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Analýza nepriaznivého hospodárskeho, sociálneho
a environmentálneho stavu okresu Rožňava
Okres Rožňava bol 15. decembra 2015 podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej
rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 336/2015
Z. z.“) zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) do zoznamu najmenej
rozvinutých okresov (NRO). Podľa zákona č. 336/2015 Z. z. bol pre okres vypracovaný Akčný
plán rozvoja okresu Rožňava (ďalej len „Akčný plán“).
S podporou tímu expertov pod gesciou splnomocnenca vlády pre podporu NRO boli
v spolupráci so sociálnoekonomickými partnermi z územia, najmä zástupcami miest a obcí
okresu Rožňava, predstaviteľmi miestnych akčných skupín (MAS), predstaviteľmi
podnikateľského sektora, vrátane škôl a štátnej správy v zastúpení Okresného úradu Rožňava
(OÚ RS) a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava (ÚPSVR) do Akčného plánu
zapracované zámery, podnety a pripomienky všetkých zúčastnených.
Okres Rožňava je dlhodobo jedným z okresov s najvyššou mierou evidovanej
nezamestnanosti. Jej výška sa k 31. marcu v období rokov 2013 – 2016 pohybovala medzi
29,58 % - 20,36 %, kým miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku sa v rovnakom čase
pohybovala medzi 14,68 % - 9,89 %. Príčiny vysokej miery evidovanej nezamestnanosti je
treba hľadať v nevyváženom hospodárskom rozvoji, v nedostatku kapitálových zdrojov,
nevyhovujúcej demografickej štruktúre, nízkej kvalifikačnej úrovni obyvateľstva
a odchode kvalifikovanej pracovnej sily z okresu. V marci 2016 dosiahla miera
nezamestnanosti v okrese 20,36 % a počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie 6 174
osôb.
Okres Rožňava z územno-správneho členenia spadá do Košického samosprávneho kraja. Má
rozlohu 1 173,34 km², svojou rozlohou sa zaraďuje na 7. miesto v rámci republiky. Žije tu
62 699 obyvateľov a priemerná hustota zaľudnenia je 53 obyvateľov na km² (údaje
k 31. 12. 2015). Správne sídlo okresu je mesto Rožňava. V okrese Rožňava sú dve mestá,
Rožňava a Dobšiná a 60 obcí.
Medzi hlavné špecifiká okresu Rožňava patrí dynamicky sa meniaca národnostná štruktúra.
K dynamike prispieva aj výrazný absolútny a relatívny vzrast podielu rómskeho obyvateľstva
za posledných 20 rokov. Vysoká nezamestnanosť rómskeho etnika patrí ku kľúčovým
problémom, ktoré musí okres riešiť.
Tabuľka č. 1 Obyvateľstvo podľa národnosti k 31. 12. 2015 (v %)
Okres Rožňava
Košický kraj
Slovenská národnosť
60,40
74,08
Maďarská národnosť
24,99
9,29
Rómska národnosť
5,48
5,00
Ostatné národnosti
9,13
11,63

Slovensko
81,25
8,40
2,02
8,33

Zdroj: Štatistický úrad SR, databáza DATAcube

Ekonomickú štruktúru okresu tvoria hlavne obchodná činnosť, poľnohospodárstvo
a priemysel. Po priemysle je viac obyvateľov zamestnaných v odvetviach ako stavebníctvo,
odborné, vedecké a technické činnosti, v menšej miere administratíva, doprava, zdravotníctvo.
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Priemerný počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v okrese Rožňava kontinuálne
klesal v podstate od roku 2003. V roku 2009 sa vplyvom nepriaznivého krízového vývoja
tento trend zmenil, pričom došlo k medziročnému nárastu priemerného počtu
evidovaných UoZ o 1 928 UoZ, t. j. o 31,0 %. Nepriaznivý vývoj pokračoval v roku 2010 a
následne aj v roku 2011, avšak tempo jeho rastu sa od roku 2010 znižuje. V decembri 2012 sme
však zaznamenali najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti od roku 2003 (29,04 %).
Situácia na regionálnom trhu práce je charakterizovaná vysokou mierou nezamestnanosti. Na
Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava (ÚPSVR) bolo 7 077 uchádzačov
o zamestnanie k 30. 06. 2016, z toho bolo 1 025 nedisponibilných UoZ. Celková miera
nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ bola ku koncu júna vo výške 23,34 %
(UPSVaR SR).
K ohrozeniu sociálneho vylúčenia a odkázanosti na sociálne dávky prispieva strata pracovných
návykov počas dlhodobej nezamestnanosti, ale aj nízka vzdelanostná úroveň dlhodobo
evidovaných UoZ. Podiel UoZ s nízkym vzdelaním je priamo úmerný dĺžke evidencie. K 30.
06. 2016 tvoria až 44 % podiel UoZ, ktorí nemajú žiadne vzdelanie, resp. dosiahli len
základné vzdelanie.
Tabuľka č. 2 Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania
v máji 2016 (v %)
Okres Rožňava
Košický kraj
Slovensko
Neukončené základné
3,7
7,0
5,5
Základné
41,1
31,4
24,8
Nižšie stredné a stredné
30,6
27,7
30,5
Úplné stredné odborné, všeobecné
20,5
25,3
28,4
Vyššie odborné a vysokoškolské
4,1
8,6
10,8
Zdroj: UPSVaR, 2016

Z celkového počtu UoZ tvoria dlhodobo nezamestnaní UoZ (takmer 67 %). Alarmujúci je aj
fakt, že z počtu 4 720 dlhodobo evidovaných UoZ je až 3 777 v evidencii dlhšie ako 24
mesiacov.
Tabuľka č. 3 Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa doby trvania nezamestnanosti v máji
2016 (v %)
Okres Rožňava
Košický kraj
Slovensko
Do 12 mesiacov
33,1
41,0
48,4
13 až 24 mesiacov
13,2
15,3
14,6
Nad 24 mesiacov
53,7
43,7
37,0
Zdroj: UPSVaR, 2016

Z celkového počtu 62 699 obyvateľov okresu Rožňava (k 31. 12. 2015) je v súčasnosti
odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi 3 865 poberateľov a 8 658 spoločne
posudzovaných osôb. Väčšina z nich je evidovaná na ÚPSVaR ako UoZ.
Na druhej strane v okrese Rožňava, rovnako ako aj v iných NRO, existuje na trhu práce vyšší
dopyt zamestnávateľov po pracovných profesiách ako je ponuka zo strany potencionálnych
zamestnancov. Týka sa to hlavne nasledujúcich profesií: strojárstvo – nástrojár, zvárač,
strojník, CNC operátor, zámočník, zdravotníctvo – lekár, služby – šička.
Dôvodom je pomalé prispôsobovanie sa stredných škôl potrebám trhu práce a nedostatočná
atraktívnosť okresu pre prilákanie pracovnej sily z iných okresov.
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Najvýznamnejšie zastúpenie priemyselnej činnosti a služieb v regióne je v meste Rožňava.
Mesto
je
vybavené
škálou
zariadení
lokálneho,
mestského,
okresného
a regionálneho významu v oblasti školstva, zdravotníctva, kultúry, telovýchovy a športu,
sociálnej starostlivosti, ako aj zariadení obchodu a služieb. Základná vybavenosť je
vyhovujúca. Rýchlo sa rozvíjajú také druhy veľkoobchodu, maloobchodu a služieb, ktoré
pokrývajú denné potreby občanov. V priemyselnej štruktúre okresu má zastúpenie
strojársky priemysel, textilný priemysel (výroba pleteného a bavlneného ošatenia), výroba
hygienických výrobkov, papierenská výroba (výroba zošitov), potravinárska výroba.
V okrese sa nachádzajú pozostatky banskej činnosti ťažby vápenca a sadrovca.
Územie okresu patrí do južnej časti centrálno-karpatského pásma Západných Karpát. Jeho južná
hranica tvorí súčasne štátnu hranicu s Maďarskom. Na východe susedí s okresom Košice
okolie, na juhozápade s Rimavskou Sobotou a Revúcou, na západe s okresom Brezno a na
severe s okresmi Poprad a Spišská Nová Ves a na severovýchode s okresom Gelnica.
Územie okresu je výrazne členité s bohatou reliéfovou štruktúrou. Nachádza sa tu horské až
vysokohorské prostredie, ale aj údolné nivy a údolia riek s aktívnou poľnohospodárskou
výrobou. Najvyšším bodom je Stolica (1 476 m n. m.) a najnižším Hrhov - Turniansky potok
(185 m n. m.).
Klímu môžeme charakterizovať ako kontinentálnu klímu kotlín, klímu horských plošín
a oceánsku klímu horských stráni. Vyznačuje sa horúcim letom v južných častiach
a chladnejším v severných horských oblastiach. Z morfologického hľadiska je územie veľmi
členité. Centrálnu časť tvorí Slovenské rudohorie, na severe je to Spišsko – gemerský kras, na
severovýchode sa nachádza Slovenský raj a na juhu je to Slovenský kras.
Zvláštnosťou okresu je bohatstvo podzemných krasových priestorov, priepastí,
vyvieračiek a ľadových jaskýň, v čom má absolútne prvenstvo na Slovensku. Zásluhu na
tom má nielen existencia dvoch Národných parkov (Slovenský raj, Slovenský kras)
a prírodných výtvorov, akými sú Dobšinská ľadová jaskyňa, Jaskyňa Domica, Gombasecká
jaskyňa, Krásnohorská jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Jaskyňa Silická ľadnica, ale aj
množstvo zachovaných kultúrnohistorických pamiatok.
Okres je prepojený na medzinárodné cestné ťahy. Okresom prechádza medzinárodný cestný
ťah štátnej cesty E 571 I/16. V smere sever – juh je región prepojený na medzinárodné ťahy
štátnou cestou I/67 Rožňava – Dobšiná – Stratená. Z hľadiska cestnej siete a bezpečnosti cestnej
premávky je kritickým úsek cesty I/16 cez horský priechod Soroška, najmä v zimnom období.
Výhľadové riešenie dopravných problémov tohto horského priechodu spočíva v urýchlenom
vybudovaní rýchlostnej cesty R2.
Cestná sieť okresu je tvorená cestami I. triedy v dĺžke 98 km; II. triedy – 90,122 km a III. triedy
– 136 km.
Na území okresu je 135 km železničných tratí, vedie ním 8 vlakových úsekov, z nich
najdôležitejší je úsek južného železničného ťahu do Košíc. Ostatné slúžia pre miestne účely.
V okrese Rožňava sa nachádza 9 stredných škôl, z toho 2 gymnáziá, 5 stredných
odborných škôl (SOŠ) s maturitou, 2 odborné učilištia. SOŠ ponúkajú širokú škálu odborov
síce relevantných pre trh práce, avšak svojím technickým vybavením pre väčšinu trhom
požadovaných profesií zaostávajú za požiadavkami zamestnávateľov a je potrebné ich vybaviť.
Problémom je tiež demotivácia žiakov ukončiť odborné vzdelávanie po dovŕšení veku povinnej
školskej dochádzky a absencia ponuky tréningových aktivít pre nekvalifikovanú pracovnú silu.

5

Rozhodujúci podiel na celkovom pôdnom fonde má lesný pôdny fond. Poľnohospodárska
pôda s vysokým podielom pasienkov a lúk spolu s nízkym stupňom zornenia pôdy vytvára
menej priaznivé výrobné podmienky. V poľnohospodárstve sa okres Rožňava vyznačuje
nízkym stupňom sebestačnosti. Viac ako 50 % poľnohospodárskeho pôdneho fondu zaberajú
pasienky a lúky, čo pri nízkom stupni zornenia pôdy vytvára menej priaznivé výrobné
podmienky. Do horskej oblasti je zaradených 34 % výmery poľnohospodárskej pôdy, do
zemiakarskej 43 % a zostávajúcich 23 % do repárskej oblasti. Celkove poľnohospodárske
družstvá a štátne majetky majú veľmi nízku intenzitu a produktivitu poľnohospodárskej výroby.
Lesné porasty predstavujú 69 157 ha, na ktorých je porastová zásoba viac ako 15 mil. m3
drevnej hmoty, z toho 6 mil. m3 ihličnatej a 9 mil. m3 listnatej. Ťažba dreva v roku 2015
predstavovala 414 tis. m3 , z toho 308 tis. m3 ihličnatá, a 106 tis. m3 listnatá, pričom 87,4 %
(207 tis. m3) predstavovala ťažba náhodná. V roku 2015 bolo znovu zalesnených 81 ha. Slabou
stránkou sú absentujúce kapacity na spracovanie a zhodnocovanie drevnej suroviny.
Lesné pozemky v okrese Rožňava sa rozprestierajú na 69 687 ha. Ich základné členenie je podľa
kategórií lesa, kde hospodárske lesy predstavujú výmeru 36 302 ha, čo predstavuje 52 % z
celkovej výmery lesných pozemkov, ochranné lesy o výmere 21 398 ha, čo predstavuje 30 %
a účelové o výmere 11 986 ha, čiže 17 % z celkovej výmery lesných pozemkov.
Najväčším obhospodarovateľom lesa v okrese Rožňava podľa počtu zamestnancov, ale aj
podľa veľkosti obhospodarovanej výmery je spoločnosť Lesy Slovenskej republiky š. p.,
odštepný závod Rožňava, ktorý obhospodaruje výmeru 38 514 ha lesných pozemkov, čo
predstavuje 55,59 %. Menšími obhospodarovateľmi lesa sú iné právnické osoby ako napr.
pozemkové spoločenstvá a fyzické osoby.
Kvalita životného prostredia je v okrese Rožňava rôznorodá. Okres má veľké prírodné
bohatstvo a značné množstvo maloplošných a veľkoplošných chránených území.
Najvýznamnejšími sú Národný park Slovenský raj a Národný park – Biosférická rezervácia
Slovenský kras. V týchto dvoch chránených územiach sa nachádza 39 chránených území,
z toho 4 prírodné pamiatky, 15 národných prírodných pamiatok, 8 prírodných rezervácií
a 12 národných prírodných rezervácií. Zo 712 jaskýň a priepastí Slovenského krasu bolo
v roku 1995 zaradených 12 do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva
UNESCO.
V Informačnom systéme environmentálnych záťaží Slovenskej republiky evidujeme v okrese
Rožňava celkovo 36 environmentálnych záťaží: 14 pravdepodobných EZ (register A),
6 potvrdených EZ a sanovaná / rekultivovaná lokalita (register B a zároveň C) 16 sanovaných/
rekultivovaných lokalít (register C). 1 Pravdepodobné environmentálne záťaže
a environmentálne záťaže v území môžu negatívne ovplyvniť možnosti jeho ďalšieho využitia.
Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom environmentálnych záťaží s
vysokou prioritou riešenia (hodnota K ≥ 65 podľa klasifikácie environmentálnej záťaže v
Informačnom systéme environmentálnych záťaží) je potrebné posúdiť a overiť geologickým
prieskumom životného prostredia. Svahové deformácie: v okrese Rožňava sú zaregistrované
svahové deformácie s rôznym stupňom aktivity. Územie s existujúcimi svahovými
deformáciami je zaradené z hľadiska stability svahov (Atlas máp stability svahov SR v M 1 :
50 000, Šimeková, Martinčeková et. al., 2006) zväčša do rajónu stabilných
a potenciálne nestabilných území s nízkym a stredným stupňom náchylnosti územia
Podrobnejšie detaily konkrétnych environmentálnych záťaží je možné skontrolovať na adrese
http://envirozataze.enviroportal.sk/Mapa/ cez mapu, alebo
http://envirozataze.enviroportal.sk/Informacny-system cez konkrétne atribúty.
1
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k aktivizácií, resp. vzniku nových svahových deformácií vplyvom prírodných podmienok.
Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia
nestabilných území pre stavebné účely.
Značné problémy ochrany životného prostredia spôsobujú odpady, najmä divoké –
nelegálne skládky. Komunálny odpad sa skládkuje, alebo cez oprávnené organizácie odváža.
V okrese Rožňava je problém aj triedenie bioodpadu a jeho využitie. Pre zlepšenie stavu
navrhujeme vybudovať vo väčších obciach zberné dvory s možnosťou triedenia.
Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou v okrese Rožňava je hodnotené z celoslovenského
pohľadu ako mierne nadpriemerné. Z celkového počtu 62 obcí je z verejných vodovodov
zásobovaných 46, čo predstavuje 74 %. Podľa počtu obyvateľov napojených na verejný
vodovod je to 80 %. Na území okresu sú 3 skupinové vodovody, zásobujúce obyvateľov obcí
pitnou vodou. Ostatné obce zabezpečujú pitnú vodu z vlastných studní. Technický stav
vodovodov je veľmi nevyhovujúci. V súčasnosti je v okrese Rožňava 16 obcí bez verejného
vodovodu, resp. vodovody sú v štádiu rozostavanosti.
V okrese je v 10-tich obciach vybudovaná kanalizačná sieť, čistiarne odpadových vôd sa však
prevádzkujú len v 6-tich obciach. Z celkového počtu obyvateľov okresu je na verejnú
kanalizáciu napojených 24 417 obyvateľov, čo predstavuje 40 %. Na čistiarne odpadových
vôd je napojených len 19 613 obyvateľov, čo predstavuje 32 % z celkového počtu obyvateľov
okresu. Kvalita vody v tokoch je ovplyvňovaná produkciou priemyselných a splaškových vôd
a intenzívnou poľnohospodárskou činnosťou, spojenou s používaním hnojív.
Rozvoj domáceho a zahraničného cestovného ruchu umožňuje samotné mesto Rožňava so
svojim kultúrnohistorickým a prírodným potenciálom ako aj ďalšie sídla v jeho okolí. Okres
Rožňava ako celok poskytuje možnosti pre kultúrno – poznávacie pobyty, zážitkové
a poznávacie pobyty v prírode, pešiu turistiku a cykloturistiku, zber lesných plodov, rybolov,
poľovníctvo. Pomerne intenzívne sa využívajú danosti Slovenského krasu a Slovenského
raja. Rekreačné strediská, ktoré sa nachádzajú na území obidvoch rekreačných oblastí
majú celoštátny a nadnárodný význam najmä pre cezhraničných návštevníkov. Medzi
pamiatkami dominuje hrad Krásna Hôrka, Kaštieľ Betliar s prírodným parkom, secesné
Mauzóleum Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí, ale aj jedinečné kostoly so
stredovekými nástennými maľbami v Štítniku, Ochtinej a Koceľovciach, ktoré sú považované
za priamu súčasť európskej kultúry stredoveku. Všetky tieto pamiatky spája turistická tematická
cesta nazývaná „Gotická cesta“. Atraktívna, i keď málo využitá je aj druhá tematická cesta
nazývaná „Železná cesta“.
Z pohľadu systému destinačného manažmentu vymedzeného zákonom č. 91/2010 Z. z.
o podpore cestovného ruchu je jedine mesto Dobšiná a obce Stratená, Dedinky a Betliar členmi
oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš, ktorá je členom Krajskej
organizácie cestovného ruchu Košický kraj. Ťažiskom cestovného ruchu aj naďalej bude
unikátny jaskynný systém Slovenského krasu zaradený medzi prírodné lokality UNESCO
a Slovenský raj.
Z kultúrnych pamiatok sú zaujímavé lokality Betliar a Krásna Hôrka, a po zlepšení prístupnosti
aj gotické sakrálne pamiatky a technické banské stavby. Pre intenzívnejšie využitie už
vybudovaných a zrekonštruovaných ubytovacích zariadení cestovného ruchu je potrebné
zlepšiť dopravnú dostupnosť, skvalitniť infraštruktúru, zlepšiť návštevnícky servis v
navštevovaných lokalitách a kvalitnejším destinačným marketingom získať prístup na
medzinárodné trhy cestovného ruchu.
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Okres Rožňava má potenciál rozvíjať cestovný ruch nadregionálneho významu
v oblastiach: návštevníckeho servisu v UNESCO jaskynných lokalitách, dopravnej
dostupnosti jaskýň Krasu, produktových inovácii pre Slovenský raj, Gotická tematická cesta,
hrad Krásna Hôrka, Krásnohorské podhradie a Kaštieľ Betliar, koncepčného budovania
zážitkových programov a produktov na báze banskej histórie a obnovy pestovania viniča ako
základu pre vinársky turizmus.
V prvom kroku je však pre región potrebné zabezpečiť zvýšený záujem domácej klientely
o využívanie služieb cestovného ruchu v domácom prostredí.

