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PRÍHOVOR 

 
 
 
 Vážené dámy, Vážení páni, 
 
 
 
 Regionálna rozvojová agentúra, Združenie pre rozvoj regiónu Gemer 
– Malohont so sídlom v Rimavskej Sobote v rámci svojich aktivít si Vám 
dovoľuje predložiť publikáciu DOTYK EURÓPY v regióne Južný Gemer a 
Malohont o vplyve EÚ a ŠF na jeho rozvoj v období 1. programovacieho 
obdobia 2004-2006. 
 
 Cieľom projektu a publikácie  je 
 
� pozitívna propagácia regiónu Gemer – Malohont doma ako aj v zahraničí, 
� motivácia a informovanosť samospráv, obyvateľov a ostatných záujemcov 

o úspešne realizovaných projektoch financovaných zo ŠF EU v období 
2004-2006 

� vypracovanie obrazu regiónu a jej schopnosti implementácie projektov zo 
ŠF EU.   

 
     Základným impulzom realizácie  projektu bolo získanie kvalitného 
informačno – propagačného materiálu o regióne Južný Gemer – Malohont, 
predovšetkým v oblasti jej implementačnej schopnosti a schopností čerpania 
prostriedkov zo ŠF EU v skrátenom programovacom období 2004 – 2006 a to 
jednak  

pre potreby samotného regiónu, ako motivácie pre realizátorov projektov 
v novom programovacom období 2007 – 2013, 

 pre mikroregióny a samosprávy,    
 pre zahraničných partnerov, hľadajúcich spoľahlivých partnerov na 

realizáciu medzinárodných projektov, či investícií. 
 
Veríme, že nájdete zaujímavé čítanie, potrebné informácie a prehľad 

o tomto bezo sporu atraktívnom regióne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Túto publikáciu vydala Regionálna rozvojová agentúr a  
Rimavská Sobota 

za finan čnej podpory Banskobystrického samosprávneho kraja. 
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INFORMÁCIE O REGIÓNE 

Južný Gemer a Malohont    
 
Rimavská Sobota, Poltár, Torna ľa, Hnúš ťa a okolie 
 
 
 
     Prvá písomná zmienka o Gemerskej stolici pochádza z roku 1209. 
Strediskom župy bol kráľovský hrad Gemer . Malohont bol pôvodne súčasťou 
Hontianskej stolice , hoci medzi nimi ležalo územie Novohradu a Zvolenskej 
župy. Autonómia mu bola priznaná koncom 17. storočia. V 13. storočí sa kvôli 
tatárskemu vpádu začali stavať na území župy kamenné hrady: Brzotín, 
Drienčany, Gemer, Hajnáčka, Hodejov, Hrachovo, Jelšava, Magingrad, 
Plešivec, Rákoš, Rožňava, Širkovce, Štítnik, Tisovec a Veľký Blh boli v ďalších 
vojnách zničené.  
 
     Zlatý vek regiónu nastal v polovici 14. storočia a trval až do začiatku 16. 
storočia. V mestách a vo vidieckych sídlach sa stavali gotické chrámy s 
nádhernou výzdobou, z ktorých sa viaceré zachovali dodnes a sú súčasťou 
Gotickej cesty . 
 
     V 18. storočí sa Gemer stal baštou reformácie. V tomto tvrdom období 
vznikali významné evanjelické stredné školy, v ktorých získali vzdelanie mnohé 
osobnosti slovenskej kultúry.    V roku 1786 vznikla prvá a v roku 1803 druhá 
Gemersko-Malohontská stolica, ktorá pretrvala až do roku 1922. 
Administratívnym strediskom župy bolo mesto Rimavská Sobota .  
 
     Región Gemer - Malohont, vzhľadom na jedinečné prírodné krásy a 
unikátne historické pamiatky zaznamenáva v súčasnosti predovšetkým rozvoj 
cestovného ruchu. 
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     Horný Gemer – región prírodných a turistických zaujímavostí leží na 
juhovýchode Slovenska. V minulosti bol súčasťou Gemersko - Malohontskej 
stolice, dnes toto územie patrí do Košického samosprávneho kraja a do okresu 
Rožňava.  
 
     Južná časť Horného Gemera je tvorená Národným parkom Slovenský 
kras  - najrozsiahlejším krasovým územím planinového typu v strednej Európe. 
Tvorí celok s Aggtelekským národným parkom v Maďarsku. Územie je bohaté 
na krasové javy  ako závrty, škrapy, jaskyne, priepasti či kaňony a celkový ráz 
územia dotvárajú hlboké doliny a tiesňavy. K najzaujímavejším prírodným 
zaujímavostiam Slovenského krasu patrí impozantná Zádielska tiesňava, 101 
metrov hlboká priepasť Zvonivá jama, Silická ľadnica, Jaskyňa Domica, 
Ochtinská aragonitová a Gombasecká jaskyňa.  
Horný Gemer však zaujme aj významnými historickými pamiatkami, ktorých tu 
na pomerne malom území nájdete veľa. Spomeňme historické jadro Rožňavy, 
hrad Krásna Hôrka, mauzóleum a obrazáreň Andrássyovcov v Krásnohorskom 
Podhradí, kaštieľ Betliar, ruinu stredovekého kostola v Lúčke, gotické 
evanjelické kostoly v Štítniku a Plešivci, či zrúcaninu Turnianskeho hradu. 
Týmito a mnohými inými  čarovnými zákutiami tohto svojrázneho regiónu Vás 
bude sprevádzať množstvo kvalitných značkovaných chodníkov a cyklotrás. 
 
REGIÓN JUŽNÝ GEMER – MALOHONT  v súčasnosti tvoria: 
 

     Stredný Gemer - región významných 
historických udalostí a prírodných 
zaujímavostí leží na rozhraní stredného a 
východného Slovenska. 
     V minulosti bol súčasťou Gemersko -
Malohontskej stolice, dnes toto územie 
patrí do Banskobystrického 
samosprávneho kraja a do okresu 
Revúca .  
     Zo severu ho ohraničuje Národný park 
Muránska Planina , ktorého územie je 
bohaté na rokliny, priepasti, jaskyne a 
zaujímavé skalné útvary. Oblasť je bohatá 
na zver, rastie tu množstvo chránených 
rastlín a niekoľko endemitov.  
     Vstupnou bránou do národného parku 
je obec Murá ň, nad ktorou sa na brale 
Cigánka týčia zrúcaniny legendami 
opradeného Muránskeho hradu.  
 
     Stredný Gemer zohral významnú úlohu 
v slovenskom národnom živote. Pôsobili tu 
mnohí národní buditelia, spisovatelia a 
významné osobnosti kultúrneho a 
národného života. Centrom regiónu je 
mesto Revúca . 
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Okres Rimavská Sobota 
 

 

 
Rozloha: 1 471 km2             
Počet obyvate ľov: 82 885 
 
     Nachádza sa v juhovýchodnej časti Banskobystrického kraja. Stred okresu 
patrí do Juhoslovenskej kotliny, sever do Revúckej vrchoviny, Spišsko-
gemerského krasu a Stolických vrchov, juh do sopečnej Cerovej vrchoviny. 
Najvýznamnejšími tokmi okresu sú Rimava, Blh a Slaná. Najviac prírodných 
atraktivít je na území Cerová vrchovina, ktorá zasahuje do južnej časti okresu, 
napr. tabuľový vrch Pohanský hrad, Hajnáčsky hradný vrch, Ragáč, Soví hrad 
atď. Pozoruhodnou oblasťou je Drienčanský kras v Revúckej vrchovine. 
Prevláda poľnohospodárstvo, strojárstvo, textilný a potravinársky priemysel. 
 
