 Odpadové hospodárstvo funguje na základe výhodných podmienok pre mesto a jeho obyvateľov. Mesto zaznamenáva pozitívny
trend znižovania produkcie a zvyšovania množstva separovania komunálnych odpadov.
 Progres nastal v rekonštrukcii vodovodov a v súlade s územným plánom mesta je vybudovaný vodojem na sídlisku P.J.
Šafárika. Začatý je proces rekonštrukcie verejnej kanalizácie z jednotnej stokovej sústavy na kombinovanú a rekonštruovaná je
ČOV.
CIEĽ 4: Zlepšiť stav životného a prírodného prostredia v meste Rožňava
B) PLNENIE OPATRENÍ:
OPATRENIA (3)

4.1

Zlepšenie stavu a zatraktívnenie verejnej
zelene na území mesta.

POČET
AKTIVÍT
(17)
5

PLNENIE/
KATEGÓRIA

75 %

ODOVODNENIE

Do r. 2020 je predpoklad naplnenia aktivity 4.1.2 –
revitalizácia parkov, zelene, oddychových miest, ihrísk. Pri
financovaní sa využijú externé zdroje a zdroje
z participatívneho rozpočtu mesta.

4.2

4.3

Dobudovanie “environmentálnej”
infraštruktúry v meste.
Zvýšenie čistoty územia mesta a dlhodobé
zabezpečenie funkčnosti systému
odpadového hospodárstva v meste.

6

0%

6

25 %

Pripravuje sa realizácia len aktivity 4.2.6 – protipovodňové
opatrenia na ochranu sídl. JUH. Ostatné aktivity nie sú
v kompetencii mesta (najmä VVS).
Do roku 2022 by sa malo vyriešiť skládkovanie
komunálnych odpadov (aktivita 4.2.1). Mesto plánuje riešiť
vo vlastnej réžií.

B) PLNENIE INDIKÁTOROV:
P.č.
1.
2.

INDIKÁTORY
Plocha zrevitalizovaných parkov na
území mesta v m2.
Voda

2015
0

2016
0

2017
0

2018
1000 m2

---

---

--

Dobrá

--Kvalita zložiek
ŽP

3.
4.

---

---

ovzdušie

% obyvateľov mesta zásobovaných
pitnou vodou.
% vyseparovaných zložiek
z komunálnych odpadov.

RV: 92,51%
Nadabula: 92,28%
-

RV: 92,69%
Nadabula: 92,14%
-

RV: 91,24%
Nadabula: 90,97%
-

TZL: 17,94 t
SO2: 5,56 t
NOx: 40,64 t
CO: 66,95 t
4.4.02: 9,41 t
2.3.09: 0,02 t
3.3.01: 26,90 t
3.3.02: 0,36 t
4.2.22: 0,04 t
4.3.02: 0,99 t
8.1.01: 8311,82 t
RV: 91,60%
Nadabula: 91,81%
30,82 %

POZNÁMKA

Komentár (k časti A a B):
OPATRENIE 4.1: Zlepšenie stavu a zatraktívnenie verejnej zelene na území mesta.
- k aktivite 4.1.2 – realizovať sa bude obnova parku v Póschovej záhrade z externých zdrojov a postupne sa budujú aj detské ihriská (na
Čučmianskej ulici, Pionierov, Zlatej a Šafárikovej – vojenské bytovky). Posledné dve ihriská boli realizované v rámci participatívneho rozpočtu
mesta. Vytvorené bolo oddychové miesto na Juhu (Parčík pri Aleji) z participatívneho rozpočtu mesta.
- k aktivite 4.1.5 – likvidácia inváznych rastlín Juh – Parčík pri Aleji. V roku 2017 s finančnou podporou Envirofondu bol zrealizovaný projekt:
Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov na území mesta Rožňava. Zároveň sa priebežne realizuje kosenie a likvidácia inváznych
rastlín.
Mesto tiež zrealizovalo projekt : Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov na území mesta Rožňava prostredníctvom Environmentálneho
fondu. Cieľom projektu bolo zabezpečenie ochrany prirodzeného druhového zloženia ekosystémov na území mesta Rožňava prostredníctvom potlačenia
existujúcich populácií inváznych druhov cieleným manažmentom lokalít a realizáciou preventívnych opatrení, zabraňujúcich ich rozšíreniu na ohrozené
plochy.
OPATRENIE 4.2: Dobudovanie “environmentálnej” infraštruktúry v meste.
Aktivity – vybudovanie vodojemu, rekonštrukcia ČOV, kanalizačného systému a rozvodov pitnej vody – sú v kompetencii VVS.

OPATRENIE 4.3. Zvýšenie čistoty územia mesta a dlhodobé zabezpečenie funkčnosti systému odpadového hospodárstva v meste.
- k aktivite 4.3.1: V súčasnosti prebieha rozhodovací proces vo veci ďalšieho riešenia nakladania/skládkovania s komunálnym odpadom,
- k aktivite 4.3.2: Stojiská pre zberné nádoby na komunálny odpad boli budované obyvateľmi niektorých bytových domov z vlastných prostriedkov,
- k aktivite 4.3.3: Zneškodňovania BRKO je riešené v rámci zmluvy s firmou Brantner. Mesto zabezpečilo zberné nádoby BRKO,
- k aktivite 4.3.4: Likvidáciu psích exkrementov z verejných priestranstiev Mesto rieši bezplatným poskytnutím sáčkov. Najväčším problémom je
uvedomenie ľudí.

CIEĽ 4: Zlepšiť stav životného a prírodného prostredia v meste Rožňava je napĺňaný na 50% ak neberieme do úvahy
nerealizované aktivity v oblasti environmentálnej infraštruktúry – čiastočné plnenie s návrhmi na úpravu aktivít.

C) NÁVRHY NA ZMENY STRATÉGIE 2020 – 2022 (Program č.4):
Návrh na zmenu indikátorov:
-

vylúčiť indikátor pod P.č.2 Kvalita zložiek ŽP

Návrh na vylúčenie aktivít:
OPATRENIE 4.1:
4.1.1 Spracovať generel/plán tvorby zelene pre mesto Rožňava ako nadstavby – aktivita splnená
4.1.4 Novelizovať VZN o ochrane, starostlivosti a tvorbe zelene na území mesta – aktivita splnená

OPATRENIE 4.2:
4.2.1 Vybudovať vodojem na sídl. P.J. Šafárika, lokalita „Podrákoš“– nie je v kompetencii mesta - kompetencia VVS
4.2.2 Odviesť banské vody (lokalita Nadabula) – nie je v kompetencii mesta
4.2.3 Rekonštruovať ČOV – nie je v kompetencii mesta - kompetencia VVS
4.2.4 Rekonštruovať kanalizačný systém z jednotnej stokovej sústavy na kombinovanú – nie je v kompetencii mesta - kompetencia VVS
4.2.5 Postupne rekonštruovať rozvody pitnej vody – nie je v kompetencii mesta - kompetencia VVS

OPATRENIE 4.3:
Zvýšenie čistoty územia mesta a dlhodobé zabezpečenie funkčnosti systému odpadového hospodárstva v meste.
4.3.5 Deratizovať pravidelne / podľa potreby obydlia s výskytom hlodavcov – zákonná povinnosť.

D) VÝBER AKTIVÍT do Akčného plánu na roky 2020 – 2022:
OPATRENIE 4.1:
Zlepšenie stavu a zatraktívnenie verejnej zelene na území mesta.
4.1.2 Revitalizovať parky, oddychové miesta pre obyvateľov a návštevníkov s ihriskami

4.1.3 Navrhnúť a zrealizovať atraktívne prvky zelene, kveteny a prvkov drobnej architektúry
4.1.5 Zlikvidovať invázne druhy rastlín v meste a zaviesť systém pravidelných likvidácii

OPATRENIE 4.2:
Dobudovanie “environmentálnej” infraštruktúry v meste.
4.2.6 Realizovať protipovodňové opatrenia na ochranu sídl. JUH

OPATRENIE 4.3:
Zvýšenie čistoty územia mesta a dlhodobé zabezpečenie funkčnosti systému odpadového hospodárstva v meste.
4.3.1 Vyriešiť skládkovanie komunálnych odpadov po roku 2020
4.3.2 Zastrešiť stojiská pre zberné nádoby na komunálny odpad
4.3.3 Vyriešiť zneškodňovanie BRKO
4.3.4 Likvidovať psie exkrementy z verejných priestranstiev
4.3.6 Zrealizovať program/kampaň na zvýšenie environmentálneho uvedomenia a environmentálnej gramotnosti obyvateľov mesta

Program 5: Bývanie
Nové bývanie dostupné pre Rožňavčanov

 Rožňava je pripravená na rozvoj individuálnej i bytovej výstavby aktualizovaným územným plánom a pripravenými územiami
pre výstavbu. Ako podmienka rozvoja bývania je postavená prepojovacia komunikácia - Alej Jána Pavla II s miestnou
komunikáciou na ul. Košická.
 Pre obyvateľov Rožňavy, najmä pre mladé a sociálne odkázané rodiny, sú v spolupráci s investormi postavené nové a cenovo
dostupné nájomné byty a byty nižšieho štandardu.
 Nelegálne stavby užívané pre bývanie, najmä v rómskych lokalitách sú odstránené, alebo legalizované.
CIEĽ 5: Vytvoriť nové možnosti pre bývanie v meste Rožňava v súlade s územným plánom mesta a s dôrazom na výstavbu
finančne dostupných sociálnych a nízko štandardných bytov.

C) PLNENIE OPATRENÍ:
OPATRENIA (2)

5.1

5.2

Výstavba cenovo dostupných nájomných
bytov a bytov nižšieho štandardu pre
obyvateľov Rožňavy, najmä mladé
a sociálne odkázané rodiny s potrebným
občianskym vybavením.
Zlepšenie podmienok života a bývania
v rómskych lokalitách.

POČET
AKTIVÍ
T (17)

PLNENIE/
KATEGÓ
RIA

5

30 %

ODOVODNENIE

Do r. 2022 by sa opatrenie mohlo reálne naplniť na 70 %.
zrealizuje sa výstavba 10 b.j. s nižším štandardom
-

upraví sa okolie bytoviek Družba

-

aktualizuje sa Územný plán mesta

Do roku 2022 by sa opatrenie mohlo reálne naplniť na 50 %.
4

45 %
Ukončí sa aktivita – zabezpečenie zdroja pitnej vody (r.2019).

B) PLNENIE INDIKÁTOROV:
P.č.

1.

INDIKÁTORY
Počet nájomných bytov (sociálnych bytov) spolu
+ novopostavené v danom roku:
Z toho:
Byty osobitného určenia (malometrážne)
Byty postavené s podporou štátu (Družba)
Ďalšie nájomné byty (Šafárikova 101)

2.

Počet bytov nižšieho štandardu

3.

Počet odstránených nelegálnych stavieb
využívaných na bývanie
Počet legalizovaných stavieb využívaných na
bývanie

4.

2015
348 +0

2016
348 +0

2017
347+ 0

2018
347 + 0

72 + 0

72+0

72+0

72+0

216+0
12+0
48+0

216+0
12+0
48+0

216+0
12+0
48-1*=47

216+0
12+0
47

0

0

0

0

0

0

0

0

POZNÁMKA
Stav bytov sa v r.
2017 znížil o jeden
RD, ktorý bol
odpredaný.
V r.2019 došlo
k vylúčeniu RD s 3
bytmi z bytového
fondu

Legalizované boli len
iné stavby (nie na
bývanie)

Komentár (k časti A a B):
OPATRENIE 5.1: Výstavba cenovo dostupných nájomných bytov a bytov nižšieho štandardu pre obyvateľov Rožňavy, najmä mladé a sociálne odkázané
rodiny s potrebným občianskym vybavením:
•

Dve aktivity (5.1.2 – projektová dokumentácia pre rozvoj bývania, 5.1.5 – úprava okolia Družba) - realizované z externých zdrojov.