Zhodnotenie rozvojového potenciálu okresu Rožňava
Nezamestnanosť predstavuje jeden z najzávažnejších problémov v celom regióne
Gemera, do ktorého patrí aj okres Rožňava. Prvoradou úlohou je preto zníženie
nezamestnanosti, ktorú je možné dosiahnuť iba vtedy, ak sa v okrese vytvoria nové pracovné
miesta, ktoré budú závislé na potrebe zvýšenia kvalifikácie samotných UoZ. Vytvorenie
pracovných miest musí byť zamerané tak, aby sa zabezpečila trvalá udržateľnosť pracovných
miest z dlhodobejšieho hľadiska, pričom je potrebné využiť vlastný potenciál regiónu.
Tvorba nových pracovných miest musí reflektovať na špecifiká disponibilnej pracovnej sily
a prispôsobovanie štruktúry a kvalifikácie uchádzačov o zamestnanie s požiadavkami trhu
práce:
•

nezamestnaní sú prevažne nízko kvalifikovanou pracovnou silou dlhodobo
bez zamestnania, pričom významnú časť dlhodobo nezamestnaných tvoria
príslušníci marginalizovaných rómskych komunít, vrátane komunít s vyskytujúcou
sa viacgeneračnou chudobou,

•

nárast počtu obyvateľov v kombinácii s chudobou a dlhodobou nezamestnanosťou
predstavuje vysoký tlak na rozvoj infraštruktúry, zvlášť sociálneho bývania,

•

školstvo nedostatočne reaguje na miestne potreby trhu práce,

•

vysoká miera osobnej zadlženosti vedie nezamestnaných k preferencii uplatniť sa
v šedej ekonomike namiesto uplatnenia sa na formálnom trhu práce,

•

nedostatočne sa využíva potenciál sociálnej ekonomiky, medzitrhu práce
a sociálny aspekt pri verejnom obstarávaní ako nástroj podpory lokálnej
ekonomiky, ako aj potenciál cielených opatrení na dlhodobo nezamestnaných,

•

nedostatočne využívaný potenciál v oblasti cestovného ruchu a nízka obsadenosť
existujúcich ubytovacích zariadení v regióne,

•

rozvoj okresu nie je možný bez zapojenia aj vysoko kvalifikovaných a mladých
ľudí, preto je nevyhnutné zvyšovať nielen vytváranie, ale kvalitatívne zlepšovanie
trhu práce v okrese a budovanie sociálnej infraštruktúry, ktorá zlepšuje podmienky
na stabilizáciu vysoko kvalifikovanej pracovnej sily.

V oblasti regionálnej ekonomiky je potrebné zamerať sa už na existujúce subjekty a vytvoriť
pre nich lepšie podnikateľské zázemie s dôrazom na mikro, malé a stredné organizácie,
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využívajúc všetky zdroje naprieč sektormi od pôdohospodárstva, cez spracovanie surovín,
najmä dreva, rozvoja priemyselnej výroby a zlepšenie služieb.
Limitmi ekonomického a sociálneho rozvoja okresu Rožňava, ktoré je potrebné riešiť
v rámci Akčného plánu, sú najmä:
•

nízky podiel finalizácie poľnohospodárskej, ale aj priemyselnej výroby,

•

odchod mladých kvalifikovaných ľudí, nepriaznivá vzdelanostná a sociálna
štruktúra obyvateľstva,

•

orientácia vzdelávacieho systému nereflektujúca štruktúru odborov podľa
potrieb trhu práce,

•

zlý technický stav a nedostupnosť kultúrno-historických pamiatok, zlý technický stav
a nízka energetická efektívnosť verejných budov,

•

slabá úroveň služieb zdravotnej starostlivosti,

•

zlé
životné
podmienky
znevýhodnených
skupín
obyvateľstva
vrátane marginalizovaných rómskych komunít
(napr. Dobšiná, Rejdová,
Krásnohorské Podhradie),

•

chýbajúce protipovodňové opatrenia, napr. Rožňava, Plešivec,

•

nedostatok integrovaných výchovných a preventívnych programov pre mládež,

•

nedostatok domáceho kapitálu,

•

nedostatočná technická/environmentálna infraštruktúra
obyvateľstva napojených na verejnú kanalizáciu),

•

slabá podpora začínajúcich podnikateľov a malých a stredných podnikov –
nízka atraktívnosť pre investorov,

•

nízka podpora a motivácia malých, stredných a veľkých firiem s potenciálom
zamestnávania, v oblasti uchádzania sa o európske štrukturálne a investičné fondy
(EŠIF),

•

zvýšené environmentálne zaťaženie nelegálnymi skládkami a nízkou mierou
triedenia odpadu.

obcí

(40

%

Východiská Akčného plánu okresu Rožňava
Akčný plán vychádza z identifikovaných potenciálov a limitov pre sociálny
a ekonomický rozvoj okresu. Je založený na zhodnotení územného kapitálu okresu a jeho
jednotlivých miest a obcí a na využití ich konkurenčných výhod a možností spolupráce. Tento
prístup vytvára predpoklady pre udržateľný rozvoj okresu s efektívnym využitím intervencie
z verejných zdrojov formou podpory realizácie Akčného plánu.
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K základným výzvam Akčného plánu patria:
o Zvýšenie kvalifikačnej úrovne, zlepšenie kvalifikačného profilu dostupnej pracovnej
sily cielenými intervenciami na ponukovej strane trhu práce umožní existujúcim
i budúcim podnikateľským subjektom zvýšiť export, zlepšiť svoju inovačnú schopnosť
a prilákať aj vysokokvalifikovaných mladých ľudí späť do okresu.
o Využitie potenciálu rozvoja existujúcich subjektov miestnej a regionálnej ekonomiky
so zameraním sa na skvalitnenie podmienok pre podnikanie s dôrazom aj
na malé a stredné podniky využívajúce lokálne možnosti a zdroje naprieč všetkými
sektormi pôsobiace v regióne od pôdohospodárstva, cez prvotné spracovanie surovín,
priemyselnú výrobu, služby až po cestovný ruch.
o

Zmeny klímy a energetický potenciál - analyzovať potreby a možnosti rizík
a príležitostí v nadväznosti na zmeny klímy, pritom využiť potenciál pre využívanie
úspor energie a obnoviteľných zdrojov okresu, zvlášť v kontexte na podporu
regionálnej ekonomiky prepojením na tvorbu pracovných príležitostí a v sociálnom
kontexte a tým umožniť zníženie životných nákladov a únik kapitálu, prispievajúc
k zvýšeniu kvality života v regióne.

o Prírodný potenciál s cieľom zachovať, využívať a rozvíjať kvalitné životné prostredie
a špecifické klimatické podmienky, prírodné zdroje ako sú: orná pôda, lúky
a pasienky, morfologické podmienky terénu, využívanie lesov na bohaté množstvo
drevnej hmoty a využitie sprístupnených jaskýň, krasových území, prírodne unikátnych
lokalít pre cestový ruch a iné.
V okrese existujú predpoklady na rozvoj živočíšnej výroby, hlavne na chov oviec,
rozvoj včelárstva, ktoré by dokázali zamestnať disponibilné pracovné sily, ktoré
v iných odvetviach národného hospodárstva, vzhľadom na svoju nízku kvalifikáciu,
nenachádzajú uplatnenie.
Lesné aj nelesné pozemky majú potenciál na tvorbu obnoviteľných zdrojov a pri
rešpektovaní environmentálnych limitov môžu zohrávať významnejšiu úlohu
v hospodárskom rozvoji, zamestnanosti a prosperite okresu, najmä jeho
vidieckych oblastí. Lesy v okrese Rožňava sú aj zdrojom produktov a poskytujú
ekosystémové služby, ktoré človek využíva už oddávna a ktoré majú značný
sociálnoekonomický a verejnoprospešný význam (lesné plody, huby, liečivé byliny,
zverina a pod.). Tieto zdroje sú však v súčasnosti nedostatočne využívané. Existujú aj
predpoklady na rozvoj poľovníctva v regióne, ktoré má potenciál dosiahnuť značný
produkčný a rekreačný význam.
o

Kultúrny potenciál za predpokladu zachovania a udržateľného rozvoja potenciálu
okresu obnovou a sprístupnením kultúrnych pamiatok (sakrálne stavby na „Gotickej
ceste“, technické pamiatky na „Železnej ceste“). Tento potenciál tvorí unikátny
pamiatkový fond, tradície umeleckej a remeselnej výroby – tradície Gemera. Rozvoj
tradičných remesiel, ktoré boli rozvíjané v regióne aj v obdobiach úpadku baníctva.

o Infraštruktúra s cieľom rozvoja a efektívneho využitia regionálnej sociálnej,
technickej a dopravnej infraštruktúry. Ide o zabezpečenie kľúčových investícií
potrebných pre zlepšenie dostupnosti okresu vybudovaním rýchlostnej cesty R2 a tým
zvýšenie atraktivity pre investorov i návštevníkov.
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Obnoviť alebo vytvoriť dostatočné dopravné prepojenie okresu s ostatnými regiónmi za
účelom vytvoriť možnosti zlepšenia mobility obyvateľov ale aj návštevníkov regiónu.
Ide tiež o dobudovanie environmentálnej infraštruktúry umožňujúcej udržateľný rozvoj
ekonomických aktivít v okrese, dobudovanie a modernizáciu elektronických
komunikačných sietí, o zlepšenie kvality a dostupnosti sociálnej infraštruktúry vrátane
zdravotnej starostlivosti, dobudovanie špecifických zariadení sociálnej infraštruktúry
reflektujúcich nielen starnutie obyvateľstva, ale aj potreby mladých rodín s deťmi.
o Cestovný ruch orientovaný na kvalitnú technickú infraštruktúru a infraštruktúru
cestovného ruchu - hotelierstvo, ubytovacie služby, komplexné služby so zameraním na
poznávací, zážitkový a kultúrny cestovný ruch, agroturistiku a podobne.
V okrese chýba možnosť ubytovania v kempingoch, ale aj pre väčšie skupiny
návštevníkov a turistov zameraných na návštevu Národného parku Slovenský kras.
Je potrebné vytvoriť podmienky pre zvýšenie obsadenosti ubytovacích zariadení
v regióne a dostupnosť produktov vytvorených tematických ciest - Gotická cesta
a Železná cesta a ich kvalitnejšiu propagáciu a návštevnícky servis.
Potenciál pre rozvoj cestovného ruchu vytvárajú predovšetkým existujúce prírodné
pamiatky zaradené do zoznamu UNESCO – unikátny jaskynný systém Slovenského
krasu nachádzajúci sa na území dvoch národných parkov v okolí regiónu Rožňavy.
o Geografická poloha a územná spolupráca - veľmi zaujímavá je aj poloha okresu
Rožňava, nakoľko sa v okrese nachádzajú Národný park Slovenský kras, časť
národného parku Slovenský raj, s blízkym prepojením na Národný park Muránska
planina. V severnej časti sa nachádza časť atraktívneho regiónu Slovenský raj, ako
potenciál pre tvorbu produktov v oblasti služieb, cestovného ruchu a priestor pre
odbyt regionálnych a miestnych poľnohospodárskych produktov. Národnostné
zloženie
obyvateľstva
v
južnej
časti
okresu
vytvára
potenciál
pre prepojenie slovenských a maďarských regiónov v rôznych oblastiach od
medzikomunálnej spolupráce, cez spoločné stratégie na podporu tvorby pracovných
príležitostí, rozvoj vzdelávania, spoločné produkty cestovného ruchu až po deľbu práce
v rámci regionálnych a cezhraničných stratégií rozvoja.
o Potreba užšej medzirezortnej a územnej koordinácie a plánovania a riadenia zo strany
štátu, VÚC a miestnych samospráv. Je potrebné odstrániť prekážky pre lokálne
iniciatívy a zlepšiť motiváciu a inštitucionálny rámec na spoločný postup obcí
a okresov. Je potrebné prehodnotiť kritériá pre vytvorenie oblastnej organizácie
cestovného ruchu (OOCR) ako marketingový nástroj pre podporu
podnikateľských subjektov poskytujúcich služby, produkty v oblastiach podpory
cestovného ruchu, prípadne nájsť možnosti prepojenia s existujúcimi oblastnými
organizáciami v okolitých regiónoch.
Slabými stránkami okresu Rožňava sú:
-

dlhodobá nezamestnanosť a s tým súvisiace nedostatočné pracovné návyky a nízka
kvalita pracovnej sily, nízka kúpyschopnosť obyvateľstva a vysoká sociálna
odkázanosť,
nedostatočné využívanie bohatého prírodného a kultúrneho potenciálu,
nedostatočné využívanie tradície pôdohospodárskej a potravinárskej výroby,
zlá dopravná infraštruktúra,
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-

zlá aplikácia národných politík (pôdohospodárstvo, podpora malých a stredných
podnikov a adaptabilita stredných škôl), ako aj nedostatočná komunikácia
a koordinácia na miestnej úrovni.

Rozvojové príležitosti okresu Rožňava tvoria:
-

pôdohospodárstvo – tvorba pracovných miest v živočíšnej výrobe a špecializovanej
rastlinnej výrobe, zvyšovanie pridanej hodnoty pri spracovaní drevnej hmoty,
využívanie obnoviteľných zdrojov,
potravinárska produkcia, rozvoj malých fariem (napr. včelárstvo, chov oviec),
rozvoj drevospracujúceho priemyslu, spracovanie drevnej hmoty,
cestovný ruch využívajúci kultúrno-historický a prírodný potenciál.

Predpoklady pre využitie potenciálu okresu sú:
-

úpravy národných hospodárskych politík: pôdohospodárstvo, podpora MSP
a osobné oddĺženie,
rozvoj sociálnej ekonomiky,
cielenejšie a efektívnejšie využívanie EŠIF,
udržanie vysokokvalifikovanej pracovnej sily jej zapojením do riešenia problémov
okresu,
zlepšenie dopravnej infraštruktúry zvlášť v osi Bratislava – Košice, ale aj na
osi sever – juh Rožňava – Poprad.

