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1 Zásady spracovania akčného plánu    
 
Tak, ako je uvedené v mechanizme realizácie Stratégie rozvoja mesta Rožňava na roky 2015 – 2020 
(2022), hlavnými nástrojmi realizácie rozvojového dokumentu mesta sú sektorovo orientované 
programy rozvoja mesta (10), akčný plán rozvoja mesta a programový rozpočet mesta.  
 
Akčný plán rozvoja mesta Rožňava 2015 – 2017 (ďalej len AP) je krátkodobým rozvojovým 
dokumentom spracovaným v súlade s 3 ročným programovým rozpočtovaním samosprávy mesta. Je 
tak nástrojom na riadenie a usmerňovanie plnenia cieľov a opatrení platného Programu rozvoja 
mesta Rožňava (PRM) na roky 2015 – 2020 (2022). 
 
AP je základom pre tvorbu a schvaľovanie programového rozpočtu a podlieha procesom monitoringu 
a aktualizácie podľa navrhovaného implementačného mechanizmu stratégie a celého rozvojového 
dokumentu.  
 
AP spolu s programovým rozpočtom definuje: 
 

� vecný plán (čo robiť) 
� časový plán (kedy) 
� finančný plán (za koľko) 

 
Tieto 3 atribúty akčného plánu sú základom pre monitoring a hodnotenie plnenia PRM  a stratégie 
rozvoja mesta v stanovených časových intervaloch. Obe činnosti - monitoring a hodnotenie sú 
dôležitou a nevyhnutnou súčasťou riadenia rozvoja mesta (sú súčasťou stratégie a kapitoly 16 
Mechanizmus realizácia stratégie, pretože umožňujú: 
 

1. flexibilne reagovať na prípadné zmeny (vnútorné, vonkajšie),  
2. zapracovávať korekcie a aktualizovať rozvojový dokument, 
3. vyhodnocovať úspešnosť plnenia rozvojového dokumentu, 
4. vyhodnocovať progres v rozvoji mesta. 

 
Výber aktivít pre realizáciu, resp. začatie realizácie v rokoch 2015 – 2017 (z celkového počtu 27 
opatrení a 121 navrhovaných aktivít rôzneho rozsahu a náročnosti na obdobie rokov 2015 – 2020 až 
2022) pre plnenie 10tich cieľov rozvoja mesta Rožňava, by mal byť uskutočnený ako základ 
pre  tvorbu programového rozpočtu na základe nasledovných kritérií (Zdroj: KRI, Košice): 
 

� realizáciou aktivity sa vytvára nevyhnutný predpoklad pre realizáciu ďalších aktivít, 
� rozsah rizík, resp. negatívnych dopadov, ak by sa daná aktivita nerealizovala, 
� havarijný stav danej veci/situácie, na ktorú je aktivita plánovaná,  
� tlak odborníkov a tlak verejnosti na riešenie problému plánovanou aktivitou, 
� lehoty vyplývajúce zo zákonov, 
� reálnosť uskutočnenia aktivity v danom čase, za daných možností a pri disponibilných 

finančných zdrojoch. 
 
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. 
 



5 
 

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, 
� väzba na záväznú časť územného plánu mesta s uvedením čísla relevantnej činnosti, zásady, 

regulatívu záväznej časti územného plánu k aktivite v AP (takej aktivite, ktorá má územný 
priemet v území mesta, alebo limity a regulatívy územného plánu majú/budú mať na plnenie 
aktivity vplyv). 

 

V roku schvaľovania PRM (2015) sa tvoril AP súbežne, resp. až po vypracovaní návrhu Programového 
rozpočtu mesta Rožňava 2015 – 2017. Preto ešte neobsahuje všetky vyššie uvedené súčasti 
definovania aktivity (úlohy, zodpovednosti, výstupy atď.). 

 
Akčný plán pre každý Program rozvoja mesta (10) by mal byť pre nasledovné obdobia (2016 - 2018) 
zostavený pre vecné a finančné plnenie prehľadne napr. v nasledujúcej štruktúre:   
 

Vecné plnenie opatrenia č. X 

Číslo aktivity 
Názov 

aktivity 
Doba 

realizácie 
Výstupy pre r. 

2016/úloha 
Zodpovednosť Zapojené subjekty 

      

.... .... .... .... .... ..... 

 

Finančné plnenie opatrenia č. X 

Číslo 
aktivity 

Výstup/
úloha 

Celkový 
rozpočet 
(v EUR) 

Rozpočet 
pre r. 
2016 

(v EUR) 

z toho: 
Popis 

finančných 
zdrojov 

Programový rozpočet 
(program/ 

podprogram/ 

prvok/ projekt č.) 

Vlastné 
zdroje  
(v EUR) 

Externé 
zdroje  
(v EUR) 

 
       

......       

.... .... .... .... .... .... ..... .... 

Opatrenie 
celkom 

       

 

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  ako príloha/súčasť programového 
rozpočtu na príslušné obdobie. 

 
Akčný plán rozvoja mesta Rožňava pre roky 2015 – 2017 je v súlade s Programovým rozpočtom 
mesta Rožňava na obdobie 2015 – 2017 a uvádza výber aktivít až úloh (kde ich bolo možné doteraz 
presnejšie identifikovať) pre realizáciu resp. začatie ich realizácie v období 2015 – 2017. 
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2 Program 1: Podpora zamestnanosti z úrovne 
samosprávy mesta  

 

CIEĽ 1: Zvýšiť  zamestnanosť v meste – nové pracovné príležitosti pre 

Rožňavčanov.   
 

Opatrenie 1.1: Posilnenie kapacít a nástrojov Mesta Rožňava ako partnera pri riešení 
zamestnanosti v meste. 

 
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava 
Partneri: RPIC, RRA, podniky na území mesta, ÚPSVaR 
 
Výber aktivít a úloh pre roky 2015 - 2017:       
 

1.1.1 Dobudovať kapacity Mesta (odborné kapacity, ľudské zdroje) pre spoluprácu 
s potenciálnymi investormi, podnikateľmi na podporu rozvoja podnikania. 

Úlohy (2015/2016): 

• Prehodnotiť interné odborné kapacity a spoluprácu v tejto oblasti s RPIC, RRA a dohodnúť 
podmienky spolupráce s externými odborníkmi. Model posilnenia kapacít (interne/externe) 
zakomponovať do rozpočtu na rok 2016 a ďalšie. 

Z.: primátor mesta 
SZ.: prednosta MsÚ, RPIC, RRA 
F: bez nároku na financovanie 

 

1.1.2 Pripraviť ponuku - nástroje Mesta na uľahčenie začatia investovania   a podnikania 
v meste. 

Úlohy (2015/2016): 

• Vytypovať nové pozemky pre možný rozvoj investícií v meste, zakomponovať ich do 
územného plánu (Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 1.14; 3.28 – 3.38; 3.39). 

• Prehodnotiť možnosti daňových úľav resp. iných výhod pre podnikateľov/nových 
zamestnávateľov  v meste.  

Z.: primátor mesta 
SZ.: prednosta MsÚ, RPIC, RRA 
F: bez nároku na financovanie 

 

1.1.3 Zmapovať možnosti pre rozvoj podnikania a investovania v meste, vypracovať 
a realizovať marketingovú stratégiu na pritiahnutie nových investícií do mesta, vrátane 
možností rozvoja odvetvia CR.  

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 1.13; 1.14; 1.15; 3.38; 3.39).  
(2017) 

 

Opatrenie 1.2: Vytvorenie podmienok pre zvýšenie zamestnateľnosti  v meste. 
 
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava 
Partneri: RPIC, RRA, podniky na území mesta, ÚPSVaR 
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Výber aktivít a úloh pre roky 2015 - 2017: 
       

1.2.1 Etablovať nové prevádzky a využiť max. možnú kapacitu  Priemyselnej zóny (Zásady 

a regulatívy ÚP, 2008 – 1.14).   

Úloha (2015/2016): 

• Výstavba vjazdu do priemyselnej zóny ako predpokladu rozvoja priemyselnej zóny  

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 4.6).   
Z.: Odb. výstavby, ÚP, ŽP a PK MsÚ 
F:  cca 500 tis. EUR, nezaradené v programovom rozpočte 2015 – 2017 (ďalej len PR 2015-2017) 

 

RIÚS- Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 
Špecifický cieľ 1: Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom  

na rozvoj multimodálneho dopravného systému, str. 39. 
Aktivita: B.) rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy). 

 

Účelom rekonštrukcie a modernizácie ciest je zvýšenie úrovne dopravno-technického stavu 
existujúcich úsekov ciest a zlepšenie dopravného napojenia priemyselných parkov a zón, centier 
osídlenia a centier hospodárskeho významu na dopravnú infraštruktúru vyšších kategórií. 
Navrhovaná aktivita zahŕňa kompletnú aj komplexnú hĺbkovú rekonštrukciu vozovky, v úsekoch kde 
je to nevyhnutné, dôjde k úprave šírkových parametrov vozovky. Zlepšenie stavebno-technického 
stavu nevyhovujúcich mostných objektov alebo ich výmena bude v prípade samostatných mostných 
objektov oprávnená v prípade ich zaradenia do kategórie stavebného stavu zlý až havarijný. Podpora 
mostných objektov by mala vychádzať z plánov udržateľnej mobility, pričom by sa malo jednať buď o 
objekty lokalizované na cestnej sieti určenej na rekonštrukciu alebo by mali byť riešené úzke miesta 
na  komunikáciách určených pre VOD. Prostredníctvom predmetnej aktivity nie je možné  realizovať 
pravidelnú údržbu komunikácie. 
 