•

K aktivite 5.1.3 Vybudovať potrebnú technickú a dopravnú infraštruktúru pre výstavby bytových domov:
o

Budovala sa infraštruktúra k domom v novopostavených lokalitách (pod Gombášom, Biela Oáza, Szilvássyho ul.). Realizoval súkromný
investor.

OPATRENIE 5.2: Zlepšenie podmienok života a bývania v rómskych lokalitách
•

K aktivite 5.2.1 Likvidovať alebo legalizovať čierne stavby:
o

•

Dodatočne sa na podnet obyvateľov legalizovali stavby, no nie stavby na bývanie (iné stavby, oplotenie a pod.).

K aktivite 5.2.3 Čistenie a deratizácia obydlí v spolupráci so samotnými obyvateľmi:
o

Deratizácia sa vykonáva v zmysle zákona a podľa potreby. Zapojenie obyvateľov do čistenia je len v rámci aktivačných prác. Dobrovoľne/ bezplatne sa
obyvatelia do aktivity nezapájajú.

• K aktivite 5.2.4:
o

Deratizácia sa vykonáva v zmysle zákona a podľa potreby. Zapojenie obyvateľov do čistenia je len v rámci aktivačných prác. Dobrovoľne/ bezplatne sa
obyvatelia do aktivity nezapájajú.

Pre plnenie Opatrenia 5.2 sa v súčasnosti realizujú dve nové aktivity, a to:
- budovanie základnej technickej infraštruktúry pre MRK (Rožňavská Baňa a Rožňava sever);
- zavedenie miestnej občianskej poriadkovej služby v rámci projektu „Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním MOPS.

CIEĽ 5: Vytvoriť nové možnosti pre bývanie v meste Rožňava v súlade s územným plánom mesta a s dôrazom na výstavbu
finančne dostupných sociálnych a nízko štandardných bytov je napĺňaný na cca 40% - začaté plnenie s návrhmi na úpravu
aktivít.
C) NÁVRHY NA ZMENY STRATÉGIE 2020 – 2022 (Program č.5):
OPATRENIE 5.1:
Výstavba cenovo dostupných nájomných bytov a bytov nižšieho štandardu pre obyvateľov Rožňavy, najmä mladé a sociálne odkázané rodiny s potrebným
občianskym vybavením

Aktivity, ktoré ostávajú v Opatrení 5.1:
5.1.1 Spracovať potrebnú územno–plánovaciu dokumentáciu.
5.1.2 Pripraviť projektovú dokumentáciu a získať externé zdroje na realizáciu projektov rozvoja bývania.
5.1.3 Vybudovať potrebnú technickú a dopravnú infraštruktúru pre výstavbu bytových domov.
5.1.5 Úprava okolia bytoviek Družba.

Návrh na vypustenie aktivít z Opatrenia 5.1:
5.1.4 Iniciovať spoluprácu mesta s developermi pre výstavbu domov/bytov a to z dôvodu , že mesto Rožňava plánuje v ďalšom období riešiť výstavbu
obecných bytov vo vlastnej réžii. Výstavba domov/ bytov developermi je realizovaná v zmysle Stavebného zákona a v súlade s územným plánom
mesta.

Návrh na doplnenie nových aktivít do Opatrenia 5.1:
5.1.4 Postupná rekonštrukcia malometrážnych bytov s cieľom znížiť energetickú náročnosť. V 1. etape výmena okien, dverí, elektrických vrátnikov

(namiesto aktivity navrhnutej na vypustenie – iniciovať spoluprácu s developermi pri výstavbe bytov).

OPATRENIE 5.2:
Zlepšenie podmienok života a bývania v rómskych lokalitách
Aktivity, ktoré ostávajú v Opatrení 5.2:
5.2.1 Likvidovať alebo legalizovať čierne stavby (určené na bývanie).
5.2.4 Zabezpečiť zdroj pitnej vody.

Návrh na vypustenie aktivít z Opatrenia 5.2:
5.2.2 Kontajnerové bývanie nie je podporované z dotačných zdrojov.
5.2.3 Realizovať čistenie a deratizáciu obydlí v spolupráci so samotnými obyvateľmi – deratizácia sa vykonáva v zmysle zákona, obyvateľov lokalít,
kde prebieha deratizácia v súlade so zákonom nevie mesto prinútiť čistiť a skrášľovať svoje okolie.

Návrh na doplnenie nových aktivít do Opatrenia 5.2:
5.2.2 Zaviesť systém prestupného bývania (namiesto kontajnerového bývania).
5.2.3 Zamestnať dvoch asistentov bývania.
5.2.5 Vybudovať základnú technickú infraštruktúru pre MRK (Rožňavská Baňa a Rožňava sever).

Návrh na zmenu indikátora:

Navrhuje sa doplnenie jedného indikátora merania cieľa: Počet žiadostí o byt (nových; evidovaných ku koncu roka) / počet pridelených bytov.

D) VÝBER AKTIVÍT do Akčného plánu na roky 2020 – 2022
OPATRENIE 5.1:
Výstavba cenovo dostupných nájomných bytov a bytov nižšieho štandardu pre obyvateľov Rožňavy, najmä mladé a sociálne odkázané rodiny
s potrebným občianskym vybavením
AKTIVITY:
5.1.1 Spracovať potrebnú územno–plánovaciu dokumentáciu.
5.1.2 Pripraviť projektovú dokumentáciu a získať externé zdroje na realizáciu projektov rozvoja bývania.
5.1.3 Vybudovať potrebnú technickú a dopravnú infraštruktúru pre výstavbu bytových domov.
5.1.4 Postupná rekonštrukcia malometrážnych bytov s cieľom znížiť energetickú náročnosť. V 1. etape výmena okien, dverí, elektrických vrátnikov
(namiesto aktivity navrhnutej na vypustenie – iniciovať spoluprácu s developermi pri výstavbe bytov).
5.1.5 Úprava okolia bytoviek Družba.

OPATRENIE 5.2:
Zlepšenie podmienok života a bývania v rómskych lokalitách
AKTIVITY:
5.2.1 Likvidovať alebo legalizovať čierne stavby (určené na bývanie.)
5.2.2 Zaviesť systém prestupného bývania.
5.2.3 Zamestnať dvoch asistentov bývania.
5.2.4 Zabezpečiť zdroj pitnej vody.
5.2.5 Vybudovať základnú technickú infraštruktúru pre MRK (Rožňavská Baňa a Rožňava sever).

Program 6: Sociálne služby a zdravotná starostlivosť
O Rožňavčanov, najmä o tých, čo to najviac potrebujú, je postarané

 Rožňava a blízke okolie mesta je známe centrum v košickom kraji, v ktorom sa poskytuje široká škála kvalitných sociálnych
služieb, najmä flexibilných terénnych a ambulantných, ako aj pobytových služieb viacerými verejnými i neverejnými
poskytovateľmi sociálnych služieb.
 V meste fungujú právne, sociálne i ekonomické poradenské služby ako nástroj prevencie sociálneho ohrozenia a sociálneho
vylúčenia obyvateľov mesta, nástroj prevencie chudoby v Rožňave.
 Komunitné centrum je fungujúcou inštitúciou a zázemím pre komunitné činnosti, najmä pre obyvateľov rómskych komunít,
terénnu sociálnu prácu, dobrovoľníctvo a pre aktívnu prácu s ľuďmi „ na ulici“.
 Rožňava je bezbariérové mesto s odstránenými prekážkami v pohybe zdravotne postihnutých ľudí na verejne dostupných
priestoroch a vo verejne dostupných budovách na území mesta.
 Zriadený útulok pre bezdomovcov poskytuje základnú starostlivosť tejto skupine obyvateľov mesta i okolia.
 Na území mesta sú pripravené pracovné ponuky aj pre zdravotne postihnutých občanov a zraniteľnejšie skupiny prostredníctvom
zriadenia chránených dielni.
 Nemocnica sv. Barbory je po rekonštrukcii a ponúka moderný priestor a kvalitné zdravotné služby pre svojich pacientov.

CIEĽ 6: Zlepšiť sociálnu situáciu obyvateľov mesta poskytovaním dostupných a vysoko kvalitných sociálnych a
zdravotných služieb podľa dopytu obyvateľov mesta.
A) PLNENIE OPATRENÍ:
OPATRENIA (4)

6.1

Koordinovanie systému budovania a
poskytovania sociálnych služieb pre
všetky skupiny prijímateľov sociálnych
služieb na území mesta.

6.2

Zlepšenie života zdravotne postihnutým
obyvateľom i návštevníkom mesta.

6.3

Posilnenie a skvalitnenie poskytovania
terénnych sociálnych služieb (terénna
sociálna práca, komunitné činnosti,
opatrovateľská služba).

6.4

Rekonštrukcia Nemocnice sv. Barbory.

POČET
AKTIVÍT
(15)

PLNENIE/
KATEGÓRIA

5

80 %

3

27 %

6

75 %

1
---

ODOVODNENIE

Do r.2022 plnenie opatrenia nie je reálne.
Systém dobrovoľníctva v sociálnych službách, ktorý
je v súčasnosti, je v oblastiach, pri ktorých je
dobrovoľníkom najmä rodinný príslušník prijímateľa
sociálnych služieb.
Do r. 2022 by plnenie mohlo byť reálne len v prípade
riešenia bezbariérovosti mesta. Zvýšiť by sa mohlo aj
zamestnávanie zdravotne postihnutých občanov
v príspevkových a rozpočtových organizáciách.
Reálne by sa mohlo opatrenie naplniť na 50 %.
Do r. 2022 by sa vyššie plnenie mohlo dosiahnuť
v prípade nedostatočných kapacít nocľahárne
Diecéznej charity tým, že by mesto zriadilo túto
službu. Finančné prostriedky by museli byť
z externých zdrojov.
Rekonštrukcia a modernizácia prebieha postupne
vlastníkom nemocnice. Keďže ide o a.s., mesto nemá
žiadne kompetencie rozhodovať o rekonštrukcii.

B) PLNENIE INDIKÁTOROV:
P.č.
INDIKÁTORY
Počet novozriadených sociálnych
1.

2015

2016

2017

2018

POZNÁMKA

0

0

0

0

1

5

0

1

62,07 %

60,40%

67,01%

80,43 %

Indikátory
naznačujú, že sa
mesto Rožňava
nepribližuje k
definovanej vízii
v danej oblasti
Indikátor naznačuje
pozitívny trend

0

0

0

0

1

0

0

0

služieb mestom.

2.
3.
4.
5.

Počet novozriadených sociálnych
služieb inými neverejnými
poskytovateľmi.
Percento prijímateľov terénnych
sociálnych služieb oproti pobytovým
službám
Počet realizovaných spoločných
projektov zainteresovaných
subjektov v sociálnej oblasti
Zriadené komunitné centrum

6.
7.

Počet klientov komunitného centra
Počet poberateľov dávok v hmotnej
núdzi

176
1379

180
1141

278
977

359
782

8.

Počet posudzovaných osôb

2294

1996

1703

1417

9.