Hlavným cieľom Akčného plánu je znížiť mieru nezamestnanosti v okrese Rožňava
podporou vytvorenia 1 345 pracovných miest do roku 2020 a to nasmerovaním aktivít do
nasledovných hlavných oblastí:
o vytváranie nových pracovných príležitostí prostredníctvom rozvoja regionálnej
ekonomiky a zefektívnenia existujúcich a nových nástrojov na zvýšenie
zamestnanosti v okrese Rožňava,
o vytvorenie štruktúr riadenia regionálneho rozvoja a skvalitnenie manažmentu
a marketingu okresu s cieľom zvýšenia investícií, ako aj nárastu využívania fondov
a dotácií v okrese Rožňava na investovanie do zlepšenia infraštruktúry, sociálnoekonomického rozvoja a skvalitnenia života obyvateľov okresu,
o podpora integrácie vzdelávacích, tréningových aktivít ako aj poradenstva podľa
požiadaviek trhu práce a priorít okresu v oblasti vzdelávania a rozvoja ľudských
zdrojov, vrátane marginalizovaných skupín,
o zlepšenie podmienok podnikateľských aktivít v oblasti malého a stredného
podnikania (MSP) vrátane podpory poľnohospodárstva, lesného hospodárstva
a rozvoja cestovného ruchu v rámci okresu, ako aj regiónu Gemer a Malohont
s orientáciou na vytváranie pracovných príležitostí a zamestnávanie znevýhodnených
skupín.
Akčný plán charakterizujú nasledujúce princípy:
• efektívne využívanie lokálnych výrobných, prírodných, ako aj ľudských zdrojov
a priaznivých klimatických podmienok pre oblasť poľnohospodárstva,
• dôraz na zvyšovanie tvorby pridanej hodnoty a finalizáciu produkcie v okrese
s dôrazom na pôdohospodársky sektor a nadväzujúce spracovanie jeho produktov,
vrátane ich kombinácie,
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• využitie vysokého potenciálu stredného odborného školstva pri adaptácii pracovnej
sily na požiadavky trhu práce, ale aj v polohe transferu know-how
pre prax z vysokého školstva, vedy a výskumu a intenzívnu podporu high-tech v praxi,
• synergia rôznych zdrojov intervencií vrátane efektívneho a koordinovaného využitia
kombinácie súkromných a verejných finančných zdrojov, ako aj využitie inovatívnych
riešení založených na koordinácii opatrení integrujúcich ekonomickú, sociálnu
a environmentálnu kvalitu rozvoja, cezhraničné a zahraničné skúsenosti,
• efektívnejšie poskytovanie a skvalitňovanie verejných služieb vrátane investovania
do vlastných kapacít a infraštruktúry s väzbou na piliere rozvojového potenciálu,
• podpora pilotných rozvojových projektov a ich následná replikácia v rôznych
odvetviach, lokalitách okresu.

Návrhy opatrení a úloh na zabezpečenie realizácie a plnenia
Akčného plánu okresu Rožňava, časový harmonogram, spôsoby
a zdroje financovania
Prioritné oblasti rozvoja Akčného plánu sú definované tak, aby sa garantovala obsahová
a časová koordinovanosť jednotlivých opatrení a úloh Akčného plánu s využitím finančnej
podpory jednotlivých operačných programov v programovom období 2014 – 2020
komplementárne s intervenciami zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov vrátane súkromných
zdrojov. Realizácia Akčného plánu bude podporená aj ďalšími systémovými opatreniami vlády
SR, VÚC, miest a obcí okresu Rožňava, koordinovaných medzirezortnou Radou pre rozvoj
okresu Rožňava podľa zákona č. 336/2015 Z. z.
Akčný plán obsahuje systémové opatrenia a aktivity na úrovni okresu, VÚC a štátu. Systémové
opatrenia sú zamerané na koordináciu aktivít a spoluprácu jednotlivých aktérov,
zabezpečujúcich realizáciu Akčného plánu na úrovni okresu Rožňava a majú za cieľ vytvoriť
vhodné inštitucionálne prostredie na tvorbu pracovných miest. Kľúčové aktivity vedú priamo
k vytvoreniu pracovných miest, alebo odstraňujú prekážky rozvoja zamestnanosti v okrese.
Akčný plán obsahuje opatrenia rozdelené do nasledovných oblastí:
A. Systémové opatrenia na úrovni okresu Rožňava podporujúce prioritné oblasti
B.

C.
D.

E.
F.
G.

rozvoja,
Prioritná oblasť Rozvoj regionálnej a lokálnej ekonomiky – dopytovo orientovaná
stránka trhu práce zameraná na rozvoj podnikania a tvorbu nových pracovných
miest,
Prioritná oblasť Rozvoj poľnohospodárstva, lesníctva a nadväzujúcich odvetví,
Prioritná oblasť Rozvoj ľudského kapitálu prostredníctvom vzdelávania pre
potreby trhu práce – ponuková stránka trhu práce – vzdelávanie, flexibilita, kariérny
rozvoj,
Prioritná oblasť Investície do rozvoja technickej a sociálnej infraštruktúry,
zlepšenie kvality a dostupnosti služieb, zvýšenie atraktivity regiónu.
Systémové opatrenia na úrovni KSK,
Systémové opatrenia na úrovni štátu.
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Nasledujúca tabuľka uvádza stručný prehľad systémových opatrení, prioritných oblastí a aktivít
Akčného plánu okresu Rožňava:
Systémové opatrenia a kľúčové aktivity Akčného plánu

A.

Systémové opatrenia na úrovni okresu Rožňava

Partneri/počet
vytvorených
pracovných miest
Cca 8 vytvorených
pracovných miest

A.1 Rozvojová rada okresu Rožňava

Rozvojová rada okresu
Rožňava, mestá a obce,
A.2 Podpora založenia a budovania koordinačného centra pre subjekty
územnej
rozvoj okresu
spolupráce,
podnikateľské subjekty,
A.3 Centrum udržateľnej energetiky
školy, KSK, MŽP SR,
MVO, MH SR, SIEA
B. Rozvoj regionálnej a lokálnej ekonomiky
B.1 Priemyselná výroba, inovácie a energetika

B.2 Vjazd do priemyselnej zóny v Rožňave

Cca 633 pracovných
miest
MH SR, MPSVR SR,
Rozvojová rada okresu
Rožňava,
SARIO, SIEA, MŽP
SR, MPRV SR, mesto
Rožňava,
SBA,
podnikateľské subjekty
mesto
Rožňava,
Rozvojová rada okresu
Rožňava, KSK

Rozvoj poľnohospodárstva, lesníctva a nadväzujúcich
odvetví
C.1 Podpora poľnohospodárstva, včelárstva, vinohradníctva
a remesiel
C.

Cca 240 pracovných
miest
MPRV SR, Rozvojová
rada okresu Rožňava,
MPSVR SR,
podnikateľské subjekty,
farmári, včelársky zväz,
chovatelia včiel
C.2 Lesné hospodárstvo a environmentálna infraštruktúra
MPRV SR,
MPSVR SR, MŽP SR,
Rozvojová rada okresu
Rožňava
C.3 Odpadové hospodárstvo a zberné dvory
MŽP SR, Rozvojová
rada okresu Rožňava,
MPSVR SR, mestá
a obce
D. Rozvoj ľudského kapitálu prostredníctvom vzdelávania Cca 30 pracovných
pre potreby trhu práce
miest
D.1 Realizácia Národných projektov ÚPSVaR SR v okrese MPSVR SR,
Úrad
Rožňava
práce, sociálnych vecí
a rodiny
Rožňava,
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Rozvojová rada okresu
Rožňava,
školy,
podnikateľské subjekty
D.2 Regionálne centrum vzdelávania
MŠVVŠ SR, KSK, Úrad
práce, sociálnych vecí
a rodiny
Rožňava,
MPSVR SR, Rozvojová
rada okresu Rožňava,
podnikateľské subjekty,
MPRV SR, SOŠ
D.3 Tréningové centrá
Rozvojová rada okresu
Rožňava, Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny
Rožňava, podnikateľské
subjekty, KSK
D.4 Podpora investícií do predprimárneho a primárneho MPRV SR, MV SR,
vzdelávania
MŠVVŠ SR,
Rozvojová rada okresu
Rožňava, mestá a obce
E. Investície
do
rozvoja
technickej
a sociálnej Cca 434 pracovných
infraštruktúry, zlepšenie kvality a dostupnosti služieb, miest
zvýšenie atraktivity regiónu
E.1 Cestovný ruch a služby
MŽP SR, MPRV SR,
Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny Rožňava,
Rozvojová rada okresu
Rožňava, podnikateľské
subjekty, mestá a obce,
KSK, OOCR, MDVRR
SR,
E.2 Subjekty sociálnej ekonomiky
MPSVR SR, SZRB
AM,
MV
SR,
Rozvojová rada okresu
Rožňava, KSK, mestá a
obce
E.3 Skvalitňovanie dostupnosti verejných služieb
MPSVR SR, MPRV SR,
Rozvojová rada okresu
Rožňava, podnikateľské
subjekty, mestá a obce,
Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny Rožňava
E.4 Dostupné sociálne bývanie
MDVRR SR, MV SR,
Rozvojová rada okresu
Rožňava, mestá a obce,
SZRB AM, KSK
E.5 Mobilita pracovnej sily
MPRV SR, Rozvojová
rada okresu Rožňava,
mestá
a
obce,
podnikatelia, tretí sektor
F. Systémové opatrenia na úrovni KSK
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G. Systémové opatrenia na úrovni štátu

Systémové opatrenia na úrovni okresu Rožňava
Systémové opatrenia na úrovni okresu sú zamerané na vytvorenie kapacít, inštitucionálnych
a organizačných rámcov a zabezpečenie logistickej a technickej podpory na implementáciu
Akčného plánu okresu.
Popis kľúčových systémových opatrení
Opatrenie A.1 Rozvojová rada okresu Rožňava
Rozvojová rada okresu Rožňava bude vytvorená kľúčovými subjektmi okresu (samosprávy,
inštitúcie, podniky, školy, neziskový sektor). Hlavnými úlohami Rozvojovej rady okresu
Rožňava sú: vytvoriť funkčnú platformu určujúcu napredovanie hospodárskeho a sociálneho
rozvoja okresu a koordinovať napĺňanie aktivít Akčného plánu.
Opatrenie A.2 Podpora založenia a budovania koordinačného centra pre rozvoj okresu
Centrum je výkonným orgánom pre implementáciu Akčného plánu a ďalších rozvojových
aktivít okresu. Rovnako plní funkciu strediska pre prípravu kľúčových projektov Akčného
plánu a technického sekretariátu Rozvojovej rady okresu Rožňava. Zabezpečuje podporu
inkluzívneho verejného obstarávania, ako aj mediálnu a komunikačnú podporu.
V súlade s ustanoveniami schválenej Partnerskej dohody zabezpečí Úrad podpredsedu vlády
SR pre investície a informatizáciu zriadenie Integrovanej siete Informačno-poradenských
centier. V súvislosti s metodickým usmerňovaním činnosti Integrovanej siete Informačnoporadenských centier Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zabezpečí
efektívnu podporu Akčného plánu prostredníctvom informačno-konzultačných aktivít pre
potreby žiadateľov a prijímateľov projektov realizovaných na území NRO.
Predpokladané zdroje
financovania:
Celkový rozpočet:
Z toho výška RP:
Počet vytvorených pracovných
miest:
Kľúčoví partneri (gestor):
Partneri:
Termín realizácie:
Účel RP:
Prijímateľ RP:

RP, mestské a obecné rozpočty
570 tis. EUR
400 tis. EUR
5
Rozvojová rada okresu Rožňava, mestá a obce
okresu, KSK
podnikateľské subjekty, školy, subjekty územnej
spolupráce, ÚPSVaR, VSP – MAS, VSP bez štatútu
MAS
2016 - 2020
rekonštrukcia priestorov, mzdy, prevádzkové
náklady, vybavenie centra
Koordinačné centrum pre rozvoj okresu

Centrum projektovej podpory pozostáva z nasledovných aktivít:
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Aktivita A.2.1 Rožňavské projektové centrum pre podporu podnikania a zamestnanosti
V súlade s ustanoveniami Partnerskej dohody bude realizovať poradenskú a informačnú
činnosť pre MSP, obce, mestá, tretí sektor, organizovať informačné semináre, workshopy,
kurzy, odborné podujatia, vytvárať partnerské siete, podporovať začínajúcich a nových MSP,
zlepšovať prístup k financiám a rizikovému kapitálu pre nových a začínajúcich MSP,
podporovať startup a spin-off podniky v regióne:
-

poradenská činnosť v štádiu prípravy, implementácie a monitorovania schválených
projektov,
návrh modelov financovania projektov,
vyhľadávanie partnerov projektov,
podpora a koordinácia RRA, OOCR a MAS (v súlade s uznesením vlády SR
č. 254/2016, bod B.18.), najmä prostredníctvom prepojenia aktivít a podpory
implementácie stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou,
podpora verejno-súkromných partnerstiev bez štatútu MAS, ako aj so štatútom MAS
v okrese Rožňava za účelom:
- znižovania nezamestnanosti,
- podpory malých podnikov na vidieku,
- podpory regionálnej produkcie,
- začlenenia marginálnych skupín do pracovného a spoločenského života.

Podpora vzniku združení regionálnych prvovýrobcov, spracovateľov a remeselných
výrobcov
-

-

vytváranie združení a sietí podnikateľov v kľúčových sektoroch,
vytváranie spoločných projektov a iniciatív aktérov na území okresu,
spolupráca s organizáciami vedy a výskumu a regionálnou sieťou celoživotného
vzdelávania,
podpora zakladania výrobno-odbytových združení a zdieľaných spracovateľských
a distribučných prevádzok,
prepájanie produktov a služieb do regionálneho produktového reťazca (napr. sieťovanie
poskytovateľov rôznych služieb v cestovnom ruchu),
proaktívna práca SARIO s firmami, pomoc pri zapájaní sa do subdodávateľských
reťazcov zahraničných investorov (vypracovanie zoznamu firiem pôsobiacich v okrese
Rožňava z pohľadu ich portfólia produktov a služieb, poskytovanie podpory pri
certifikácii pre potreby investorov, poskytovanie konzultačných služieb a poradenstva),
budovanie imidžu samospráv resp. celého územia okresu resp. regiónu,
PR aktivity, vrátane marketingu na podporu cestovného ruchu.

Vytvorenie systému komunikácie Rozvojovej rady okresu Rožňava s obyvateľmi a médiami
pre budovanie imidžu okresu Rožňava v súlade s cieľmi Akčného plánu, propagácia realizácie
cieľov Akčného plánu, činností samospráv, podnikateľského sektora, štátnej správy ako aj
neziskového sektora. Motivácia ľudí k aktivitám, účasti na programoch a projektoch, ktoré
zvýšia zamestnanosť, prispejú k vzdelávaniu, rozvoju ľudských zdrojov a sociálneho kapitálu,
a najmä k samozamestnaniu a rozvoju podnikateľských aktivít v okrese.
Opatrenie A.3 Zriadenie Centra udržateľnej energetiky
Vytvorenie centra, ktoré zabezpečí:
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-

prípravu kapacít a vytvorenie podmienok na koordinovaný postup okresu smerom
k zvyšovaniu jeho energetickej sebestačnosti, úspor energie a využitiu obnoviteľných
zdrojov (analytická činnosť, informačný systém, osveta a vzdelávanie),
vypracovanie nízko uhlíkovej stratégie okresu,
implementácia nízko uhlíkovej stratégie – príprava projektov.

Predpokladané zdroje
financovania:
Celkový rozpočet:
Z toho výška RP:
Z toho orientačne EŠIF:
Počet vytvorených pracovných
miest:
Kľúčoví partneri (gestor):
Partneri:
Termín realizácie:
Účel RP:
Prijímateľ RP:

RP, OP KŽP*, vlastné zdroje
301 tis. EUR
138 tis. EUR
50 tis. EUR
3
Rozvojová rada okresu Rožňava, MH SR, MŽP SR
SIEA, podnikateľské subjekty, MVO
2016 - 2020
rekonštrukcia priestorov, vybavenie, mzdy, školenia,
prieskum, informačný systém, vypracovanie
stratégie, implementácia stratégie
Centrum udržateľnej energetiky

*Z OP KŽP bude financované iba vypracovanie nízko uhlíkovej stratégie okresu.

Priorita B. Rozvoj regionálnej a lokálnej ekonomiky
Prioritná oblasť je zameraná na podporu regionálnej a lokálnej ekonomiky ako základu
zlepšenia podmienok na trhu práce. Cieľom je rozvoj ekonomických aktivít podnikateľského
a verejného sektora, ktoré efektívne využívajú disponibilnú pracovnú silu a vytvárajú
udržateľné pracovné miesta s cieľom dosiahnuť lepšie využitie hospodárskeho potenciálu
s dosahom na rast zamestnanosti.
Opatrenie B.1 Priemyselná výroba, inovácie a energetika
Aktivity opatrenia budú zamerané na :
-

podporu zavádzania nových technológií v oblasti strojárskeho, elektrotechnického
a potravinárskeho priemyslu, priemyslu spracovania celulózy a papierenského
priemyslu,
podporu rozšírenia existujúcich podnikateľských subjektov v oblasti potravinárskeho
a ťažobného priemyslu a v oblasti služieb,
stimulovanie dopytu po obnoviteľných zdrojoch energie a spracovanie odpadov,
podporu vytvárania nových pracovných miest.

V rámci tejto podpory budú realizované aj aktivity :
-

podpora využívania nefinančných nástrojov MH SR a SBA (Slovak Business Agency),
prezentácia možností využívania mikropôžičiek, konzultácií, pomoc pri zhotovení
podnikateľského zámeru...,
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-

-

podpora zvyšovania kvality a efektivity výrobných a technologických procesov
prostredníctvom zvyšovania technologickej a inovačnej úrovne SME so zameraním na
mladých podnikateľov,
stimulovanie dopytu po obnoviteľných zdrojoch, vrátane produktov biomasy v rámci
programu SIEA Zelená domácnostiam,
využitie schém na podporu inovácií do oblasti spracovania biomasy na štiepky, brikety
a palety v nadväznosti na program Zelená domácnostiam.