Počet obcí: 107  
z toho mestá: Rimavská Sobota , Hnúš ťa, Tisovec  
 
 
 Okres Poltár  
 
 Rozloha: 476 km2 

 Počet obyvate ľov: 22 893     
 
     Okres svojou rozlohou i počtom obyvateľov patrí medzi najmenšie okresy 
kraja i Slovenska. Z hľadiska miery urbanizácie je najmenej urbanizovaným 
okresom kraja a má aj najnižšiu hustotu obyvateľov. 
     Podielom poľnohospodárskej pôdy patrí okres k mierne nadpriemerným a 
naopak podielom lesnej pôdy k mierne podpriemerným okresom. Z hľadiska 
podielu chránených území patrí na posledné miesto v kraji. 
     Okres svojim charakterom patrí medzi podhorské poľnohospodársko- 
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priemyselné krajinné typy. Najvyšší potenciál okresu predstavujú silikátové 
suroviny a tradičný sklársky priemysel. Okres má územno-technický a prírodný 
potenciál aj pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu. Na západe Slovenského 
Rudohoria, 40 km od Lučenca ako aj od Rimavskej Soboty sa rozprestiera v 
okrese Poltár - turistická lokalita Kokava - Línia, ktorá sa rozrástla za 
posledných 20 rokov na peknú turistickú oblasť, ktorú navštevujú hlavne v 
zime turisti z neďalekej Maďarskej republiky. 
  

Počet obcí 22 
 z toho mestá nad 5.000 obyvate ľov: Mesto Poltár  

 
 
 

Okres Revúca   
 
Rozloha: 730 km2   
Počet obyvate ľov: okolo 41 000  
 
     Nachádza sa vo východnej časti Bansko-                                                                
bystrického kraja. Na prevažnej časti                                                                                      
sa rozkladá hornatý reliéf Revúckej                                                                 
vrchoviny, Stolických vrchov a Spišsko-                                                           
gemerského krasu /Muránska planina/. 
Do južnej časti zasahuje aj Slovenský kras,  
Juhoslovenská kotlina a za riekou Slaná  
Bodvianska pahorkatina. Do severnej časti  
okresu zasahuje Národný park Muránska  
planina s mnohými atraktivitami. Do juho- 
východnej časti zasahuje ochranné pásmo 
Národného parku Slovenský kras.  
     Významným pilierom revúckeho okresu je 
cestovný ruch a továreň na spracovanie 
magnezitu SMG Jelšava.  
 
Počet obcí: 42    
z toho mestá: Revúca, Jelšava, Torna ľa 
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     Regionálne rozvojové agentúry  majú významnú úlohu v oblasti 
budovania partnerstiev na miestnej a regionálnej úrovni. Zastávajú úlohu 
regionálnych informačných centier prvého kontaktu na štrukturálne fondy 
európskej únie. Plnia úlohu nástrojov Ministerstva výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky na podporu rozvoja predovšetkým 
zaostávajúcich regiónov.  
 
     V roku 2000 došlo k spojeniu jednotlivých agentúr do Integrovanej siete 
s úmyslom dosiahnutia čo najefektívnejšej spoluúčasti na tvorbe koncepcií 
a stratégií regionálneho rozvoja a spoluvytváraní podmienok na komplexné 
riešenie trvaloudržateľného rozvoja regiónov. 
  
     RRA - Združenie pre rozvoj regiónu Gemer-Malohont  je nezisková 
organizácia nápomocná ekonomickému a sociálnemu rozvoju regiónu 
južného Gemera a Malohontu. Združenie a jej stála kancelára v Rimavskej 
Sobote vznikli v roku 1994. Od roku 2001 je súčasťou integrovanej siete 
regionálnych rozvojových agentúr Ministerstva výstavby a regionálneho 
rozvoja. 
 

     Inštitucionalizovaním regionálneho rozvoja postupne konsolidujeme úsilia, 
snažíme sa o vytvorenie konsenzu medzi rozmanitými regionálnymi 
subjektami, ponúkame služby, vytvárame pozitívny obraz regiónu, odhaľujeme 
problémy a hľadáme efektívne riešenia. 

     Vytvárame súbor projektových príležitostí prostredníctvom ktorých narastá 
šanca prilákania čoraz viac financií i z fondov EÚ a potenciálnych investorov v 
prospech každého občana regiónu.  

     Stabilizovanie stratégie regionálneho rozvoja sa v okrese Rimavská 
Sobota, Poltár a Revúca deje za účasti našej neziskovej organizácie - RRA, 
ktorá vytvára stálu štruktúru pre všetkých kľúčových hráčov regionálneho 
rozvoja. Iniciujeme výmenu skúseností a nápadov pre regionálnu rozvojovú 
politiku, adaptujeme tieto na zmenené podmienky ekonomického okolia a 
implementujeme ich prostredníctvom projektov, programov a služieb. 

 
 
    

Regionálna rozvojová agentúra,  
Združenie pre rozvoj regiónu Gemer – Malohont 
 
Rimavská Sobota, ul. SNP č. 21 
 
tel.: 047/5811185, e-mail.: rrars@mail.t-com.sk  
www.rrars.szm.sk 
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Klientmi agentúry  sú prevažne aktéri regionálneho rozvoja a sú tvorené tromi 
základnými segmentmi: 

 

� verejná správa 

� podnikateľská sféra 

� tretí sektor, verejnosť 

 

Konkrétnymi produktmi činnosti RRA sú: 

 

� informačné a poradenské služby 

� projektová činnosť 

� podnikateľské plány a stratégie 

� školiaca a vzdelávacia činnosť 

� strategické dokumenty 

� propagácia regiónu 

� podpora regionálneho rozvoja 

� aktivity v oblasti trhu práce 

� podpora MSP a inovačných prvkov 

� podpora cezhraničnej spolupráce 

� koordinácia rozvojových aktivít  

 

 

     Kolektív pracovníkov Regionálnej rozvojovej agentúry okrem stálych 
zamestnancov spolupracuje s odborníkmi a partnerskými inštitúciami 
v prospech rozvoja regiónu aj na medzinárodnej úrovni. 

     

     Svoje služby poskytuje vo svojich kancelárskych priestoroch v Rimavskej 
Sobote na ul SNP č. 21 v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod. 
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 EURÓPSKA ÚNIA 

 

     Hlavným cieľom Európskej únie je Európa s 
výrazným hospodárskym rastom, konkurencieschopnou 
ekonomikou, zlepšujúcou sa kvalitou životného 
prostredia  a predovšetkým nové ciele - spoločná 
zahraničná a bezpečnostná politika a spolupráca v 
oblasti justície a vnútra. Aktivity EÚ pokrývajú celý rad 

oblastí – poľnohospodárstvo, obchodnú politiku, menovú politiku... 

     Európska únia  je jedinečné zoskupenie 27 demokratických štátov  
Európy, ktoré sa dobrovoľne spojili do politického a ekonomického zoskupenia 
na dosiahnutie spoločných cieľov a jednoty v Európe pomocou jednotnej 
zahraničnej a vnútornej politiky zvrchovaných členských štátov.  

     Názov Európska únia vznikol v roku 1993. Spoločenstvo 15 štátov ako 
nástupníka Európskeho spoločenstva tak definovala Zmluva o Európskej únii, 
často označovaná ako Maastrichtská zmluva. Bola podpísaná 7. februára 1992 
dvanástimi členskými štátmi. Vstúpila do platnosti 1. novembra 1993 a pri tejto 
príležitosti sa názov Európske spoločenstvo zmenil na názov Európska únia.                                                           

     V roku 1995 sa členskými štátmi Európskej únie stali Rakúsko, Švédsko 
a Fínsko. Členská základňa Európskej únie sa tak rozšírila na 15 členských 
štátov. Najmasívnejšia vlna rozširovania sa uskutočnila  1. mája 2004, keď k 
„starým“ členským štátom pribudlo desať nových členských krajín: Cyprus, 
Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, 
Slovinsko a Slovensko. Posledným rozšírením EÚ bolo pristúpenie Bulharska 
a Rumunska do EÚ od 1. 1. 2007. EÚ sa tak stala zoskupením 27 členských 
krajín. 

Európska únia je aj spolo čenstvom hodnôt  – členské štáty sa zaviazali 
dodržiavať základné ľudské práva, slobodu, demokraciu a politický pluralizmu.  

Európska únia je tiež spolo čenstvom solidarity , v ktorom silnejšie krajiny 
podporujú slabšie.  

Európska únia je spolo čenstvo riadené právom  – členské štáty preniesli 
časť svojej národnej suverenity na EÚ. Inštitúcie EÚ vykonávajú svoje úlohy 
v rámci jasne stanovenej právnej štruktúry.  