V rámci podpory ciest II. triedy budú vo vzťahu k investičnej stratégii OP oprávnené úseky, ktoré sú 
výsledkom miestneho/regionálneho plánu udržateľnej mobility, a ktoré spĺňajú nasledovné kritériá: 
a) úseky ciest II. triedy preberajú funkcie napojenia na cesty I. triedy a na infraštruktúru TEN-T52 a 
zabezpečujú prístup k základným sociálnym službám; 
b) cesta II. triedy je dôležitou spojnicou pre miestnu/národnú verejnú osobnú dopravu alebo 
zabezpečuje prístup k verejnej osobnej doprave; 
c) cesty II. triedy prepájajú centrá osídlenia zadefinované v KURS 2001 v znení KURS 
2011 a zabezpečujú dopravné napojenia priemyselných parkov, priemyselných zón a centier 
hospodárskeho významu53; 
d) úseky ciest II. triedy zabezpečujú dopravné napojenie prekladísk intermodálnej dopravy na 
dopravnú infraštruktúru siete TEN-T; 
e) cestná sieť vyššej kategórie úplne absentuje na okresnej úrovni - jedná sa o vybrané oblasti 
južných okresov západného, stredného a východného Slovenska a tiež okresy severovýchodného 
Slovenska. 
Vzhľadom k tomu, že cesty III. triedy predstavujú komunikácie prevažne miestneho významu, 
podpora bude realizovaná vo výnimočných prípadoch. Tieto prepojenia musia byť tiež výsledkom 
miestneho/regionálneho plánu udržateľnej mobility pri rešpektovaní nasledujúcich kritérií: 
a) prepojenie ciest III. triedy na cestnú infraštruktúru TEN-T je zabezpečené priamym dopravným 
napojením; 
b) úseky ciest III. triedy zabezpečujú priame dopravné napojenie priemyselných parkov a prekladísk 
intermodálnej dopravy na dopravnú infraštruktúru siete TEN-T; 
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c) cesty III. triedy prepájajú cesty II. triedy napojené na cestnú infraštruktúru TEN-T, pričom ich 
modernizáciou je prípadne možné cestu preklasifikovať na cestnú komunikáciu vyššej kategórie a 
vytvoriť tak funkčný celok; 
d) na cestách III. triedy sú identifikované prvky a závady významne a preukázateľne vplývajúce na 
bezpečnosť cestnej premávky identifikované počas bezpečnostného auditu alebo inšpekcie; 
e) obyvatelia miest a obcí sú zaťažovaní nadmernou cestnou dopravou a nevyhovujúcim stavom 
životného prostredia (zvýšená úroveň znečisťujúcich látok v ovzduší, vysoká intenzita hluku) 
presahujúce limity definované na národnej a Európskej úrovni. 

 

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“. 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 1.9).   
(2017 - 2020) 

 

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. 

(2016 - 2020) 
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3 Program 2: Cestovný ruch a kultúra 
 

CIEĽ 2: Zvýšiť počet návštevníkov mesta a zvýšiť počet prenocovaní v meste 

Rožňava. 
 

Opatrenie 2.1: Dobudovanie kapacít mesta Rožňava ako jedného z kľúčových aktérov 
rozvoja  kultúry a cestovného ruchu regiónu Gemer a profesionalizácia ponúkaných 
služieb. 
 
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava (aj s podporou externých finančných zdrojov) 
Partneri: subjekty pôsobiace v kultúre a cestovnom ruchu v kraji (KOCR KK,) meste Rožňava a v 
regióne Gemer (TIK, RRA, cestovné agentúry, ubytovacie zariadenia, reštauračné zariadenia, múzeá, 
Správy NP, ...), vzdelávacie inštitúcie. 
 
Výber aktivít a úloh pre roky 2015 - 2017: 
 

2.1.1 Vytvoriť organizáciu destinačného manažmentu pre posilnenie odborných kapacít 
a koordináciu činností v oblasti rozvoja kultúry a CR v regióne s aktívnou účasťou 
Mesta Rožňava. 

(2015/2016) 
Z.:  primátor mesta  
SZ.: odd. výstavby, ÚP, ŽP a PK MsÚ, Krajská organizácia CR Košického kraja (KOCR KK) 
F: 1000 EUR ročne, nezahrnuté v programovom   rozpočte mesta 2015 - 2017 

 

2.1.2 Personálne  a odborne dobudovať organizačnú štruktúru MsÚ Rožňava v oblasti CR  a 
kultúry. 

Úlohy (2016/2017): 

• Zriadiť samostatnú organizačnú jednotku MsÚ s agendou rozvoja CR a kultúry s obsadením 
min. jedného pracovníka na plný úväzok.          

Z.: primátor mesta  
SZ.: prednosta MsÚ            
F: 1000 EUR/mesačne, nezahrnuté v PR 2015-2017      

 

2.1.3 Pripraviť a realizovať projekty so zameraním na rozvoj CR v regióne aj v cezhraničnej 
spolupráci s Maďarskom. 

Z.: nový odbor CR a kultúry MsÚ  
SZ.: TIK            
F: podľa finančných možností výziev na podávanie   projektov 
 

2.1.4 Realizovať spoločné vzdelávacie projekty mesto – vzdelávacie inštitúcie -
zainteresované subjekty CR (spolupráca, vzdelávacie programy, praktického 
vyučovanie, tréningy zručností a pod.). 

Z.: nový odbor CR a kultúry MsÚ  
SZ.: TIK            
F: podľa finančných možností výziev na podávanie   projektov 

 

2.1.5 Realizovať objektívny prieskum návštevnosti mesta Rožňava. 

Z.: nový odbor CR a kultúry MsÚ  
SZ.: TIK 
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F: nie je zahrnuté v PR 2015 – 2017 

 

2.1.6 Zrealizovať prieskum kvality ubytovacích a stravovacích služieb, minimálne prieskum 
spokojnosti návštevníkov týchto zariadení. 

Z.: nový odbor CR a kultúry MsÚ  
SZ.: TIK            
F: nie je zahrnuté v PR 2015 – 2017  

 

2.1.7 Spracovať  a realizovať stratégiu kultúrnej a kreatívnej ekonomiky v odvetviach 
vizuálne umenie, kultúrne a prírodné dedičstvo, tradičné remeslá. 

Z.: nový odbor CR a kultúry MsÚ  
SZ.: TIK            
F: nie je zahrnuté v PR 2015 – 2017 
 

Opatrenie 2.2: Obnova historických a kultúrnych pamiatok  a dobudovanie infraštruktúry 
CR a kultúry   
 
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava (aj s podporou externých finančných zdrojov), vlastníci 
pamiatkových a historických objektov 
Partneri: subjekty pôsobiace v kultúre a v cestovnom ruchu v meste Rožňava a v regióne Gemer 
(kultúrne inštitúcie, KSK, TIK, RRA, cestovné agentúry, ubytovacie zariadenia, reštauračné zariadenia, 
Správy NP, príslušné ministerstvá) 
 
Výber aktivít a úloh pre roky 2015 - 2017: 
 

2.2.1 Dokončiť rekonštrukciu a zatraktívniť námestie (prvky drobnej architektúry, kvetena - 
Rozárium, mobiliár, osadiť stojany na bicykle v centre mesta sochy a pod.). 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 1.6).   
(2017 – 2020) 
 

RIÚS- Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 
Špecifický cieľ 1.2.2: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy 

(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, str. 49. 

Aktivita: A.) rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú 
dopravu: 
 
- cyklistické komunikácie - obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií, 
budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách 
a komunikáciách medzi sídlami, 
- doplnková cyklistická infraštruktúra (chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie 
stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne bicyklov, hygienické zariadenia apod.); 
- budovanie prvkov upokojovania dopravy (pešie zóny, shared space69, vylúčenie dopravy z ulíc 
okrem mestskej hromadnej dopravy a cyklistov apod.); 
- zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky - 
odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní, apod.; 
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2.2.2 Vybudovať amfiteáter a vybaviť nádvorie Mestskej radnice ako priestor pre 
organizovanie podujatí, udalostí (kultúra, spoločenské aktivity).   

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 1.6).   
(2017 – 2020) 
 

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

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 3.16; 3.17).   
(2017 – 2020) 
 

2.2.4 Vybudovať (riešiť hľadisko) na Zimnom štadióne pre kultúrne podujatia (koncerty) v 
lete (v prípade rekonštrukcie ZŠ). 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 1.11). 
(2017 – 2020) 
 

2.2.5 Vybudovať kemping v priestore športového areálu na letnom kúpalisku. 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 1.11).   
(2017 – 2020) 
 

2.2.6 Posilniť verejnú dopravu medzi mestom a inými atraktivitami v regióne najmä cez letnú 
sezónu a cez víkendy (viac spojov). 

(2017 – 2020) 

 
Opatrenie 2.3: Tvorba novej ponuky  a služieb v  CR a ich propagácia 
 
Realizátori opatrenia: Mesto Rožňava (s podporou externých finančných zdrojov); Organizácia 
destinačného manažmentu, iné odborné inštitúcie (napr. RRA, neziskové organizácie); Krajská 
organizácia CR Košický kraj 
Partneri: subjekty pôsobiace v  cestovnom ruchu v meste Rožňava a v regióne Gemer 
 
Výber aktivít a úloh pre roky 2015 - 2017: 
 

2.3.1 Vybudovať rekreačnú zónu „Lúč Patak“ v Rožňavskej doline. 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 3.43).   
(2017 – 2020) 

 

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). 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 5.8).   
(2017 – 2020) 
 

2.3.3 Vybudovať  turistický náučný chodník okolo Rožňavy. 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 3.42; 4.8; 4.9 + doplniť ako nový podnet do ÚP).   
(2017 – 2020) 
 

2.3.4 Rekonštruovať Kalváriu ako pútnické miesto. 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 4.9).   
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(2017 – 2020) 
 

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

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 3.42; 4.8; 4.9 + doplniť ako nový podnet do ÚP).   
(2017 – 2020) 
 
 

RIÚS- Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 
Špecifický cieľ 1.2.2: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy 

(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, str. 49. 

