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• Základným cieľom Akčného plánu je znížiť v okrese
Rimavská Sobota mieru nezamestnanosti vytváraním
predpokladov pre rozvoj miestnej ekonomiky a
tvorbu udržateľných pracovných miest s využívaním
vlastného potenciálu regiónu.

• Akčný plán predpokladá vytvorenie 2.300 pracovných
miest.

• Z celkovej odhadovanej finančnej investície
157 mil. € v rokoch 2016 – 2020 sa predpokladá krytie
z verejných zdrojov vo výške 133 mil. € a zo
súkromných zdrojov vo výške 24 mil. €. Výška
regionálneho príspevku je 6 355 tis. €.



• Okres Rimavská Sobota sa nachádza v južnej časti
Banskobystrického samosprávneho kraja, hraničiaci
s Maďarskom na južnej rozvojovej osi smerujúcej zo
Zvolena cez Lučenec, Rimavskú Sobotu a Rožňavu do
Košíc a iba 140 km od metropolitnej aglomerácie
Budapešti s viac ako 3,3 mil. obyvateľmi.

• Podľa počtu obyvateľov 84 577 patrí okres Rimavská
Sobota medzi stredne veľké okresy Slovenska.

• Okres je typický mierne teplou kontinentálnou klímou
vytvárajúcou predpoklady pre rozvoj špecifických
pestovateľských aktivít, ale aj cestovného ruchu.

• Má druhý najväčší počet sídiel a tým aj miestnych
samospráv na Slovensku.



• Okres Rimavská Sobota je dlhodobo okresom
s najvyššou mierou nezamestnanosti, ktorá sa
pohybovala medzi 34,5% v prvom štvrťroku 2013
a 27,2% v prvom štvrťroku 2016, kým priemerná miera
nezamestnanosti na Slovensku sa v rovnakom čase
pohybovala medzi 14,7% a 10,1%.

• V máji 2016 dosiahla miera nezamestnanosti v okrese
25,9%, počet uchádzačov o zamestnanie 12.017 osôb a
počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie
10.445.

• Vysoká nezamestnanosť rómskeho etnika patrí ku
kľúčovým problémom, ktoré musí okres riešiť.



• Medzi uchádzačmi o zamestnanie je vysoký
podiel osôb s neukončeným základným
vzdelaním (12,5%) a základným vzdelaním
(40,6%), výrazne prevyšujúci slovenský priemer

• Výrazným znakom nezamestnanosti je vysoký
podiel dlhodobej nezamestnanosti: až 70%
uchádzačov o zamestnanie je bez práce dlhšie
ako rok a až 44 % dlhšie ako štyri roky. Je to raz
toľko, ako je slovenský priemer a podstatne
viac, ako priemer Banskobystrického kraja.



• Predchádzajúca orientácia stredu a juhu okresu na
poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel, ktoré
v procese transformácie zaznamenali výrazný pokles
spôsobila, že Rimavská Sobota sa zaradila medzi okresy
s nevhodnou odvetvovou štruktúrou, ktorá sa v súčasnosti
bez zásadných systémových opatrení a legislatívnych
zmien nedá napraviť.

• Najviac obyvateľov okresu je zamestnaných v priemysle
(31%), tretina je zamestnaná v obchode, vzdelávaní
a verejnej správe.

• Ekonomickú štruktúru okresu tvoria priemyselné odvetvia:
elektrotechnický, potravinársky, drevospracujúci, v menšej
miere ťažobný priemysel a poľnohospodárstvo.



Rozvojové príležitosti okresu

• Pôdohospodárstvo, využívanie obnoviteľných
zdrojov, potravinárstvo

• Využívanie prírodných surovín – mastenec, dolomit,
vápenec, čadič a rudné suroviny

• Cestovný ruch využívajúci kultúrno – hisotrický a
prírodný potenciál



(Vybranými) predpokladmi pre využitie 
okresu sú:

• Národné politiky podporujúce poľnohospodársku
(živočíšnu) výrobu, MSP

• Osobné oddlženie

• Rozvoj sociálnej ekonomiky a regionálnej ekonomiky

• Cielenejšie a efektívnejšie využívanie EŠIF

• Udržanie a zapojenie vysokokvalifikovanej pracovnej sily

• Zlepšenie dopravnej infraštruktúry

• Cielený, koordinovaný prístup štátu



Cieľom akčného plánu

• nemôže byť vyriešiť nakopené problémy za niekoľko 
málo rokov, ale je:

• podporiť komunikáciu a spoluprácu medzi kľúčovými 
partnermi v okrese, okresom a VÚC a okresom a 
centrálnou vládou

• podporiť miestnu iniciatívu, participatívnym spôsobom 
pripraviť rozvojový plán a spolupracovať pri jeho 
realizácii

• podporiť vzorové /pilotné projekty, ktoré tvoria 
pracovné miesta a sú replikovateľné

• intenzívne zapojiť štát do hľadania a realizácie riešení v 
okrese



Oblasti opatrení akčného plánu

• komunikácia, projektové centrum, klastre

• lepšie podmienky pre podnikanie /subjekty sociálnej 
ekonomiky

• vzdelanie a kariéra

• moderné verejné služby



A. Komunikácia

• Podpora založenia a budovania centra pre rozvoj Gemera
a Malohontu – CeroGeMa
– vytvorenie centra manažmentu regionálneho rozvoja, projektovej 

podpory a prípravy projektov

– podpora rozvoja podnikania a identifikácia podnikateľov najmä 
mladých – a inovatívnych Start-up projektov

– podpora klastrových iniciatív vrátane integrovanej informačno-
štatistickej bázy okresu podľa klastrov, 

– koordinácia/spolupráca s RRA a MAS,

– podpora informovanosti verejnosti



B. Vzdelávanie

• 2 centrá vzdelávania – v Rimavskej Sobote a Hnúšti; 
zamestnanecký inkubátor v Rimavskej Sobote

• podpora dopytovo orientovaného školstva a výskumných 
a vývojových aktivít

• Vybudovanie centra aplikovaného vývoja v oblasti 
zhodnotenia nerastných surovín a podpora aplikačných 
projektov

• realizácia Národných projektov ÚPSVaR 

• podpora budovania integrovaných centier a rozvoj modelu 
diagnostiky a rediagnostiky detí a žiakov v regióne



C. Podnikanie

• podpora regionálnej a lokálnej ekonomiky vrátane podpory 
poľnohospodárstva, lesníctva a inovácií

• podpora oživenia poľnohospodárskej a živočíšnej prvovýroby 

• Založenie odbytového združenia regionálnych produktov 
remeselnej výroby, poľnohospodárskej výroby a produkcie malých 
a stredných podnikateľov na území Gemera a Malohontu 

• Podpora min. 7 subjektov sociálnej ekonomiky – v Tisovci, Hnúšti, 
Rimavskej Sobote, Rimavskej Seči...

• inovácia technológie vo výrobnom procese

• podpora výstavby, rekonštrukcie a modernizácie priemyselných 
areálov



D. Verejné služby

• pilotné programy svojpomocnej výstavby pre aktívnych

• vybudovanie komplexných zdravotných a sociálnych služieb

• zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti

• opatrenia na zlepšenie kvality života, udržanie mladej 
pracovnej sily a s pozitívnym vplyvom na rozvoj cestovného 
ruchu

• Rekonštrukcia ciest I, II a III triedy

• Realizácia extenzívnych systémov čistenia odpadových vôd v 
4 lokalitách podmienená vypracovaním odbornej štúdie



Záverom

• úspešná príprava a realizácia akčného plánu vychádza zo 
spoločného záujmu okresu, VÚC a centrálnej vlády

• bez spolupráce, koordinácie, zdieľania odbornej, metodickej a 
finančnej kapacity, pripravenosti meniť zabehnuté pravidlá a 
ústretovosti nevyužijeme potenciál okresu v plnej miere

• Okres Rimavská Sobota potrebuje špeciálnu pozornosť vlády, 
úlohou splnomocnenca vlády je koordinácia takéhoto špeciálneho 
prístupu a aktivít

• Ďakujem za pozornosť!

www.nro.vlada.gov.sk