Členské krajiny EÚ:  Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, 
Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Írsko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, 
Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, 
Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko 
a Veľká Británia.  

Kandidátske krajiny: Chorvátsko, Macedónsko a Turecko. 
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ŠTRUKTURÁLNE FONDY 

 
sú nástroje štrukturálnej politiky, ktoré Európska únia 
využíva na dosiahnutie svojich prioritných cie ľov. Ide o 
rozvoj zaostávajúcich regiónov postihnutých 
reštrukturalizáciou priemyslu, o podporu hospodársk ej 
a spolo čenskej premeny oblastí s vážnymi 
štrukturálnymi ťažkos ťami, o rozvoj ľudských zdrojov a 
dopravnej infraštruktúry, ako aj o zlepšovanie živo tného 

prostredia. Zámerom štrukturálnej a regionálnej pol itiky Európskeho 
spolo čenstva je vyrovna ť rozdiely medzi bohatými a chudobnými 
regiónmi v rámci zjednotenej Európy. Pomoc sa reali zuje pomocou 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Hlavnými f inan čnými 
nástrojmi európskej regionálnej politiky sú štrukturálne fondy:  
Európsky fond regionálneho rozvoja                                                                                  
Európsky sociálny fond                                                                                                          
Riadiaca sekcia Európskeho poľnohospodárskeho a garančného fondu                                                                  
Finančný nástroj na riadenie rybolovu  

Kohézny fond  je zameraný na znižovanie ekonomických rozdielov medzi 
členskými štátmi EÚ. Fond financuje rozsiahle infraštrukturálne projekty v 
oblasti dopravy a životného prostredia. Pre Slovenskú republiku bola 
potvrdená výška prostriedkov zo štrukturálnych fondov na skrátené 
programovacie obdobie r. 2004 - 2006 v celkovej výške 1050,3 mil. EUR. 
 

Pomoc zo štrukturálnych fondov sa poskytuje na základe oficiálnych 
dokumentov - operačných programov a ich doplnkov. ktoré sa spracovávajú 
v Národnom strategickom referenčnom rámci (NSRR)                                                                           

Rozvojové programy SR na obdobie 2004 – 2006    

 riadiaci orgán alokácia 

Operačný program Základná infraštruktúra MvaRR SR 573 mil EUR 

Sektorový operačný program Priemysel a služby MH SR 301 mil EUR   

Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo 
a rozvoj vidieka 

MP SR 466 mil EUR 

Sektorový operačný program Ľudské zdroje MPSVaR SR 426 mil EUR 

     Pomoc definovaná v týchto programoch je určená pre celé územie 
Slovenskej republiky okrem Bratislavského VÚC, pre ktorý je určený Jednotný 
programovací dokument . O pomoc z EÚ sa žiada na základe výziev. 
Príslušné ministerstvo alebo implementačná agentúra oznámi, kto, kedy, kde, 
na aké aktivity a ako môže žiadosť predložiť. Výzva obsahuje  pokyny na 
vyplnenie žiadosti, zoznam požadovaných príloh , záväznú osnovu samotného 
projektu, výšku podpory a ďalšie požiadavky na žiadateľov. 

 



 12 

SEKTOROVÝ OPERAČNÝ PROGRAM ZÁKLADNÁ 
INFRAŠTRUKTÚRA 

 

bol zameraný na zvýšenie ekonomického potenciálu regiónov Slovenska cez 
podporu   verejnej infraštruktúry. Pre čerpanie podpory z programu boli 
oprávnené územia siedmych samosprávnych krajov Slovenska a to: 
Trnavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho,  Žilinského, Banskobystrického, 
Prešovského, Košického samosprávneho kraja. OP Základná infraštruktúra bol 
spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Pre 
program bolo na obdobie 2004 – 2006 vyčlenených z ERDF 422 363 452 EUR 
v bežných cenách.   

Kľúčovými prioritami operačného programu boli Dopravná infraštruktúra, 
Environmentálna infraštruktúra, Lokálna infraštruktúra. Cieľom programu bolo 
podporovať vyrovnaný     regionálny rozvoj na Slovensku a podporovať 
sociálnu integráciu ekonomicky znevýhodnených komunít. Riadiacim orgánom 
OP Základná infraštruktúra je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja 
SR. 

1.  Dopravná infraštruktúra 

1.1 Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry                                                                     
1.2 Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry                                                                              
1.3 Modernizácia a rozvoj infraštruktúry leteckej dopravy  

2. Environmentálna infraštruktúra 

2.1 Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne využívanie vôd                          
2.2 Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu ovzdušia                                                        
2.3 Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva                                               
2.4 Ochrana, zlepšenie a regenerácia prírodného prostredia  

3. Lokálna infraštruktúra 

3.1 Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry v regiónoch  

3.1.1 Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry                                                                   
3.1.2 Budovanie a rozvoj zdravotníckej infraštruktúry                                                         
3.1.3 Budovanie a rozvoj sociálnej infraštruktúry                                                                    
3.1.4 Budovanie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry  

3.2 Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor  

3.3 Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej 
politiky  

3.4 Renovácia a rozvoj obcí  

      a Technická pomoc 
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Zoznam podporených regionálnych projektov 
v programovacom období 2004/2006 

SOP Základná infraštruktúra 

Priorita 1. Dopravná infraštruktúra  
Opatrenie 1.2 Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry 

prijímate ľ názov projektu  suma NFP  
NDS a.s. R2 Ožďany – preložka  1 206 655 800 
Priorita 2  Enviromentálna infraštruktúra  
Opatrenie 2.1 Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne využívanie 
vôd 

obec Rim.Janovce Riešenie problematiky odpadových vôd Rim. 
Janovce – 2. etapa 

26 431 704 

Opatrenie 2.2 Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu ovzdušia 
Calmit Tisovec Zníženie emisií tuhých znečisťujúcich látok 13 351 667 
Stredosl. vod. 
spol.a.s. Mojín a Dúžava – zásobovanie obcí  vodou 31 597 691 

Opatrenie 2.3 Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva 
obec 
Kokava/Rimavicou 

Sanácia skládky TKO - uzatvorenie, rekultivácia 
a monitorovací systém 

3 577 026 

Opatrenie 2.4. Ochrana, zlepšenie a regenerácia životného prostredia 

Štátna ochrana 
prírody 

Posilnenie infraštruktúry pre plnenie záväzkov so 
sústavou NATURA 2000 na území chránenej 
krajinnej oblasti Cerová vrchovina 

1 910 636 

Priorita 3  Lokálna infraštruktúra  
Opatrenie 3.1.1 Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry  

obec Rim. Seč 
Komplexná rekonštrukcia infraštruktúry ZŠ 
a zvýšenie dostupnosti a kvality vzdelávania 
v Rim. Seči 

24 073 950 

Opatrenie 3.1.2 Budovanie a rozvoj zdravotníckej infraštruktú ry  

VÚC BBSK 
Komplexná rekonštrukcia a zvýšenie kvality 
služieb interného pavilónu NsP v Rimavskej 
Sobote 

81 835 850 

Opatrenie 3.1.3 Budovanie a rozvoj sociálnej infraštruktúry  
obec Hajnáčka Dom dôchodcov Sv. Jozefa 14 774 400 
ÚPSVaR Rim. 
Sobota Modernizácia budovy ÚPSVaR v Rim. Sobote 9 600 000 

Opatrenie 3.4 Renovácia a rozvoj obcí  
obec Číž Športovo-kultúrny a rekreačný park 4 839 243 

obec Kráľ Rekonštrukcia MK okolo barok. kaštieľa 
a rekonštrukcia chodníkov 

5 656 300 

obec Lom nad 
Rimavicou 

Spracovanie miestneho rozvojového programu 
obcí Lom nad Rimavicou, Sihla a Drábsko 

436 050 

obec Mokrá Lúka Dobudovanie infraštruktúry obce Mokrá Lúka pre 
zvýšenie jej konkurencieschopnosti 

24 867 200 

obec Rapovce Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba 
chodníkov 

4 823 150 
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SEKTOROVÝ OPERAČNÝ PROGRAM PRIEMYSEL A SLUŽBY 

 

bol zameraný na podporu konkurencieschopnosti priemyslu a vybraných 
služieb na území Slovenska. Pre čerpanie podpory z programu bolo 
oprávnené územie siedmych samosprávnych krajov Slovenska okrem 
Bratislavského samosprávneho kraja.                                                                     

     SOP Priemysel a služby bol spolufinancovaný z Európskeho fondu 
regionálneho  rozvoja (ERDF). Pre program na obdobie 2004 – 2006 bolo 
vyčlenených z ERDF 151 210 683 EUR v bežných cenách. 