Aktivita: A.) rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú 
dopravu: 
 
- cyklistické komunikácie - obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií, 
budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách 
a komunikáciách medzi sídlami, 
- doplnková cyklistická infraštruktúra (chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie 
stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne bicyklov, hygienické zariadenia apod.); 
- budovanie prvkov upokojovania dopravy (pešie zóny, shared space69, vylúčenie dopravy z ulíc 
okrem mestskej hromadnej dopravy a cyklistov apod.); 
- zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky - 
odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní, apod.; 
 

2.3.6 Obnoviť strelnicu. 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 3.41).   
(2017 – 2020) 
 

2.3.7 Sprístupniť pamiatky pre návštevníka mesta pre organizované skupiny. 

(2016) 
Z.: nové oddelenie/referát CR a kultúry MsÚ  
SZ.: TIK, organizácia destinančného manažmentu            
F: nie je zahrnuté v PR 2015 – 2017 
 

2.3.8 Vytvoriť kultúrnu, športovú, spoločenskú ponuku pre  návštevníkov mesta po 16 hod. 
najmä v centre mesta s cieľom jeho oživenia. 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 1.8; 1.11;1.12)   
(2016) 
Z.: nové oddelenie/referát CR a kultúry MsÚ  
SZ.: TIK, organizácia  destinančného manažmentu, odbor školstva, odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK        
F: nie je zahrnuté v PR 2015 – 2017 
 

2.3.9 Založiť v meste tradíciu ojedinelého a atraktívneho festivalu (festival ruží, festival 
gemerských gastronomických špecialít .....). 

(2016) 
Z.: nové oddelenie/referát CR a kultúry MsÚ 
SZ.: organizácia  destinančného manažmentu, odbor školstva, odb. výstavby, ÚP, ŽP a PK  
F: nie je zahrnuté v PR 2015 – 2017 
 

2.3.10 Založiť tradíciu tradičného Gemerského jarmoku. 

(2016) 
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Z.: nové oddelenie/referát CR a kultúry MsÚ 
SZ.: organizácia  destinančného manažmentu, odbor školstva, odb. výstavby, ÚP, ŽP a PK  
F: nie je zahrnuté v PR 2015 – 2017 
 

2.3.11 Vytvoriť zimný produkt v spolupráci s lyžiarskymi strediskami v okolí. 

(2016) 
Z.: nové oddelenie/referát CR a kultúry MsÚ 
SZ.: organizácia  destinačného manažmentu, odbor školstva, odb. výstavby, ÚP, ŽP a PK, TIK  
F: nie je zahrnuté v PR 2015 – 2017 
 

2.3.12 Pripraviť a vydať sériu marketingových a propagačných nástrojov a materiálov mesta. 

Úlohy (2016/2017): 

• Príprava a tlač nových a atraktívnych propagačných materiálov o meste Rožňava a okolí. 

• Tvorba kalendára podujatí, aktivít, kultúrnych, spoločenských a športových udalostí. 

• Rekonštrukcia webstránky mesta, posilnenie viacjazyčnosti. 

• Vytvorenie makety Slovenského krasu na vybranom vhodnom mieste v Rožňave  s názvom „ 
„Rožňava-vstupná brána  do Slovenského krasu“ (maketa znázorňujúca pamiatky, turistické 
chodníky, cyklotrasy, označenie prírodných zaujímavostí a pod.) 

Z.: nové oddelenie/referát CR a kultúry MsÚ  
SZ.: organizácia  destinančného manažmentu, odbor školstva, odb. výstavby, ÚP, ŽP a PK, TIK  
F:  nie je zahrnuté v PR 2015 – 2017 
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4 Program 3: Doprava a dopravná infraštruktúra 
 

CIEĽ 3: Zlepšiť podmienky dopravy a dobudovať dopravnú infraštruktúru v 

meste. 
 

Opatrenie 3.1: Zvýšenie počtu parkovacích miest na sídliskách 
 
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava 
 
Výber aktivít a úloh pre roky 2015 - 2017: 
 

3.1.1 Vybudovať parkovacie miesta na sídlisku JUH podľa pripravenej štúdie. 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 4.7)   
Úlohy (2015 - 2017): 

• Vytypovanie lokalít na základe spracovanej štúdie  

• Verejné obstarávanie na dodávateľa  

• Výstavba parkovísk 

Z.: odb. výstavby, ÚP, ŽP a PK MsÚ 
F: 100 tis. EUR 

 

3.1.2 Vybudovať parkoviská na ďalších sídliskách v meste podľa vykonaného pasportu 
potreby/možností a spracovaných štúdií (sídl. P. J. Šafárika, sídl. Vargovo pole, ul. 
Komenského a ul. Čučmianska). 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 4.7)   
Úlohy (2015 - 2017): 

• Vypracovanie štúdie a PD  

• Verejné obstarávanie na dodávateľa  

• Výstavba parkovísk 

Z.: odb. výstavby, ÚP, ŽP a PK MsÚ 
F: 60 tis. EUR 

 

Opatrenie 3.2: Dobudovanie a skvalitnenie stavebno-technického stavu miestnych 
komunikácií, dopravného vybavenia 
 
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava 
 
Výber aktivít a úloh pre roky 2015 - 2017: 
 

3.2.1 Vypracovať pasport stavu a dopravnej vybavenosti miestnych  komunikácií, vypracovať 
plán rekonštrukcií a zakomponovať ho (konkrétne projekty) do akčných plánov rozvoja 
mesta ako súčasti PRM. 

Úlohy (2015 - 2017): 

• Verejné obstarávanie na dodávateľa  

• Spracovanie pasportu a jeho zakomponovanie do PRM mesta a AP na roky 2016 - 2020 

Z.: odb. výstavby, ÚP, ŽP a PK MsÚ, 
SZ: Technické služby mesta 
F: 15 tis. EUR (2015) 
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RIÚS- Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 
Špecifický cieľ 1.2.1: Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej 

dopravy, str.47. 

Aktivita: A.) spracovanie komplexných strategických dokumentov pre oblasť dopravy 
vrátane nemotorovej dopravy: 
- spracovanie, resp. aktualizácia strategických dokumentov a územnoplánovacích podkladov 

(plány mobility57, generely dopravy, plány dopravnej obsluhy); 
 

3.2.2 Vybudovať okružnú križovatku medzi cestou I/67 a uličným ťahom Šafárikova a 
Gemerská ul. 

Poznámka: Stavba križovatky je t. č. v realizácii s predpokladaným obdobím ukončenia 11/2015. 
 

3.2.3 Vybudovať príjazdovú cestu k Priemyselnej zóne. 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 4.6)   
Úlohy (2016 - 2017): 

• Príprava investície (2016) 

• Výstavba príjazdovej cesty (2016 - 2017) 

Z.: odd. výstavby, ÚP, ŽP a PK MsÚ 
F: cca 500 tis. EUR, nezahrnuté v PR 2015 – 2017 
 
 

3.2.4 Vybudovať prepojovaciu komunikáciu Alej Jána Pavla II  s miestnou komunikáciou na 
ul. Košická ako podmienky pre rozvoj bývania. 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 4.5)   
Úlohy (2016- 2018): 

• Príprava investície (2016) 

• Výstavba komunikácie (2016 - 2018) 

Z.: odd. výstavby, ÚP, ŽP a PK MsÚ 
F: cca 500 tis. EUR, nezahrnuté v PR 2015 – 2017 

 

RIÚS- Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 
Špecifický cieľ 1: Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom  

na rozvoj multimodálneho dopravného systému, str. 39. 
Aktivita: C.) výstavba nových úsekov ciest II. triedy (výnimočne ciest III. triedy). 

 
Výstavba nových úsekov ciest bude oprávnená v preukázateľne odôvodnených prípadoch 
z dôvodu zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia a za účelom odstránenia 
identifikovaných systémových nedostatkov v cestnej sieti s ohľadom na environmentálny a 
bezpečnostný aspekt (napr. znečistenie ovzdušia, hluk). 
 
V rámci podpory ciest II. triedy budú vo vzťahu k investičnej stratégii OP oprávnené úseky, ktoré sú 
výsledkom miestneho/regionálneho plánu udržateľnej mobility, a ktoré spĺňajú nasledovné kritériá: 
a) úseky ciest II. triedy preberajú funkcie napojenia na cesty I. triedy a na infraštruktúru TEN-T52 a 
zabezpečujú prístup k základným sociálnym službám; 
b) cesta II. triedy je dôležitou spojnicou pre miestnu/národnú verejnú osobnú dopravu alebo 
zabezpečuje prístup k verejnej osobnej doprave; 
c) cesty II. triedy prepájajú centrá osídlenia zadefinované v KURS 2001 v znení KURS 
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2011 a zabezpečujú dopravné napojenia priemyselných parkov, priemyselných zón a centier 
hospodárskeho významu53; 
d) úseky ciest II. triedy zabezpečujú dopravné napojenie prekladísk intermodálnej dopravy na 
dopravnú infraštruktúru siete TEN-T; 
e) cestná sieť vyššej kategórie úplne absentuje na okresnej úrovni - jedná sa o vybrané oblasti 
južných okresov západného, stredného a východného Slovenska a tiež okresy severovýchodného 
Slovenska. 
Vzhľadom k tomu, že cesty III. triedy predstavujú komunikácie prevažne miestneho významu54, 
podpora bude realizovaná vo výnimočných prípadoch. Tieto prepojenia musia byť tiež výsledkom 
miestneho/regionálneho plánu udržateľnej mobility pri rešpektovaní nasledujúcich kritérií: 
a) prepojenie ciest III. triedy na cestnú infraštruktúru TEN-T je zabezpečené priamym dopravným 
napojením; 
b) úseky ciest III. triedy zabezpečujú priame dopravné napojenie priemyselných parkov a prekladísk 
intermodálnej dopravy na dopravnú infraštruktúru siete 
TEN-T; 
 
c) cesty III. triedy prepájajú cesty II. triedy napojené na cestnú infraštruktúru TEN-T, pričom ich 
modernizáciou je prípadne možné cestu preklasifikovať na cestnú komunikáciu vyššej kategórie a 
vytvoriť tak funkčný celok; 
d) na cestách III. triedy sú identifikované prvky a závady významne a preukázateľne vplývajúce na 
bezpečnosť cestnej premávky identifikované počas bezpečnostného auditu alebo inšpekcie; 
e) obyvatelia miest a obcí sú zaťažovaní nadmernou cestnou dopravou a nevyhovujúcim stavom 
životného prostredia (zvýšená úroveň znečisťujúcich látok v ovzduší, vysoká intenzita hluku) 
presahujúce limity definované na národnej a Európskej úrovni. 
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5 Program 4: Životné prostredie a estetizácia mesta 
 

CIEĽ 4: Zlepšiť stav životného a prírodného prostredia v meste Rožňava 
 

Opatrenie 4.1: Zlepšenie stavu  a zatraktívnenie verejnej zelene na území mesta 
 
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava (s podporou externých finančných zdrojov) 
Partneri: Majitelia pozemkov a areálov na území mesta, Správa NP Slovenský kras 
 