Aktivita B.1.1 Podpora zavádzania nových technológií
Podpora minimálne 2 podnikateľských subjektov pri zavádzaní nových technológií vo
výrobnom procese.
Predpokladané zdroje
financovania:
Celkový rozpočet:
Z toho výška RP:
Z toho orientačne EŠIF:
Počet vytvorených pracovných
miest:
Kľúčoví partneri (gestor):
Partneri:
Termín realizácie:

RP, OP VaI, OP ĽZ, investičná pomoc (§ 4)*, súkromné
zdroje
24 234 tis. EUR
25 tis. EUR
6 117 tis. EUR
344
MH SR, MPSVR SR, Rozvojová rada okresu Rožňava,
Centrum projektovej podpory
podnikateľské subjekty okresu Rožňava
2016 - 2020

*podľa zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

Indikatívny zoznam projektových zámerov
1. Vytvorenie "malého priemyselného parku" v areáli s 2 výrobnými halami (vrátane
administratívnych a sociálnych priestorov). Haly sú už z časti zrekonštruované
a zamestnávatelia pripravení na spustenie prevádzok. 1/ geologický prieskum,
využívanie potenciálu, 2/ kontajnerové byty, 3/ montáž káblovania pre automobilový
priemysel.
2. Úprava priestorov s čiastočnou výstavbou pre potreby malého pivovaru - výroba piva a
jeho distribúcia na SR a do zahraničia.
3. Výroba rybieho oleja s prísadou OMEGA3 a vitamínom D.
4. Výstavba priemyselnej práčovne v Rožňave, kombinujúcej tradičný zdroj energie –
plyn, spolu so solárnym ohrevom, slúžiacim ako druhý zdroj na výrobu pary, s cieľom
zníženia energetickej náročnosti prevádzky pomocou využitia alternatívneho zdroja
energie – Slnka.
5. Výstavba infraštruktúry v podzemí a na povrchu, nákup technológie, strojov
a zariadení za účelom zvýšenia kapacity ťažby. Automatizácia výrobných procesov,
zvýšenie bezpečnosti práce v podzemí.
6. Spoločnosť plánuje investíciu do technológie na automatickú výrobu odliatkov pre
automobilový priemysel. Cieľom spoločnosti je stať sa najmodernejšou zlievarňou
sivej a tvárnej liatiny na Slovensku.
Aktivita B.1.2 Podpora rozšírenia existujúcich podnikateľských subjektov
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Podpora minimálne 4 existujúcich podnikateľských subjektov v oblasti rozvoja produkcie
a zvýšenia konkurencieschopnosti a inovácií za predpokladu vytvorenia nových pracovných
miest.
Predpokladané zdroje
financovania:
Celkový rozpočet:
Z toho výška RP:
Z toho orientačne EŠIF:
Počet vytvorených pracovných
miest:
Kľúčoví partneri (gestor):
Partneri:
Termín realizácie:

OP ĽZ, OP VaI, investičná pomoc (§ 4)*, súkromné
zdroje
30 265 tis. EUR
14 938 tis. EUR
252
MH SR, MPSVR SR, Rozvojová rada okresu
Rožňava, Centrum projektovej podpory
podnikateľské subjekty okresu Rožňava
2016 - 2020

*podľa zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

Indikatívny zoznam projektových zámerov
1. Vytvorenie prevádzky s kovovýrobou - výroba mechanicky a elektricky posuvných
brán, oplotení, práškovanie rôznych kovových konštrukcií.
2. Zvýšenie kapacity súčasnej výroby nových alebo prestavba už existujúcich ľahkých
vozidiel na elektrický pohon. Sú to kolobežky, bicykle, vozíčky pre invalidov, pojazdné
stánky občerstvenia, výstavba haly, technológia.
3. Modernizácia, energetické zdokonaľovanie a rozširovanie výrobných prevádzok firmy.
4. Zakúpenie a inštalácia profilovacej linky, rozšírenie existujúcej výroby o nové výrobky
(profily).
5. Prestavba stávajúcej pozinkovacej linky na linku na výrobu lakoplastových plechov vo
zvitkoch.
6. Inštalácia linky na výrobu detských plienok.
7. Modernizácia papierenského stroja, montáž vlhčiacich zariadení papierenských
strojov, kúpa nového obrúskového stroja a s tým spojené vytvorenie nových
pracovných miest a zvýšenie konkurencieschopnosti firmy, výstavba skladových
priestorov.
8. Výstavba haly na pozemku vo vlastníctve spoločnosti s technickým zabezpečením na
profesionálnu stavbu závodných automobilov a renovácie veteránov. V súčasnosti
spoločnosť efektívne funguje, avšak pre veľký dopyt je potrebné kapacitné aj
priestorové zväčšenie.
9. Spoločnosť ponúka kuchynský riad zo sivej liatiny vyrábaný výhradne na Slovensku.
Investícia do novej technológie je nevyhnutná na sériovú výrobu produktov. Cieľom
firmy je byť lídrom na východoeurópskom trhu a získať stabilné miesto na
západoeurópskom trhu v odvetví výroby liatinového kuchynského riadu.
Aktivita B.1.3 Využívanie obnoviteľných zdrojov energie a spracovanie odpadov
Podpora minimálne 2 podnikateľských subjektov v oblasti udržateľnej energetiky.
Predpokladané zdroje
financovania:

OP VaI, OP KŽP, PRV, OP ĽZ, súkromné zdroje
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Celkový rozpočet:
Z toho výška RP:
Z toho orientačne EŠIF:
Počet vytvorených pracovných
miest:
Kľúčoví partneri (gestor):
Partneri:
Termín realizácie:

6 380 tis. EUR
3 015 tis. EUR
37
MH SR, MPRV SR, MŽP SR, MPSVR SR,
Rozvojová rada okresu Rožňava, Centrum projektovej
podpory, SIEA
podnikateľské subjekty okresu Rožňava
2016 - 2020

1. Využitie energetického potenciálu vody pre spracovanie drevného odpadu
s prepojením na rybné hospodárstvo.
2. Výskum a vývoj v oblasti výroby, uskladňovania a využívania vodíka pri výrobe
elektriny.
3. Kombinovaná výroba elektriny a tepla z drevného odpadu.
4. Návrh logistického modelu dobývania, zakladania vydobytých priestorov vhodným
interným materiálom a odťažby na ložiskách nerastných surovín v Gemerskej Polome
a Gemerskej Hôrke.
Opatrenie B.2 Vjazd do priemyselnej zóny v Rožňave
Vybudovanie prepojovacej komunikácie medzi priemyselným parkom Rožňava a cestou I.
triedy I/67. Jedná sa o rekonštrukciu stykovej križovatky, zriadenie pripájacích a odbočovacích
pruhov a rekonštrukciu existujúceho úrovňového nezabezpečeného železničného priecestia na
priecestie zabezpečené svetelným zabezpečovacím zariadením.
Predpokladané zdroje
financovania:
Celkový rozpočet:
Z toho výška RP:
Kľúčoví partneri (gestor):
Termín realizácie:
Účel RP:
Prijímateľ RP:

RP, mestské a obecné rozpočty
910 tis. EUR
600 tis. EUR
KSK, mesto Rožňava, Rozvojová rada okresu
Rožňava
2016 - 2020
rekonštrukcia stykovej križovatky, zriedenie
pripájacích a odbočovacích pruhov a rekonštrukcia
existujúceho úrovňového priecestia
mesto Rožňava

Priorita C. Rozvoj poľnohospodárstva, lesníctva a nadväzujúcich odvetví
Prioritná oblasť je zameraná na podporu miestnej ekonomiky prostredníctvom prepojenia
lokálnej produkcie so spracovaním a obchodom, na vytvorenie synergie medzi
poľnohospodárstvom, potravinárstvom a cestovným ruchom. Poľnohospodárstvo a lesníctvo sú
oblasti, ktoré môžu v spolupráci so školskými zariadeniami a vzdelávacími inštitúciami
vytvárať kvalifikovanú pracovnú silu a trvalo udržateľné miesta za predpokladu využitia
prírodných regionálnych zdrojov.
Do prioritnej oblasti sú zahrnuté projekty zamerané aj na podporu zvýšenia pridanej hodnoty
koncových regionálnych produktov a ich umiestnenie na trhu. Ide najmä o využívanie
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európskych a národných schém kvality (Politika kvality EÚ a Značka kvality SK) a označenie
potravín v súlade s platnou vyhláškou MPRV SR č. 163/2014 Z. z. o podmienkach používania
dobrovoľného označovania poľnohospodárskych produktov a potravín na účely informovania
spotrebiteľa, systému marketingu a distribúcie regionálneho produktu formou vytvorenia
predajných miest, prepájanie lokálnej produkcie na cestovný ruch a vytváranie reťazca
regionálneho produktu a podpora jeho spotreby vo forme napr.:
-

využívania systému konečnému spotrebiteľovi,
distribúcie regionálnych produktov do siete obchodov s regionálnymi produktmi
a zariadení v správe verejného sektora,
distribúcie a prepájania lokálnej produkcie na cestovný ruch (gastronómia,
agroturistika, vidiecky cestovný ruch, zariadenia cestovného ruchu, čerpacie stanice),
podpory vytvárania predajných a distribučných miest a práce s verejnosťou.

Predaj konečnému spotrebiteľovi musí byť v súlade s NV SR č. 360/2011 Z. z., ktorým sa
ustanovujú požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov
rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému
spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam a NV SR č. 359/2011, ktorým sa
ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá. Uvedené
predpisy umožňujú farmárom predávať svoje produkty priamo z farmy spotrebiteľom, dodávať
miestnym maloobchodným prevádzkam, prípadne si zriadiť vlastnú predajňu na farme alebo
predajné miesto na trhovisku, zriaďovať malé bitúnky a rozrábkarne a tým ponúkať
spotrebiteľom vysokohodnotné, kvalitné a čerstvé slovenské produkty a potraviny, čo prispieva
k rozvoju regiónov, bez sprostredkovateľa predaja. Nezvyšuje sa cena o marže
sprostredkovateľa a produkt sa tak stáva konkurencieschopnejším.
Opatrenie C.1 Podpora poľnohospodárstva, včelárstva, vinohradníctva a remesiel
Podpora minimálne 5 projektov zameraných na podporu poľnohospodárstva, včelárstva,
vinohradníctva alebo zachovanie tradičných remesiel. V rámci opatrenia bude podporované aj
rozširovanie, prípadne zakladanie chovu hospodárskych zvierat spojené s agroturistikou
a s následným spracovaním a distribúciou produktov z týchto chovov. Opatrenie predpokladá
vytvorenie nových pracovných miest v spolupráci s ÚPSVaR v Rožňave. Novovytvorené
pracovné miesta budú prevažne pre dlhodobo nezamestnaných so základným vzdelaním.
Predpokladané zdroje
financovania:
Celkový rozpočet:
Z toho výška RP:
Z toho orientačne EŠIF:
Počet vytvorených pracovných
miest:
Kľúčoví partneri (gestor):
Partneri:
Termín realizácie:
Účel RP:
Prijímateľ RP:

RP, PRV, OP ĽZ, súkromné zdroje
3 792 tis. EUR
190 tis. EUR
1 770 tis. EUR
105
MPRV SR, MPSVR SR, Rozvojová rada okresu
Rožňava
farmári, včelársky zväz, chovatelia včiel
2016 - 2020
vytvorenie odbytovej siete prvovýrobcov v regióne,
rekonštrukcia priestorov, vybavenie, technológia na
plnenie a balenie medu, stolárske potreby
združenie prvovýrobcov, združenie včelárov,
združenie remeselníkov
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Indikatívny zoznam projektových zámerov
1. Podpora združenia včelárov, ktorého aktivity sú zamerané na vybudovanie priestorov
na automatizované plnenie, balenie a skladovanie medu, na výrobu a balenie
propolisových prípravkov, včelieho peľu a vosku, vybudovanie stolárskeho podniku vo
vlastnej budove - dielňa na výrobu úľov a potravinárska prevádzka na výrobu medoviny.
2. Podpora zachovania tradičných remesiel prostredníctvom združovania remeselníkov.
Združenie následne sprostredkuje predaj výrobkov členov tohto združenia.
3. Modernizácia a rozšírenie farmy s podporou domácich producentov a zvýšenia
agroturistiky (kúpa nehnuteľností, pôdy, zvierat, výstavby ustajňovacích priestorov).
4. Výstavba areálu na založenie chovu a nákup rýb.
5. Rekonštrukcia starého gazdovského dvora s rozvojom agroturistiky zameranej na chov
zvierat.
6. Realizácia malej pilotnej farmy so zameraním na tradičné hospodárenie. Edukácia
v oblasti teoretických znalostí a praktických zručností potrebných k založeniu
a prevádzke hospodárstva. Rozvoj siete rodinných fariem, ich následné združenie
a zastupovanie záujmov pri efektívnejšom získavaní vstupov a výhodnejšom
speňažovaní výstupov hospodárenia.
7. Založenie pštrosej farmy na chov, reprodukciu a porážku pštrosov. Získať uznanie
chovu plemenárskeho stupňa pre rozmnožovací a šľachtiteľský chov. Predaj
a distribúcia mäsa, peria, kože a vajec.
8. Vybudovanie prevádzky na výrobu produktov z ovčieho a kravského mlieka, vrátane
vybudovania ustajňovacích priestorov.
9. Rozšírenie prevádzky Horská chata Stará horáreň o agroturistiku zameranú na chov
hovädzieho dobytka, chov včiel a produkciu medu a chov pstruhov.
10. Zavedenie nových technológií a rozšírenie výroby na rozrábku mäsa a mäsových
výrobkov.
11. Zefektívnenie chovu oviec s cieľom výroby ovčieho syra a obnova chovu mangalíc
(2 ovčíny, ustajnenie mangalíc, ustajňovacie technológie).
12. Znovunavrátenie vinárstva do našej oblasti (výsadba vinohradov v súlade so zákonom
č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov, ich
ekologické obhospodárovanie). Vysádzané budú staré odrody charakteristické pre našu
oblasť. Produktom bude vysokokvalitné víno prezentujúce región Gemer.
13. Obnova tunajších sadov. Vybudovanie pálenice a sušiarne ovocia regiónu vrátane
priestoru pre degustáciu.
Opatrenie C.2 Lesné hospodárstvo a environmentálna infraštruktúra
Podpora minimálne 3 projektov zameraných na zber, zvoz a spracovanie drevných odpadov,
ako aj odpadov z drevospracujúcich podnikov, pestovanie lesov a rýchlorastúcich drevín,
výstavbu protipovodňových hrádzok na vodnom toku, ako aj spracovanie nedrevných plodín
lesa a environmentálna výchova.
Predpokladané zdroje
financovania:
Celkový rozpočet:
Z toho výška RP:
Z toho orientačne EŠIF:
Počet vytvorených pracovných
miest:

RP, PRV, OP KŽP, OP ĽZ
3 383 tis. EUR
25 tis. EUR
2 850 tis. EUR
91
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Kľúčoví partneri (gestor):
Termín realizácie:

MPRV SR, MŽP SR, MPSVR SR, Rozvojová rada
okresu Rožňava
2016 - 2020

Indikatívny zoznam projektových zámerov
1. Výsadba rýchlorastúcich drevín (topoľ, vŕba) ako možná zásoba drevnej hmoty na
ďalšie spracovanie na výrobu drevnej štiepky, resp. drevených peliet.
2. Pestovanie lesov, výstavba protipovodňových hrádzok na vodnom toku Židlová,
vybudovanie protipožiarnej nádrže v lokalite Pod Homôlkou, dobudovanie turistického
areálu pri tuneli, v prechodnom období výroba palivového dreva pre miestnych
obyvateľov.
3. Podnik na spracovanie drevnej hmoty (štiepačka, náradie, technológie...) a nedrevných
lesných produktov (sušiareň lesných plodov...), vytvorenie informačného systému na
zosieťovanie potenciálnych dodávateľov a odberateľov.
4. Zber, zvoz a spracovanie drevných odpadov, ako aj odpadov z drevospracujúcich
podnikov – píl (drevná pilina, odrezky) a následná výroba brikiet, peliet, drevoštiepky
a klátikov.
5. Likvidácia rozsiahlej kôrovcovej kalamity pri dlhodobej rekonštrukcii lesných porastov
pre mestské a štátne lesy - prostredníctvom vybudovania manipulačno-triediacej linky.
6. Vytvorenie Agrotour centra - školiaceho a poradenského zariadenia pre rozvoj
poľnohospodárskej výroby, implementácia pilotného projektu udržateľnej energetiky,
vytvorenie inovatívneho funkčného programu regionálnej výchovy - celodenné aktivity
pre deti a mládež s dôrazom na získanie manuálnych a technických zručností.
7. Vybudovanie edukačných a seminárnych priestorov, výskum genofondu čerešní,
ubytovacie kapacity.
Opatrenie C.3 Odpadové hospodárstvo a zberné dvory
Podpora minimálne 1 projektu zameraného na zber, zvoz a 100 %-né triedenie komunálneho
odpadu pomocou triediacej linky a následný vývoz zbytkového komunálneho odpadu
a separovaných komodít priamo spracovateľom. Projektový zámer predpokladá vytváranie
pracovných príležitosti pre nezamestnaných – mesto Dobšiná.
Predpokladané zdroje
financovania:
Celkový rozpočet:
Z toho výška RP:
Z toho orientačne EŠIF:
Počet vytvorených pracovných
miest:
Kľúčoví partneri (gestor):
Partneri:
Termín realizácie:

OP KŽP, OP ĽZ, Environmentálny fond
3 641 tis. EUR
2 927 tis. EUR
44
MŽP SR, MPSVR SR, Rozvojová rada okresu
Rožňava
obce Spoločného obecného úradu Dobšiná, mestá
a obce
2016 - 2020

Indikatívny zoznam projektových zámerov
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1. Obec Slavošovce - triedenie KO, stojiská, kompostovisko,
2. Obec Štítnik - zefektívnenie nakladania s KO, kompostovisko,
3. Obec Plešivec - vybudovanie zberného dvora pre triedený odpad.