     Priority operačného programu boli zamerané na rast konkurencieschopnosti 
domáceho priemyslu a služieb a na rozvoj cestovného ruchu. Cieľom 
programu bolo podporiť rozvoj priemyselnej výroby, infraštruktúry priemyslu, 
výskumu a vývoja, energetickej efektívnosti, rozvíjať cestovný ruch. Riadiacim 
orgánom SOP Priemysel a služby je Ministerstvo hospodárstva SR. 

1. Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s  využitím rozvoja 
domáceho rastového potenciálu 
 

1.1  Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb       

1.2  Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry  

1.3  Podpora podnikania, inovácií a aplikovaného výskumu  

1.4  Podpora úspor energie a využitia obnoviteľných zdrojov energie  

1.5  Rozvoj zahraničnej spolupráce a image SR  

 
2. Rozvoj cestovného ruchu 
 

2.1  Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu  

2.2  Podpora podnikateľských aktivít cestovného ruchu  

2.3  Podpora propagácie cestovného ruchu a tvorby informačného systému  

 

3. Technická asistencia 
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Zoznam podporených regionálnych projektov 

v programovacom období 2004/2006 
  

SOP Priemysel a služby 

Priorita 1. Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja 
domáceho rastového potenciálu 
Opatrenie 1.1 Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb  

prijímate ľ názov projektu  suma NFP  
Ing. Július 
Gibaľa, JUGI 

Racionalizácia a rozšírenie výroby v oblasti 
spracovania drevného odpadu 

11 522 800 

Muránska píla Manipulačno triediaca dopravníková súprava na 
guľatinu 

2 050 000 

DOMITRI 
Gemerská Hôrka 

Technologické zariadenie - linka na výrobu 
plastových fólií 

1 900 000 

ToMaC 
Tomaškovič 
Hodruša-Hámre 

Rast konkurencieschopnosti firmy ToMaC 
prostredníctvom kúpy modernej technológie 

3 000 000 

JUGI Rozšírenie výroby v oblasti spracovania 
drevného odpadu - druhá etapa 

3 446 160 

Opatrenie 1.2 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúr y 
Mesto Rimavská 
Sobota 

Podnikateľský inkubátor druhej generácie – PI 
2G 

2 580 200 

Banskobystrický 
samosprávny kraj 

Podpora výskumno-vývojového potenciálu MSP 
vybudovaním výskumno-vývojového centra pre 
strojársky a drevospracujúci priemysel 
v Banskobystrickom samosprávnom kraji 

92 928 970 

Priorita 2. Rozvoj cestovného ruchu 
Opatrenie 2.1 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúr y cestovného 
ruchu  
Mesto Rimavská 
Sobota Športovo - rekreačná zóna areálu Zelená Voda 20 000 000 

Opatrenie 2.2 Podpora podnikate ľských aktivít cestovného ruchu  
Ing. Antónia 
Čižmárová 

Rekonštrukcia a modernizácia rekreačného 
areálu Predná Hora 

5 000 000 

Prírodné jódové 
kúpele Číž, a.s. 

Doplnkové služby (Infraštruktúra voľného času) 
a rekonštrukcia liečebného domu Rimava v 
Prírodných jódových kúpeľoch Číž 

47 000 000 
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SEKTOROVÝ OPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE 

 

     Programový dokument riešil problém nezamestnanosti cez podporu 
znevýhodnených občanov na trhu práce a zlepšenie šancí v zamestnaní. Pre 
čerpanie podpory z programu boli oprávnené územia siedmych 
samosprávnych krajov Slovenska a to: Trnavského, Trenčianskeho, 
Nitrianskeho, Žilinského, Banskobystrického, Prešovského, Košického 
samosprávneho kraja. SOP Ľudské zdroje bol spolufinancovaný z Európskeho 
sociálneho fondu (ESF). Pre program bolo na obdobie 2004 – 2006 
vyčlenených z ESF 284 480 923 EUR v bežných cenách. Priority programu 
boli zamerané na rozvoj aktívnej politiky trhu práce, posilnenie rovnosti 
príležitostí na trhu práce a zvyšovanie kvalifikácie zamestnaných občanov. 
Cieľmi programu bolo zvýšiť flexibilitu trhu práce, znížiť nezamestnanosť 
a riziko sociálnej izolácie, zvýšiť kvalifikáciu pracujúcich. Riadiacim orgánom 
SOP Ľudské zdroje je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

1. Rozvoj aktívnej politiky trhu práce 

1.1  Modernizácia a zvýšenie rozsahu a kvality služ ieb zamestnanosti a 
rozvoj aktiva čných programov uchádza čov o zamestnanie - MPSVR SR                                                                         
1.1.1  Modernizácia a zvýšenie rozsahu a kvality služieb zamestnanosti - 
MPSVR SR                                                                                                      
1.1.2  Rozvoj aktivačných programov uchádzačov o zamestnanie - MPSVR SR  

1.2  Uľahčenie vstupu a návratu uchádza čov o zamestnanie na trh práce 
s osobitným dôrazom na znevýhodnených uchádza čov o zamestnanie 
prostredníctvom podpory tvorby pracovných miest a s amostatnej 
zárobkovej činnosti - MPSVR SR   

1.3  Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádza čov o zamestnanie s cie ľom 
zlepši ť ich možnosti na trhu práce - MPSVR SR   

2. Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príleži tostí na trhu práce  

2.1  Zlepšenie zamestnate ľnosti skupín ohrozených sociálnym vylú čením 
- MPSVR SR Podpora zamestnate ľnosti skupín ohrozených sociálnou 
exklúziou – MPSVR SR  Podpora zamestnate ľnosti skupín ohrozených 
sociálnou exklúziou – MŠ SR   

2.2  Odstránenie prekážok rovnosti mužov a žien na trhu práce s 
dôrazom na zosúladenie pracovného a rodinného život a - MPSVR SR                                                                                 
Podpora rovnosti príležitosti pre ženy a mužov a sú ladu rodinného a 
pracovného života – MPSVR SR                                                                                                                                     
Podpora rovnosti príležitosti pre ženy a mužov a sú ladu rodinného a 
pracovného života – MŠ SR                                                                                                                                      

3. Zvýšenie kvalifikácie a adaptability pracovnej s ily a vstupujúcich na trh 
práce   

3.1  Prispôsobenie odbornej prípravy a vzdelávania požiadavkám spolo čnosti 
založenej na vedomostiach - MŠ SR                                                                                                                       

3.2  Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytova nie ďalšieho vzdelávania s 
cie ľom zlepši ť kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov - MPSVR S R a MŠ SR 
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3.3 Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a systémov na              
predvídanie zmien v kvalifika čných potrieb trhu práce                                             
3.3.1  Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach - MŠ SR                     
3.3.2  Systémy na prepojenie odborného vzdelávania a prípravy s trhom práce 
- MPSVR SR 
 

Zoznam podporených regionálnych projektov 
v programovacom období 2004/2006 

SOP ĽUDSKÉ ZDROJE 

Priorita 1. Rozvoj aktívnej politiky trhu práce  
Opatrenie 1.3 Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádza čov o zamestnanie s cie ľom 
zlepši ť ich možnosti na trhu práce - MPSVR SR  

prijímate ľ názov projektu  suma NFP  

CPK Poltár Poradensko vzdelávací program pre osoby 
prvýkrát vstupujúce na trh práce 3 764 238 

Tauris a.s. Rim. 
Sobota 

Cieleným vzdelávaním a prípravou pod dohľadom 
na pracovnom mieste prispieť k získaniu 
odborných zručností VoZ v málo rozvinutom 
regióne 