Výber aktivít a úloh pre roky 2015 – 2017: 
 

4.1.1 Spracovať generel/plán tvorby zelene pre mesto Rožňava ako nadstavby zavádzaného 
programu GIS a zaviesť ho v praxi. 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 5.8; 5.14 a 5.15 – príslušné časti).   
Z.: Odb. výstavby, ÚP, ŽP a PK MsÚ, 
F: 15 tis. EUR (2015); celková cena aktivity je 30 tis. EUR 
 

4.1.2 Revitalizovať parky v Rožňave (viď. aj Aktivita 2.3.2) na základe zhodnotenia stavu 
verejnej zelene aj ako oddychové miesta pre obyvateľov a návštevníkov s ihriskami a 
voľnočasovými aktivitami (Veľký park premenovať na názov „Alej Dr. Antona Kissa“, 
zakladateľa...). 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 5.8; 5.14 a 5.15 – príslušné časti).   
Z.: Odb. výstavby, ÚP, ŽP a PK MsÚ 
F: 8 tis. EUR (2015- 2017) 
 

4.1.3 Navrhnúť a zrealizovať atraktívne prvky zelene, kveteny a prvkov drobnej architektúry 
najmä v centre mesta vo väzbe na posilnenie  rozvoja CR (napr. príprava a realizácia 
programu: Rožňava mesto ruží/Rožňava mesto kvetov).   

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 5.8; 5.14 a 5.15 – príslušné časti; 6.3).   

Z.:  Technické služby mesta 
SZ: Odb. výstavby, ÚP, ŽP a PK MsÚ, 
F: 5 tis. EUR ročne (2015- 2017 spolu 15 tis. EUR) 
 

 

RIÚS- Prioritná os č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie 
Špecifický cieľ 4.3.1: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských 

oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou 

urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov 

znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, str. 111,112. 

Aktivita:  
Špecifický cieľ č. 4.3.1 sa dosiahne realizáciou nasledovných aktivít: 
- opatrenia pre zníženie hluku v urbanizovanom prostredí: akčné protihlukové plány nad rámec 
legislatívy EÚ, podrobné hlukové mapy pre zaťažené obytné územia, protihlukové steny a bariéry, 
protihluková výsadba, protihlukové izolácie na zdroji hluku, resp. vibrácií; 
- opatrenia pre zníženie znečistenia ovzdušia: príprava koncepčných dokumentov za účelom návrhu 
realizácie systémových opatrení na znižovanie znečistenia ovzdušia (napr. dokumentácia pre 
vymedzenie nízkoemisných zón v mestách a pod.); 
- prirodzené krajinné prvky ako napr. malé vodné toky, ostrovčeky lesa, živé ploty, ktoré môžu slúžiť 
ako ekokoridory, alebo nášľapné kamene pre voľne žijúce organizmy; 
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- mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelené parky, zelené steny a 
zelené strechy, ktoré biodiverzite poskytujú prostredie a ekosystémom umožňujú fungovanie a 
poskytovanie služieb prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí; 
- aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry: zelené koridory pozdĺž cyklotrás, tzv. greenways (aleje, 
živé ploty, remízky) v súvislosti s podporou biodiverzity, ktoré nielen spájajú mesto s jeho zázemím, 
ale aj umožňujú pohodlnú a príjemnú prepravu v rámci sídla, zelené steny na protihlukových stenách, 
vegetačné stredové pásy; 
- zazelenanie miest (výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú zástavbu od 
priemyselných stavieb, komerčných areálov alebo frekventovaných dopravných koridorov); 
- v regiónoch so zvyšujúcim sa úhrnom zrážok a obdobiami dažďa zavedenie osobitných zberných 
systémov na odpadovú a dažďovú vodu – zachytávať dažďové vody formou zaústenia strešných a 
terasových zvodov do povrchového odtokového systému na zber dažďovej vody a odvádzať 
zachytenú vodu do vsaku a zberných jazierok, dažďových záhrad, zriaďovanie vegetačných striech; 
- multifunkčné zóny, kde sa preferuje využívanie krajiny, ktoré pomáha zachovať alebo obnoviť 
zdravé ekosystémy s vysokou biodiverzitou, pred inými nezlučiteľnými aktivitami; 
- budovanie dažďových nádrží a predčisťovanie dažďových vôd (veľké parkoviská či iné dopravné, 
priemyselné a obchodné areály), ochladzovacie koridory v urbanizovanom prostredí; 
- regenerácia vnútro blokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. 
 
Pre efektívne dosiahnutie čo najväčšieho príspevku operácií/projektov k naplneniu špecifického cieľa 
4.3.1 a dosiahnutie stanovených výsledkov navrhované operácie/projekty 
rešpektujú nasledovné princípy: 
 
· projekty výsadby a regenerácie izolačnej zelene na iných miestach ako pre tento účel vymedzených 
v platnej územnoplánovacej dokumentácii (v platnom územnom pláne) nie sú oprávnené, 
· podporené stavebné objekty (verejne prístupné priestory a verejne prístupné budovy) musia byť 
plne bezbariérové v súlade s princípmi univerzálneho navrhovania – projekt spĺňa požiadavky v 
súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z., 
· uprednostňované budú cost-benefit efektívne projekty s dopadom na vyšší počet obyvateľov 
(sídliská a pod.), 
· projekt zohľadňuje výber správnej vegetácie ako i problém nakladania s dažďovými vodami a 
zároveň mať merateľné dopady na zníženie hlukového a prachového zaťaženia obyvateľstva. 
 

4.1.4 Novelizovať VZN o ochrane, starostlivosti a tvorbe zelene na území mesta. 

(2017) 
 

4.1.5 Zlikvidovať invázne druhy rastlín v meste a zaviesť systém pravidelných likvidácii 
ruderálnych, najmä inváznych druhov rastlín. 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 5.8; 5.14- príslušné časti).   
Z.:  Odb. výstavby, ÚP, ŽP a PK MsÚ,  
SZ: Technické služby mesta 
F: 2 tis. EUR ročne (2015- 2017 spolu 6 tis. EUR) 

 

Opatrenie 4.2: Dobudovanie  „environmentálnej“ infraštruktúry  v meste. 
 
Realizátor opatrenia: Vodohospodársky podnik, nástupné banské podniky 
Partneri: Mesto Rožňava, MŽP SR 
 
Výber aktivít a úloh pre roky 2015 - 2017: 
 

4.2.1 Vybudovať vodojem na sídl. P.J. Šafárika, lokalita „Podrákoš“. 
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(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 4.32).   
(2017 - 2020) 

 

4.2.2 Odviesť banské vody (lokalita Nadabula). 

Úlohy (2016- 2018): 

• Príprava investície (2016) 

• Realizácia investície  (2017 - 2019) 

Z.: odd. výstavby, ÚP, ŽP a PK MsÚ 
F: v súlade s PD, externé zdroje 

 

4.2.3 Rekonštruovať ČOV. 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 4.16; 4.17; 6.11).   
(2017 - 2020) 

 

4.2.4 Rekonštruovať kanalizačný systém z jednotnej stokovej sústavy na kombinovanú.   

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 4.16; 4.17; 4.24 - 4.28).   
(2017 - 2020) 

 

4.2.5 Postupne rekonštruovať rozvody pitnej vody. 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 4.15; 4.18; 4.19; 4.21 – 4.23; 4.32 – 4.37).   
(2017 - 2020) 

 

RIÚS- Prioritná os č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie 
Špecifický cieľ 4.2.1: Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou 

a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na 

životné prostredie, str. 106. 

Aktivita:  
Špecifický cieľ č. 4.2.1 sa dosiahne realizáciou nasledovných aktivít: 
 - rekonštrukcia prívodov vody, vodovodných sietí, objektov a zariadení verejného vodovodu v 
obciach okrem prípadov intenzifikácie a modernizácie úpravní povrchových vôd pre veľkokapacitné 
zdroje, ktoré sú predmetom podpory v rámci OP KŽP, 
 
 
Pre efektívne dosiahnutie čo najväčšieho príspevku operácií/projektov k naplneniu špecifického cieľa 
č. 4.2.1 a dosiahnutie stanovených výsledkov navrhované operácie/projekty rešpektujú nasledovné 
princípy: 
- projekty budú podporované v súlade s Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií 
pre územie SR a príslušnými krajskými plánmi rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií, 
- projekty budú podporované podľa počtu obyvateľov v obci, a to v poradí od obcí najvyšším počtom 
obyvateľov po najnižší, 
- realizáciou projektu musí dôjsť k zlepšeniu čistenia komunálnych odpadových vôd a/ alebo zvýšeniu 
napojenia nových producentov odpadových vôd na verejnú kanalizáciu a/alebo zvýšeniu počtu 
obyvateľov s odvádzaním odpadových vôd verejnou kanalizáciou na požadovanej technickej úrovni, 
- uprednostnené budú projekty na rekonštrukciu existujúcich vodárenských zdrojov pred budovaním 
nových vodárenských zdrojov; 
- podpora projektov budovania nových vodárenských zdrojov podzemných vôd bude oprávnená iba 
za podmienky, že budú realizované v útvaroch podzemných vôd v aspoň dobrom stave; 
- podpora projektov budovania nových vodárenských zdrojov z podzemných vôd bude oprávnená iba 
za podmienky, že nový vodárenský zdroj nebude mať negatívny dopad na kvantitatívny stav útvaru 
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podzemnej vody a bude zabezpečené jeho využitie na zásobovanie obyvateľstva obce pitnou vodou z 
verejného vodovodu; 
- podmienkou oprávnenosti projektu vybudovania nového vodárenského zdroja bude preukázanie 
deficitu množstva vody alebo potreby odstránenia zdravotného rizika vyplývajúceho z nedostatočnej 
kvality vody z individuálnych zdrojov; 
- projekty na budovanie nových vodárenských zdrojov budú podporené iba v prípade, ak nie je 
technicky a/alebo ekonomicky efektívne zásobovať obyvateľov obce pitnou vodou z existujúcich 
vodárenských sústav v ich preukázanom bilančnom dosahu. 
 