Priorita D. Rozvoj ľudského kapitálu prostredníctvom vzdelávania pre
potreby trhu práce
Prioritná oblasť je zameraná na modernizáciu a kompletizáciu existujúcej vzdelávacej
infraštruktúry s dôrazom na zabezpečenie jej efektívnej schopnosti flexibilne reagovať na
potreby trhu práce a špecifické potreby miestnej ekonomiky prostredníctvom:
- zlepšenia postavenia UoZ na trhu práce, zvýšenie zamestnateľnosti a zamestnanosti
UoZ a znevýhodnených UoZ,
- vybudovania regionálneho centra odborného vzdelávania s cieľom skvalitnenia
a zatraktívnenia odbornej prípravy a rekvalifikácie s dôrazom na potreby trhu práce,
- vytvorenia regionálnych tréningových centier so zameraním na teoretickú a praktickú
prípravu v oblastiach požadovaných trhom práce a reflektujúcim potenciál lokálnej
ekonomiky.
Opatrenie D.1 Realizácia Národných projektov UPSVaR Rožňava
Cieľom projektov je zlepšiť postavenie UoZ na trhu práce, zvýšiť zamestnateľnosť
a zamestnanosť UoZ a znevýhodnených UoZ podporou vytvárania pracovných miest, znížiť
nezamestnanosť a podporiť rozvoj regionálnej zamestnanosti v okrese prostredníctvom
pripravovaného NP Cesta na trh práce.
V rámci národných programov zvýhodniť žiadateľov so sídlom v okrese Rožňava
v programoch, ktoré sa v súčasnosti realizujú:
•
•

•

•
•
•
•

NP Praxou k zamestnaniu – mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa,
podpora zamestnanosti mladých ľudí do 29 rokov prostredníctvom mentorovaného
zapracovania a praxe u zamestnávateľa,
NP Absolventská prax štartuje zamestnanie – finančný príspevok na vykonávanie
absolventskej praxe a podpora následného vytvorenia nového pracovného miesta,
poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie absolventskej praxe a podpora
následného vytvorenia pracovného miesta u toho istého zamestnávateľa,
NP Úspešne na trhu práce – podpora zamestnanosti mladých u prvého zamestnávateľa
a podpora samozamestnania, podpora zamestnanosti mladých ľudí do 29 rokov
prostredníctvom poskytnutia príspevku na vytvorenie pracovného miesta v prvom
pravidelne platenom zamestnaní alebo poskytnutia príspevku na podporu vytvorenia
pracovného miesta prostredníctvom samozamestnania,
NP Cesta z kruhu nezamestnanosti – podpora zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných,
NP Šanca na zamestnanie – podpora vytvárania pracovných miest pre znevýhodnených
UoZ u verejných zamestnávateľov,,
NP Chceme byť aktívni na trhu práce – podpora vytvorenia pracovných miest pre
znevýhodnených UoZ nad 50 rokov veku,
NP Cesta na trh práce (pripravovaný NP) - podpora zamestnávania UoZ, najmä
znevýhodnených UoZ.
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Predpokladané zdroje
financovania:
Celkový rozpočet:
Celková výška RP:
Z toho orientačne EŠIF:
Kľúčoví partneri (gestor):
Partneri:
Termín realizácie:

OP ĽZ
4 540 tis. EUR
4 540 tis. EUR
MPSVR SR, Rozvojová rada okresu Rožňava
UPSVaR Rožňava, školy, podnikateľské subjekty
2016 - 2020

Pozn.: Celkový rozpočet na realizáciu NP UPSVaR pre všetky najmenej rozvinuté okresy je 50 000 tis. EUR na 5
rokov, z toho orientačne pre okres Rožňava 4 540 tis. EUR, podľa schválených žiadostí prostredníctvom UPSVaR.

Opatrenie D.2 Regionálne centrum vzdelávania
Aktivita je smerovaná na prípravu kvalifikovanej pracovnej sily v súlade s potrebami trhu práce
indikovaných ÚPSVaR v Rožňave. Ich zámerom je realizácia inovatívneho odborného
vzdelávania, prípravy a rekvalifikácie na profesie požadované trhom práce s možnosťou
zapojenia obecných podnikov. Opatrenie je zamerané na zriadenie regionálneho centra
vzdelávania (RCV), so zameraním na:
-

prípravu a rekvalifikáciu v oblasti obsluhy CNC technológií a automatizačnej
techniky,
zváračská škola,
príprava a rekvalifikácia v poľnohospodárstve.

RCV sú určené pre prípravu kvalifikovanej pracovnej sily pre malé a stredné podniky. Cieľovou
skupinou RCV sú žiaci SOŠ a iné osoby, ktoré majú záujem o doplnenie, obnovenie, rozšírenie
alebo prehĺbenie kvalifikácie alebo nadobudnutie novej, čiastočnej alebo úplnej kvalifikácie.
RCV
môže
rekvalifikovať
uchádzačov
o
zamestnanie
v
spolupráci
s ÚPSVR SR. Vzdelávanie sa realizuje s dôrazom na získavanie praktických zručností.
Stredná odborná škola poskytujúca odborné vzdelávanie a prípravu vo vybraných študijných
a učebných odboroch a akreditované programy ďalšieho odborného vzdelávania, ktoré
promptne reagujú na aktuálnu potrebu trhu práce v danom regióne, môže popri svojom názve
používať aj označenie „Regionálne centrum vzdelávania“. SOŠ - RCV musí mať vybavené
učebné priestory a dielne praktického vyučovania súčasnou modernou technikou nevyhnutnou
pre danú kvalifikáciu.
Činnosť RCV/COVP bude zameraná na teoretickú a praktickú prípravu v oblasti lesnej výroby,
poľnohospodárskej výroby a spracovania dreva, pestovanie plodín, pomocné práce pri
udržiavaní a ochrane lesných porastov, murárske práce.
Predpokladané zdroje
financovania:
Celkový rozpočet:
Z toho výška RP:
Z toho orientačne EŠIF:
Kľúčoví partneri (gestor):
Partneri:
Termín realizácie:

RP, IROP, vlastné zdroje
770 tis. EUR
260 tis. EUR
500 tis. EUR
ÚPSVaR Rožňava, MPSVR SR, MŠVVŠ SR, KSK,
Rozvojová rada okresu Rožňava, CWT Metal
MPRV SR, podnikateľské subjekty, SOŠ
2016 - 2020
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Účel RP:
Prijímateľ RP:

rekonštrukcia
budovy,
nákup
vybavenia
a príslušenstva,
modernizácia
priestorového
a technického vybavenia školy – zriadenie odbornej
učebne CNC strojov, mechatroniky a automatizácie,
software
obec, SOŠ

Opatrenie D.3 Tréningové centrá
Tréningové centrum zabezpečuje ďalšie vzdelávanie dospelých v súlade s ustanoveniami
zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní. Cieľovou skupinou tréningových centier
sú najmä znevýhodnení uchádzači o zamestnanie. Tréningové centrum vykonáva prípravu na
výkon jednoduchých pracovných činností a môže rekvalifikovať uchádzačov o zamestnanie
v spolupráci s ÚPSVR SR. Vzdelávanie sa realizuje s dôrazom na získavanie praktických
zručností.
Činnosť tréningového centra je organizovaná subjektom sociálnej ekonomiky v spolupráci so
strednou odbornou školou. Subjekt sociálnej ekonomiky zabezpečuje praktický výcvik
a stredná odborná škola zabezpečuje teoretickú prípravu ďalšieho vzdelávania. Praktický
výcvik sa realizuje v priestoroch vhodných na zabezpečenie daného vzdelávacieho programu
/modulu vzdelávania (t. j. ktorý spĺňa materiálno–technické podmienky na výkon praxe)
a teoretická príprava sa realizuje v priestoroch strednej odbornej školy alebo inej vzdelávacej
inštitúcie.
V rámci tejto aktivity predpokladáme vytvorenie tréningového centra pri mestskom sociálnom
podniku v Dobšinej.
Predpokladané zdroje
financovania:
Celkový rozpočet:
Z toho výška RP:
Z toho orientačne EŠIF:
Počet vytvorených pracovných
miest:
Kľúčoví partneri (gestor):
Partneri:
Termín realizácie:
Účel RP:
Prijímateľ RP:

RP, OP ĽZ, vlastné zdroje
650 tis. EUR
200 tis. EUR
427 tis. EUR
10
ÚPSVaR Rožňava, KSK
Rozvojová rada okresu Rožňava, podnikateľské
subjekty
2016 - 2020
zabezpečenie a poskytnutie služieb
mesto

Opatrenie D.4 Podpora investícií do predprimárneho a primárneho vzdelávania
Vo vybraných obciach okresu Rožňava je potrebné dobudovať nové priestorové kapacity pre
predškolskú výchovu v materských školách ako aj pre základné vzdelávanie.
Investície do predprimárneho a primárneho vzdelávania s cieľmi zlepšenia vzdelanostnej
úrovne sociálne vylúčených komunít.
Podpora minimálne dvoch projektových zámerov zameraných na predprimárne vzdelávanie
a jeden projektový zámer na zvýšenie kapacity základnej školy.
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Predpokladané zdroje
financovania:
Celkový rozpočet:
Z toho výška RP:
Z toho orientačne EŠIF:
Počet vytvorených pracovných
miest:
Kľúčoví partneri (gestor):
Partneri:
Termín realizácie:
Účel RP:
Prijímateľ RP:

RP, IROP, OP ĽZ, samosprávy
1 251 tis. EUR
250 tis. EUR
779 tis. EUR
20
MPRV SR, MV SR, Rozvojová rada okresu Rožňava,
MŠVVŠ SR
mesto Dobšiná, obec Krásnohorské Podhradie, obec
Brzotín
2016 - 2020
rozšírenie kapacít škôl
obce a mestá

Rozvoj pilotného modelu procesu diagnostiky a rediagnostiky detí a žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami v regióne s cieľom zvýšiť ich úspešnosť pri dosahovaní
vzdelávacích výsledkov. Cieľom je zreálnenie a postupné zníženie počtu rómskych detí
zaradených do špeciálnych škôl. Aktivita sa uskutoční v partnerstve ÚSVRK
a MŠVVŠ SR.

Priorita E. Investície do rozvoja technickej a sociálnej infraštruktúry,
zlepšenie kvality a dostupnosti služieb, zvýšenie atraktivity regiónu
Opatrenie E.1 Cestovný ruch a služby
Aktivity opatrenia budú zamerané na podporu rozvoja cestovného ruchu za účelom vytvorenia
atraktívneho turistického regiónu a posilnenia aktívneho cestovného ruchu. Kľúčové bude
vytvorenie synergie medzi poľnohospodárstvom, potravinárstvom a cestovným ruchom.
Aktivita E.1.1 Vypracovanie stratégie cestovného ruchu
Podpore konkrétnych projektových zámerov bude predchádzať vypracovanie uceleného
materiálu, ktorý by na základe prieskumov a analýz stanovil prioritné oblasti podpory
cestovného ruchu v okrese. Prioritné oblasti budú stanovené v súlade so Stratégiou rozvoja
cestovného ruchu do roku 20202 a budú odzrkadľovať vzťahy medzi prirodzenými destináciami
a ich vzájomné prepojenie, doplnené aktivitami v oblasti služieb. Keďže
v zmysle Aktualizácie koncepcie geoparkov SR 3 predmetný okres spadá do územia
s perspektívou stať sa geoparkom, stratégia súčasne vyhodnotí potenciály územia pre budovanie
geoparku. Materiál následne určí možnosti podpory pre konkrétne projektové zámery z rôznych
oblasti cestovného ruchu. Podpory budú zamerané na dobudovanie infraštruktúry cestovného
ruchu, rozšírenie ponuky produktov cestovného ruchu spojené so zvyšovaním zamestnanosti.
Predpokladané zdroje
financovania:
2
3

RP

Uznesenie vlády SR č. 379 z 10. júla 2013 k Stratégii rozvoja cestovného ruchu do roku 2020
Uznesenie vlády SR č. 15 zo 7. januára 2015 k aktualizácii Koncepcie geoparkov SR
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Celkový rozpočet:
Z toho výška RP:
Kľúčoví partneri (gestor):
Partneri:
Termín realizácie:
Účel RP:
Prijímateľ RP:

50 tis. EUR
50 tis. EUR
MŽP SR, podnikateľské subjekty v oblasti
cestovného ruchu, Rozvojová rada okresu Rožňava
mestá a obce okresu, KSK, KOCR Košický kraj,
OOCR Slovenský raj & Spiš, Dobšiná, mikroregión,
MDVRR SR
2016 - 2020
vypracovanie stratégie cestovného ruchu, štúdia

Aktivita E.1.2 Doplnkové služby pre zatraktívnenie regiónu a zvýšenie zamestnanosti
V rámci doplnkových služieb v cestovnom ruchu sa bude podpora zameriavať na zvyšovanie
atraktívnosti okresu Rožňava aj v mimo sezónnom období. Doplnkové aktivity sú smerované
na vytvorenie zmysluplného, aktívneho ako aj zážitkového pobytu v okrese, k posilňovaniu
regionálnej identity (podpora dobrovoľníckej činnosti, podpora spolkov a záujmových a iných
združení obyvateľov). Skvalitnením ubytovacích služieb, budovaním nových atraktívnych
komplexov či už prostredníctvom rekonštrukcie alebo výstavby sa v daných lokalitách okresu
zvýši zamestnanosť. Jedná sa hlavne o služby v okrese absentujúce ako napr. kempingy,
priestory na plávanie, vzdelávacie priestory, podpora agroturistiky, geoturistiky, športového
vyžitia ako aj relaxu. V rámci opatrenia bude podporená rekonštrukcia lanovej dráhy Dedinky
– Geravy. Ostatné projekty uvedené v indikatívnom zámere budú realizované v súlade
s výsledkami stratégie pre cestovný ruch.
Predpokladané zdroje
financovania:
Celkový rozpočet:
Celková výška RP:
Z toho orientačne EŠIF:
Počet vytvorených pracovných
miest:
Kľúčoví partneri (gestor):
Partneri:
Termín realizácie:
Účel RP:
Prijímateľ RP:

RP, OP ĽZ, PRV, „Obnov si svoj dom“, vlastné zdroje
15 441 tis. EUR
849 tis. EUR
9 425 tis. EUR
181
MPRV SR, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Rožňava, podnikateľské subjekty v oblasti cestovného
ruchu, Rozvojová rada okresu Rožňava
mestá a obce
2016 - 2020
rekonštrukcia lanovej dráhy
obec Dedinky

Indikatívny zoznam projektových zámerov
1. Podporenie rekonštrukcie lanovej dráhy Dedinky – Geravy (nehnuteľnosť v majetku
obce).
2. Obnovenie prevádzky kempingu (rekonštrukcia hygienických zariadení, inžinierskych
sietí, stravovacích zariadení). Takáto služba v oblasti cestovného ruchu v okrese
Rožňava absentuje.
3. Ponuka rodinného bývania v tradičnej pôvodnej starej zrekonštruovanej drevenici
s agroturistickými službami a vidieckym životným štýlom.
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4. Vybudovanie stredovekej dediny ako stálej expozície - slúžila by aj ako škola
v prírode a deti by mali možnosť vyskúšať si staré remesla, letná škola remesiel.
5. Prebudovanie existujúcich nevyužívaných priestorov na ubytovanie vyššieho štandardu
s poskytovaním doplnkových služieb: poskytovanie dopravy na zájazdy, turistické a
cykloturistické vychádzky.
6. Rozvoj doplnkových služieb k už existujúcej ponuke ubytovania (šport, relax,
stravovanie) - vytvorenie komplexného balíka služieb.
7. Vybudovanie expozície podávajúcej ucelený obraz o baníckej histórii mesta.
8. Vybudovanie servisného strediska turizmu s hlavným objektom vysokej pece Etelka
(ubytovanie penziónového štandardu, reštaurácia, infocentrum, vytvorenie kempingu,
expozícia železorudného hutníctva).
9. Vybudovanie ubytovacieho zariadenia s kaviarňou, ktorá bude slúžiť ako komunitné
centrum.
10. Vytvorenie ubytovania vidieckeho štýlu - drevenice s ostatnými agroturistickými
službami.
11. Výstavba TIC, amfiteátra, kongresovej haly, stravovacích priestorov, detského ihriska,
kioskov a oddychového parku.
12. Vybudovanie viacúčelového areálu geoturizmu s Múzeom baníctva, hutníctva
a mineralógie, prezentáciou geológie a geomontánneho dedičstva regiónu, školiacim
strediskom pre 30 sprievodcov, ubytovacími kapacitami, kempingovým táborom,
prevádzkou pre gastronómiu a servis pre turistov (informačné stredisko, oprava
bicyklov a pod.).
13. Dobudovanie výrobno-expozičného centra, s dôrazom na propagáciu histórie
železiarstva v Štítniku. Vybudovanie múzea, obnova historického parku a oddychovej
zóny. Zhotovenie informačných tabúľ. Archeologický výskum.
14. Revitalizácia kultúrnej pamiatky za účelom vytvorenia strediska turizmu s potrebnou
infraštruktúrou. Zriadenie autokempingu. Vytvorenie priestoru založeného na motívoch
Dobšinského rozprávok. Stála expozícia dediny a poľnohospodárskych strojov.
Reštaurácia vodnej turbíny, vyhliadková veža.
15. Revitalizácia parku s fontánou a oddychovou zónou, vybudovanie a skvalitnenie
reštauračných a predajných služieb, výstavba chatiek, chov divo žijúcej raticovej zveri.
16. Rekonštrukcia existujúcej budovy z dôvodu rozšírenia ubytovacej kapacity
a vytvorenia zimnej záhrady s knižnicou, observatóriom, konferenčnej miestnosti,
relaxačných priestorov, bazéna, telocvične, rehabilitačného centra, športového
a wellness zázemia, podzemného parkovacieho domu, skleníka, záhradného posedenia,
botanickej záhrady, biotopického jazierka, galérie, expozície minerálov a nerastov.
17. Vybudovanie nových ubytovacích, školiacich kapacít vyššieho štandardu, wellnes
a oddychovej zóny. Organizovanie minizájazdov, cykloturistiky. Zapožičiavanie
bicyklov, štvorkoliek.
18. Výstavba krytej plavárne v meste Rožňava.
Opatrenie E.2 Subjekty sociálnej ekonomiky
Podpora vzniku minimálne 8 subjektov sociálnej ekonomiky. Ich činnosť bude zameraná na
vytváranie nových pracovných miest v spolupráci s ÚPSVaR v Rožňave v nasledovných
oblastiach:
- výroba betónových prefabrikátov a s tým spojená rekonštrukcia verejných priestranstiev
a chodníkov v samosprávach,
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-

rekonštrukcia miestnych a obslužných komunikácií, environmentálne projekty
(protipovodňové opatrenia, sanácia environmentálnych záťaží, riešenie problémov
s inertným odpadom, protipožiarna ochrana),
čistenie lesov a následné spracovanie získaného materiálu,
verejné priestranstvá a zelená infraštruktúra,
drobné práce v stavebníctve a remeselnej výrobe,
podpora vzniku trhovísk zásobovaných lokálnymi dodávateľmi,
podpora zachovávania ľudových tradícií,
pilotné overenie sociálnej inovácie Pracovná knižka uchádzača o zamestnanie, ktoré by
malo riešiť problém zamestnávania dlhodobo nezamestnaných systémom
dobrovoľného prístupu samotného nezamestnaného o výkon určitej pracovnej činnosti.