Výška dávok v hmotnej núdzi

1 398 345,90

1 174 722,30

979 227,70

823 944,80

Mesto Rožňava má
zriadené 1 KC,
ktorého počet
klientov z roka na
rok rastie (viď.
ukazovateľ nižšie)
Indikátor naznačuje
pozitívny trend
Zdroj: ÚPSVAR
naznačuje pozitívny
trend Zdroj:
ÚPSVAR
naznačuje pozitívny
trend
Zdroj: ÚPSVAR

Komentár (k časti A a B):
OPATRENIE 6.1: Koordinovanie systému budovania a poskytovania sociálnych služieb pre všetky skupiny prijímateľov sociálnych služieb na
území mesta.
•

Regionálny úrad verejného zdravotníctva pravidelne organizuje
s poskytovateľmi sociálnych a zdravotných služieb.

•

Subsídium poskytuje poradenstvo opatrovateľom za účelom pomoci odkázaným osobám a rodinným príslušníkom, ktorí sa starajú
o odkázanú osobu.

•

Mesto Rožňava zaviedlo pravidelné mesačné stretnutia opatrovateľov zamestnaných mestom, na ktorom majú možnosť získať nové
informácie v sociálnej oblasti, ako aj skúsenosti z praxe.

•

Mesto Rožňava poskytuje od r. 2019 bezodplatne nebytové priestory pre konzultačné pracovisko Centra právnej pomoci, ktoré poskytuje
právnu pomoc osobám v materiálnej núdzi.

•

Dobrovoľníctvo v sociálnych službách sa realizuje v dennom centre (prijímatelia, rodinní príslušníci, lekári – prednášky), v komunitnom
centre (rodičia detí), materské centrum Meduška (rodičia).

tzv. Veľtrh pre seniorov, na ktorom sa zúčastnení oboznamujú

OPATRENIE 6.2: Zlepšenie života zdravotne postihnutým obyvateľom i návštevníkom mesta.
•

Riešenie bezbariérovosti verejných budov závisí od finančných možnosti a technických možností. Mesto Rožňava nemá kompetencie
zasiahnuť do riešenia budov, ktoré nie sú v jeho vlastníctve. Plánuje sa zrealizovať bezbariérový prístup do denného centra.

•

Mesto zamestnáva zdravotne postihnutých občanov v rámci chránených pracovísk. Túto možnosť nedostatočne využívajú príspevkové
a rozpočtové organizácie.

OPATRENIE 6.3: Posilnenie a skvalitnenie poskytovania terénnych sociálnych služieb (terénna sociálna práca, komunitné činnosti,
opatrovateľská služba).
o

Činnosť streetworkerov zo strany mesta nie je zavedená, a ani sa neuvažuje o jej realizácii.

o

Mesto poskytuje finančný príspevok neverejným poskytovateľom (ŠČK, Diecézna charita) na opatrovateľskú službu, nízkoprahové denné
centrum (Diecézna charita). Na základe zmluvy o spolupráci s Diecéznou charitou zabezpečuje nocľah pre ľudí bez prístrešia.

o

Činnosť komunitného centra je zabezpečovaná aj prostredníctvom študentov na dohodu o brigádnickej práci.

o

Činnosť terénnej a komunitnej práce v meste je pozitívne hodnotená, poskytujú odborné poradenstvo v sociálnej oblasti. Zamestnanci sa
zúčastňujú pravidelných supervízií.

OPATRENIE 6.4: Rekonštrukcia Nemocnice sv. Barbory.
o

Opatrenie je súčasťou stratégie rozvoja mesta, pretože stratégia je platná pre celé územie mesta, avšak Mesto Rožňava nemá právomoc
zasahovať do rozhodnutí ohľadom rekonštrukcie nemocnice.

CIEĽ 6: Zlepšiť sociálnu situáciu obyvateľov mesta poskytovaním dostupných a vysoko kvalitných sociálnych a
zdravotných služieb podľa dopytu obyvateľov mesta – je napĺňaný v priemer na 60% - čiastočné plnenie a v oblasti
systému budovania a poskytovania sociálnych služieb plnenie cieľa už v štádiu pred ukončením. Vyhodnotenie
obsahuje návrhy na zmeny a doplnenia aktivít.

C) NÁVRHY NA ZMENY STRATÉGIE 2020 – 2022 (Program č.6):
OPATRENIE 6.1:
Koordinovanie systému budovania a poskytovania sociálnych služieb pre všetky skupiny prijímateľov sociálnych služieb na území mesta.
Aktivity, ktoré ostávajú v Opatrení 6.1:
6.1.2 Vybudovať partnerskú platformu subjektov na realizácii aktivít v oblasti sociálnych služieb.

6.1.5 Zaviesť systém dobrovoľníctva v sociálnych službách v meste.

Návrh na vypustenie aktivít z Opatrenia 6.1:
6.1.1 Aktualizovať Komunitný plán sociálnych služieb v Rožňave – aktivita splnená na 100 %.
6.1.3 Program informovanosti obyvateľov – aktivita splnená na 100 %.
6.1.4 Vytvoriť a realizovať systém odborného poradenstva v právnej, ekonomickej a sociálnej oblasti.

Návrh na doplnenie nových aktivít do Opatrenia 6.1:
-----

OPATRENIE 6.2:
Zlepšenie života zdravotne postihnutým obyvateľom i návštevníkom mesta.
Bez návrhu zmien.

OPATRENIE 6.3:
Posilnenie a skvalitnenie poskytovania terénnych sociálnych služieb (terénna sociálna práca, komunitné činnosti, opatrovateľská služba).
Aktivity, ktoré ostávajú v Opatrení 6.3:
6.3.5 Zriadiť nocľaháreň v meste (nájsť vhodné priestory).

Návrh na vypustenie aktivít z Opatrenia 6.3:
6.3.1 Zriadiť a vybaviť komunitné centrum – aktivita splnená na 100 %.

6.3.2 Vytvoriť podmienky pre flexibilnejšie poskytovanie opatrovateľských služieb. aktivita splnená na 100 %.
6.3.3 Trvale realizovať program a činnosti terénnych sociálnych pracovníkov v meste aktivita splnená na 100 %.
6.3.4 Zaviesť činnosť streetworkerov aktivita nebude plnená.
6.3.6 Rozšíriť priestory útulku Diecéznou charitou. aktivita splnená, zároveň mesto nemá kompetenciu rozhodovať o priestoroch DCH.

Návrh na doplnenie nových aktivít do Opatrenia 6.3:
6.3.1 Zvýšiť priestorové kapacity komunitného centra/riešiť rekonštrukciu alebo výstavbu nového komunitného centra (namiesto splnenej aktivity
vybudovať komunitné centrum).

OPATRENIE 6.4:

Rekonštrukcia Nemocnice sv. Barbory.
Bez návrhu zmien, ponechať v sledovanosti plnenie opatrenia.

D) VÝBER AKTIVÍT do Akčného plánu na roky 2020 – 2022
OPATRENIE 6.1:
Koordinovanie systému budovania a poskytovania sociálnych služieb pre všetky skupiny prijímateľov sociálnych služieb na území mesta.
AKTIVITY:
6.1.1 Vybudovať partnerskú platformu subjektov na realizácii aktivít v oblasti sociálnych služieb.
6.1.2 Zaviesť systém dobrovoľníctva v sociálnych službách v meste.
OPATRENIE 6.2:

Zlepšenie života zdravotne postihnutým obyvateľom i návštevníkom mesta.

AKTIVITY:
6.2.1 Realizovať Program „Bezbariérové mesto Rožňava“.
6.2.2 Realizovať navrhnuté bezbariérové riešenia vyplývajúce z aktivity 6.2.1.
6.2.3 Podporiť možnosti zamestnávania zdravotne postihnutých občanov.
OPATRENIE 6.3:

Posilnenie a skvalitnenie poskytovania terénnych sociálnych služieb (terénna sociálna práca, komunitné činnosti, opatrovateľská služba).
AKTVITY:

6.3.1 Zriadiť nocľaháreň v meste (nájsť vhodné priestory).
6.3.2 Zvýšiť priestorové kapacity komunitného centra/riešiť rekonštrukciu alebo výstavbu nového komunitného centra (namiesto splnenej aktivity
vybudovať komunitné centrum).

Program 7: Školstvo
Kvalitné vzdelávanie pre všetky rožňavské deti a žiakov, pre nadané
deti i deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 Zlepšené sú hlavné kompetencie žiakov škôl, čo sa prejavilo v zlepšení testovania v porovnaní s mestami košického kraja i v rámci Slovenska.
 K zlepšeným výsledkom žiakov škôl významne prispelo modernizovanie jazykových, odborných, prírodovedných a IKT učební škôl.
 Základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava sú rekonštruované a ich kapacita je vzhľadom na demografický vývoj po
optimalizácii a racionalizácii škôl dostatočná.
 Zvýšilo sa % hrubej zaškolenosti detí a v Rožňave sú všetky žiadosti rodičov o umiestnenie dieťaťa do jaslí a materských škôl vybavené.
 Materské a základné školy v Rožňave vytvorili kvalitné podmienky pre výchovu a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími
potrebami vrátane nadaných detí, čo predstavuje zradenie špeciálnych tried, nových vzdelávacích programov i zriadenie špeciálnych odborných
profesií v predprimárnom a základnom školstve.
 Znížili sa sociálno – patologické javy v školách, najmä záškoláctvo či užívanie drog mladistvými, vďaka aktívnej terénnej sociálnej práce
a komunitným činnostiam.

CIEĽ 7: Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava.

A) PLNENIE OPATRENÍ:
OPATRENIA (4)

7.1

7.2

7.3

7.4

POČET
AKTIVÍT
(13)

Rekonštrukcia a modernizácia škôl,
školských areálov a školských športovísk
a modernizácia vybavenia škôl a školských
zariadení.
Racionalizácia a optimalizácia siete škôl a
školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Rožňava.

PLNENIE/
KATEGÓRIA

3

50 %
Čiastočné plnenie
opatrenia

4

80 %
Pred ukončením
plnenia opatrenia

Zlepšenie podmienok pre realizáciu
výchovno-vzdelávacieho procesu pre deti so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami.
Zníženie sociálno-patologických javov
v školách efektívnejšou spoluprácou „škola rodina“.

3

30 %
Začaté plnenie
opatrenia

3

80 %
Pred ukončením
plnenia opatrenia

ODOVODNENIE
Opatrenie považujeme za čiastočne splnené nakoľko
komplexná rekonštrukcia ZŠ nám chýba u dvoch škôl a z
MŠ je zateplená s vymenenými oknami len jedna. U
ostatných škôl prebehli čiastočné rekonštrukcie striech,
vykurovania, okien …
Navrhované aktivity uvedeného opatrenia sú pred
ukončením. Ostáva úspešne ukončiť aktivitu 7.2.2 kde v
súčasnosti prebieha výber zhotoviteľa stavebných prác.
Jednotlivé aktivity sú priebežne plnené. Problematika žiakov
so ŠVVP a potreba špeciálnych tried bude riešená
v pripravovanej koncepcii školstva. Nové pracovné miesta
sú závislé od finančných prostriedkov, ktoré jednotlivé školy
dokážu získať.
Jednotlivé školy svoje naplánované aktivity smerom
k spolupráci s rodinou plnia a každoročne ich rozširujú
o nové možnosti a príležitosti.

B) PLNENIE INDIKÁTOROV:
P.č.

1.

INDIKÁTORY

Počet zrekonštruovaných budov
škôl

2015
1

2016
1

2017
3

2018
2

POZNÁMKA
Komplexné
rekonštrukcie sú
plánované
priebežne s
využitím vhodných
finančných výziev.

1

2.

3.

Počet zrekonštruovaných školských
areálov a školských športovísk

Výdavky na prevádzku škôl po
rekonštrukcii budov (po znížení
spotreby energií po
rekonštrukciách)

4.

Počet zistení a z toho ohlásení
polícii o porušovaní školskej
dochádzky

5.