4.2.6 Realizovať protipovodňové opatrenia na ochranu sídl. JUH pred prívalovými  
dažďovými vodami. 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 4.29; 4.30; 4.41; 4.42; 6.8; 6.9).   
Úlohy (2016- 2018): 

• Príprava investície (2016) 

• Realizácia investície  (2017 - 2019) 

Z.: odd. výstavby, ÚP, ŽP a PK MsÚ 
F: v súlade s PD; externé zdroje 

 
Opatrenie 4.3: Zvýšenie čistoty územia mesta  a dlhodobé zabezpečenie funkčnosti 
systému odpadového hospodárstva v meste. 
 
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava 
Partneri: Brantner Gemer s. r. o, dodávatelia služby, RÚVZ, neziskový sektor, školy. 
 
Výber aktivít a úloh pre roky 2015 - 2017: 
 

4.3.1 Vyriešiť skládkovanie komunálnych odpadov po roku 2020 a prehodnotiť 
výhodnosť/nevýhodnosť dlhodobej zmluvy s firmou Brantner Gemer s.r.o na 
zneškodňovanie odpadov. 

(2020) 

 

4.3.2 Zastrešiť stojiská pre zberné nádoby na komunálny odpad. 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 6.19) 
Z.: Odb. výstavby, ÚP, ŽP a PK MsÚ 
F: pre roky 2016 – 2017 vo výške spolu 10 tis.    EUR, nie je zahrnuté v PR 2015 – 2017 

4.3.3 Vyriešiť zneškodňovanie BRKO. 

Poznámka: povinnosť firmy Brantner Gemer s.r.o; Mesto Rožňava – partner 

 

4.3.4 Likvidovať psie exkrementy z verejných priestranstiev ( využiť vysávač psích 
exkrementov, osadiť na verejných priestranstvách viac košov pre psie exkrementy, 
sprísniť kontrolu, viac informovať, propagovať...). 

Z.: Odb. výstavby, ÚP, ŽP a PK MsÚ 
F: pre roky 2016 – 2017 vo výške spolu 20 tis.    EUR, nie je zahrnuté v PR 2015 - 2017  

 

4.3.5 Deratizovať pravidelne / podľa potreby obydlia s výskytom hlodavcov. 

Úlohy: 

• Celoplošná deratizácia územia mesta (2015) 

• Realizácia projektu zameraného na čistotu územia mesta (15 % spolufinancovanie Mestom 
Rožňava, 2015) 
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Z.: Odb. výstavby, ÚP, ŽP a PK MsÚ 
F:  11 tis. EUR 

 

  



22 
 

6 Program 5: Bývanie 
 

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. 
                  

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 
 
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava (s podporou externých finančných zdrojov), iní investori 
Partneri: obyvatelia, vlastníci bytov a domov, developeri 
 
Poznámka: všetky nižšie navrhované aktivity naplánovať do realizácie po roku 2017  s prípravou 
dokumentácie pre možnosť čerpania externých zdrojov na realizáciu aktivít. 
 

5.1.1 Spracovať potrebnú územno-plánovaciu dokumentáciu pre rozvoj bývania v meste. 

 

5.1.2 Pripraviť projektovú dokumentáciu s vybavením príslušných stavebných povolení a 
získať externé zdroje pre realizáciu projektov rozvoja bývania. 

 

5.1.3 Vybudovať potrebnú technickú a dopravnú infraštruktúru pre výstavbu bytových 
domov v súlade s ÚP mesta. 

 

5.1.4 Iniciovať spoluprácu mesta s developermi pre výstavbu domov/bytov v súlade s ÚP 
mesta. 

 

5.1.5 Dokončiť úpravu okolia, prvky zelene a ihrisko okolo bytoviek Družba I – VII. 

 

Opatrenie 5.2: Zlepšenie podmienok života  a bývania  v rómskych lokalitách 
 
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava  
Partneri: obyvatelia, vlastníci bytov a domov 
 
Poznámka: všetky nižšie navrhované aktivity naplánovať do realizácie po roku 2017  s prípravou 
dokumentácie pre možnosť čerpania externých zdrojov na realizáciu aktivít. 
 

5.2.1 Likvidovať alebo legalizovať čierne stavby a zamedziť možnosti ich ďalšieho budovania. 

 

5.2.2 Pripraviť a realizovať možnosti kontajnerového bývania v rómskych lokalitách. 

 

5.2.3 Realizovať čistenia a deratizáciu obydlí v spolupráci so samotnými obyvateľmi (viď. tiež 
aktivita 4.3.5). 

 

5.2.4 Zabezpečiť zdroj pitnej vody v rómskej lokalite.  
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7 Program 6: Sociálne služby  a zdravotná starostlivosť 
 

CIEĽ 6: Zlepšiť sociálnu situáciu obyvateľov mesta poskytovaním  dostupných 

a vysoko kvalitných sociálnych a zdravotných  služieb podľa dopytu 

obyvateľov mesta. 
 

Opatrenie 6.1: Koordinovanie systému budovania a poskytovania  sociálnych služieb pre 
všetky skupiny prijímateľov sociálnych služieb na území mesta. 
 

Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava (s podporou externých finančných zdrojov) 
Partneri: zariadenia sociálnych služieb, organizácie a inštitúcie pôsobiace v sociálnej oblasti v meste 
Rožňava, školy, ÚPSVaR, KSK 
 
Výber aktivít a úloh pre roky 2015 - 2017: 
 

6.1.1 Aktualizovať Komunitný plán sociálnych služieb  v Rožňave v súlade s PRM na roky 
2015 – 2020. 

Z.:  Odb. sociálnych vecí a bytovej politiky 
SZ.: poskytovatelia sociálnych, komunitných a verejnoprospešných služieb  
F: bez nároku na financie 

 

6.1.2 Vybudovať partnerskú platformu subjektov zainteresovaných na realizácii aktivít v 
oblasti sociálnych služieb na úrovni mesta za účelom cielenej spolupráce a sieťovania, 
ako pokračovanie procesu komunitného plánovania a realizácie  služieb. 

Z.: Odb. sociálnych vecí a bytovej politiky 
SZ.: poskytovatelia sociálnych, komunitných a verejnoprospešných služieb  
F: bez nároku na financie 
 

6.1.3 Vytvoriť a realizovať cielený spoločný program informovanosti obyvateľov mesta, 
regiónu i Slovenska o možnostiach využívania sociálnych služieb v Rožňave dostupnými 
prostriedkami (internet mesta a zariadení pôsobiacich v Rožňave, tlačené médiá, 
realizácia informačných stretnutí). 

Z.: Odb. sociálnych vecí a bytovej politiky 
SZ.: poskytovatelia sociálnych, komunitných a verejnoprospešných služieb  
F: 1000 EUR/ročne pre roky 2016 a 2017 

 

6.1.4 Vytvoriť a realizovať systém odborného poradenstva pre obyvateľov v právnej, 
ekonomickej a sociálnej oblasti v rámci vytvorenej partnerskej platformy (viď aktivita 
6.1.2). 

Z.: Odb. sociálnych vecí a bytovej politiky 
SZ.: Odbor právny, Centrum právnej pomoci a  poskytovatelia sociálnych, komunitných a 
verejnoprospešných služieb  

F: na základe spracovaného zámeru (2016, 2017) 
 

6.1.5 Zaviesť systém dobrovoľníctva v sociálnych službách v meste. 

Z.: Odb. sociálnych vecí a bytovej politiky 
SZ.: ÚPSVaR Rožňava a  poskytovatelia sociálnych, komunitných a verejnoprospešných služieb  
F: na základe spracovaného zámeru (2016,2017) 
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Opatrenie 6.2: Zlepšenie života zdravotne  postihnutým obyvateľom i návštevníkom 
mesta.    
 
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava (s podporou externých finančných zdrojov) 
Partneri: záujmové skupiny, subjekty pôsobiace v sociálnej oblasti 
 
Výber aktivít a úloh pre roky 2015 - 2017: 
 

6.2.1 Realizovať Program „Bezbariérové mesto Rožňava“ (spracovanie pasportu a plánu 
odstránenia bariér na území mesta a vo verejne dostupných budovách v meste v 
spolupráci so zainteresovanými organizáciami a subjektmi ako združenie zdravotne 
postihnutých, Únia nevidiacich a pod.). 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 3.8) 
(2017 - 2020) 

 

6.2.2 Realizovať navrhnuté bezbariérové riešenia vyplývajúce z aktivity 6.2.1. Návrhy z plánu 
odstránenia bariér zakomponovať do akčných plánov, iniciovať zabezpečenie 
bezbariérovosti aj v súkromných verejne dostupných objektoch, či v objektoch iných 
zriaďovateľov, ako Mesto Rožňava. 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 3.8) 
(2017 - 2020) 
 

6.2.3 Podporiť možnosti zamestnávania zdravotne postihnutých občanov (zriadenie 
chránených dielni)  v rámci Mesta, jeho príspevkových a rozpočtových organizácií  a v 
spolupráci s podnikateľským a neziskovým sektorom. 

(2016-2020) 

 

Opatrenie 6.3: Posilnenie a skvalitnenie poskytovania  terénnych sociálnych  služieb 
(terénna sociálna práca, komunitné činnosti, opatrovateľská služba). 
 
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava (aj s podporou externých finančných zdrojov), Verejní a 
neverejní poskytovatelia, Neziskový sektor, Podnikateľský sektor 
Partneri: záujmové skupiny, subjekty pôsobiace v sociálnej oblasti, neziskové organizácie, školy, 
polícia 
 
Výber aktivít a úloh pre roky 2015 - 2017: 
 

6.3.1 Zriadiť a vybaviť komunitné centrum v lokalitách so zvýšeným počtom 
neprispôsobivých obyvateľov s programom komunitných aktivít najmä pre rómske 
etnikum. 

Z.:  Odb. sociálnych vecí a bytovej politiky 
SZ.: ÚPSVaR Rožňava a  poskytovatelia sociálnych, komunitných a verejnoprospešných služieb  
F: 2015 – 25 tis. EUR; 2015 – 2017 spolu 150 tis. EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

 

RIÚS- Prioritná os č. 4: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejšímverejným službám  
Špecifický cieľ 2.1.1: Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia 

výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z 

inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch 

rokov veku na komunitnej úrovni, str. 62. 