Predpokladané zdroje
financovania:
Celkový rozpočet:
Z toho výška RP:
Z toho orientačne EŠIF:
Počet vytvorených pracovných
miest:
Kľúčoví partneri (gestor):
Termín realizácie:
Účel RP:
Prijímateľ RP:

RP, OP ĽZ, SIH, vlastné zdroje
3 961 tis. EUR
1 278 tis. EUR
1 799 tis. EUR
175
MPSVR SR, SZRB AM, MV SR, Rozvojová rada
okresu Rožňava, KSK
2016 - 2020
zakúpenie potrebného pracovného vybavenia
a technológií pre naplnenie cieľov jednotlivých
sociálnych podnikov, projektová dokumentácia,
stavebné úpravy, prevádzkové náklady, VO
mestá a obce okresu

Indikatívny zoznam projektových zámerov
1. Mesto Rožňava - zriadenie mestského sociálneho podniku, ktorého činnosti budú
zamerané na vybudovanie areálu pre zhromažďovanie a úpravu stavebného odpadu
a na protipožiarnu ochranu lesných porastov.
2. Technické služby mesta Rožňava - rozšírenie výroby betónových prefabrikátov
a zavedenie nových prvkov do výroby. Nákup strojných zariadení pre výstavbu
a úpravu chodníkov ako aj výtlkov ciest.
3. Obec Štítnik - verejnoprospešné práce a služby - zeleň, životné prostredie, obnova
a rekonštrukcia budov, lesné práce, komunikácie, Inštalácia a servis solárnych
termických systémov.
4. Obec Rožňavské Bystré - výroba zámkovej dlažby – rekonštrukcia budovy, nákup
vybavenia.
5. Obec Slavošovce - verejnoprospešné práce a služby - zeleň, životné prostredie, náučné
chodníky, cyklotrasy, lesné práce, komunikácie.
6. Obec Plešivec – zriadenie obecného podniku, ktorého činnosti budú zamerané na
opravu výtlkov na miestnych komunikáciách - poskytovanie služieb v tomto odvetví;
výroba betónových smetných košov, zriadenie TIC a obecného múzea; výstavba 2
detských ihrísk; činnosti zamerané na riešenie protipovodňových opatrení.
7. Obec Hrhov - zvyšovanie sebestačnosti obce (potravinovej, energetickej, v službách) tovar z miestnych zdrojov, vytvorený miestnymi pracovnými silami pre miestnu
a regionálnu spotrebu, vytvorenie trhoviska.
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8. Obec Jablonov nad Turňou - vybudovanie píly v existujúcich priestoroch - rez guľatiny,
sušiareň, výroba peletiek a brikiet.
9. Obec Betliar – obecný podnik na výrobu pamiatkových predmetov, rekonštrukciu
ubytovacích zariadení a verejno-prospešné služby.
10. Mesto Dobšiná - zriadenie mestského sociálneho podniku - vytvorenie pracovných
miest so zameraním na stolársku výrobu, murárske, stavebné práce a pneuservis po
preškolení a nadobudnutí zručností v spolupráci so SOŠ Dobšiná, prípadne
s novovytvoreným tréningovým centrom.
11. Mesto Dobšiná - zriadenie mestského sociálneho podniku - vytvorenie pracovných
miest so zameraním na spracovanie dendromasy.
12. Obec Rejdová - vytvorenie malého obecného podniku zameraného na výrobu tradičných
ľudových výrobkov, šitie krojov na zákazku pre región, ale aj odberateľov z iných
regiónov.
13. Obec Krásnohorské Podhradie – rozšírenie existujúcej výroby betónových
prefabrikátov a zámkovej dlažby, rozšírenie výroby o nové prvky.
14. Obec Silica - v budove OcÚ plánuje obec zriadiť: centrum cestovného ruchu, 20
ubytovacích lôžok, vývarovňu a jedáleň. Okolie budovy OcÚ bude upravené pre
kemping. Vývarovňa bude poskytovať stravu návštevníkov, starých občanov obce ako
aj pre miestnych zamestnávateľov.
Opatrenie E.3 Skvalitňovanie dostupnosti verejných služieb
Opatrenie zahŕňa oblasti verejných služieb a rieši nedostatočné kapacity v sociálnej oblasti.
Aktivita E.3.1 Sociálna infraštruktúra
Dobudovanie siete sociálnych služieb v rámci okresu. Projekty sú zamerané na zriadenie
domovov sociálnych služieb, zariadenia pre seniorov, domovu na pol ceste. Podpora minimálne
1 projektu zameraného na sociálnu infraštruktúru.
Predpokladané zdroje
financovania:
Celkový rozpočet:
Z toho výška RP:
Z toho orientačne EŠIF:
Počet vytvorených pracovných
miest:
Kľúčoví partneri (gestor):
Termín realizácie:

IROP, OP ĽZ*, mestské a obecné rozpočty
2 345 tis. EUR
2 000 tis. EUR
61
MPRV SR, MPSVR SR, Rozvojová rada okresu
Rožňava, mestá a obce
2016 - 2020

*z OP ĽZ (MPSVR SR) sú oprávnené iba výdavky súvisiace so vznikom nových pracovných miest pre
UoZ

Podľa ustanovení zákona o sociálnych službách nie je možné v súčasnosti zriaďovať pre
cieľovú skupinu seniori domovy sociálnych služieb, a v domovoch sociálnych služieb je možné
poskytovať sociálnu službu len týždennou alebo ambulantnou formou a len fyzickým osobám
do dovŕšenia dôchodkového veku. Plánovanie rozvoja kapacít sociálnych služieb musí byť
v súlade s Koncepciou rozvoja sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja
a s Komunitnými plánmi sociálnych služieb uvedených obcí.
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Indikatívny zoznam projektových zámerov
1. Obec Rožňavské Bystré - prestavba budovy bývalej ZŠ na zariadenie pre seniorov.
2. Obec Štítnik - rekonštrukcia priestorov zdravotného strediska na účely využívania
Domovu sociálnych služieb.
3. Obec Plešivec - rekonštrukcia prenajatej budovy a nákup vybavenia pre zriadenie
prevádzky DSS a Domova na pol ceste pre odkázané osoby v krízových situáciách.
4. Obec Krásnohorské Podhradie - rekonštrukcia obecnej budovy, v ktorej sa zriadi denný
stacionár.
Aktivita E.3.2 Zdravotnícka infraštruktúra
Podpora vzniku minimálne dvoch zdravotníckych centier v strediskových obciach okresu.
Vzniknuté centrá budú integrovať funkciu zdravotnej a podpory zdravia.
Predpokladané zdroje
financovania:
Celkový rozpočet:
Z toho výška RP:
Z toho orientačne EŠIF:
Kľúčoví partneri (gestor):
Termín realizácie:

IROP, vlastné zdroje
650 tis. EUR
0 tis. EUR
Rozvojová rada okresu Rožňava
2017 - 2020

Indikatívny zoznam projektových zámerov
1. Mesto Dobšiná - Rekonštrukciou zdravotného strediska vytvoriť moderné, kvalitné
prostredie pre chýbajúcich lekárov v meste a blízkom okolí.
2. Obec Plešivec - Rekonštrukcia budovy na zdravotné stredisko.
Aktivita E.3.3 Infraštruktúra pre voľný čas
Výstavbou, zmodernizovaním a rekonštrukciou zariadení sa vytvorí priestor pre voľnočasové a
oddychové aktivity občanov, ktoré budú ponúkať odpočinok, športové využitie, alebo budú
dopĺňať výučbu. Cieľom aktivity je vytvoriť pracovné miesta rekonštrukciou, prípadne
vybudovaním voľnočasových príležitostí. Ich neodmysliteľným prínosom, regionálnym ako aj
medziregionálnym, je zvýšenie celkovej atraktivity okresu, čo prospieva rozvoju cestovnému
ruchu.
Predpokladané zdroje
financovania:
Celkový rozpočet:
Z toho výška RP:
Z toho orientačne EŠIF:
Počet vytvorených pracovných
miest:
Kľúčoví partneri (gestor):
Termín realizácie:

RP, PRV, vlastné zdroje
6 668 tis. EUR
300 tis. EUR
2 000 tis. EUR
78
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava,
MPRV SR, Rozvojová rada okresu Rožňava,
podnikateľské subjekty
2017 - 2020
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Účel RP:
Prijímateľ RP:

opláštenie
zimného
štadióna
rekonštrukcia kúpaliska vo Vlachove
mesto Rožňava, obec Vlachovo

v Rožňave,

Indikatívny zoznam projektových zámerov
1. Opláštenie zimného štadióna v Rožňave - jedná sa o realizáciu opláštenia na už
existujúcom zimnom štadióne tak, aby sa predĺžila možnosť jeho využívania aj
v teplejšom počasí (nehnuteľnosť v majetku obce).
2. Obec Vlachovo - rekonštrukcia bazénov a areálu kúpaliska (nehnuteľnosť v majetku
obce).
3. Centrum zamerané na rozvoj motorických zručností detí. Plávanie pre batoľatá a deti
do 10 rokov. Vnútorné zábavné ihrisko a vonkajšie multifunkčné ihrisko. Rozvoj
kreativity, jazykov a iných zručností v pracovných dielňach.
4. Vybudovanie kaviarne a záhradného centra s ukážkovými trvalkovými výsadbami,
prezentáciami a školeniami pre laickú a profesionálnu verejnosť v oblasti záhradníctva.
5. Výstavba viacúčelového objektu s bazénom a snackbarom. Celoročne prevádzkovaný.
Slúžil by aj ako výukový bazén pre plavecké kurzy detí. V okrese tento typ služby
absentuje.
6. Vytvorenie prevádzky zameranej na pohybové aktivity detí, spojenej so zábavou, ako
aj oddychom. Investícia je potrebná na dokončenie prevádzky. Interiérové úpravy,
prístavbu krytého detského bazénu, technického vybavenia (sociálne zariadenia,
kuchyňa), vnútorného vybavenia na aktivity a nábytku, osadenie detského ihriska +
multifunkčného športového ihriska.
7. Prezentácia tradičného kováčstva a kováčskych technológií s možnosťou zapojenia
hostí do tejto práce. Školiace centrum na výučbu ďalších generácií kováčov.
8. Mesto Rožňava - rekonštrukcia areálu kúpaliska - zavedenie solárneho systému na
vyhrievanie vody, výstavba nového 25 m bazéna, zatraktívnenie prostredia.
9. Projekt rieši časť z rozsiahleho zámeru postupnej prestavby existujúceho areálu na
komplex so širokým zámerom služieb. Projekt rieši - kongresové centrum cca pre 200
osôb, vybudovanie krytej jazdiarne, bazénu a detského ihriska.
10. Zvýšenie prepravnej kapacity lyžiarskeho strediska, zvýšenie návštevnosti, zníženie
čakacích dôb na lyžiarskom vleku.
Opatrenie E.4 Dostupné sociálne bývanie
Pre zlepšenie dostupnosti bývania pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva je potrebné vytvoriť
podmienky pre cenovo dostupné kvalitné bývanie.
Predpokladané zdroje
financovania:
Celkový rozpočet:
Z toho výška RP:
Z toho orientačne EŠIF:
Kľúčoví partneri (gestor) :
Termín realizácie:

ŠFRB, OP ĽZ, mestské a obecné rozpočty, SIH
2 500 tis. EUR
500 tis. EUR
MDVRR SR, MV SR, SZRB AM, KSK, Rozvojová
rada okresu Rožňava, obec Plešivec, obec Rejdová,
mesto Dobšiná
2016- 2020

Finančné prostriedky na obstaranie nájomných bytov bude možné poskytnúť po splnení
podmienok ustanovených príslušnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 443/2010 Z. z.
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o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a zákon
č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z.)“.
Indikatívny zoznam projektových zámerov
1. Mesto Dobšiná – výstavba bytov nižšieho štandardu z dôvodu vysokého podielu
občanov zo sociálne znevýhodneného prostredia (prevažne MRK) v meste.
2. Obec Plešivec - výstavba 2 obecných nájomných domov so 14 bytovými jednotkami,
celkovo 28 bytov. Na výstavbe by sa mali podieľať aj budúci nájomníci - prevažne
MRK.
3. Obec Rejdová - výstavba bytov nižšieho štandardu z dôvodu vysokého podielu občanov
zo sociálne znevýhodneného prostredia (prevažne MRK) v obci.
Opatrenie E.5 Mobilita pracovnej sily
Cieľom opatrenia je skvalitnenie dopravného spojenia verejnou ako aj individuálnou dopravou
tak, aby sa podporilo zvýšenie mobility obyvateľov za prácou v rámci okresu. Opatrenie je
zamerané na budovanie mestských ako aj mimomestských cyklotrás.
Predpokladané zdroje
financovania:
Celkový rozpočet:
Z toho výška RP:
Z toho orientačne EŠIF:
Kľúčoví partneri (gestor):
Partneri:
Termín realizácie:

IROP, mestské a obecné rozpočty
1 150 tis. EUR
800 tis. EUR
MPRV SR, Rozvojová rada okresu Rožňava
mestá a obce, podnikatelia, tretí sektor
2016- 2020

Indikatívny zoznam projektových zámerov
1. Prepojenie sídliska Juh s priemyselnou oblasťou a športovým areálom kúpaliska.
Rozšírenie existujúceho chodníka o pruh pre cyklistov. Odľahčenie dopravy v meste
počas špičky.
2. Prepojenie miest okresu Rožňava (Rožňava, Dobšiná) ako aj strediskových obcí
s ostatnými obcami okresu prostredníctvom vybudovania cyklochodníka.

F. Podporné systémové opatrenia na realizáciu Akčného plánu na úrovni
KSK
F.1 Vytvorenie Rady pre hospodársky rozvoj KSK ako platformy pre riešenie kľúčových
problémov hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja s dôrazom na NRO. Ciele rady sú:
- zosúladenie schválených Akčných plánov NRO kraja s koncepčnými a strategickými
dokumentmi regionálnej úrovne – v prípade potreby aktualizácia týchto dokumentov,
- hľadať a podporovať synergie medzi aktivitami Akčného plánu a Regionálnej
integrovanej územnej stratégie prostredníctvom Rady partnerstva na úrovni VÚC,
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- využiť existujúce kapacity KSK a Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj na
podporu rozvojových projektov cestovného ruchu,
- prehodnotenie nastavenia zamerania stredného školstva najmä so zameraním
na potreby NRO.
F.2 Iniciovať výstavbu krytej plavárne v meste Rožňava nakoľko takáto služba
v okrese úplne absentuje.