Počet podujatí, aktivít s cieľom
nadviazania komunikácie
a spolupráce škola-rodina

Počet vymeškaných hodín žiakov
VH/ neospravedlnených

6.

1

0

2

Na rekonštrukcie
športovísk sa vo
väčšine prípadov
využívajú zdroje
mesta.
V sledovaných rokoch boli uskutočnené len čiastočné rekonštrukcie budov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Rožňava na zníženie energetickej náročnosti. Na jednotlivých školách sa čiastočne vymieňali vykurovacie
a osvetľovacie telesá, na ZŠ Zlatá sa menili okná na hlavných budovách. Jediná komplexná rekonštrukcia
spočívajúca v oprave strechy, výmene okien a zateplení hlavných budov sa uskutočnila v roku 2017 na MŠ
Štítnická.
42/36
29/26
36/28
24/18
Indikátor naznačuje
pozitívny
trend;
problematika
hlásení je riešená
priebežne v zmysle
školského zákona
a vykonávacích
predpisov.
36
43
46
44
Indikátor naznačuje
pozitívny
trend;
školy každoročne
overené
aktivity
zachovávajú
so
snahou
o ich
rozšírenie o nové.
253106
258237
263038
267781
Indikátor naznačuje
/18010
/23021
/21474
/20658
negatívny trend,
poet vymeškaných
hodí rastie;
v prípade
vymeškaných hodín
je zrejmá priama
úmera s počtom
žiakov z menej
podnetného

7.

Výsledky monitoru, prípadne iného
špecializovaného testovania (deti so
špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami )
v medziročnom vývoji.

8.

Počet žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami v
ZŠ

9.

Počet novovytvorených pracovných
miest pre špeciálne profesie
v školstve (špeciálny pedagóg,
psychológ...

prostredia.
Opatrenia majú
čiastočný účinok.
Výsledky žiakov v testovaní deviatakov T9 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta odráža sociálne
zloženie žiakov v jednotlivých školách. V školách v ktorých sa nachádza vyššie percento žiakov z menej
podnetného prostredia sa to prejavuje výsledkami pod úrovňou celoštátneho priemeru aj veľmi výrazne
úspešnosť až – 15 až 20 %. To sú školy ZŠ Zlatá 2 a SŠ J. A. Komenského 5. Školy v ktorých je týchto žiakov
menej dosahujú výsledky na úrovni celoštátneho priemeru. V niektorých sledovaných rokoch dokonca ZŠ akad.
Jura Hronca, Zakarpatská 12 dosiahla výsledky nad celoštátnym priemerom.
128
124
111
111
Z indikátora je
zrejmé, že tento
počet je stabilný,
ale každoročne sa
na a našich školách
riešia stále ťažšie
a ťažšie prípady
žiakov so ŠVVP na
riešenie, ktorých
školy majú len
čiastočne vytvorené
podmienky, alebo
ich vôbec nevedia
riešiť.
5
7,5
9,5
7,5
Priebežne sa darí
riešiť aj to
čiastočne len
problematiku
asistentov učiteľa
s pomocou
projektov ÚPSVaR
a v poslednej dobe
aj Ministerstvo
školstva SR ponúka
nové možnosti.

Komentár (k časti A a B):
OPATRENIE 7.1: Rekonštrukcia a modernizácia škôl, školských areálov a školských športovísk a modernizácia vybavenia škôl a školských
zariadení.
Plnenie uvedeného opatrenia úzko súvisí s rozpočtom mesta a s možnosťou získania mimorozpočtových zdrojov. Strategický odbor MsÚ sleduje výzvy,
pripravuje podklady, ale následná rekonštrukcia je závislá od úspešnosti podania projektu. Preto školy v maximálnej miere využívajú možnosti
čiastočných rekonštrukcií, na ktoré používajú svoje zdroje, alebo investície schválené v rozpočte mesta na jednotlivé roky.

OPATRENIE 7.2: Racionalizácia a optimalizácia siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava.
Uvedené opatrenie je prakticky na 100 % splnené, až na rekonštrukciu a rozšírenie kapacity MŠ Vajanského. Dôvodom na zastavenie a vlastne
znovuobnovenie procesu verejného obstarávania a výberu zhotoviteľa boli zistené nedostatky pri kontrolách procesu. V súčasnosti prebieha nový proces
výberu zhotoviteľa.

OPATRENIE 7.3: Zlepšenie podmienok pre realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Počty detí a žiakov so ŠVP sa nedajú dopredu plánovať. V Koncepcii škôl a školských zariadení na budúce obdobie a samozrejme aj v návrhu opatrení
v PRM je ale potrebné klásť dôraz na riešenie tejto problematiky v materských školách, nakoľko v súčasnosti je situácia taká, že žiaci so ŠVP sa objavujú
až s plnením povinnej školskej dochádzky v ZŠ a nie v materských školách. Čo však nie je pravdou, nakoľko škôlky sa zatiaľ bránia prijímaniu týchto
detí a je to aj podporené faktom, že legislatíva zatiaľ nemá zakotvenú povinnú predškolskú výchovu.

OPATRENIE 7.4: Zníženie sociálno-patologických javov v školách efektívnejšou spoluprácou „škola - rodina“.

Jednotlivé aktivity opatrenia sa v školách priebežne plnia na všetkých úrovniach, či už v plánovaní spoločných aktivít s rodičmi, alebo v ďalšom
vzdelávaní pedagogických pracovníkov. Veľmi dobre funguje spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Školy sa
pravidelne zúčastňujú ich aktivít zameraných na prevenciu sociálno-patologických javov.

CIEĽ 7: Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava je naplnený v
priemere na 60% - čiastočné plnenie až pred ukončením plnenia s návrhmi na úpravu názvu vizier v oblasti školstva a so zmenami
v oblasti aktivít.
C) NÁVRHY NA ZMENY STRATÉGIE 2020 – 2022 (Program č.7):
Vo vízii zmeniť text s vypustením slova rožňavské: Kvalitné vzdelávanie pre všetky rožňavské deti a žiakov, pre nadané deti i deti so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami.

OPATRENIE 7.1
Rekonštrukcia a modernizácia škôl, školských areálov a školských športovísk a modernizácia vybavenia škôl a školských zariadení.
Bez návrhu na zmeny. V opatrení 7.1 nenavrhujeme doplnenie aktivít ani zmenu indikátorov. Opatrenie 7.1 ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

OPATRENIE 7.2
Racionalizácia a optimalizácia siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava.
Aktivity, ktoré ostávajú v Opatrení 7.2:
7.2.2 Rozšíriť kapacitu MŠ Vajanského na 7 tried s cieľom optimalizácie siete MŠ

Návrh na vypustenie aktivít z Opatrenia 7.2 (z dôvodu ich splnenia):
7.2.1 Začleniť MŠ E. Rótha s vyučovacím jazykom maďarským do Spojenej školy ako jej tretej zložky - súčasť Spojenej školy (2015)
7.2.3 Premiestniť ZUŠ z alokovaného pracoviska Štítnická ul. do priestorov ZUŠ so sídlom na ul. Akademika Hronca 9
7.2.4 Priestory terajšej MŠ E. Rótha s vyučovacím jazykom maďarským využiť od 01.09.2019 na rozšírenie kapacity MŠ pre jednu triedu pre vyučovací
jazyk slovenský.

Návrh na doplnenie nových aktivít do Opatrenia 7.2:
7.2.1 (namiesto splnenej aktivity MŠ E Rótha) Rozšíriť kapacity materských škôl ich rekonštrukciou vhodnej mestskej budovy, prípadne výstavbou
novej budovy MŠ.

Odôvodnenie návrhu novej aktivity:
Dôvodom je rozmiestnenie budov súčasných materských škôl v meste a problematická dostupnosť pre deti z týchto mestských častí.

OPATRENIE 7.3
Zlepšenie podmienok pre realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Aktivity, ktoré ostávajú v Opatrení 7.3:
7.3.1 Zaviesť a vyhodnocovať štatistiku žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami od školského roku 2016.
7.3.3 Vytvoriť nové pracovné miesta špeciálnych profesií v školstve (špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg, asistenti)
Návrh na vypustenie aktivít z Opatrenia 7.3 (z dôvodu nerealizovateľnosti aktivity mestom)
7.3.2 Zriadiť špeciálne triedy v ZŠ a MŠ podľa potrieb žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Návrh na doplnenie nových aktivít do Opatrenia 7.3:
7.3.2 (na miesto vypustenej aktivity): Žiakov zo špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) integrovať do výchovno-vzdelávacieho
procesu v školách za prítomnosti asistentov učiteľa a spolupráce s inkluzívnym tímom, ktorý bude pozostávať zo školského špeciálneho pedagóga,
školského psychológa a sociálneho pedagóga.
7.3.4 Umožniť základným a materským školám zriaďovať špecializované triedy pre žiakov a deti so ŠVVP.
7.3.5 Vypracovať koncepciu škôl a školských zariadení mesta Rožňava.
Návrh na doplnenie indikátorov:
Počet detí/žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v MŠ.

OPATRENIE 7.4
Zníženie sociálno-patologických javov v školách efektívnejšou spoluprácou „škola - rodina“.
Aktivity, ktoré ostávajú v Opatrení 7.4 (viď. Výber aktivít AP pre roky 2020 - 2022):
Bez návrhu na zmeny. Aktivity uvedeného opatrenia zachovať v plnom rozsahu

Návrh na vypustenie aktivít z Opatrenia 7.4:
---Návrh na doplnenie nových aktivít do Opatrenia 7.4:
----

D) VÝBER AKTIVÍT do Akčného plánu na roky 2020 – 2022
OPATRENIE 7.1
Rekonštrukcia a modernizácia škôl, školských areálov a školských športovísk a modernizácia vybavenia škôl a školských zariadení.
AKTIVITY:
7.1.1 Rekonštruovať a modernizovať budovy a areály materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta podľa priorít definovaných mestom.
7.1.2 Rekonštruovať a modernizovať budovy a areály základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta podľa priorít definovaných mestom.
7.1.3 Doplniť vybavenie MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ moderným vybavením a zariadením rozvíjajúcim tvorivosť, kľúčové kompetencie žiakov
(prírodovedné, jazykové predmety a učebne, IKT technológie pre inováciu vzdelávania).
OPATRENIE 7.2
Racionalizácia a optimalizácia siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava.
AKTIVITY:
7.2.1 Rozšíriť kapacity materských škôl rekonštrukciou vhodnej mestskej budovy, prípadne výstavbou novej budovy MŠ (oblasť Rožňava Baňa
– Nadabula)
7.2.2 Rozšíriť kapacitu MŠ Vajanského na 7 tried s cieľom optimalizácie siete MŠ
OPATRENIE 7.3
Zlepšenie podmienok pre realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
AKTIVITY:
7.3.1 Zaviesť a vyhodnocovať štatistiku žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
7.3.2 Vytvoriť nové pracovné miesta špeciálnych profesií v školstve (špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg, asistenti)

OPATRENIE 7.4
Zníženie sociálno-patologických javov v školách efektívnejšou spoluprácou „škola - rodina“.
AKTIVITY:
7.4.1 Zapojiť rodinu a rodičov, aby sa stali aktívnymi účastníkmi preventívnych činnosti školy so zameraním na prevenciu sociálnopatologických javov v škole (spoločné projekty, aktivity, podujatia, stretnutia, spolupráca s terénnymi sociálnymi pracovníkmi, spolupráca
a spoločné aktivity škôl a komunitného centra).
7.4.2 Zlepšiť odbornú pripravenosť a zručnosti pedagógov, aby bolo v trojuholníku žiak-rodič-učiteľ napĺňané základné poslanie školy a
vytvorená cesta pre uľahčenie socializácie dieťaťa.
7.4.3 Realizovať Program prevencie sociálno-patologických javov v školách (kontrola v uliciach, vzdelávanie, osveta, medializácia prípadov) v
spolupráci s políciou, zdravotníkmi, psychológmi, terénnymi sociálnymi pracovníkmi, koordinátormi primárnej prevencie a Peer
aktivistami (rovesnícky program).