13 497 628 

Združená stredná 
odborná škola 

Pilotný projekt vzdelávacieho centra CNC 
technológií pre absolventov stredných odborných 
škôl 

2 867 467 

Priorita 2. Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príleži tostí na trhu práce  
Opatrenie 2.2 Odstránenie prekážok rovnosti mužov a žien na t rhu práce s dôrazom 
na zosúladenie pracovného a rodinného života - MPSV R SR 
CPK pre 
podnikateľov v 
Poltári 

Podnikanie – nová šanca pre ženy 3 492 540 

OZ rozvoj obce 
Kokava / 
Rimavicou 

Nová šanca pre ženy z mikroregiónu Sinec - 
Kokavsko 1 449 910 

Priorita 3 Zvýšenie kvalifikácie a adaptability pra covnej sily a vstupujúcich na trh 
práce 
Opatrenie 1.2 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúr y 

Mesto Revúca 

Prípravné kurzy pre žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia, hlavne z rómskej 
menšiny a pre žiakov z 9. ročníka ZŠ pre štúdium 
na SŠ 

1 676 560 

OA Rim. Sobota Dialóg edukácie so svetom práce 1 154 092 
Opatrenie 2.1 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúr y cestovného 
ruchu  
Ostrolúcka a.s. 
Jelšava Banskobystrický kraj v národnej spolupráci 1 865 152 

SMZ Jelšava Vzdelávanie zamestnancov s cieľom zvýšiť ich 
kvalifikáciu a efektivitu riadenia 

1 239 370 
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SEKTOROVÝ OPERAČNÝ PROGRAM POĽNOHOSPODÁRSTVO 
A ROZVOJ VIDIEKA 

 
 

     Zmyslom Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj 
vidieka bolo dosiahnuť zvýšenie konkurencieschopnosti a kvality 
v poľnohospodárskej výrobe a podporiť rozvoj vidieka. Pre čerpanie podpory 
z programu bolo oprávnené územie siedmych samosprávnych krajov 
Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja.                                                                                                                                        

     SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka bol spolufinancovaný z EAGGF 
(Európsky Poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond) a FIFG (Finančný 
nástroj pre usmernenie rybolovu). Pre program bolo na obdobie 2004 – 2006 
vyčlenených z EAGGF 181 158 922 EUR v bežných cenách a z FIFG 
1 829 065 EUR v bežných cenách.                                                                                                                       

      Priority operačného programu boli zamerané na podporu produktívneho 
poľnohospodárstva a dosiahnutie trvaloudržateľného rozvoja vidieka. Cieľom 
programu bolo zvýšiť efektívnosť poľnohospodárskej výroby, zdokonaliť 
spracovanie poľnohospodárskych a rybích produktov, zvýšiť kvalitu vidieckeho 
obyvateľstva. Riadiacim orgánom SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka je 
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 

1. Podpora produktívneho po ľnohospodárstva                                                                  
       
1.1 Investície do po ľnohospodárskych podnikov                                                           
1.2 Zlepšenie spracovania a predajnosti po ľnohospodárskych produktov   
 
2. Podpora trvalo udržate ľného rozvoja vidie ka                                                               
      
2.1 Trvalo udržate ľné lesné hospodárstvo a rozvoj lesníctva                                     
            2.1.1 Investície na zlepšenie a racionalizáciu pestovania a ochrany 
lesa, ťažby, primárneho spracovania dreva a predaja surového dreva a iných 
produktov   lesa (ziskové investície)                                                                                                          
             2.1.2 Verejnoprospešné investície (neziskové investície)                                   
2.2 Rybné hospodárstvo (financované cez FIFG)                                                                
             2.2.1 Spracovanie rýb a propagácia rybích výrobkov                                       
             2.2.2 Akvakultúra                                                                                                    
2.3 Podpora prispôsobenia a rozvoja vidieckych obla stí                                               
            2.3.1 Pozemkové úpravy                                                                                          
            2.3.2 Diverzifikácia poľnohospodárskych činností                                          
2.4 Vzdelávanie                                                                                                                 
2.5 Technická pomoc   
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Zoznam podporených regionálnych projektov 

v programovacom období 2004/2006 

SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

Priorita 1. Podpora produktívneho po ľnohospodárstva  
Opatrenie 1.1 Investície do po ľnohospodárskych podnikov  

prijímate ľ názov projektu  suma   NFP  
Štefan Tankó,  
Nižná Pokoradz  

Obstaranie nového technického vybavenia na 
zvýšenie efektivity výroby 

2 622,00 

Anton Kovalčík,  
Tornaľa  

Orávka 2 206,10 

Ladislav Czikó,  
Rimavská Sobota  

Modernizácia a rozšírenie technického vybavenia 
firmy – traktor, sejačka 

2 056,20 

Jozef Pavlenka 
Gortva   

Nákup poľnohospodárskej techniky - Pavlenka 1 655,40 

Ladislav Mihály, 
Dubovec 

Nákup sejačky na presný osev a rozmetadla umelých 
hnojív 

431,00 

Jozef Ňuňuk,  
Poltár 

Investícia do dlhodobého hmotného majetku – nákup 
traktora 

637,20 

SEKOPOL s.r.o.  
Rimavská Sobota  

Linka na zber objemových krmovín a skrmovanie 1 736,40 

AGRO-DERBY, 
spol. s r.o.,  Vyšné 
Valice  

Investície do chovu hovädzieho dobytka farma Vyšné 
Valice 

1 018,00 

AGRO - MAT, 
s.r.o., Dubovec 

Obstaranie nového technického vybavenia – 
TRAKTOR, SEJAČKA 

2 881,20 

Združené PD Poltár Nákup poľnohospodárskej techniky 4 394,40 
PD Gemerská 
Poloma Nákup strojov a zariadení 2 169,00 

Gabriel Beta,   
Rimavská Seč  

Obstaranie nového technického vybavenia na 
zvýšenie efektivity výroby 

2 811,00 

Zoltán Antal,   
Tornaľa 

Obstaranie nového technického vybavenia – 
Zavlažovacia sústava 477,00 

Peter Dianiška,  
Tisovec 

Nákup techniky v rámci chovu hovädzieho dobytka 583,20 

Roman Nadok,   
Teplý Vrch  

Investície do poľnohospodárskej technológie v oblasti 
rastlinnej prvovýroby 12 381,00 

Norbert Orlai, 
Trebeľovce  

Obstaranie technológií – traktor, rotačný kyprič, sejací 
stroj 

1 676,00 

AGROTAURIS, 
s.r.o.  Rim. Sobota  Nákup techniky pre rastlinnú výrobu 18 348,00 

František Asztalos,  
Včelince  

Nákup traktora a ohrňovača pre pestovanie zemiakov 1 581,00 

AGROBAN s.r.o.,   
Bátka  Nákup strojov do rastlinnej a živočíšnej výroby 30 599,40 

AGROTRADE, 
spol. s r.o. 
Padarovce  

Obstaranie nových poľnohospodárskych strojov 4 146,00 
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Firma Gulik s.r.o., 
Rimavská Sobota  

Nákup technológie pre rastlinnú a živočíšnu výrobu 1 081,20 

Mária Molnárová,  
Tachty 

Obstaranie nového technického vybavenia na 
zvýšenie efektivity výroby 

10 428,00 

Ján Roško, Tisovec Investície do poľnohospodárskych podnikov – farma 
AGROCOM 

1 179,00 

Mária Kračuníková, 
Tornaľa 

Investície do technológií pre potreby živočíšnej 
výroby 

2 906,40 

Jano Zoltán, Ing. 
Drňa 

Obstaranie nového technického vybavenia -
KOMBAJN 

2 720,40 

Agro Tomášová,  
Rimavská Sobota  

Obnova a modernizácia technologického parku 
spoločnosti Agro Tomašová a.s. 9 882,00 