Aktivita:  
Špecifický cieľ 2.1.1 sa dosiahne realizáciou nasledovných aktivít: 
- rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie 
priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s 
princípmi deinštitucionalizácie; 

 
 

Špecifický cieľ 2.1.1 
- projekt musí byť, v závislosti od oblasti, v súlade 
A.) so Stratégiou deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej 
starostlivosti v SR, 
B.) s Národným akčným plánom prechodu z inštitucionálnej na komunitnú 
starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 2012 – 2015, 
C.) s Koncepciou zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v detských domovoch 
na roky 2012 – 2015 s výhľadom do roku 2020 - Plán transformácie a 
deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti, 
D.) so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení, 
E.) so zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej 
kuratele v platnom znení, 
pričom súlad sa overuje a potvrdzuje stanoviskom vecne príslušného orgánu, 
- podpora zariadení sociálnych služieb a zariadení na výkon SPOaSK, ktoré sa majú transformovať a 
deinštitucionalizovať, bude podmienená transformačným plánom zariadenia, 
- oprávnené na podporu budú len tie projekty, ktorých výsledkom bude poskytovanie sociálnych 
služieb a výkon opatrení SPOaSK v zariadení na komunitnej úrovni, 
- výber lokality pre umiestnenie sociálnej služby sa riadi preferenciami prijímateľov sociálnych 
služieb, ktorí k nej majú nejaký vzťah alebo sa riadi potrebou kompletizovať sieť komunitných služieb 
v danej lokalite, 
- podporené objekty v sociálnych službách spojené s bývaním môžu mať maximálne kapacitu 6 miest 
v 1 bytovej jednotke a maximálne 2 bytové jednotky v 1 objekte, 
- podporené objekty v sociálnych službách zamerané na poskytovanie služieb starostlivosti 
o deti do 3 rokov veku môžu mať maximálne kapacitu 20 miest v jednom objekte, 
- podporené objekty v SPOaSK spojené s bývaním detí, ktoré sú umiestnené v detských domovoch na 
základe rozhodnutia súdu, môžu mať maximálne kapacitu 10 miest v 1 bytovej jednotke a maximálne 
1 bytová jednotka v 1 objekte (rodinnom dome, byte), 
- v priebehu transformácie a deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb s celoročným pobytom 
sa nesmú prijímať noví klienti do pôvodných existujúcich objektov zariadení tak, aby sa dopĺňala 
alebo navyšovala kapacita, 
- podporený objekt musí byť včlenený do bežnej zástavby obce a primerane vzdialený od 
iného objektu, v ktorom sa poskytuje sociálna služba a zabezpečuje výkon opatrení SPOaSK v 
zariadení, 
- ambulantné sociálne služby musia byť zabezpečované oddelene (personálne aj priestorovo) od 
bývania (platí iba pre sociálne služby), 
- v prípade investícií v pôvodných objektoch ambulantných služieb alebo opatrení, alebo zázemia 
terénnych služieb alebo opatrení sa musí preukázať, že tieto služby/opatrenia nebolo možné 
zabezpečiť vhodnejším spôsobom v bežnej komunite, 
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- projekt a nové komunitné služby musia spĺňa podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby 
určenej v zákone č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, Príloha č. 2. 

  

 

6.3.2 Vytvoriť podmienky pre flexibilnejšie poskytovanie opatrovateľských služieb. 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 3.2; 3.3; 3.7) 
(2016 – 2020) 
 

6.3.3 Trvale realizovať program a činnosti terénnych sociálnych pracovníkov v meste pre 
rôzne cieľové skupiny (bezdomovci, závislí, osoby v nepriaznivej sociálnej situácii). 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 3.4) 
Z.: Odb. sociálnych vecí a bytovej politiky 
SZ.: ÚPSVaR Rožňava a  poskytovatelia sociálnych, komunitných a verejnoprospešných služieb  
F: 2015 – 20 tis. EUR; 2015 – 2017 spolu 142 tis. EUR 

 

6.3.4 Zaviesť činnosť streetworkerov. 

(2016-2020) 

 

6.3.5 Zriadiť nocľaháreň v meste (nájsť vhodné priestory). 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 3.5) 
(2016 – 2020) 

 

6.3.6 Rozšíriť priestory útulku Diecéznou charitou. 

(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 3.5) 
(2016 – 2020) 
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8 Program 7: Školstvo  
 

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

pôsobnosti mesta Rožňava. 
 

Opatrenie 7.1.: Rekonštrukcia a modernizácia škôl, školských areálov a školských 
športovísk a modernizácia vybavenia škôl a školských zariadení. 
 
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava (s podporou externých finančných zdrojov) 
Partneri: Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava 
 
Výber aktivít a úloh pre roky 2015 - 2017: 
(Zásady a regulatívy ÚP, 2008 – 3.5 pre všetky uvedené aktivity) 

 

7.1.1 Rekonštruovať a modernizovať budovy a areály materských škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta podľa priorít definovaných mestom. 

Z.: Odb. školstva, kultúry, mládeže, športu 
SZ.: Vybrané školy  
F: 2015 – MŠ Vajanského; 485 tis EUR (komerčný úver) 
2015 – 2016 – MŠ Kyjevská; 24 tis. EUR 
2016 – 2017 – MŠ Štítnická; podľa úspešnosti   externých zdrojov 
 
 

RIÚS- Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 
Špecifický cieľ 2.2.1: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl, str. 77. 

Aktivita:  
Špecifický cieľ č. 2.2.1 sa dosiahne realizáciou nasledovných aktivít: 
- výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania; 
- rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, 
zmenou dispozície objektov; 
- stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby  materskej školy s 
prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ); 
- stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre 
deti – uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov 
inkluzívneho vzdelávania; 
- obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl; 
- zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl. 
 
 
Pre efektívne dosiahnutie čo najväčšieho príspevku operácií/projektov k naplneniu špecifického cieľa 
a dosiahnutie stanovených výsledkov navrhované operácie/projekty rešpektujú nasledovné princípy: 
Špecifický cieľ č. 2.2.1 
Projekt 
· podporuje integrovaný prístup ako komplementárnu podporu aktivít z IROP a OP ĽZ, prípadné iných 
OP, 
· podporuje inkluzíve vzdelávanie, 
· sa realizuje v škole a školskom zariadení, zaradených do siete škôl, školských zariadení v súlade so 
zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení, 
· je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení, 
· je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie, 
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· zahŕňa analýzu potrieb navýšenia kapacít materskej školy. 
 
 

7.1.2 Rekonštruovať a modernizovať budovy a areály základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta podľa priorít definovaných mestom. 

Z.: Odb. školstva, kultúry, mládeže, športu 
SZ.: Vybrané školy  
F: 2015 – ZŠ Vajanského; 500 tis EUR (EBRD) 
2015 – ZŠ Ulica Pionierov;  120 tis. EUR 
2015 – Spojená škola;  400 tis. EUR (koncesná zmluva) 
 

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). 

Z.: Odb. školstva, kultúry, mládeže, športu 
SZ.: Vybrané školy  
F: Externé zdroje, výška podľa úspešnosti projektov 
 

RIÚS- Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 
Špecifický cieľ 2.2.2: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, str. 78. 

Aktivita:  
Špecifický cieľ č. 2.2.2 sa dosiahne realizáciou nasledovných aktivít: 
- obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, vrátane slovenského 
jazyka pre osoby vyrastajúce v inom jazykovom prostredí, 
- obstaranie školských knižníc vrátane priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, 
- obstaranie prírodovedných učební, 
- obstaranie polytechnických učební, 
- obstaranie IKT učební, 
- stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební. 
 

 
Špecifický cieľ č. 2.2.2 
Projekt 
· sa realizuje v plnoorganizovaných ZŠ so všetkými ročníkmi 1. – 9., 
· podporuje integrovaný prístup ako komplementárnu podporu aktivít z IROP a OP ĽZ, 
prípadné iných OP, 
· cielene podporuje inkluzívne vzdelávanie, 
· podporuje celoživotné vzdelávanie v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní v 
platnom znení, 
· sa realizuje v škole, ktorá je zaradená do siete škôl a školských zariadení v súlade so 
zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení, 
· sa realizuje v škole, ktorá je v súlade so zásadami optimalizácie siete škôl a školských zariadení 
(pasportizácia), 
· je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)m v platnom znení, 
· je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania pre prvý a 
druhý stupeň základných škôl, 
· je v súlade so štandardami vypracovanými MŠVVŠ SR v národných projektoch79 
v rámci OP Vzdelávanie. 
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Opatrenie 7.2: Racionalizácia a optimalizácia siete škôl a školských zariadení v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava 
 
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava  
Partneri: Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava 
 
Výber aktivít a úloh pre roky 2015 - 2017: 
 

7.2.1 Začleniť MŠ E. Rótha s vyučovacím jazykom maďarským do Spojenej školy ako jej tretej 
zložky - súčasť Spojenej školy (2015); presťahovanie od 01.09.2016. 

 

7.2.2 Rozšíriť kapacitu MŠ Vajanského na 7 tried s cieľom optimalizácie siete MŠ (2015). 

7.2.3 Premiestniť ZUŠ z alokovaného pracoviska Štítnická ul. do priestorov ZUŠ so sídlom na 
ul. Akademika Hronca 9 (2016). 

 

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. 

Z: Odb. školstva, kultúry, mládeže, športu 
SZ: Vybrané školy 
 

Opatrenie 7.3: Zlepšenie podmienok pre realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu pre 
deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
 
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava (s podporou externých finančných zdrojov) 
Partneri: Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava, rodičia 
 
Výber aktivít a úloh pre roky 2015 - 2017: 
 

7.3.1 Zaviesť a vyhodnocovať štatistiku žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami od školského roku 2016. 