Program 8: Šport a športová infraštruktúra
Rožňavčania v pohybe
 Športové dianie poskytuje obyvateľom i návštevníkom mesta všestranné pohybové vyžitie.
 Cieľavedomým marketingom a propagáciou športu a športových udalostí narástol v športových kluboch počet mladých
športovcov.
 Obyvatelia a návštevníci mesta aktívne využívajú ponúkané možnosti pre športovo-relaxačné aktivity na udržiavaných
a verejnosti dostupných športoviskách a ihriskách, v zmodernizovanom letnom kúpalisku, na značených a udržiavaných
turistických, cykloturistických a lyžiarskych bežeckých trasách v Rožňave a jej okolí.
 Športové kluby a organizácie v Rožňave komunikujú a v spolupráci s mestom koordinujú rozvoj výkonnostného športu, športu
pre všetkých, ako aj športu ako ponuky aktívneho športového turizmu v Rožňave a na Gemeri.

CIEĽ 8: Zlepšiť podmienky pre športové a pohybové aktivity pre organizovaných športovcov i pre širokú verejnosť.

C) PLNENIE OPATRENÍ:
OPATRENIA (2)

8.1

Koordinácia a posilnenie činnosti športových
klubov v meste.

POČET
AKTIVÍT
(11)

PLNENIE/
KATEGÓRIA

4

80 %

ODOVODNENIE

Aktivity 8.1.1, 8.1.2 splnené ostatné sa plnia priebežne.
Plnenie opatrenia
pred ukončením

8.2

Rekonštrukcia existujúcich a výstavba
nových športovísk a športovej infraštruktúry
v meste.

7

30 %
Začaté plnenie
opatrenia

Rekonštrukcia a výstavba je závislá od finančných zdrojov;
uvedené opatrenie sa začalo plniť s použitím úverových
zdrojov.

D) PLNENIE INDIKÁTOROV:
P.č.
1.

INDIKÁTORY

2015

2016

2017

2018

Počet zrekonštruovaných objektov
využiteľných pre realizáciu
športových aktivít.

0

1

0

2

Počet novovybudovaných objektov
využiteľných pre realizáciu
športových aktivít.

0

0

0

1

Nie

Nie

Nie

Nie

2.

3.
Zriadený Koordinačný orgán športu
na úrovni Mesta Rožňava
(ÁNO/NIE).

POZNÁMKA
Nízke plnenie
indikátorov z
dôvodu nedostatku
finančných
prostriedkov
Nízke plnenie
indikátorov z
dôvodu nedostatku
finančných
prostriedkov
V roku 2019 došlo
k vytvoreniu
Odboru kultúry,
športu a cestovného
ruchu a kreovala sa
samostatná komisia

4.

5.

6.

Objem finančných prostriedkov
využitých pre oblasť športu
z prostriedkov mesta a z iných
zdrojov (externé zdroje, sponzoring,
).

Počet subjektov sponzorujúcich
športové aktivity v meste a výška
sponzorstva/rok.

Počet organizovaných športovcov
v športových kluboch, z toho % detí
a mládeže.

59 523

73 028

185 619

147 475

3 / 34 200

3 / 34 000

4 / 36 000

5 / 36 900

980/560

1 050/602

1 165/636

1 710/681

športu ako poradný,
iniciatívny
a koordinačný
orgán.
Indikátor naznačuje
pozitívny trend;
v kompetencii
jednotlivých
športových klubov,
bez dotačného
programu mesta.
Indikátor naznačuje
mierny pozitívny
vývoj;
v kompetencii
jednotlivých
športových klubov.
Indikátor naznačuje
pozitívny trend;
v kompetencii
jednotlivých
športových klubov.

Komentár (k časti A a B):
OPATRENIE 8.1: Koordinácia a posilnenie činnosti športových klubov v meste.
V sledovaných rokoch 2015 – 2018 mesto nemalo zriadený samostatný koordinačný orgán pre oblasť športu. Tento bol vždy začlenený do štruktúr
odboru školstva MsÚ Rožňava a rovnako aj komisie školstva kultúry a športu. Rovnako malo mesto platné VZN o dotáciách pre športové kluby, kultúrne
a spoločenské organizácie. Uvedené VZN bolo prepracované a schválené až v priebehu roka 2019. Opatrenie má definované aktivity. Plnenie aktivity
8.1.4 je výzvou pre novovzniknutý odbor Kultúry, športu a cestovného ruchu a ostatné 3 aktivity sa plnia priebežne.

OPATRENIE 8.2: Rekonštrukcia existujúcich a výstavba nových športovísk a športovej infraštruktúry v meste.
Plnenie tohto opatrenia hodnotíme ako – začatie plnenia 30 % aj napriek tomu, že objem finančných prostriedkov využitých pre oblasť športu rastie (viď.
indikátor 5 ). Je to spôsobené hlavne vysokou finančnou náročnosťou investícii v tejto oblasti. V súčasnosti sa rozbiehajú projekty postupnej
rekonštrukcie zimného štadióna a revitalizácie letného kúpaliska. Je predpoklad, že zriadenie nového strategického oddelenia na mestskom úrade
napomôže k lepšiemu prehľadu o vhodných programoch a finančných výzvach s možnosťou zapojenia sa do nich. Krytá plaváreň, aj keď sa neustále
objavuje v prieskumoch medzi občanmi ako priorita, vzhľadom na komplikované riešenie rozostavanej budovy s novými návrhmi ostáva v rovine plánov
do budúcnosti. V oblasti cyklotrás, turistických a bežeckých trás sme sa pohli o krok dopredu, konkrétne v príprave projektovej dokumentácie.

CIEĽ 8: Zlepšiť podmienky pre športové a pohybové aktivity pre organizovaných športovcov i pre širokú verejnosť je
napĺňaný v priemere na 55% - čiastočné plnenie až pred ukončením plnenia s návrhmi na úpravy v oblasti aktivít.
C) NÁVRHY NA ZMENY STRATÉGIE 2020 – 2022 (Program č.8):
OPATRENIE 8.1
Koordinácia a posilnenie činnosti športových klubov v meste.
Aktivity, ktoré ostávajú v Opatrení 8.1:
8.1.1 Rozšíriť základňu mládežníckeho športu (realizovať testovanie detí a nábor mladých športových talentov v spolupráci s MŠ a ZŠ,
motivovať k športovaniu, realizácia olympiád, športové vzory pre mládež...).
8.1.2 Zaviesť lepšiu/účinnejšiu informovanosť a propagáciu športových udalostí v meste.

Návrh na vypustenie aktivít z Opatrenia 8.1 (z dôvodu ich splnenia):

8.1.3 Vytvoriť koordinačný subjekt na úrovni mesta - Koordinačný orgán športu - za účelom spolupráce, sieťovania a zlepšenia informovanosti
o športovom dianí v meste.
8.1.4 Spracovať a schváliť nové VZN o poskytovaní dotácií pre športové kluby a športové podujatia v súlade s pripravovaným zákonom o športe
a na základe kritérií schválených Koordinačným orgánom športu.

Návrh na doplnenie nových aktivít do Opatrenia 8.1:
8.1.3 (namiesto splnenej aktivity „ Koordinačný orgán“) Realizovať novú koncepciu športu v meste Rožňava.
8.1.4 (namiesto splnenej aktivity „ VZN“) Vybudovať menšie, jednoduché športoviská na sídliskách pre podporu rozvoja športu pre všetkých pre
športy typu – kolobežky, kolieskové korčule, skateboardy.
Odôvodnenie: Navrhujeme tiež doplniť aktivitu vybudovania jednoduchých športovísk na jednotlivých sídliskách pre realizáciu športu pre
všetkých a zriadenie športoviska pre športy typu – kolobežky, kolieskové korčule, skateboardy nakoľko mládež svojimi aktivitami poškodzuje
majetok mesta napríklad na zrekonštruovanom okolí baníckej fontány.
OPATRENIE 8.2
Rekonštrukcia existujúcich a výstavba nových športovísk a športovej infraštruktúry v meste.
Aktivity, ktoré ostávajú v Opatrení 8.2:
8.2.1 Opláštiť zimný štadión a vytvoriť technické podmienky pre jeho celoročné využitie aj pre organizovanie kultúrnych aktivít.
8.2.2 Postaviť nové futbalové ihrisko s umelým trávnikom v spolupráci so SFZ. Alternatívne vybudovať plochu s vhodným povrchom a
osvetlením pre futbalistov hlavne s využitím v zimných mesiacoch. Tým uvoľniť priestory pre iné športy, ktoré sa hrajú v halách.
8.2.3 Postaviť krytú plaváreň.
8.2.4

Modernizovať kúpalisko a v areáli osadiť atraktivít (vodný svet, tobogán...).

8.2.6

Zaviesť systém údržby športovísk (mestských, školských).

8.2.7

Vybudovať, vyznačiť a zaviesť systém údržby turistických trás, cykloturistických trás a trás bežeckého lyžovania.

Návrh na vypustenie aktivít z Opatrenia 8.2:
8.2.5

Vybudovať sociálnu infraštruktúru pre ihrisko SP MFK.

Návrh na doplnenie nových aktivít do Opatrenia 8.2:
-----

D) VÝBER AKTIVÍT do Akčného plánu na roky 2020 – 2022
OPATRENIE 8.1
Koordinácia a posilnenie činnosti športových klubov v meste.
AKTIVITY:
8.1.1 Rozšíriť základňu mládežníckeho športu (realizovať testovanie detí a nábor mladých športových talentov v spolupráci s MŠ a ZŠ, motivovať k
športovaniu, realizácia olympiád, športové vzory pre mládež...).
8.1.2 Zaviesť lepšiu/účinnejšiu informovanosť a propagáciu športových udalostí v meste (vybudovať funkčný systém propagácie a informovanosti).
8.1.3 Realizovať novú koncepciu športu v meste Rožňava.
8.1.4 Vybudovať menšie, jednoduché športoviská na sídliskách pre podporu rozvoja športu pre všetkých pre športy typu – kolobežky, kolieskové
korčule, skateboardy.

OPATRENIE 8.2
Rekonštrukcia existujúcich a výstavba nových športovísk a športovej infraštruktúry v meste.
AKTIVITY (zamerať sa na aktivity 8.2.1, 8.2.3 a 8.2.6):
8.2.1 Opláštiť zimný štadión a vytvoriť technické podmienky pre jeho celoročné využitie aj pre organizovanie kultúrnych aktivít.
8.2.2 Postaviť krytú plaváreň.
8.2.3 Modernizovať kúpalisko a v areáli osadiť atraktivít (vodný svet, tobogán...).

8.2.4 Vybudovať sociálnu infraštruktúru pre ihrisko SP MFK.
8.2.5 Zaviesť systém údržby športovísk (mestských, školských).
8.2.6 Vybudovať, vyznačiť a zaviesť systém údržby turistických trás, cykloturistických trás a trás bežeckého lyžovania.