KEĽO A SYNOVIA, 
s.r.o.,  Veľké 
Teriakovce 

Nákup minimalizačnej technológie pre rastlinnú 
výrobu 

6 407,05 

AGROTERRA spol. 
s.r.o. Včelince  

Modernizácia technického vybavenia 3 655,20 

PIGAGRO, s.r.o., 
Jesenské 

Nákup poľnohospodárskej techniky 4 296,00 

Alžbeta 
Hegedušová, 
Rimavská Sobota 

Investície do techniky - Hegedušová 8 388,00 

Agrokol, spol. s r.o.  
Rimavská Baňa  Nákup poľnohospodárskej techniky – Agrokol s.r.o. 868,14 

RD Klenovec Rekonštrukcia farmy dojníc Klenovec 7 141,71 
AGRO-DERBY, 
spol. s r.o., Vyšné 
Valice 

Rekonštrukcia odchovne mladého dobytka na farme 
Nižné Valice 

1 773,93 

Mária Jurčová, 
Štítnik 

Obnova strojového parku podniku 562,33 

Mikuláš Ferenc,   
Otročok 

Investícia do modernizácie a rozšírenia 
technologického vybavenia SHR Mikuláša Ferenca 

2 076,30 

Barnabáš Danko,   
Širkovce  

Investícia do modernizácie a rozšírenia 
technologického vybavenia 

2 931,28 

Július Borbás, 
Gemerské 
Dechtáre 

Investícia do modernizácie technologického 
vybavenia SHR Júliusa Borbása 

3 549,68 

CARPATHIA 
EQUUS s.r.o., 
Tornaľa 

Modernizácia strojového parku pre rastlinnú výrobu 1 812,50 

AGRO - HANVA,  
Gemerská Ves  

Modernizácia a rozšírenie strojového parku 
spoločnosti AGRO-HANVA s.r.o. 4 040,00 

Katarína Pípová, 
Jablonec 202, 
Uzovská Panica  

Rekonštrukcia skladových priestorov a nákup 
technológie na spracovanie kompostu a organických 
hnojív 

1 480,32 

Rimava s.r.o., 
Jesenské 

Nákup strojov na úpravu pasienkov 1 090,16 

Agrodružstvo 
Španie Pole 

Zefektívnenie a zvýšenie produktivity výrobných a 
spracovateľských procesov v poľnohospodárskej 
prvovýrobe 

8 239,16 
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Jozef Zrak, Hnúšťa  Zefektívnenie a zvýšenie produktivity výroby v 
poľnohospodárskej prvovýrobe 

3 984,49 

Ján Žilík,  Belín   Obstaranie nového technického vybavenia na 
zvýšenie efektivity výroby 

4 402,98 

Edita Czeneová,  
Martinová  

Investície do zberu hustosiatych plodín 1 164,00 

Milan Olšiak, 
Fiľakovo 

Technológia na prvotné spracovanie medu 188,65 

SPOHYPO 
Rimavská Sobota, 
a.s Kľačany 

Nákup náhradných zdrojov elektrickej energie pre 
farmy na chov hydiny Kľačany a Lapša 

791,77 

Družstvo 
podielníkov 
Včelince 

Rekonštrukcia objektov v živočíšnej výrobe a nákup 
technológie 

15 036,95 

Agrodružstvo 
Rimavská Seč 

Modernizácia technologických liniek v rastlinnej 
výrobe 6 022,20 

Gabriel Kvetko Ing., 
Tornaľa 

Tornaľa 4 362,32 

Adrián Liščán,  
Gemerské 
Michalovce  

Rekonštrukcia a prístavba kravína a modernizácia 
technologického vybavenia 2 299,27 

Poľnohospodárske 
podielnicke 
družstvo Kráľ 

Modernizácia technológií na zber objemových krmív a 
na prípravu pôdy 8 202,00 

Ivan Gorgei SHR, 
Dlhá Ves, Šturc  

Rekonštrukcia dojárne a modernizácia 
technologického vybavenia 

3 417,88 

PIGAGRO, s.r.o., 
Jesenské 

Rekonštrukcia maštale na farme Domafala v 
Jesenskom a nákup strojov 

24 485,10 

SINEKO-AGRO 
s.r.o., Gemer  

Zvýšenie výkonnosti v poľnohospodárskej prvovýrobe 
pomocou novej techniky a inovatívných postupov 4 484,18 

AGROSINTER, 
s.r.o.,  Bátka  

Nákup strojov pre rastlinnú výrobu 13 602,21 

Opatrenie 1.2 Zlepšenie spracovania a predajnosti po ľnohospodárskych 
produktov  
Gemernákup a.s. 
Rimavská Sobota 

Modernizácia obilného sila a výrobne kŕmnych zmesí 
a kúpa špeciálneho vozidla  

21 840 000,00 

Gemernákup a.s. 
Rimavská Sobota 

Rekonštrukcia a modernizácia obilných síl a nákup 
špeciálnych vozidiel 

28 936 160,00 

KORO s.r.o. RS Modernizácia spracovania zeleniny 2 177 978,00 

R.S.K.  s r.o. RS Decentralizácia zásobovanie teplom konzervárne 
R.S.K.  

4 211 000,00 

TAURIS a.s. 
 Rim. Sobota 
 

Rekonštrukcia OKB a mraziarní, technológie výroby, 
špeciálne vozidlá, inf. systém  20 500 000,00 

Priorita 2. Podpora trvalo udržate ľného rozvoja vidieka 
Opatrenie 2.1 Trvalo udržate ľné lesné hospodárstvo a rozvoj lesníctva  
                         2.1.2 Verejnoprospešné investície (neziskové invest ície)  

obec Ploské Obnova lesných porastov poškodených snehovou 
námrazou a vetrom v obecných lesoch Ploské 

350 550,00 
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Opatrenie 2.3 Podpora prispôsobenia a rozvoja vidieckych obla stí   

                         2.3.1 Pozemkové úpravy  
Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
SR 

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území                                               
Budikovany 

3 125 630 

 Dolná Lehota 7 652 438 
 Dolné Zahorany 6 610 849 
 Drienčany 5 043 981 
 Držkovce 7 603 571 
 Gemerská Ves 6 637 910 
 Gemer 8 646 185 
 Mojín 6 660 332 
 Skerešovo 5 963 570 
 Šurice 7 279 469 
 Veľké Dravce 6 220 243 
 Višňové 5 093 927 

2.3.2 Diverzifikácia po ľnohospodárskych činností  

Firma GULIK  s.r.o. Ubytovanie v súkromí, reštaurácia so zameraním na 
podávanie múčnych jedál a výrobkov z ovčieho syra 

4 312 920,00 

 
 

 

 

Interreg IIIA  Ma ďarsko - SR - Ukrajina   

  

     Zmyslom Iniciatívy spoločenstva INTERREG III A SR – HU – UA  bolo 
zlepšenie cezhraničnej spolupráce medzi susednými krajinami v oblasti 
rozvoja cezhraničných, ekonomických a sociálnych centier cez spoločné 
stratégie a projekty.  
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Oprávneným územím pre čerpanie podpory v rámci INTERREG III A SR-HU-
UA je územie Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho, Banskobystrického, 
Prešovského, Košického samosprávneho kraja, vybraných žúp v Maďarsku 
a Zakarpatská oblasť. Dokument je spolufinancovaný z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (ERDF). Pre program je na obdobie 2004 – 2006 
vyčlenených z ERDF 9 500 000 EUR v bežných cenách. 

     Priority dokumentu podporujú cezhraničnú sociálnu a ekonomickú 
spoluprácu, infraštruktúru v oblasti životného prostredia a dopravy. 

     Cieľom programu je posilniť úroveň hospodárskej a sociálnej integrácie 
oprávneného územia.  

     Národným orgánom INTERREG III A SR – HU - UA je Ministerstvo 
výstavby a regionálneho rozvoja SR.                                                                                    

      Riadiacim orgánom programu je Úrad vlády Maďarskej republiky. 

 
 

Fond sociálneho rozvoja  
 
     Fond sociálneho rozvoja je štátna rozpočtová organizácia zriadená 
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a jeho činnosť je 
financovaná z Európskeho sociálneho fondu a zo štátneho rozpočtu. 