 

7.3.2 Zriadiť špeciálne triedy v ZŠ a MŠ podľa potrieb žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami.   

(2017-2018) 

 

7.3.3 Vytvoriť nové pracovné miesta špeciálnych profesií v školstve (špeciálny pedagóg, 
školský psychológ, sociálny pedagóg, asistenti) 

(2016-2018) 
Z: Odb. školstva, kultúry, mládeže, športu 
SZ: Vybrané školy 

 

Opatrenie 7.4: Zníženie sociálno-patologických javov v školách efektívnejšou spoluprácou 
„škola - rodina“. 
 
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava (s podporou externých finančných zdrojov) 
Partneri: Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava a rodičia 
 
Výber aktivít a úloh pre roky 2015 - 2017: 
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7.4.1 Zapojiť rodinu a rodičov, aby sa stali aktívnymi účastníkmi preventívnych činnosti školy 
so zameraním na prevenciu sociálno-patologických 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). 

Z: Školy  
SZ: Odb. školstva, kultúry, mládeže, športu, rodičovské združenia 
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9 Program 8: Šport  a športová infraštruktúra 
 

CIEĽ 8: Zlepšiť podmienky pre športové  a pohybové aktivity pre 

organizovaných športovcov i pre širokú verejnosť. 
 

Opatrenie 8.1: Koordinácia a posilnenie činnosti športových klubov v meste. 
 
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava  
Partneri: organizácie a inštitúcie pôsobiace v oblasti športu, športové kluby, sponzorské organizácie, 
školy 
 
Výber aktivít a úloh pre roky 2015 - 2017: 
 

8.1.1 Vytvoriť koordinačný subjekt na úrovni mesta - Koordinačný orgán športu - za účelom 
spolupráce, sieťovania a zlepšenia informovanosti o športovom dianí v meste. 

Z: Odb. školstva, kultúry, mládeže, športu 
SZ: športové kluby 
F: bez nároku na financie 

 

8.1.2 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.  

(2016) 
Z: Odb. školstva, kultúry, mládeže, športu 
SZ: športové kluby 
F: bez nároku na financie 

 

8.1.3 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...). 

Z: Športové kluby  
SZ: Odb. školstva, kultúry, mládeže, športu 
F: bez nároku na financie 
 

8.1.4 Zaviesť lepšiu/účinnejšiu informovanosť a propagáciu športových udalostí  v meste. 

Z: Odb. školstva, kultúry, mládeže, športu 
SZ: športové kluby 
F: bez nároku na financie           

 

Opatrenie 8.2: Rekonštrukcia existujúcich a výstavba nových športovísk a športovej 
infraštruktúry v meste. 
 
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava (s podporou externých finančných zdrojov)  
Partneri: organizácie a inštitúcie pôsobiace v oblasti športu, športové kluby, sponzorské organizácie, 
školy 
 
Poznámka: všetky nižšie navrhované aktivity naplánovať do realizácie po roku 2017  s prípravou 
dokumentácie pre možnosť čerpania externých zdrojov na realizáciu aktivít. 
(Zásady a regulatívy ÚP,2008 – 1.11; 3.41 – 3.45) 
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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 na Sídlisku Juh 
a vybudovať mládežnícke centrum. 

 

8.2.3 Postaviť krytú plaváreň. 

 

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

 

8.2.5 Vybudovať sociálnu infraštruktúru pre ihrisko SP MFK. 

 

8.2.6 Zaviesť systém údržby š  portovísk (mestských, školských). 

 

8.2.7 Vybudovať, vyznačiť a zaviesť systém údržby turistických trás, cykloturistických trás 
a trás bežeckého lyžovania. 
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10 Program 9: Bezpečné mesto  
 

CIEĽ 9: Zvýšiť  bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mesta 
 

Opatrenie 9.1: Prevencia kriminality a dopravnej nehodovosti. 
 
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava, MsP 
Partneri: PZ SR, terénni sociálni pracovníci, školy 
 
Výber aktivít a úloh pre roky 2015 - 2017: 
 

9.1.1 Rekonštruovať  a dobudovať kamerového systému v meste. 

Z: Odb. všeobecnej vnútornej správy 
SZ: Mestská polícia 
F: 2015 – 2017: 32 500 EUR, celkom na aktivitu  50 tis. EUR 

 

9.1.2 Strážiť parkoviská najmä počas letnej turistickej sezóny. 

Z: Mestská polícia  
F: 2015 – 2017: 12 500 EUR 

 

9.1.3 Realizovať viac hliadok v okolí obchodných centier. 

Poznámka:  Aktivitu bude možné realizovať v prípade splnenia aktivity 9.1.7. 
 

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

Z: Technické služby mesta 
SZ: Mestská polícia, odb. výstavby, ÚP, ŽP, PK 
F: nezahrnuté v PR 2015 – 2017 

 

9.1.5 Realizovať viac osvetových činností, prednášok pre potenciálne obete kriminality, pre 
prevenciu dopravnej nehodovosti (vzdelávacie projekty podporené z externých 
zdrojov). 

Z: Mestská polícia  
SZ: odb. výstavby, ÚP, ŽP, PK 
F: 2015 - 2017  spolu 5 tis 
 

9.1.6 Zabezpečiť bezpečný bezbariérový pohybu po území mesta (viď. riešenia v oblasti 
sociálnej a v oblasti dopravy). 

 

9.1.7 Zvýšiť počet príslušníkov MsP na 18 (do roku 2020) a dovybaviť MsP materiálne a 
potrebnou technikou. 

Z: Primátor mesta  
SZ: Mestská polícia  
F: 2015 - 2017  spolu 35 tis. EUR (potreba celkom 60 tis. EUR) 

 

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

Z: Mestská polícia  
F: 2015 - 2017  spolu 3 tis. EUR 
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Opatrenie 9.2: Zlepšenie pripravenosti mesta na prevenciu mimoriadnych udalostí.   
 
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava 
 
Výber aktivít a úloh pre roky 2015 - 2017: 
 

9.2.1 Realizovať protipovodňové opatrenia na ochranu sídl. JUH pred prívalovými  
dažďovými vodami. 

(viď aktivita 4.2.6) 
 

9.2.2 Vypracovať analýzu zraniteľnosti územia mesta na dopady zmeny klímy a na jej základe 
definovať a následne realizovať adaptačné opatrenia. 

(2017 - 2018) 
 

9.2.3 Vybudovať varovný systém na celom území mesta, minimálne riešiť varovný systém 
mestským rozhlasom. 

(2017 - 2019) 
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11 Program 10: IKT v samospráve mesta   
 

CIEĽ 10: Zefektívniť výkon samosprávnych funkcií  využívaním informačno-

komunikačných technológií.   
 

Opatrenie 10.1: Rozšírenie a skvalitnenie elektronických informačných služieb. 
 
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava 
 
Výber aktivít a úloh pre roky 2015 - 2017: 
 

10.1.1 Digitalizovať dáta a sprístupniť ich. 

Poznámka: Realizácia licenčných zmlúv na roky 2015 – 2017  (pasport komunikácií, pasport  
zelene, regulatívy územného plánu); Suma na rok 2015: 15 000 EUR. 

 

10.1.2 Vytvoriť podmienky pre užívanie IKT verejnosťou (osveta, poradenstvo, web kiosky 
a pod.).    

(2017- 2018) 

 

10.1.3 Vyškoliť zamestnancov mesta v nových zavedených IKT službách. 

Poznámka: Realizácia servisnej a  licenčných zmlúv CORA, aktivita pre roky 2016/2017. 

 

10.1.4 Spracovať potrebnú legislatívu a interné postupy využívania IKT. 

(2017- 2020) 

 

Opatrenie 10.2: Zefektívnenie procesov rozhodovania samosprávy využívaním IKT. 
 
Realizátor opatrenia: Mesto Rožňava 
 
Výber aktivít a úloh pre roky 2015 - 2017: 
 

10.2.1 Zbierať, aktualizovať a sprístupniť  dáta potrebné pre rozhodovanie. 

Z: Určené odbory MsÚ  
F: bez nároku na financie 
 

10.2.2 Vyškoliť zamestnancov mesta i volených predstaviteľov v nových zavedených IKT 
službách. 

Z: Odb. všeobecnej vnútornej správy  
F: financie na základe zmluvy s dodávateľom vzdelávania 
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Integrovaný reg. operačný program 

Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP“) predstavuje programový dokument SR 
pre programové obdobie 2014 – 2020, ktorého globálnym cieľom je: 

prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom 
na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest 
a obcí. 

Riadiaci orgán IROP je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 
funkciu sprostredkovateľských orgánov by mali plniť Ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo 
kultúry, samosprávne kraje a krajské mestá. 

Návrh IROP-u bol schválený Európskou komisiou rozhodnutím č. C(2014) 10182 zo dňa 18. 
decembra 2014. 

IROP bude implementovaný cez Regionálnu integrovanú územnú stratégiu (RIÚS) pre Košický kraj. 

Regionálna integrovaná územná stratégia 
(RIÚS) 

Účel a ciele dokumentu RIÚS 

V programovom období 2014-2020 je v IROP po prvý raz aplikovaný integrovaný prístup 
prostredníctvom Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIÚS). RIÚS je tak 
východiskovým strategickým dokumentom pre realizáciu Integrovanej územnej investície 
(IÚI) na regionálnej úrovni s dopadom na miestnu úroveň. Zároveň RIÚS predstavuje 
záväzný akčný plán konkrétnych plánovaných aktivít IROP v Košickom kraji, definujúci 
konkrétne plánované opatrenia s dôrazom na integrovaný prístup pre rozvoj územia. 

Zdrojom financovania RIÚS sú hlavne prostriedky štrukturálnych fondov vrátane povinného 
spolufinancovania z národných zdrojov a povinného spolufinancovania zo zdrojov rozpočtov 
regionálnej a miestnej samosprávy. 

RIÚS tak má prispieť jednak k plneniu strategického rámca IROP tvoreného cieľmi 
regionálnej politiky na národnej úrovni a jednak má reflektovať potreby a výzvy regionálnej 
a miestnej úrovne v Košickom kraji. Dôraz sa tak kladie na podporu rastu 
a konkurencieschopnosti Košického kraja ako aj na vyrovnávanie odôvodnených 
regionálnych disparít. 