Program 9: Bezpečnosť mesta
Rožňavčania i návštevníci sa v Rožňave cítia bezpečne

 Personálne, materiálne a novými kamerami dobudovaná mestská polícia, viac hliadok v meste najmä v okolí obchodných
centier, účinná spolupráca so štátnou políciou a osvetové a preventívne programy znížili kriminalitu v meste.
 Dopravnými riešeniami, prevenciou i osvetou znížená je aj dopravná nehodovosť.
 Lokalitu Nadabula už neohrozujú banské vody a realizované protipovodňové opatrenia chránia sídlisko JUH pred prívalovými
dažďovými vodami.
 Na území mesta je funkčný varovný systém pred mimoriadnymi udalosťami. Mesto je pripravené na očakávané dopady zmeny
klímy a zvýšilo svoju adaptívnu kapacitu na dopady zmeny klímy.

CIEĽ 9: Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mesta.

E) PLNENIE OPATRENÍ:
OPATRENIA (2)

9.1

9.2

Prevencia kriminality a dopravnej
nehodovosti .

POČET
AKTIVÍT
(11)

PLNENIE/
KATEGÓRIA

9

2
80% plnenia

ODOVODNENIE

Zrealizované aktivity na zníženie dopravnej nehodovosti.

Zlepšenie pripravenosti mesta na prevenciu
mimoriadnych udalostí .

3

5

V rámci prevencie kriminality nebol úplne dobudovaný a
zrekonštruovaný kamerový systém z dôvodu neschválenia
dotácie.
Zatiaľ neplnené aktivity.

F) PLNENIE INDIKÁTOROV:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

INDIKÁTORY
Počet priestupkov riešených MsP
Počet trestných činov
Počet dopravných priestupkov
Počet narušení verejného poriadku
(VZN mesta, priestupkový zákon).
Počet policajtov MsP Rožňava na
1000 obyvateľov
Výška škôd (v EUR) spôsobených
dopadmi zmeny klímy či
mimoriadnymi udalosťami.

2015
3212

2016
2709

2017
2897

2018
2422

116
2008

135
1718

95
1482

112
975

1204

991

1415

1447

0,83

0,83

0,83

0,78

5554,00

5964,00

6856,00

7895,00

POZNÁMKA
Indikátor naznačuje
pozitívny trend
Zdroj: PZ SR
Indikátor naznačuje
pozitívny trend
Indikátor naznačuje
negatívny trend
Pokles kapacít MsP
Indikátor naznačuje
negatívny trend
s nárastom
finančných škôd

Komentár (k časti A a B):
OPATRENIE 9.1: Prevencia kriminality a dopravnej nehodovosti .

Na splnenie Opatrenia 9.1 je definovaných 9 aktivít. 3 z nich majú charakter priebežného/stáleho plnenia, ktoré ostávajú v platnosti aj nasledujúce
obdobie do konca roku 2022. Jedná sa o aktivity:
•

9.1.1 Rekonštruovať a dobudovať kamerový systém v meste.

•

9.1.2 Strážiť parkoviská najmä počas letnej turistickej sezóny

•

9.1.3 Realizovať viac hliadok v okolí obchodných centier

•

9.1.4 Zabezpečiť priechodnosť miestnych komunikácií pre zdravotnícke a požiarne vozidlá/techniku.

Dve z uvedených 9tichaktivít boli vyhodnotené ako splnené už v rámci monitorovacej správy ku koncu roku 2017, a to aktivity:
•

9.1.5 Realizovať viac osvetových činností, prednášok pre potenciálne obete kriminality, pre prevenciu dopravnej nehodovosti (vzdelávacie
projekty podporené z externých zdrojov projekt Bezpečný domov a vydáva sa katalóg preventívnych aktivít mestskej polície – zverejnený na
webovej stránke mesta.)

•

9.1.8 Udržať a zvýšiť účinnosť programu MsP „Poznaj svojho policajta“.

Ku koncu roku 2018 nie je splnená aktivita 9.1.7: „Zvýšiť počet príslušníkov MsP na 18 (do roku 2020) a zabezpečiť MsP materiálne a potrebnou
technikou“, čo vyjadruje aj príslušný indikátor. Splnenie aktivity je ohrozené aj z dôvodu nezáujmu o toto povolanie z dôvodu nedostatočného finančného
ohodnotenia práce príslušníka MsP – je nevyhnutné zvýšiť finančnú motiváciu.

Plnenie Opatrenia 9.1 ku koncu roku 2018 môžeme na základe plnenia plánovaných aktivít (plnenie aspoň 80% aktivít) vyhodnotiť ako opatrenie pred
ukončením plnenia (viď. metodika nižšie).

OPATRENIE 9.2: Zlepšenie pripravenosti mesta na prevenciu mimoriadnych udalostí .
Opatrenie 9.2 s jeho 3mi aktivitami bolo definované v stratégii rozvoja mesta so zámerom naplnenia vízie tak, aby Mesto Rožňava bolo pripravené na
očakávané dopady zmeny klímy a zvýšilo svoju adaptívnu kapacitu na dopady zmeny klímy. Indikátor „Výška škôd (v EUR) spôsobených dopadmi zmeny
klímy či mimoriadnymi udalosťami „ však poukazuje na to, že za posledné roky finančné škody spôsobené mimoriadnymi udalosťami a dopadmi zmeny
klímy z roka na rok narastajú. V roku 2019 finančná čiastka predstavovala opäť vyššiu sumu - 9997,35 EUR.
V čase vyhodnocovania PHSR (ku koncu roku 2018) už mnohé mestá na Slovensku aktívne reagujú na ohrozenie zmeny klímy a jaj vplyvov na
obyvateľov a územie miest, mnohé už vypracovávajú a realizujú špeciálne adaptačné a mitigačné (nízkouhlíkové) opatrenia (viď. aktivita 9.2.2 )
v nadväznosti na adaptačnú stratégiu Slovenska na dopady zmeny klímy. V súčasnom a aj budúcom programovom období EÚ sú a budú vyčlenené
finančné zdroje určené pre realizáciu opatrení na zmierňovanie vplyvov klimatickej zmeny. Je však dôležité byť na príležitosť čerpania týchto zdrojov
pripravení.
Plnenie Opatrenia 9.2 ku koncu roku 2018 môžeme na základe plnenia/neplnenia plánovaných aktivít vyhodnotiť ako opatrenie nesplnené (viď. metodika
nižšie).

CIEĽ 8: Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mesta je napĺňaný v priemere na 50% - čiastočné plnenie s návrhmi na
zmeny a doplnenia.

C) NÁVRHY NA ZMENY STRATÉGIE 2020 – 2022 (Program č.9):
OPATRENIE 9.1:
Prevencia kriminality a dopravnej nehodovosti .
Aktivity, ktoré ostávajú v Opatrení 9.1:
•
•

9.1.1 Rekonštruovať a dobudovať kamerový systém v meste.
9.1.2 Strážiť parkoviská najmä počas letnej turistickej sezóny

•
•

9.1.3 Realizovať viac hliadok v okolí obchodných centier
9.1.4 Zabezpečiť priechodnosť miestnych komunikácií pre zdravotnícke a požiarne vozidlá/techniku.

Návrh na vypustenie aktivít z Opatrenia 9.1:
9.1.5 Realizovať viac osvetových činností, prednášok pre potenciálne obete kriminality, pre prevenciu dopravnej nehodovosti
9.1.8 Udržať a zvýšiť účinnosť programu MsP „Poznaj svojho policajta“.
Návrh na doplnenie nových aktivít do Opatrenia 9.1:
----OPATRENIE 9.2:
Zlepšenie pripravenosti mesta na prevenciu mimoriadnych udalostí .
Bez návrhu zmien. Všetky aktivity Opatrenia 9.2 ostávajú v platnosti aj pre ďalšie obdobie 2020 – 2022.

D) VÝBER AKTIVÍT do Akčného plánu na roky 2020 – 2022
OPATRENIE 9.1:
Prevencia kriminality a dopravnej nehodovosti .
AKTIVITY:
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6

Rekonštruovať a dobudovať kamerový systém v meste.
Strážiť parkoviská najmä počas letnej turistickej sezóny.
Realizovať viac hliadok v okolí obchodných centier.
Zabezpečiť priechodnosť miestnych komunikácií pre zdravotnícke a požiarne vozidlá/techniku.
Zabezpečiť bezpečný bezbariérový pohybu po území mesta (viď. riešenia v oblasti sociálnej a v oblasti dopravy).
Zvýšiť počet príslušníkov MsP na 18 (do roku 2020) a zabezpečiť MsP materiálne a potrebnou technikou.

OPATRENIE 9.2:
Zlepšenie pripravenosti mesta na prevenciu mimoriadnych udalostí .
AKTIVITY:
9.2.1 Realizovať protipovodňové opatrenia na ochranu sídl. JUH pred prívalovými dažďovými vodami.
9.2.2 Vypracovať analýzu zraniteľnosti územia mesta na dopady zmeny klímy a na jej základe definovať a následne realizovať adaptačné
opatrenia.
9.2.3 Vybudovať varovný systém na celom území mesta, minimálne riešiť varovný systém mestským rozhlasom.

Program 10: IKT v samospráve mesta
Mesto Rožňava aktívne využíva IKT v komunikácii a v rozhodovaní

 Rozšírené a skvalitnené sú elektronické informačné služby samosprávy mesta Rožňava.
 Informačné technológie sú prístupné obyvateľstvu a vybavovanie úradných záležitostí je možné elektronicky.
 Informačno-komunikačné technológie mesto viac využíva v komunikácii s verejnosťou.
 Informačno-komunikačné technológie v samospráve mesta Rožňava zefektívňujú procesy rozhodovania na úrovni volených
i výkonných zložiek mesta.

CIEĽ 10: Zefektívniť výkon samosprávnych funkcií mesta využívaním informačno – komunikačných technológií.
G) PLNENIE OPATRENÍ:
OPATRENIA (2)
10.1

10.2

Rozšírenie a skvalitnenie
informačných služieb.

POČET
AKTIVÍT (6)
elektronických

Zefektívnenie procesov rozhodovania
samosprávy využívaním IKT.

4

2

PLNENIE/
KATEGÓRIA
4
Začaté plnenie –
30%
4
Začaté plnenie –
30%

ODOVODNENIE
viď. komentár

viď. komentár

H) PLNENIE INDIKÁTOROV:
P.č.
1.

INDIKÁTORY
Počet sprístupnených
elektronických služieb samosprávy
občanom.

2.
Dĺžka procesov
rozhodnutí.

pri

2015

2016

2017

2018

0

0

0

1

POZNÁMKA

V rokoch 2015 – 2017 neprebiehalo mapovanie procesov. V roku 2018 bol pri vydávaní rozhodnutí využívaný
neautomatizovaný postup s manuálnym prístupom do e desk schránky mesta. Proces pri vydávaní 1 rozhodnutia
vydávaní
pozostával z viacerých krokov (príprava podkladov, generovanie rozhodnutia do pdf., prihlásenie sa do edesk
schránky, vyplnenie všeobecného formulára pre rozhodnutia, priloženie prílohy pdf., podpísanie prílohy
mandátnym certifikátom a odoslanie rozhodnutia).
Priemerný odhadovaný čas odosielania jedného rozhodnutia trval s prihlásením a podpísaním cca 10 min.