 
  

Cieľ FSR  
 
     Cieľom FSR je zlepšiť začlenenie rizikových a marginalizovaných 
skupín a komunít prostredníctvom komunitného rozvoja a sprístupniť 
ekonomické možnosti a sociálne služby 
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PODPORENÉ PROJEKTY  

 

FSR/2004/01 
OKRES Rimavská Sobota 

ŽIADATEĽ NÁZOV PROJEKTU NFP 

OZ Fundament Lokálneho partnerstva sociálnej 
inklúzie:   
Vytváranie a zabezpečenie činnosti 
lokálneho partnerstva sociálnej 
inklúzie v okrese Rimavská Sobota 

2.720.000 

Obec Drienčany Podnikanie vo vidieckej turistike 678 790 

O. z. Mosty do Európy Podpora zamestnateľnosti 
znevýhodneného obyvateľstva 
pestovaním liečivých, aromatických 
rastlín 

871 467 

O. z. Serpentíny Spracovanie rozvojovej stratégie obcí 
mikroregiónu Suchánska dolina 

511 896 

Mikroregión Blžská dolina Spracovanie PHSR obcí Južného 
Gemera 

936 200 

O. z. Méta Hostice 
 

Pracovný inkubátor ako metóda k 
získaniu zamestnania 

637 500 

FSR/2004/02 

OPORA G+N Rimavská 
Sobota 

Integrácia ľudí s duševnými chorobami 
do spoločného života - Dokončenie 
Domu duševného zdravia 

741 000 
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Obec Štrkovec Zriadenie verejného oddychovo-
spoločenského priestoru obce 
Štrkovec 

391 070 

Obec Bátka Výstavba detského ihriska v obci 
Bátka 

565 640 

O. z. Ozveny Hrachovo Rozvoj komunitných a sociálnych 
služieb DOMOVINA Hrachovo 

690 560 

Mesto Hnúšťa Vyčleňte priestor pre nás 484 270 

OU Rimavská Seč Rekonštrukcia objektov pre podporu 
komunitných iniciatív v MR Dolný 
Gemer 

305 000 

Obec Abovce Viac hry do života všetkých detí 517 030 

  
FSR/2004/01 

OKRES POLTÁR 

Centrum prvého kontaktu v 
Poltári 

Lokálneho partnerstva sociálnej 
inklúzie:   
Partnerstvo sociálnej inklúzie v okrese 
Poltár 

2.516.723 

Obec Utekáč 
 

Vraciame sa k práci, ktorá nás bude 
živiť  

876.648 

Základná škola 
s materskou školou 
Cinobaňa 

Pomoc slabším, pomoc nám všetkým 828.687 

O. z. Silikátprogres – 
Centrum pre rozvoj, Poltár 

Pracovný inkubátor – výroba 
prúteného nábytku, Kokava nad 
Rimavicou 

986.812 

Obec Ďubákovo, Šoltýska Aktivizácia komunitných skupín 
prostredníctvom tvorby akčných 
plánov v mikroregióne Kokavsko 
 

397 713 
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FSR/2004/02 

Tilia n.o., Poltár Rekonštrukcia zariadenia opatrov. 
a ošetrov. služby 

1 000 000 

Obec Utekáč Revitalizácia verejných priestorov 812 066 

Obec Málinec 
 

Vybudovanie muštárne a sušiarne 
ovocia 

989 580 

Veľkoveské združenie, 
Kalinovo 

Rekonštrukcia školiaceho, 
vzdelávacieho , poradenského 
a informačného centra 

423 636 

Obec Hradište Oprava verejnej studne v komunite, 
vybudovanie prístrešku, oddychov. 
sedenia a úprava okolia 

75 600 

  
FSR/2004/01 

OKRES REVÚCA 

Partnerstvo sociálnej 
inklúzie stredného Gemera 

Projekt Partnerstva sociálnej inklúzie 
stredného Gemera 
 

2.799.953 

Obec Mokrá Lúka Mama centrum 370 972 

Združenie obcí Mikroregión 
Turiec v Gemeri 

Vytvorenie inkluzívnych partnerstiev v 
mikroregiónoch Pri Slanej a Turiec v 
Gemeri 

725 170 

Mikroregión Magnezit Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja Mikroregiónu Magnezit 

619 136 

Centrum neformálneho 
vzdelávania a prevencie 

Voľnočasové centrum športu, 
prevencie a výchovy 

294 213 

FSR/2004 / 02 

Obec Gemerské Teplice Oddychová zóna a malý chodník 167 450 

Obec Gemerský Sad Oprava oporného múrika a malého 
mostíka 

155 200 
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Obec Muránska Zdychava Rozvoj infraštruktúry obce Muránska 
Zdychava 

576 470 

Obec Turčok Oprava hlavy oporného múrika 
miestnej komunikácie a svahov 
miestneho potoka 

569 680 

Obec Chyžné Vybudovanie záujmového centra 137 620 

Obec Ratkovské Bystré Oprava mostíka pre chodcov, oprava 
viacúčelového ihriska 

275 690 

Obec Hrlica Požiarna nádrž, zachytenie povrchovej 
vody do žľabov, rekonštrukcia 
oddychového miesta občanov 

649 800 

Centrum neformálneho 
vzdelávania a prevencie 

Ihrisko pre voľnočasové aktivity 846 450 

 
  FSR/2004/02 
   
  Názov projektu: Integrácia ľudí s duševnými chorobami do spolo čného      
   života - Dokon čenie Domu duševného zdravia  
   Realizátor projektu: OPORA G+N Rimavská Sobota    

Suma NFP: 741 000 SKK 
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SEKTOROVÝ OPERAČNÝ PROGRAM ZÁKLADNÁ 
INFRAŠTRUKTÚRA 

 
 
 
Priorita 1. Dopravná infraštruktúra  
Opatrenie 1.2 Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry 
 

Názov projektu: 
 
R2 Ožďany - preložka 
 
Realizátor projektu:  
 
Národná dia ľničná 
spolo čnos ť 
 
Suma NFP: 1 206 655 800 SKK 
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SEKTOROVÝ OPERAČNÝ PROGRAM ZÁKLADNÁ 
INFRAŠTRUKTÚRA 

 
 

Priorita 3.  Lokálna infraštruktúra 
Opatrenie 3.1.2  Budovanie a rozvoj zdravotníckej infraštruktúry 
 

Názov projektu: 
 
Komplexná rekonštrukcia 
a zvýšenie kvality služieb 
interného pavilónu NsP 
v Rimavskej Sobote 
 
Realizátor projektu: 
 
VÚC BBSK  
 
Suma NFP: 81 835 850 SKK 
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SEKTOROVÝ OPERAČNÝ PROGRAM PRIEMYSEL A SLUŽBY 

 

Priorita 1. Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s vy užitím 
rozvoja domáceho rastového potenciálu                                                                                
Opatrenie 1.2 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry 

         Názov projektu: 
  
         Podnikate ľský inkubátor druhej generácie – PI2G  
 
         Realizátor projektu: 

   
Mesto Rimavská  Sobota 
 

 
 

 Suma NFP:  2 580 200 SKK 
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SEKTOROVÝ OPERAČNÝ PROGRAM PRIEMYSEL A SLUŽBY  
 
 

Priorita 2. Rozvoj cestovného ruchu  
Opatrenie 2.2 Podpora podnikateľských aktivít cestovného ruchu  

 
                                                                         
Názov projektu: 
 
Doplnkové služby      
(Infraštruktúra vo ľného 
času) a    
rekonštrukcia lie čebného 
domu Rimava v 
Prírodných jódových 
kúpe ľoch Číž 
 

Realizátor projektu: Prírodné jódové kúpele Číž, a.s. 
 