Na základe vymedzenia z národnej úrovne RIÚS sústreďuje svoje intervencie do vybraných 
cieľov týchto prioritných oblasti: 

• bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, 
• ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, 
• konkurencieschopné a atraktívne regióny pre podnikanie, 
• zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie. 
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Na základe vymedzenia z regionálnej úrovne sa RIÚS zameria na riešenie najzávažnejšieho 
problému v oblasti regionálneho rozvoja v Košickom kraji, ktorým je neustále rastúca 
nezamestnanosť, nezlepšujúca sa situácia v udržateľnej reálnej (prirodzenej) zamestnanosti 
a z nej vyplývajúci neustály rast sociálnej exklúzie a chudoby. Na túto oblasť však nie sú 
z národnej úrovne v IROP vyčlenené intervencie, preto ich bude potrebné hľadať v iných 
programoch formou dopytovo orientovaných projektov. 

Prínosom celého modelu RIÚS je identifikovanie a realizácia priorít na základe ich analýzy 
a následného konsenzu aktérov v Košickom kraji, čím sa má dosiahnuť predchádzanie 
negatívnym účinkom nekoordinovaného plánovania, ktoré je typické pre doterajší intuitívne 
orientovaný prístup pri identifikácii a realizácii priorít z národnej úrovne. 

Globálny cieľ RIÚS 

Globálnym cieľom RIUS je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné 
poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, 
hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. 

Štruktúra RIÚS Košického kraja 
Prioritná os 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 

Investičná priorita č. 1.1: Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych 
a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov 

Špecifický cieľ č.1.1: Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy 
s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému 

Investičná priorita č. 1.2: Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane 
nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných 
ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry 
v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility 

Špecifický cieľ č.1.2.1: Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej 
dopravy 

Špecifický cieľ 1.2.2: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy 
(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb 

Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 

Investičná priorita č. 2.1: Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré 
prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska 
zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k 
sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb 
na komunitné 

Špecifický cieľ č. 2.1.1: Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia 
výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení 
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z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch 
rokov veku na komunitnej úrovni 

Špecifický cieľ 2.1.2: Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie 
primárnej zdravotnej starostlivosti 

Špecifický cieľ 2.1.3: Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu 
zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti 

Investičná priorita č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností 
a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry 

Špecifický cieľ 2.2.1: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl 

Špecifický cieľ 2.2.2: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl 

Špecifický cieľ 2.2.3: Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom 
vyučovaní 

Prioritná os č. 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch 

Investičná priorita č. 3.1: Podpora rastu priaznivého pre zamestnanosť, a to rozvíjaním 
vnútorného potenciálu ako súčasti územnej stratégie pre konkrétne oblasti vrátane konverzie 
upadajúcich priemyselných regiónov a posilnenia prístupnosti a rozvoja špecifických 
prírodných a kultúrnych zdrojov 

Špecifický cieľ 3.1: Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných 
miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia 
pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií 

Prioritná os č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné 
prostredie 

Investičná priorita 4.2: Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť 
požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty 
špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek 

Špecifický cieľ 4.2.1: Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou 
vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych 
dopadov na životné prostredie 

Investičná priorita č. 4.3: Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, 
revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane 
oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení 
na zníženie hluku 

Špecifický cieľ 4.3.1: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských 
oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou 
urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov 
znižovania znečistenia ovzdušia a hluku 
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Strategická priorita č. 5: Zmiernenie rastúcej nezamestnanosti, sociálnej 
exklúzie a chudoby 

Investičná priorita č. 5.1: Zastavenie vytláčania pracovnej sily z trhu práce 
Špecifický cieľ č. 5.1.1: Tvorba nových pracovných miest v IT oblasti 
Špecifický cieľ č. 5.1.2: Tvorba nových pracovných miest v oblasti znalostnej ekonomiky 
Špecifický cieľ č. 5.1.3: Tvorba nových pracovných miest v oblasti kreatívneho priemyslu 
Špecifický cieľ č. 5.1.4: Tvorba nových pracovných miest v oblasti logistického priemyslu 
Investičná priorita č. 5.2: Rozvoj vidieka podporou odbytu domácej poľnohospodárskej 
produkcie 
Špecifický cieľ č. 5.2.1: Podpora vzniku miestnych distribučných a spracovateľských sietí 
Špecifický cieľ č. 5.2.2: Podpora vzniku miestnych produktov v oblasti vidieckeho turizmu 
Investičná priorita č. 5.3: Hľadanie alternatív trhu práce pre nadbytočnú pracovnú silu, ktorú 
trh práce nepotrebuje 
Špecifický cieľ č. 5.3.1: Teoretické zhodnotenie komunitného spôsobu života ako alternatívy 
k trhu práce 
Špecifický cieľ č. 5.3.2: Návrh modelu komunitného spôsobu života ako alternatívy k trhu 
práce 
Špecifický cieľ č. 5.3.3: Pilotné overenie modelu komunitného spôsobu života ako alternatívy 
k trhu práce 
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12 Zoznam projektových zámerov pre Integrovaný 
regionálny operačný program 2014 - 2020 

 

 

RIÚS- Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 
Špecifický cieľ 1.2.2: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy 

(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, str. 49. 

Aktivita: A.) rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú 
dopravu: 
 
 PRM 2015-2020 OPATRENIE 2.2:  

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

1. Osadenie prvku drobnej architektúry na Námestí baníkov – fontána - severná 
časť námestia 

2. Obnova fontány v Póschovej záhrade 

 

RIÚS- Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 
Špecifický cieľ 1: Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom  

na rozvoj multimodálneho dopravného systému, str. 39. 
Aktivita: C.) výstavba nových úsekov ciest II. triedy (výnimočne ciest III. triedy). 

 

PRM 2015-2020 OPATRENIE 3.2:  

Dobudovanie  a skvalitnenie stavebno-technického stavu miestnych komunikácií,  
dopravného vybavenia.  
 

1. Zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy v meste Rožňava – 
nákup nízkopodlažných autobusov 

2. Výstavba zastávok cestnej verejnej dopravy v dvoch mestských častiach- 
Rožňava baňa, Nadabula v meste Rožňava 

3. Výstavba cyklistických trás Nadabula - Rožňava- Brzotín, Rákoš - Rožňava 
4. Odstraňovanie bariér pri priechodoch pre chodcov v meste Rožňava 
5. Osadenie cyklostojanov v rámci mesta Rožňav 

 
 

RIÚS- Prioritná os č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie 
Špecifický cieľ 4.3.1: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských 

oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou 

urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov 

znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, str.111,112. 

 

PRM 2015-2020 OPATRENIE 4.2:  

Dobudovanie  “environmentálnej” infraštruktúry  v meste. 

1. Vybudovanie dažďovej kanalizácie Rožňava – Sever 



41 
 

2. Výstavba zberného systému na zachytávanie vysokých úhrnov dažďových vôd 
na sídlisku P. J. Šafárika smerom na sídlisko JUH v meste Rožňava 

3. Výstavba zberného systému na zachytávanie vysokých úhrnov dažďových vôd 
na sídlisku P. J. Šafárika smerom na Útulnú ulicu v meste Rožňava 

4. Výstavba kanalizácie na odvodnenie dažďových vôd v mestskej časti 
Nadabula 

5. Vybudovanie splaškovej kanalizácie - "Zámoček okolie-Rožňava" 
6. Výstavba protihlukovej steny v mestskej časti Rožňavská baňa 

 
 

RIÚS- Prioritná os č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie 
Špecifický cieľ 4.2.1: Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou 

a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na 

životné prostredie, str. 106. 

 

PRM 2015-2020 OPATRENIE 4.1:  

Zlepšenie stavu  a zatraktívnenie verejnej zelene na území mesta 

1. Revitalizácia parku na Námestí baníkov 
2. Revitalizácia Póschovej záhrady – spevnené plochy, lavičky, smetné nádoby 
3. Obnova  "Veľkého parku" v meste Rožňava 

 
 

RIÚS- Prioritná os č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie 
Špecifický cieľ 4.1: Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov, str. 100. 

 
PRM 2015-2020 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  
 

1. Rekonštrukcia, modernizácia malometrážnych bytov 

 

RIÚS- Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 
Špecifický cieľ 2.2.1: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl, str. 77. 

 

PRM 2015-2020 OPATRENIE  7.1.:  

Rekonštrukcia a modernizácia škôl, školských areálov a školských športovísk      

a modernizácia vybavenia škôl a školských zariadení.  

 
Materské školy:  

1. MŠ E. Rótha – Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy 
2. MŠ E. Rótha – Stavebno – technické úpravy objektov 
3. MŠ E. Rótha - Stavebno – technické úpravy – spevnené plochy 
4. MŠ E. Rótha s VJM – Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy 
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5. MŠ E. Rótha s VJM – Stavebno – technické úpravy – detské ihrisko 
6. MŠ E. Rótha s VJM –  Obstaranie  materiálno-technického vybavenia 
7. MŠ Krátka - Stavebno – technické úpravy – detské ihrisko 
8. MŠ Pionierov – Rozšírenie kapacity MŠ 
9. MŠ Pionierov - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy 
10. MŠ Vajanského – Stavebno – technické úpravy – detské ihrisko 
11. MŠ Vajanského – Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy 
12. MŠ Štítnická - Obstaranie  materiálno-technického vybavenia 
13. MŠ Štítnická - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy 

 

 

RIÚS- Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 
Špecifický cieľ 2.2.2: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, str. 78. 

 

 

Základné školy: 

1. ZŠ Zlatá – Zriadenie jazykovej učebne 
2. ZŠ Pionierov – Zriadenie polytechnickej učebne 
3. ZŠ Pionierov – Stavebno – technické úpravy pre zriadenie 
4. polytechnickej učebne 
5. ZŠ JUH – Zriadenie jazykovej učebne pre výučbu SJ a AJ 
6. ZŠ JUH – Zriadenie prírodovednej učebne 
7. ZŠ JUH – Zriadenie polytechnickej učebne 
8. ZŠ JUH – Zriadenie IKT učebne 
9. ZŠ Komenského – Zriadenie jazykovej učebne na výučbu SJ 
10. ZŠ Komenského –  Obstaranie a modernizácia materiálno-technického  
11. vybavenia školy 
12. ZŠ Komenského –  Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy 
13. ZŠ Komenského – Stavebno – technické úpravy na zriadenie  

 