Komentár (k časti A a B):
Stratégia rozvoja mesta Rožňava obsahuje v oblasti Informačno – komunikačných technológií 2 opatrenia a spolu 6 aktivít.
Pre Opatrenie 10.1 sú definované 4 aktivity, z ktorých 1 je splnená už ku koncu roku 2017 (Monitorovacia správa plnenia PRM Rožňava k 31.12.2017),
a to aktivita 10.1.4: “Spracovať potrebnú legislatívu a interné postupy využívania IKT”.
Ostatné aktivity Opatrenia 10.1 ostávajú v platnosti aj na ďalšie obdobie PRM Rožňava – do konca roku 2022:
10.1.1 Digitalizovať dáta a sprístupniť ich.
10.1.2 Vytvoriť podmienky pre užívanie IKT verejnosťou (osveta, poradenstvo, web kiosky a pod.).
10.1.3 Vyškoliť zamestnancov mesta v nových zavedených IKT službách.
Pre Opatrenie 10.2 sú definované 3 aktivity/úlohy, ktoré majú (aj na základe monitoring plnenia PRM k 31.12.2017) priebežný charakter a ostávajú aj
naďalej v platnosti:
10.2.1 Zbierať, aktualizovať a sprístupniť dáta potrebné pre rozhodovanie.
10.2.2 Vyškoliť zamestnancov mesta i volených predstaviteľov v nových zavedených IKT službách.

Aj keď aktivity oboch opatrení majú viac priebežný charakter, resp. sú stále, v čase tohto vyhodnocovania plnenia PRM Rožňava (k 31.12.2018) nie je
naplnený cieľ (indikátor Počet sprístupnených elektronických služieb samosprávy občanom je za sledované obdobie väčšinou s nulovými hodnotami a
Dĺžka procesov pri rozhodovaní je zatiaľ nemerateľná veličina), ani dosiahnutý očakávaný stav vyjadrený víziou mesta v danej oblasti (viď. uvedené
vyššie).
Mesto Rožňava v roku 2019 začalo vydávať a rozposielať rozhodnutia automatizovaným spôsobom do edesk schránok občanov. V blízkej dobe má
Mesto v pláne spustiť pre občanov ďalšie elektronické služby. Jedná sa o vstupné elektronické formuláre na úseku miestnych daní a poplatkov.

CIEĽ 10: Zefektívniť výkon samosprávnych funkcií mesta využívaním informačno – komunikačných technológií je
naplnený na 40% - začaté plnenie. Stratégia (Program č.10) ostáva v plnom rozsahu v platnosti.
C) NÁVRHY NA ZMENY STRATÉGIE 2020 – 2022 (Program č.10):
Bez návrhu na zmeny. Stratégia (Program č.10) ostáva v plnom rozsahu v platnosti

D) VÝBER AKTIVÍT do Akčného plánu na roky 2020 – 2022
OPATRENIE 10.1
Rozšírenie a skvalitnenie elektronických informačných služieb.
AKTIVITY:
10.1.1 Digitalizovať dáta a sprístupniť ich.
10.1.2 Vytvoriť podmienky pre užívanie IKT verejnosťou (osveta, poradenstvo, web kiosky a pod.).
10.1.3 Vyškoliť zamestnancov mesta v nových zavedených IKT službách.
OPATRENIE 10.2
Zefektívnenie procesov rozhodovania samosprávy využívaním IKT.
AKTIVITY:
10.2.1 Zbierať, aktualizovať a sprístupniť dáta potrebné pre rozhodovanie.
10.2.2 Vyškoliť zamestnancov mesta i volených predstaviteľov v nových zavedených IKT službách.

Výber ukazovateľov/indikátorov plnenia cieľov rozvoja mesta na základe
vyhodnotenia plnenia PRM Rožňava 2015 – 2022
CIEĽ 1. :
Zvýšiť zamestnanosť v meste – nové pracovné príležitosti pre Rožňavčanov.
Indikátory
1.Objem novozískaných investícií v EUR na územie mesta, resp. v jeho blízkosti.
2.Počet založených nových podnikateľských subjektov.
3.% nezamestnanosti
CIEĽ 2.:
Zvýšiť počet návštevníkov mesta a zvýšiť počet prenocovaní v meste Rožňava.
Indikátory
1.Počet prenocovaní v meste Rožňava .
2.Počet zapojených subjektov z mesta Rožňava do destinačného manažmentu CR v meste a
regióne/destinácii Gemer v rámci OOCR Gemer.
3.Počet organizovaných členov v kultúrnych inštitúciách.
4.Počet návštevníkov organizovaných kultúrnych podujatí v meste
CIEĽ 3.:
Zlepšiť podmienky dopravy a dobudovať dopravnú infraštruktúru v meste.
Indikátory
1.Počet nových parkovacích miest
2.Počet nových spojov prímestskej dopravy v turistickej sezóny
3.Počet km vybudovaných ciest
4.Počet km rekonštruovaných ciest/chodníkov
CIEĽ 4.:
Zlepšiť stav životného a prírodného prostredia v meste Rožňava
Indikátory
1.Plocha zrevitalizovaných parkov na území mesta v m2.
2.% obyvateľov mesta zásobovaných pitnou vodou.
3.% vyseparovaných zložiek z komunálnych odpadov.
CIEĽ 5.:
Vytvoriť nové možnosti pre bývanie v meste Rožňava v súlade s územným plánom
mesta a s dôrazom na výstavbu finančne dostupných sociálnych a nízko štandardných
bytov.
Indikátory
1.Počet nájomných bytov (sociálnych bytov) spolu + novopostavené v danom roku:

Z toho:
Byty osobitného určenia (malometrážne)
Byty postavené s podporou štátu (Družba)
Ďalšie nájomné byty (Šafárikova 101)
2.Počet bytov nižšieho štandardu
3.Počet odstránených nelegálnych stavieb využívaných na bývanie
4.Počet legalizovaných stavieb využívaných na bývanie
5.Počet žiadostí o byt (nových; evidovaných ku koncu roka) / počet pridelených bytov.
CIEĽ 6.:
Zlepšiť sociálnu situáciu obyvateľov mesta poskytovaním dostupných a
vysoko kvalitných sociálnych a zdravotných služieb podľa dopytu
obyvateľov mesta.
Indikátory
1.Počet novozriadených sociálnych služieb mestom.
2.Počet novozriadených sociálnych služieb inými neverejnými poskytovateľmi.
3.Percento prijímateľov terénnych sociálnych služieb oproti pobytovým službám
4.Počet realizovaných spoločných projektov zainteresovaných subjektov v sociálnej oblasti
5.Zriadené komunitné centrum
6.Počet klientov komunitného centra
7.Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi
8.Počet posudzovaných osôb
9.Výška dávok v hmotnej núdzi

CIEĽ 7.:
Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Rožňava.
Indikátory
1.Počet zrekonštruovaných budov škôl
2.Počet zrekonštruovaných školských areálov a školských športovísk
3.Výdavky na prevádzku škôl po rekonštrukcii budov (po znížení spotreby energií po
rekonštrukciách)
4.Počet zistení a z toho ohlásení polícii o porušovaní školskej dochádzky
5.Počet podujatí, aktivít s cieľom nadviazania komunikácie a spolupráce škola-rodina
6.Počet vymeškaných hodín žiakov VH/ neospravedlnených
7.Výsledky monitoru, prípadne iného špecializovaného testovania (deti so špeciálnymi
výchovno - vzdelávacími potrebami ) v medziročnom vývoji.
8.Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v ZŠ

9.Počet detí/žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami v MŠ
10.Počet novovytvorených pracovných miest pre špeciálne profesie v školstve (špeciálny
pedagóg, psychológ...
CIEĽ 8.:
Zlepšiť podmienky pre športové a pohybové aktivity pre organizovaných športovcov i
pre širokú verejnosť.
Indikátor
1.Počet zrekonštruovaných objektov využiteľných pre realizáciu športových aktivít.
2.Počet novovybudovaných objektov využiteľných pre realizáciu športových aktivít.
3.Zriadený Koordinačný orgán športu na úrovni Mesta Rožňava (ÁNO/NIE).
4.Objem finančných prostriedkov využitých pre oblasť športu z prostriedkov mesta
a z iných zdrojov (externé zdroje, sponzoring).
5.Počet subjektov sponzorujúcich športové aktivity v meste a výška sponzorstva/rok.
6.Počet organizovaných športovcov v športových kluboch, z toho % detí a mládeže.

CIEĽ 9.:
Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mesta.
Indikátor
1.Počet priestupkov riešených MsP
2.Počet trestných činov
3.Počet dopravných priestupkov
4.Počet narušení verejného poriadku (VZN mesta, priestupkový zákon).
5.Počet policajtov MsP Rožňava na 1000 obyvateľov
6.Výška škôd (v EUR) spôsobených dopadmi zmeny klímy či mimoriadnymi udalosťami.
CIEĽ 10.:
Zefektívniť výkon samosprávnych funkcií mesta využívaním informačno –
komunikačných technológií.
Indikátor
1.Počet sprístupnených elektronických služieb samosprávy občanom.
2.Dĺžka procesov pri vydávaní rozhodnutí

Návrh na úpravu kapitoly 16. PRM: Mechanizmus realizácie stratégie
Realizácia alebo mechanizmus implementácie a podmienky realizácie PRM mesta Rožňava
2015 – 2020 (2022) sú predpokladom plnenia vytýčených cieľov rozvoja mesta. Od
dodržiavania zásad a postupov realizácie závisí priemet plánovaných aktivít do reality.
Hlavné zásady realizácie programu rozvoja mesta (PRM):











PRM je základným rozvojovým dokumentom mesta, na ktorý sa musí prihliadať pri
realizovaní všetkých rozvojových aktivít.
PRM je usmerňujúci dokument pre zámery a aktivity všetkých subjektov, ktoré pôsobia
na území mesta.
Za implementáciu PRM sú zodpovedné volené a výkonné orgány samosprávy mesta.
Pravidlá realizácie PRM sú stanovené a verejne známe a celý proces je formalizovaný.
Aktivity sú premietnuté v programovom rozpočte Mesta.
Všetky aktivity, vyžadujúce pre svoju realizáciu záber územia v meste (umiestňovanie
stavieb, prevádzok, investičných aktivít, rekonštrukcie a pod.) musia byť v súlade, resp.
priamo premietnuté do územného plánu mesta, alebo do inej príslušnej
územnoplánovacej dokumentácie.
Odvetvové koncepcie/stratégie sú neoddeliteľnou súčasťou PRM.
V každej činnosti rozvojového procesu sa zaistí účasť tých, ktorí „musia“ byť
zainteresovaní a umožní účasť tých, ktorí „chcú“ byť zainteresovaní.
Manažment rozvoja mesta je efektívny tzn., že rozsah činností a realizácie aktivít a úloh
je optimálny a logicky priradený pre výkon organizačných jednotiek (oddelení, komisií
a pod.). Činnosti, ktoré nie je možné kvalitne a efektívne zaistiť vlastnými odbornými
kapacitami, sú pokryté externými subjektmi.

Pri realizácii cieľov a opatrení navrhovanej Stratégie rozvoja mesta Rožňava 2015 – 2020
(2025) bude samospráva mesta Rožňava vystupovať podľa povahy cieľov a zainteresovanosti
na ich plnení v troch pozíciách/rolách, resp. v ich kombinácii, a to Mesto Rožňava ako:
•

Realizátor

•

Partner/Iniciátor

Mesto Rožňava ako realizátor realizuje opatrenia a aktivity s priamou zodpovednosťou,
s priamou kompetenciou.
Mesto Rožňava ako partner môže vystupovať mesto pri realizácii aktivít/projektov
zameraných na plnenie cieľov rozvoja mesta inými subjektmi, resp. môže viacero aktivít
v zodpovednosti iných subjektov aj iniciovať na svojom území a konať proaktívne v prospech
mesta a jeho obyvateľov.
Mechanizmus realizácie obsahuje špecifické činnosti, ktorými sú:






zostavenie a realizácia akčného plánu (AP) vo väzbe na programový rozpočet mesta,
monitoring realizácie AP,
vyhodnocovanie dosahovania cieľov stratégie,
aktualizácia PRM a jeho častí,
tvorba a manažment rozvojových projektov.