G. Podporné systémové opatrenia na realizáciu Akčného plánu na úrovni
ústrednej štátnej správy
Pre úspešnú realizáciu Akčného plánu je potrebné nad rámec uznesenia vlády SR vo vzťahu
k okresu Rožňava prijať nasledujúce systémové opatrenia na úrovni štátnej správy:
G.1. Zriadenie Krajského centra regionálneho rozvoja pre koordináciu, podporu
a monitorovanie regionálneho rozvoja v najmenej rozvinutých okresoch kraja.
G.2 Zabezpečiť pokračovanie prípravy jednotlivých úsekov rýchlostnej cesty R2
prechádzajúcich okresom Rožňava podľa výsledkov štúdie realizovateľnosti.
G.3 V spolupráci s USVRK a UVO pripraviť manuál o uplatňovaní regionálneho aspektu vo
verejnom obstarávaní tak, aby boli vo verejnom obstarávaní využívaní a podporovaní
regionálni podnikatelia a podnikatelia, ktorí zamestnajú UoZ z okresu.
G.4 Realizovať projekty pozemkových úprav v 13 katastrálnych územiach okresu - cieľom
pozemkových úprav je podporiť vznik nových poľnohospodárskych subjektov a zníženie
nezamestnanosti okresu.
G.5 Zabezpečiť aktívnu spoluprácu SPF pre výstavbu verejno-prospešných stavieb
a realizáciu projektov z Akčných plánov pre rozvoj okresu Rožňava.
G.6 Pri tvorbe kritérií a vyhodnocovaní žiadostí o prenájom poľnohospodárskej pôdy
v správe SPF v rámci okresu Rožňava, prioritne podporovať žiadateľov, ktorí boli schválení
aj vo výzve PRV, podopatrenie 6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých
poľnohospodárov.
G.7 Zvážiť úpravu zákona o rozvoji cestovného ruchu za účelom prehodnotenia počtu
prenocovaní pri zriaďovaní OOCR.
G.8 Metodické usmernenie samospráv a iných subjektov pri zakladaní a manažmente
subjektov sociálnej ekonomiky.
G.9 V spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a Správou slovenských jaskýň
postupne dopĺňať, rekonštruovať a modernizovať návštevnícku infraštruktúru okolo
sprístupnených jaskýň zaradených do UNESCO prírodného dedičstva.
G.10 Hľadať možnosti financovania investičných akcií na novootvorených ložiskách
nerastných surovín mastenca v Gemerskej Polome a sadrovca v Gemerskej Hôrke pri
vytváraní nových pracovných miest.
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H. Zdroje financovania Akčného plánu okresu Rožňava
Z celkovej odhadovanej finančnej investície 113 452 tis. EUR v rokoch 2016 – 2020 sa
predpokladá krytie z verejných zdrojov vo výške 65 060 tis. EUR a z ostatných zdrojov
vo výške 43 854 tis. EUR. Z verejných zdrojov bude tvoriť 4 565 tis. EUR regionálny
príspevok, 800 tis. EUR v roku 2016, 1 000 tis. EUR v roku 2017, 900 tis. EUR v roku
2018, 965 tis. EUR v roku 2019 a 900 tis. EUR v roku 2020.
Všetky sumy uvádzané pri jednotlivých opatreniach sú indikatívne a budú detailne
špecifikované až v rámci procesu realizácie opatrení.
Úspešnosť aktivít závisí od predloženia a schválenia príslušných projektových zámerov, ako
aj od rozsahu súkromných zdrojov, efektivity zapojenia verejných zdrojov a možností
štátneho rozpočtu.
Podmienkou podpory projektových zámerov, ktoré majú ambíciu byť financované
z európskych programov, je ich súlad s cieľmi a oprávnenými aktivitami operačných
programov a Programom rozvoja vidieka SR na roky 2014 – 2020, ako aj súlad so
schválenými zámermi národných projektov a podmienkami dopytovo orientovaných
projektových výziev.
Z OP ĽZ (MPSVR SR) sú oprávnené iba výdavky súvisiace so vznikom nových pracovných
miest pre UoZ.
V prípade, že opatrenie Akčného plánu bude financované z verejných zdrojov a bude
smerovať subjektom vykonávajúcim hospodársku činnosť, bude posudzované
a realizované podľa osobitných predpisov v oblasti štátnej pomoci, minimálnej pomoci
a v súlade s podmienkami štátnych dotácií.
Prijímateľmi podpory RP sú subjekty podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej
rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Návrh rozdelenia Regionálneho príspevku pre okres Rožňava v tis. EUR
Opatrenie/Aktivita

2016

2017

2018

2019

2020 Spolu

A. Systémové opatrenia na úrovni okresu
A.2
A.3

Centrum projektovej
podpory

90

Zriadenie Centra
udržateľnej energetiky

126

100

84

400

60

57

21

138

B. Rozvoj regionálnej a lokálnej ekonomiky
B.1.1 Podpora zavádzania
nových technológií
B.2.

Vjazd do priemyselnej
zóny v Rožňave

25
30

570

25
600
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C. Rozvoj poľnohospodárstva, lesníctva a nadväzujúcich odvetví
C.1

C.2

Podpora
poľnohospodárstva,
včelárstva, vinohradníctva
a remesiel

80

60

Lesné hospodárstvo a
environmentálna
infraštruktúra

50

190

25

25

D. Rozvoj ľudského kapitálu prostredníctvom vzdelávania pre
potreby trhu práce
D.2

Regionálne centrum
vzdelávania

D.3

Tréningové centrá

D.4

Podpora investícií do
predprimárneho
a primárneho vzdelávania

260

260
170

30

200

250

250

E. Investície do rozvoja technickej a sociálnej infraštruktúry, zlepšenie
kvality a dostupnosti služieb, zvýšenie atraktivity regiónu
E.1.1
E.1.2

E.2
E.3.3

Vypracovanie stratégie
cestovného ruchu

50

50

Doplnkové služby pre
zatraktívnenie regiónu
a zvýšenie zamestnanosti

299

100

350

100

Subjekty sociálnej
ekonomiky

221

334

328

395 1 278

Infraštruktúra pre voľný
čas
Spolu

300
800 1 000

900

965

849

300

900 4 565

Proces monitorovania a hodnotenie dosiahnutého pokroku v
zlepšení hospodárskej, sociálnej a environmentálnej situácii v
okrese Rožňava
Implementácia Akčného plánu je monitorovaná Radou pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu
Rožňava na základe odporúčaní a pravidelných správ skupiny expertov vypracovaných v úzkej
spolupráci s Rožňavským centrom projektovej podpory. Rada pre rozvoj najmenej rozvinutého
okresu Rožňava sa schádza podľa potreby, najmenej však 2-krát ročne, aby vyhodnotila
dosiahnutý pokrok, prijala potrebné odporúčania pre pokračovanie implementácie AP a
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predložila návrhy a odporúčania ministrovi DVRR SR na zmenu príslušného uznesenia,
doplnenie uznesení prípadne aktualizáciu Akčného plánu.
Monitorovanie a hodnotenie plnenia Akčného plánu bude realizované prostredníctvom
schváleného súboru ukazovateľov.
Konkrétne výsledkové ukazovatele monitorovania a hodnotenia stanoví Rada pre rozvoj
najmenej rozvinutého okresu Rožňava následne po schválení Akčného plánu vládou SR,
pričom východisková hodnota bude stanovená hodnotou k 31.12. 2015.
Základnými kritériami pre výber projektov v rámci pilotných štartovacích aktivít a pre výber
indikatívnych aktivít pre realizáciu v rámci Akčného plánu sú:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

udržateľnosť aktivity po skončení doby priamej podpory,
realizovateľnosť aktivity v danom čase, priestore a s danými kapacitami (finančnými,
ľudskými, organizačnými),
„hodnota za peniaze, t. j. pomer počtu nových pracovných miest k celkovej výške
nákladov na projekt,
nevyhnutnosť aktivity v kontexte definovanej stratégie (je aktivita nevyhnutným
predpokladom, prispieva rozhodujúcou mierou, prispieva, neprispieva),
synergické efekty aktivity nad rámec jej priameho zamerania,
miera efektu danej intervencie – očakávaná veľkosť kvalitatívnej a kvantitatívnej zmeny
(napr. počet novovytvorených pracovných miest),
miera zacielenia aktivity na riešenie primárnych problémov regiónu/súlad s prioritami
stratégie,
environmentálne prínosy aktivity (ako pridaná hodnota ekonomicky a sociálne
zameraných aktivít),
sociálne prínosy aktivity (ako pridaná hodnota environmentálne a ekonomicky
zameraných aktivít),
ekonomické prínosy aktivity (ako pridaná hodnota environmentálne a sociálne
zameraných aktivít).

Po schválení Akčného plánu vládou SR príjme Rada pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu
Rožňava ukazovatele monitoringu a hodnotiace kritériá úspešnosti implementácie Akčného
plánu na základe predloženého návrhu jej členov.

Integrácia už existujúcich rezortných programov, resp.
prierezových programov a návrh odstránenia prekážok na ich
využívanie
Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením z 26. augusta 2015 č. 476 k návrhu zákona
o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2007 Z. z.
o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a svojím uznesením z 10. februára 2016 č. 45 k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu
Kežmarok, uznesením č. 251 z 23. júna 2016 k návrhu Akčného plánu rozvoja Lučenec,
uznesením č. 254 z 24. júna 2016 k návrhu Akčného plánu rozvoja Rimavská Sobota, zároveň
uložila príslušným ministrom rozsiahly súbor úloh zameraných na podporu najmenej
rozvinutých okresov.
Ide konkrétne o tieto úlohy, plnenie ktorých bude mimoriadne významné aj pre okres Rožňava.
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Zodpovedný
subjekt

Podpredseda vlády
a minister vnútra

Podpredseda vlády
pre investície a
informatizáciu

Podpredsedníčka
vlády a ministerka
spravodlivosti

Minister dopravy,
výstavby a
regionálneho
rozvoja

Úloha
Pripraviť legislatívny návrh posilnenia kompetencií
Okresných úradov umožňujúcich efektívnu podporu
politiky regionálneho rozvoja v zmysle vládou
schválených Akčných plánov
Vytvoriť podmienky na vypracovanie projektov
svojpomocnej výstavby domov
V súčinnosti s podpredsedom vlády a ministrom financií,
ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, ministrom
životného prostredia, ministrom zdravotníctva,
ministrom pôdohospodárstva, ministrom hospodárstva,
ministrom školstva a vedúcim Úradu vlády SR vytvoriť
pracovnú skupinu na vypracovanie návrhu legislatívneho
riešenia upravujúceho problematiku hospodárskeho,
sociálneho a územného rozvoja regiónov a obcí s cieľom
zahrnúť do pôsobnosti okresných úradov ich
participáciu na realizácii úloh z akčných plánov
najmenej rozvinutých okresov
Pre prijímateľov z najmenej rozvinutých okresov v
maximálnej možnej miere využívať možnosti zálohových
platieb a predfinancovania v súlade so Systémom
finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho
fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na
programové obdobie 2014 – 2020
V rámci jednotlivých operačných programov zabezpečiť
realizáciu dopytových výziev pre najmenej rozvinuté
okresy tak, aby vytvorili možnosti pre podporu realizácie
aktivít Akčných plánov v oblastiach vzdelávania, výchovy
a rozvoja školstva, zamestnanosti, životného prostredia,
pôdohospodárstva, rozvoja malých a stredných
podnikov, infraštruktúry, občianskej vybavenosti,
podpory miestnych akčných skupín podieľajúcich sa na
realizácií Akčných plánov
Pripraviť návrh novelizácie legislatívnej úpravy
exekučných konaní tak, aby bola limitová doba trvania
týchto konaní
Upraviť právnu úpravu výkonu exekúcie tak, aby
priniesla zrýchlenie, zefektívnenie a zníženie
administratívy vymáhania nárokov veriteľov a vyššiu
ochranu povinných pokiaľ ide o postihnuteľnosť ich
majetku na zamedzenie vzniku dlhovej špirály
Poskytnúť dotácie na vypracovanie dokumentácie v
oblasti zamestnanosti a vzdelávania, ako povinnej
súčasti žiadosti o nenávratný finančný príspevok z
programov INTERREG V-A
Poskytnúť dotácie na vypracovanie plánov rozvoja
cezhraničných tematických ciest a na vypracovanie
projektových dokumentácií na výstavbu alebo
modernizáciu infraštruktúry cestovného ruchu, ktoré sú
súčasťou cezhraničných tematických ciest, ako povinnej
súčasti žiadosti o nenávratný finančný príspevok z
programov INTERREG V-A, prípadne z iných externých
zdrojov
Vydať metodické usmernenie na koordináciu aktivít
regionálnych rozvojových agentúr a Rady pre rozvoj
najmenej rozvinutého okresu pri príprave a realizácií
Akčného plánu rozvoja okresu

Oblasť

Termín

Uznesenie
vlády

B.21

do
31.12.2016

254/2016

B.8

do
31.12.2017

45/2016

B.9

do
01.04.2016

45/2016

C.2

raz ročne k
30.06. do
roku 2020

476/2015

B.2

priebežne
do roku
2020

254/2016

B.20

do
31.12.2016

254/2016

B.4

do 31. 12.
2016

251/2016

B.12

do 31.
12.2016

254/2016

B.13

do 31.
12.2016

254/2016

B.15

do
30.09.2016

254/2016
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Poskytovať dotácie na obstaranie nájomných bytov pre
mladých v rozsahu limitov výdavkov rozpočtu verejnej
správy na príslušný rozpočtový rok

Minister dopravy,
výstavby a
regionálneho
rozvoja

Zapracovať do hodnotiacich kritérií, posudzovania
žiadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie
územnoplánovacej dokumentácie obciam, bodové
zvýhodnenie projektov najmenej rozvinutého okresu
tak, aby bol na zabezpečenie vyrovnávania regionálnych
rozdielov zohľadnený zámer podpory rozvoja najmenej
rozvinutého okresu
V súčinnosti s podpredsedom vlády a ministrom financií,
ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, ministrom
životného prostredia, ministrom zdravotníctva,
ministrom pôdohospodárstva, ministrom hospodárstva,
ministrom školstva a vedúcim Úradu vlády SR vytvoriť
pracovnú skupinu na vypracovanie návrhu
legislatívneho riešenia upravujúceho problematiku
hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja
regiónov a obcí s cieľom zahrnúť do pôsobnosti
okresných úradov ich participáciu na realizácii úloh z
akčných plánov najmenej rozvinutých okresov
Pre prijímateľov z najmenej rozvinutých okresov v
maximálnej možnej miere využívať možnosti zálohových
platieb a predfinancovania v súlade so Systémom
finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho
fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na
programové obdobie 2014 – 2020
Zabezpečiť, aby v najmenej rozvinutých okresoch bola na
obstaranie nájomných bytov možnosť poskytnúť
dotáciu pri bytoch bežného štandardu až do výšky 50%
a pri bytoch nižšieho štandardu až do výšky 85% z
oprávnených nákladov
Zabezpečiť vypracovanie kritéria, podľa ktorého žiadosti
o poskytnutie dotácií na rozvoj bývania predložené
mestami a obcami z najmenej rozvinutých okresov
získajú pozitívne hodnotenie vo výške +100 bodov
Zohľadňovať žiadosti o úvery zo Štátneho fondu rozvoja
bývania z najmenej rozvinutých okresov tak, aby v
prípade poskytnutia úveru bol mestám a obciam pri
obstarávaní nájomných bytov poskytnutý úver s nulovou
úrokovou sadzbou
Podporiť vypracovanie projektových dokumentácií
potrebných k výstavbe cyklistických komunikácií v
najmenej rozvinutých okresoch
Podporovať v najmenej rozvinutých okresoch
zriaďovanie a prevádzku turistických autobusov
(spojov) spájajúcich strediská cestovného ruchu,
vydávanie turistických zľavových kariet, výstavbu a
rekonštrukciu ciest a parkovísk smerujúcich do stredísk
cestovného ruchu, propagáciu a prezentáciu atraktivít a
aktivít cestovného ruchu realizovaných prostredníctvom
samospráv a neziskových organizácii

Minister
hospodárstva

Preveriť možnosti dorovnania podpory financovania
projektov veľkých zamestnávateľov zo strany štátu na
50 % investičných nákladov

B.5

raz ročne k
31.12. do
roku 2020

45/2016

B.6

do
30.12.2016

45/2016

B.9

do
01.04.2016

45/2016

C.2

raz ročne k
30.06. do
roku 2020

476/2015

C.7

do
15.10.2015

476/2015

C.8

do
15.01.2016

476/2015

C.9

raz ročne k
30.06. do
roku 2019

476/2015

C.15

do
31.12.2015

476/2015

C.16

raz ročne k
30.06. do
roku 2019

476/2015

B.6

do
31.12.2016

251/2016
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Minister
hospodárstva

Pre prijímateľov z najmenej rozvinutých okresov v
maximálnej možnej miere využívať možnosti zálohových
platieb a predfinancovania v súlade so Systémom
finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho
fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na
programové obdobie 2014 – 2020
Zabezpečiť prípravu schémy na podporu nových a
začínajúcich malých a stredných podnikov v najmenej
rozvinutých okresoch prostredníctvom Operačného
programu Výskum a inovácie formou nenávratnej
finančnej pomoci s dôrazom na znevýhodnené sociálne
skupiny
Realizovať opatrenia na zvýšenie využívania finančných
a nefinančných nástrojov SBA na podporu podnikania v
najmenej rozvinutých okresoch
Realizovať opatrenia na podporu zapájania verejného
sektoru NRO do projektov medziregionálnej spolupráce
Vyhlásiť výzvu v rámci implementácie integrovaného
regionálneho operačného programu na špecifický cieľ
2.2.3. Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl
na praktickom vyučovaní
Odporúčať miestnym akčným skupinám koordinovať
svoje kapacity a finančné zdroje s akčnými plánmi

Ministerka
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka

Zabezpečiť v súlade s existujúcou legislatívou
poskytnutie pozemkov v správe Slovenského
pozemkového fondu pre výstavbu verejno-prospešnej
stavby a realizáciu projektov Akčných plánov
Zabezpečiť schválenie harmonogramu vypisovania
výziev v rámci integrovaného regionálneho operačného
programu tak, aby sa zohľadnili špecifiká najmenej
rozvinutých okresov.
Vytvoriť podmienky pre podporu poľnohospodárskej
zamestnanosti prostredníctvom mechanizmov štátnej
pomoci tak, aby boli zohľadnené špecifiká okresov s
najvyššou mierou nezamestnanosti
Upraviť kritériá poskytovania nenávratných finančných
príspevkov v rámci Programu rozvoja vidieka Slovenskej
republiky na roky 2014 – 2020, pri dodržaní princípu
nediskriminácie a priorít a cieľov programu tak, aby boli
v maximálnej možnej miere zohľadnené špecifiká
najmenej rozvinutých okresov
Pri tvorbe kritérií a vyhodnocovaní žiadostí o prenájom
poľnohospodárskej pôdy v správe Slovenského
pozemkového fondu zo strany úspešných žiadateľov o
nenávratný finančný príspevok podľa podopatrenia 6.1
„Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých
poľnohospodárov“ prioritne zohľadňovať žiadateľov z
najmenej rozvinutého okresu
V spolupráci s podpredsedom vlády pre investície a
vedúcim Úradu vlády SR zabezpečiť v metodickej a
riadiacej dokumentácii pre implementáciu programov
Partnerskej dohody pre programové obdobie 2014 –
2020 možnosť nastavenia osobitných výziev pre
žiadateľov z najmenej rozvinutých regiónov, alebo
prideľovania bodov v rámci hodnotiacich a výberových
kritérií podľa miery rozvinutosti regiónov v procese
schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok

C.2

raz ročne k
30.06. do
roku 2020

476/2015

C.4

do
31.12.2015

476/2015

C.5

do
31.12.2015

476/2015

C.6

do
31.12.2015

476/2015

B.17

do
31.12.2016

254/2016

B.18

do
31.12.2016

254/2016

B.19

do
31.12.2016

254/2016

C.2

neuvedený

254/2016

B.7

do
31.12.2016

251/2016

B.8

do
31.12.2016

251/2016

B.12

priebežne

45/2016

C.1

do
31.12.2015

476/2015
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Ministerka
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka

Minister životného
prostredia

Pre prijímateľov z najmenej rozvinutých okresov v
maximálnej možnej miere využívať možnosti zálohových
platieb a predfinancovania v súlade so Systémom
finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho
fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na
programové obdobie 2014 – 2020
Zabezpečiť uplatňovanie schémy štátnej pomoci pre
zamestnávanie znevýhodnených a značne
znevýhodnených osôb
Umožniť prenájom poľnohospodárskej pôdy v správe
Slovenského pozemkového fondu pre mladých,
začínajúcich, poľnohospodárskych podnikateľov, v
zmysle Koncepcie podpory pre malých, mladých a
rodinných farmárov
Poskytnúť súčinnosť obciam a ďalším subjektom
územnej samosprávy pri odovzdávaní znalostí,
skúseností a transfere špecifického know-how v oblasti
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v najmenej
rozvinutých okresoch
V spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a
rodiny SR a obecnými úradmi vytvoriť podmienky pre
zapojenie uchádzačov o zamestnanie, predovšetkým v
najmenej rozvinutých okresoch, do prác na čistení a
základnej obnove hydromelioračných kanálov a
priepustov v správe štátneho podniku Hydromeliorácie,
ktoré nebudú súčasťou investičného projektu
revitalizácie hydromelioračných sústav
Vytvoriť v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych
vecí a rodiny SR a obecnými úradmi podmienky pre
zapojenie uchádzačov o zamestnanie, predovšetkým v
najmenej rozvinutých okresoch, do prác na úprave
drobných vodných tokov a na výkone pomocných prác
pri prebierkach a prečistkách lesov v správe štátneho
podniku Lesy SR
V spolupráci s podpredsedom vlády pre investície a
vedúcim Úradu vlády SR zabezpečiť v metodickej a
riadiacej dokumentácii pre implementáciu programov
Partnerskej dohody pre programové obdobie 2014 –
2020 možnosť nastavenia osobitných výziev pre
žiadateľov z najmenej rozvinutých regiónov, alebo
prideľovania bodov v rámci hodnotiacich a výberových
kritérií podľa miery rozvinutosti regiónov v procese
schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Pre prijímateľov z najmenej rozvinutých okresov v
maximálnej možnej miere využívať možnosti zálohových
platieb a predfinancovania v súlade so Systémom
finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho
fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na
programové obdobie 2014 – 2020
Zabezpečiť informačné a vzdelávacie aktivity pre obce a
ostatných partnerov územnej spolupráce za účelom
rozvoja regiónov
Zabezpečiť v spolupráci s ministrom práce, sociálnych
vecí a rodiny realizáciu projektov a aktivít v oblasti
vodného hospodárstva v najmenej rozvinutých okresoch

C.2

raz ročne k
30.06. do
roku 2020

476/2015

C.27

do
31.12.2015

476/2015

C.28

do
31.12.2015

476/2015

C.29

do
31.12.2015

476/2015

C.30

do
31.12.2015

476/2015

C.31

do
31.12.2015

476/2015

C.1

do
31.12.2015

476/2015

C.2

raz ročne k
30.06. do
roku 2020

476/2015

C.24

do
31.12.2015

476/2015

C.25

raz ročne k
30.06. do
roku 2019

476/2015
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Minister životného
prostredia

Minister
zdravotníctva

Minister školstva,
vedy, výskumu a
športu

Zabezpečiť v spolupráci s ministrom práce, sociálnych
vecí a rodiny a ministrom pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka realizáciu projektov v oblasti životného
prostredia v najmenej rozvinutých okresoch, a to
najmä: odstraňovanie invazívnych druhov rastlín;
podporu zelenej infraštruktúry v krajine; podporu
zachovania biodiverzity a funkčnosti ekosystémov;
manažmentu biotopov; starostlivosti o mestskú zeleň;
pomocných prác pri odstraňovaní nelegálnych skládok
odpadu; pomocných aktivitách a činnostiach pri
budovaní a údržbe náučných chodníkov, poskytovania
služieb v informačných centrách, pri budovaní geoparkov
a projektov ekologického cestovného ruchu (vrátane
cezhraničných projektov)

C.26

raz ročne k
30.06. do
roku 2019

476/2015

C.2

raz ročne k
30.06. do
roku 2020

476/2015

C.1

do
31.12.2015

476/2015

C.2

raz ročne k
30.06. do
roku 2020

476/2015

C.32

raz ročne k
30.06. do
roku 2019

476/2015

C.33

raz ročne k
30.06. do
roku 2019

476/2015

Pripraviť zvýšenie paušálu na žiaka v systéme duálneho
vzdelávania pre najmenej rozvinuté okresy

C.34

do
31.12.2015

476/2015

Zohľadniť najmenej rozvinuté okresy pre pilotovanie
národných projektov z OP ĽZ na podporu žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

C.35

do 31. 12.
2015

476/2015

C.37

raz ročne k
30.06. do
roku 2019

476/2015

C.38

raz ročne k
30.06. do
roku 2019

476/2015

Pre prijímateľov z najmenej rozvinutých okresov v
maximálnej možnej miere využívať možnosti zálohových
platieb a predfinancovania v súlade so Systémom
finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho
fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na
programové obdobie 2014 – 2020
V spolupráci s podpredsedom vlády pre investície a
vedúcim Úradu vlády SR zabezpečiť v metodickej a
riadiacej dokumentácii pre implementáciu programov
Partnerskej dohody pre programové obdobie 2014 –
2020 možnosť nastavenia osobitných výziev pre
žiadateľov z najmenej rozvinutých regiónov, alebo
prideľovania bodov v rámci hodnotiacich a výberových
kritérií podľa miery rozvinutosti regiónov v procese
schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Pre prijímateľov z najmenej rozvinutých okresov v
maximálnej možnej miere využívať možnosti zálohových
platieb a predfinancovania v súlade so Systémom
finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho
fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na
programové obdobie 2014 – 2020
Zabezpečiť podporu tvorby elokovaných pracovísk
stredných odborných škôl v najmenej rozvinutých
okresoch, ktoré zvyšujú začlenenie detí zo sociálne
znevýhodneného prostredia do ďalšieho výchovnovzdelávacieho procesu a zvyšujú uplatniteľnosť
absolventov na trhu práce
Zabezpečiť podporu zapájania základných a stredných
škôl do národných projektov z OP ĽZ, najmä so zreteľom
na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v
najmenej rozvinutých okresoch

Zohľadniť odstraňovanie havarijných stavov na školách
v najmenej rozvinutých okresoch
Zabezpečiť zvýšenie dotácie na žiaka pre využívanie
rekreačných zariadení v najmenej rozvinutých okresoch
o 50 eur
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Vytvoriť podmienky na vybudovanie centra poradenstva
a služieb zamestnanosti (kompetenčné centrum)
zahŕňajúce kariérne a profesijné poradenstvo, služby pre
trh práce, inkubačné programy a subjekty sociálnej
ekonomiky
Poskytnúť metodickú pomoc samosprávam a iným
subjektom pri zakladaní a prevádzke subjektov
sociálnej ekonomiky
V spolupráci s podpredsedom vlády pre investície a
vedúcim Úradu vlády SR zabezpečiť v metodickej a
riadiacej dokumentácii pre implementáciu programov
Partnerskej dohody pre programové obdobie 2014 –
2020 možnosť nastavenia osobitných výziev pre
žiadateľov z najmenej rozvinutých regiónov, alebo
prideľovania bodov v rámci hodnotiacich a výberových
kritérií podľa miery rozvinutosti regiónov v procese
schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Minister práce,
sociálnych vecí a
rodiny

Ministri

Pre prijímateľov z najmenej rozvinutých okresov v
maximálnej možnej miere využívať možnosti zálohových
platieb a predfinancovania v súlade so Systémom
finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho
fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na
programové obdobie 2014 – 2020
Zabezpečiť prípravu národného projektu Cesta na trh
práce pozostávajúci z aktivít: 1. Podpora vytvárania
pracovných miest u verejných zamestnávateľov –pre
nezamestnaných už od 3 mesiacov sa poskytne finančný
príspevok vo výške 95 % ceny práce, maximálne 540,80
eur a príspevok na úhradu časti nevyhnutných nákladov
súvisiacich s výkonom práce; 2. Podpora vytvárania
pracovných miest u zamestnávateľov – podpora 80 %
ceny práce do maximálnej výšky 540,80 eur na dobu 12
mesiacov, alebo – v prípade verejnoprospešných
podnikov na dobu 18 mesiacov; 3. Zamestnám sa sám v
poľnohospodárskej prvovýrobe – príspevok pre UoZ,
ktorí začnú podnikať ako SZČO, v maximálnej výške 5 600
eur; 4. Poskytovanie príspevku na dochádzanie za prácou
po dobu 12 mesiacov v závislosti od vzdialenosti od
miesta bydliska; 5. Poskytovanie individualizovaných
služieb pre UoZ posilnením personálnych kapacít
odborných poradcov na úradoch práce
Zabezpečiť vyhlásenie dopytového projektu na podporu
regionálnej a lokálnej zamestnanosti – dotácie na časť
mzdových nákladov a podpora, poradenstvo a vedenie
pri zakladaní a prevádzkovaní subjektov sociálnej
ekonomiky (komplementárne riešenie k realizácii
finančných nástrojov prostredníctvom SIH, financované z
OP Ľudské zdroje)
Zabezpečiť informovanosť vyhlasovaných výziev v rámci
jednotlivých operačných programov pre najmenej
rozvinuté okresy na svojich webových sídlach a na portáli
ITMS 2014+

B.10

do
31.12.2016

45/2016

B.11

do
31.12.2016

45/2015

C.1

do
31.12.2015

476/2015

C.2

raz ročne k
30.06. do
roku 2020

476/2015

C.18

do
31.12.2015

476/2015

C.19

do
31.12.2015

476/2015

B.2

neuvedený

251/2016
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Zabezpečiť v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 336/2015 Z. z.
o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov prostredníctvom
monitorovacích výborov operačných programov
zohľadnenie potrieb najmenej rozvinutého okresu,
najmä pri tvorbe a predkladaní návrhov hodnotiacich a
výberových kritérií, ako aj pri schvaľovaní zámerov
národných projektov: do návrhu hodnotiacich a
výberových kritérií zapracovať bodové zvýhodnenie
projektov z najmenej rozvinutého okresu; v prípade
implementácie operačných programov prostredníctvom
integrovaných územných investícií zabezpečiť začlenenie
projektov z najmenej rozvinutého okresu do
regionálnych investičných územných stratégií*

Ministri

Vedúci Úradu vlády

Predsedníčka
Úradu pre verejné
obstarávanie

Guvernér Národnej
banky Slovenska

C.1

priebežne

45/2016

C.2

ihneď

45/2016

C.3

priebežne

45/2016

C.4

ihneď

45/2016

C.5

ihneď

45/2016

D.1

neuvedený

476/2015

C.2

raz ročne k
30.06. do
roku 2020

476/2015

B.25

ihneď

45/2016

Poskytnúť metodickú podporu na využívanie verejného
obstarávania so sociálnym aspektom

B.26

priebežne

45/2016

Sprísniť dohľad nad poskytovaním pôžičiek
nebankovými a pôžičkovými spoločnosťami*

C.1

do
31.12.2016

251/2016

Prijať opatrenia na podporu realizácie aktivít akčných
plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov
prostredníctvom zdrojov z európskych štrukturálnych a
investičných fondov*
Preskúmať ďalšie možnosti zvýhodnenia žiadateľov z
najmenej rozvinutých okresov o poskytnutie
prostriedkov pomoci z európskych štrukturálnych a
investičných fondov v súlade s usmerneniami
európskych štrukturálnych a investičných fondov*
Zmeniť podmienky realizácie projektov s podporou
európskych štrukturálnych a investičných fondov a
programu cezhraničnej spolupráce zaradených do
Akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov v
príručkách pre prijímateľov pomoci tak, aby zohľadňovali
dobrovoľne prijaté záväzky na uplatňovanie prvkov
sociálneho verejného obstarávania, predovšetkým pokiaľ
ide o projekty s verejným využitím*
Iniciovať národné projekty, resp. tzv. globálne granty v
rámci jednotlivých operačných programov zahrňujúce
najmenej rozvinuté okresy ako implementačné územie
modelových riešení*
Umiestňovať verejné investície do najmenej
rozvinutých okresov*
Pre prijímateľov z najmenej rozvinutých okresov v
maximálnej možnej miere využívať možnosti zálohových
platieb a predfinancovania v súlade so Systémom
finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho
fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na
programové obdobie 2014 – 2020
Vypracovať legislatívne návrhy 4 a metodické
usmernenia pre samosprávy na zabezpečenie realizácie
spoločensky zodpovedného obstarávania tovarov a
služieb od regionálnych producentov a poskytovateľov,
vrátane implementácie prioritných programov a aktivít
Akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov

Pozn. *odporúčanie

Prijatím nového zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 438/2015 Z. z. je časť „vypracovanie legislatívneho návrhu...“ splnená.
4
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Zoznam skratiek
DSS
EŠIF
IROP
KSK
MAS
MDVRR SR
MF SR
MH SR
MPRV SR
MPSVR SR
MRK
MSP
MŠ
MŠVVŠ SR
MŽP SR
NP
NRO
OOCR
OP
OP KŽP
OP ĽZ
OP VaI
OÚ RS
PRV
PP
PR
RCV
RP
SARIO
SBA
SIEA
SOŠ
SPF
SR
SZRB AM
ŠFRB
ŠR
ŠÚ SR
TIC
UNESCO
UoZ
UPSVaR
ÚPSVR
VO
VÚC
ZŠ

domov sociálnych služieb
Európske štrukturálne a investičné fondy
Integrovaný regionálny operačný program
Košický samosprávny kraj
miestna akčná skupina
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
marginalizované rómske komunity
malé a stredné podniky
materská škola
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
národný projekt
najmenej rozvinutý okres
oblastná organizácia cestovného ruchu
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Operačný program Ľudské zdroje
Operačný program Výskum a inovácie
okresný úrad Rožňava
Program rozvoja vidieka
prírodná pamiatka
prírodná rezervácia
regionálne centrum vzdelávania
regionálny príspevok
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Slovak Bussiness Agency
slovenská inovačná a energetická agentúra
stredná odborná škola
Slovenský pozemkový fond
Slovenská republika
Slovenská záručná a rozvojová banka Asset Management
Štátny fond rozvoja bývania
štátny rozpočet
Štatistický úrad Slovenskej republiky
turistické informačné centrum
Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru
uchádzač o zamestnanie
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
verejné obstarávanie
vyšší územný celok
základná škola
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VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 385
zo 14. septembra 2016
k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava
Číslo materiálu:

26497/2016

Predkladateľ:

minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Vláda
A.

schvaľuje
A.1.

B.

návrh Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava s pripomienkami
prijatými na rokovaní vlády;

ukladá
podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra
ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
ministrovi hospodárstva
ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
ministrovi životného prostredia
ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu
ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny
splnomocnencovi vlády SR pre rómske komunity
splnomocnencovi vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov
B.1.

zabezpečiť plnenie úloh, podporovať a rozvíjať aktivity vyplývajúce
z Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava
do roku 2020

ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
B.2.

poskytnúť regionálny príspevok vo výške 4 665 000 eur v súlade s Akčným
plánom rozvoja okresu Rožňava, z toho 800 000 eur v roku 2016, 1 100 000
eur v roku 2017, 900 000 eur v roku 2018, 965 000 eur v roku 2019
a 900 000 eur v roku 2020
do roku 2020
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B.3.

vybudovať prepojovaciu komunikáciu medzi priemyselným parkom
Rožňava a cestou I. triedy I/67 vrátane rekonštrukcie existujúceho
úrovňového nezabezpečeného železničného priecestia na priecestie
zabezpečené svetelným zabezpečovacím zariadením
rok 2017 vrátane realizácie

ministrovi financií
B.4.

uvoľniť finančné prostriedky pre rok 2016 na regionálny príspevok pre
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR podľa Akčného
plánu rozvoja okresu Rožňava
do 31. októbra 2016

C.

odporúča
ministrovi kultúry
C.1.

podporiť v rámci možnosti dotačného systému vybrané projekty zamerané
na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území okresu Rožňava
do roku 2020.

Vykonajú:

podpredseda vlády a minister vnútra
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
minister hospodárstva
minister financií
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
minister životného prostredia
minister školstva, vedy, výskumu a športu
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov

Na vedomie: predseda Košického samosprávneho kraja
predseda Združenia miest a obcí Slovenska
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