Zostavenie a realizácia akčného plánu
Hlavnými nástrojmi realizácie rozvojového dokumentu mesta sú sektorovo orientované
Programy rozvoja mesta (10), akčný plán rozvoja mesta a programový rozpočet.
AP je a má byť flexibilná/najflexibilnejšia časť rozvojového dokumentu mesta a
spracováva ho mestský úrad a jeho príslušné organizačné zložky (podľa organizačnej
štruktúry) ako východisko k tvorbe programového rozpočtu mesta.
AP je tak komunikačným nástrojom v procese tvorby programového rozpočtu pre
samosprávu mesta a jeho výkonné a poradné orgány.
AP pre prvý rok realizácie (z 3 plánovaných rokov) by mal mať rozpracovanie aktivít až na
konkrétne úlohy a jeho súčasťou majú byť zadefinované projektové zámery, teda také aktivity,
ktoré je možné realizovať prostredníctvom projektov aj s podporou externých finančných
zdrojov. Každej aktivite/úlohe majú byť priradené:








-

zodpovedný subjekt na úrovni vedúceho pracovníka tej, ktorej organizačnej zložky
MsÚ, resp. na úrovni riaditeľa organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
spolupracujúce subjekty (interné, externé),
doba realizácie aktivity, resp. úlohy,
očakávaný výstup/y,
potreba finančných zdrojov rozdelená na vlastné a externé zdroje, vrátane ich popisu,
priemet do programového rozpočtu samosprávy mesta,
územný priemet aktivít podľa záväznej časti územného plánu mesta.
V roku schvaľovania PRM (2015) sa tvoril AP súbežne, resp. až po vypracovaní
návrhu Programového rozpočtu mesta Rožňava 2015 – 2017. Preto neobsahuje všetky
vyššie uvedené súčasti definovania aktivity (úlohy, zodpovednosti, výstupy atď.).
V ďalšom období: pre roky 2016 – 2018:
vypracovanie akčného plánu má predchádzať vypracovaniu programového
rozpočtu,

-

akčný plán sa stane základným podkladom k zostaveniu programového rozpočtu
mesta, aby navrhnuté aktivity a úlohy mali plánované skutočné finančné krytie,

-

akčný plán sa schvaľuje na úrovni zastupiteľstva
programového rozpočtu na príslušné obdobie.

ako príloha/súčasť

Takto konkrétne spracovaný akčný plán až do úrovne úloh umožňuje mestu čo
najpresnejšie plánovať svoje kapacity (personálne, finančné, časové), pričom 1. rok
realizácie AP je rozpracovaný najdetailnejšie a 3tí rok je viac-menej indikatívny.
Funkčné a personálne zodpovednosti realizácie programu rozvoja mesta:
•

Pre napĺňanie konkrétneho cieľa rozvoja mesta a koordináciu plnenia konkrétneho
Programu rozvoja mesta je Programový koordinátor/Programový manažér.

•

Programový koordinátor/manažér je spravidla vedúci konkrétneho oddelenia MsÚ, resp.
štatutár subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta určený vedením mesta podľa
prevažujúcich činností organizačnej zložky v rámci organizačnej štruktúry mesta /MsÚ.

•

Programový koordinátor/manažér spolu so zodpovednými a zapojenými subjektmi
vypracováva návrh akčného plánu, monitoruje a vyhodnocuje plnenie príslušného
programu, navrhuje projektové zámery, projekty rozvoja mesta.

•

Vzájomnú koordináciu plnenia programov rozvoja mesta (10), vrátane monitoringu,
aktualizácie a vyhodnocovania rozvojového dokumentu na základe indikátorov plnenia
cieľov, riadi prednosta MsÚ
v rámci interného mechanizmu komunikácie
a rozhodovania (porady na úrovni vedenia mesta a pod.).

Monitoring, vyhodnocovanie a aktualizácia PRM
Monitoring je priebežný proces, ktorý sleduje napĺňanie PRM cez plnenie akčného plánu
(AP) a to na základe porovnania plánu a skutočnosti. Monitoruje sa:
- vecné plnenie (očakávané výstupy aktivít, plnenie úloh jednotlivých subjektov
zapojených do aktivít AP ako aj neočakávané zmeny, ktoré majú vplyv na plnenie AP)
- časové napĺňanie aktivít,
- finančné krytie.
Odporúčame vykonávať monitoring AP na týchto úrovniach:




úroveň programového koordinátora/manžéra - na úrovni príslušného programu rozvoja
mesta – a akčného plánu: 1 x štvrťročne polročne,
úroveň primátora a prednostu MsÚ – 1 x polročne - ročne,
úroveň orgánov samosprávy (komisie pri MsZ a MsZ) – spravidla ročne pred
spracovaním návrhov na rozpočet na nasledujúce obdobie.

Závery zo všetkých úrovní monitoringu sú podkladom pre korekcie, doplnky a zmeny akčného
plánu.
Vyhodnocovanie dosahovania cieľov Stratégie rozvoja mesta Rožňava 2015- 2020 (2022)
2015 – 2022 je činnosť uskutočňovaná po určitých etapách na základe súboru ukazovateľov
plnenia cieľov rozvoja mesta. Vyhodnocovanie bude prebiehať spravidla 1x za 2 roky a bude
prezentované verejnosti.
Výsledky hodnotenia môžu viesť k aktualizácii rozvojového dokumentu (zmene alebo úprave
cieľov, opatrení a aktivít na ich napĺňanie). Môže tiež viesť k doplneniu alebo k zmene
ukazovateľov.
Východiskový stav indikátorov je potrebné poznať vo všetkých vybraných ukazovateľoch na
začiatku implementácie rozvojového dokumentu, teda k 31.12.2014.
Aktualizácia rozvojového dokumentu je organickou súčasťou jeho implementácie a vytvára
z neho moderný, otvorený a flexibilný dokument. Súčasťou procesu aktualizácie je
systematický zber a vyhodnocovanie podnetov od subjektov pôsobiacich na území mesta,
občanov mesta, sledovanie prichádzajúcich príležitostí i hrozieb pre mesto, ako aj výskyt
nových skutočnosti, ktoré neboli známe v čase tvorby a zostavenia dokumentu.

Zodpovednými za tento proces sú programoví koordinátori/manažéri v spolupráci so
spoluzodpovednými subjektmi v rámci jednotlivých programov rozvoja mesta. Periodicita
zvažovania aktualizácie je minimálne raz za rok (súčasne s monitoringom a vyhodnocovacím
procesom). a v prípade potreby (odborný, legislatívny, politicky, strategicky podnet) aj
častejšie.
Zmeny (doplnenia, vyňatia, zmeny obsahu stratégie a pod.) budú schvaľované na úrovni
zastupiteľstva samosprávy mesta.

Príprava projektových zámerov a projektov rozvoja mesta
Projekty, ich tvorba a manažment, sú jedným z nástrojov pre napĺňanie PRM, teda by mali byť
zamerané na riešenie už identifikovaných opatrení a aktivít v AP.
Mesto vytvára a iniciuje prednostne projekty, resp. je partnerom projektov, ktoré sú v súlade
s PRM a jeho stratégiou a sú príspevkom pre dosahovanie plánovaných cieľov rozvoja mesta.
Projektové zámery sú/budú identifikované na úrovni konkrétneho Programu rozvoja mesta.
O kapacitách (interných alebo externých) pre prípravu, spracovanie, podanie a manažment
projektu rozhoduje vedenie mesta.
Na základe schválenia projektového zámeru vo vedení mesta sa vypracováva projekt (vlastnými
alebo externými kapacitami), ktorý po získaní prísľubu spolufinancovania v zastupiteľstve
mesta (ak je potrebný), sa predkladá do zodpovedajúcich finančných schém.

Odporúčania pre zvýšenie efektívnosti a účinnosti realizácie PRM
A) Zosúladenie a previazanie PRM s programovým rozpočtom mesta
Programový rozpočet je finančný nástroj na realizáciu PRM (programový rozpočet mesta je
rozpočtom plnenia PRM), preto musia by mali byť oba dokumenty vzájomne zosúladené.
Pre zosúladenie, v štruktúre i obsahu programového rozpočtu, odporúčame nasledovné
úpravy:
a) 10 programov rozvoja mesta by mali byť súčasťou programového rozpočtu ako
samostatne ucelené programy sledujúce plnenie definovaného cieľa v danej oblasti.
b) Pre zosúladenie odporúčame vytvoriť:
o jeden program programového rozpočtu: „Životné prostredie“ a za tým účelom
zlúčiť 2 súčasné programy programového rozpočtu do jedného a to rozpočtové
programy 12 a 6,
o jeden program „Doprava“ a za tým účelom zlúčiť 2 súčasné programy
programového rozpočtu do jedného a to rozpočtové programy 8 a 11.

o zvážiť spojenie programov v programovom rozpočte 2 a 7 do jedného programu
programového rozpočtu ako „Cestovný ruch a kultúra“ s dvomi
podprogramami: podprogram cestovný ruch a podprogram kultúra.
c) Úroveň definovania „zámeru“ rozpočtového programu vymeniť za príslušný cieľ
definovaný v PRM 2015 – 2020 (2022) v tom, ktorom programe rozvoja mesta.
d) Číslovanie programov programového rozpočtu číslovať ako Programy rozvoja mesta
v PRM (pre zabezpečenie rýchlej orientácie stotožniť číslovanie) – začať programom
od 1 po 10, číslovanie ďalších existujúcich rozpočtových programov, ktoré nie sú
obsahom PRM posunúť (administratíva, interné služby, služby obyvateľom a pod.).
e) Názvy rozpočtových programov zosúladiť s názvami programov rozvoja mesta v PRM.
f) Vnútornú štruktúru rozpočtových programov prispôsobiť zameraniu opatrení podľa
programov rozvoja mesta definovaných v PRM (v zásade podprogram rozpočtu =
opatrenie programu rozvoja mesta v PRM).
B) Dobudovanie kapacít mesta/MsÚ
Aby bol mechanizmus realizácie rozvojového dokumentu účinný, musia byť jeho vyššie
uvedené činností :





priradené k povinnostiam a zodpovednostiam existujúcich alebo novo vytvorených
organizačných jednotiek/pozícií samosprávy na príslušných jej stupňoch riadenia
a rozhodovania,
navzájom logicky prepojené,
zdokumentované v príslušných právnych dokumentoch (Organizačný poriadok,
Pracovný poriadok), smerniciach mesta/MsÚ (napr. Smernica pre tvorbu a manažment
projektov, pre tvorbu a zmenu rozpočtu, pre realizáciu PRM a pod.).

Vychádzajúc z obsahu stratégie rozvoja, z rozsahu a náročností realizácie cieľov a opatrení
rozvoja mesta, na základe poznania organizačného prostredia MsÚ Rožňava počas procesu
tvorby PRM, ako aj na základe návrhov a pripomienok komisií pri mestskom zastupiteľstve je
pre zabezpečenie realizácie PRM potrebné personálne posilniť činnosti:
-

projektového manažmentu (príprava a riadenie projektov v súlade s PRM, príprava
a realizácia žiadostí o nenávratný finančný príspevok),

-

architekta mesta (previazanosť PRM a ÚP mesta, zabezpečovanie činností estetizácie
mesta vyplývajúce z PRM, príprava potrebných dokumentácií k príprave projektov
a žiadostí o nenávratný finančný príspevok a ďalšie),

-

cestovného ruchu, ktorý je v PRM jednou z nosných oblastí rozvoja mesta (mesto ako
partner budovania organizácie destinančného manažmentu, posilnenie interných kapacít
MsÚ pre činnosti cestovného ruchu).