Suma NFP: 47 000 000 SKK 
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SEKTOROVÝ OPERAČNÝ PROGRAM POĽNOHOSPODÁRSTVO         
A ROZVOJ VIDIEKA 

 

Priorita 1. Podpora produktívneho po ľnohospodárstva 

Opatrenie 1.2 Zlepšenie spracovania a predajnosti poľnohospodárskych 
produktov 

                                                                            
Názov projektu: 

1. Modernizácia obilného 
sila a výrobne k ŕmnych 
zmesí a kúpa 
špeciálneho vozidla 
 
Suma NFP:   
21 840 000 SKK 
 

 
2. Rekonštrukcia a modernizácia obilných síl a náku p                 
špeciálnych vozidiel                                     

        
Suma NFP:  28 936 160 SKK 
 
Realizátor projektu:  
 
Gemernákup a.s.  
Rimavská  Sobota 
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SEKTOROVÝ OPERAČNÝ PROGRAM POĽNOHOSPODÁRSTVO         
A ROZVOJ VIDIEKA 

      

 

Priorita 2. Podpora trvalo udržate ľného rozvoja vidieka 

Opatrenie 2.3  Podpora prispôsobenia a rozvoja vidieckych oblastí                                                       
            2.3.2 Diverzifikácia poľnohospodárskych činností 

 

Názov projektu: 

Ubytovanie v súkromí, reštaurácia so zameraním na 
podávanie mú čnych jedál a výrobkov z ov čieho syra 
Realizátor projektu: 

Firma GULIK s.r.o. Rimavská Sobota 

Suma NFP: 4 312 920 SKK  
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NÁRODNÝ STRATEGICKÝ REFERENČNÝ RÁMEC 2007 - 2013 

     Súčasné programové obdobie 2007 - 2013 je pre Slovenskú republiku 
prvým programovým obdobím, v ktorom bude mať možnosť využívať zdroje z 
fondov EÚ v priebehu celého jeho trvania, a to na základe dokumentu Národný 
strategický referenčný rámec SR na roky 2007-2013 (NSRR). Tento 
strategický dokument bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami 
Európskej únie k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a následne bol 
schválený vládou SR dňa 6. decembra 2006 a Európskou komisiou dňa 17. 
augusta 2007.  Politika súdržnosti, čiže kohézna politika EÚ, sa bude v 
programovom období 2007-2013 realizovať prostredníctvom koncentrácie 
príspevkov z fondov na tri hlavné ciele : Konvergenciu, Regionálnu 
konkurencieschopnos ť a zamestnanos ť a Európsku teritoriálnu 
spoluprácu . V súlade s nariadeniami obsahuje NSRR SR len prvé dva ciele:                                                                                                                         
- Cieľ Konvergencia - V cieli Konvergencia sa finančná podporu z fondov 
ERDF a ESF prioritne sústredí na regióny, ktorých hrubý domáci produkt na 
obyvateľa za tri posledné roky pred prijatím nových nariadení nedosiahol 75% 
priemeru krajín rozšírenej EÚ. V prípade Slovenska je to jej celé územie s 
výnimkou Bratislavského kraja. Pri financovaní z Kohézneho fondu cieľ 
Konvergencia pokryje členské štáty, ktorých hrubý národný dôchodok za tri 
posledné roky pred prijatím nariadení nedosiahol 90% priemeru krajín 
rozšírenej EÚ a ktoré majú konvergenčný program. Tieto kritériá Slovensko 
spĺňa celým svojím územím.                                                                                                            
- Cieľ Regionálna konkurencieschopnos ť a zamestnanos ť - Na čerpanie 
podpory v cieli Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť sú 
oprávnené oblasti, ktoré nespadajú do cieľa Konvergencia – čo je v prípade 
Slovenska Bratislavský kraj.                                                                                                   

     Strategický cie ľ na roky 2007 – 2013 formulovaný v NSRR ako: 
„Výrazne zvýši ť do roku 2013 konkurencieschopnos ť a výkonnos ť 
regiónov a slovenskej ekonomiky a zamestnanos ť pri rešpektovaní trvalo 
udržate ľného rozvoja“  predstavuje nielen pokračovanie trendu približovania 
sa úrovni EÚ-15, ale aj zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenska a jeho 
regiónov, a tiež zvýšenie kvality života občanov Slovenskej republiky.                                                                                                                           
Na základe východísk stratégie a v nadväznosti na vytýčený strategický cieľ 
SR, je stratégia NSRR postavená na troch strategických prioritách  a ich 
troch cie ľoch , ktoré sa bude snažiť prostredníctvom financovania projektov v 
programovom období 2007 – 2013 naplniť: 

Strategická priorita  Cieľ strategickej priority  

1. Infraštruktúra a regionálna dostupnos ť  Zvýšenie hustoty vybavenia regiónov infraštruktúrou a 
zvýšenie efektívnosti s ňou súvisiacich verejných služieb 

2. Vedomostná ekonomika  Rozvoj zdrojov trvalo udržateľného ekonomického rastu 
a zvyšovanie konkurencieschopnosti priemyslu a služieb  

3. Ľudské zdroje  
Zvýšenie zamestnanosti, rast kvality pracovnej sily pre 
potreby vedomostnej ekonomiky a zvýšenie sociálnej 
inklúzie rizikových skupín  
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     Stratégia NSRR zároveň definuje horizontálne priority , ktoré vplývajú na 
ciele NSRR v štyroch oblastiach. Zmyslom každej z horizontálnych priorít je 
zabezpečiť dosiahnutie pre ňu definovaného cieľa, ktorý sa týka viacerých 
priorít NSRR. Nemôže byť teda zabezpečený len prostredníctvom jedného 
operačného programu, ale vyžaduje si koordinovaný prístup pretínajúci viaceré 
špecifické priority, resp. projekty. Horizontálne priority budú podľa svojho 
charakteru uplatnené v relevantných operačných programoch nasledovne: 

Horizontálna priorita  Cieľ horizontálnej priority  Uplatnenie horizontálnej priority  

A. marginalizované 
rómske komunity  

Zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej 
úrovne príslušníkov MRK a zlepšenie ich 
životných podmienok  

komplexný prístup (integrácia 
projektov z viacerých OP)  

B. rovnos ť príležitostí  
Zabezpečiť rovnosť príležitostí pre 
všetkých a predchádzanie všetkým 
formám diskriminácie  

princíp uplatňovaný pri každom 
projekte  

C. trvalo udržate ľný roz voj 
Zabezpečenie environmentálnej, 
ekonomickej a sociálnej udržateľnosti 
ekonomického rastu  

princíp na úrovni strategického cieľa 
NSRR  

D. informa čná spolo čnos ť  Rozvoj inkluzívnej informačnej 
spoločnosti  

integrovaný prístup (intero-perabilita 
informačných systémov verejnej 
správy a zavádzanie e-služieb v 
operačných programoch)  

     Stratégia, priority a ciele NSRR budú implementované cez 11 opera čných 
programov  v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ:  

Regionálny opera čný program                                                                  
Hlavným cieľom Regionálneho operačného programu je zvýšenie dostupnosti 
a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti v regiónoch. Napĺňanie 
uvedeného cieľa bude prispievať k dosahovaniu cieľa strategickej priority 
Infraštruktúra a regionálna dostupnosť, ktorým je „zvýšenie vybavenosti 
regiónov infraštruktúrou a zvýšenie efektívnosti s ňou súvisiacich služieb“. 
Operačný program sa prostredníctvom zamerania svojich prioritných osí 
dopĺňa s OP Doprava, OP Informatizácia spoločnosti, OP Konkurencie-
schopnosť a hospodársky rast, OP Vzdelávanie a OP Zamestnanosť a 
sociálna inklúzia, ako sa uvádza pri opise jednotlivých prioritných osí. 
Prostredníctvom budovania kvalitnej a dostupnej občianskej infraštruktúry a v 
spolupôsobení s príspevkami v rámci ostatných relevantných operačných 
programov pomôže ROP dosahovať ciele Národného programu reforiem v 
oblasti vzdelávania, zamestnanosti a informačnej, spoločnosti. Hoci operačný 
program nie je priamo zameraný na podporu podnikateľskej sféry, svojím 
zameraním prispeje k stimulácii vnútorných zdrojov regiónov na rozvoj 
nadväzujúcich podnikateľských aktivít (malé a stredné podniky) a zároveň 
zvýši atraktivitu regiónov pre zahraničné investície, čím prispeje k napĺňaniu 
priorít Národného programu reforiem v oblasti podnikateľského prostredia.                                         
Riadiacim orgánom ROP je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. 
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Operačný program Životné prostredie  
Operačný program je zameraný na „zlepšenie stavu životného prostredia a 
racionálneho využívania zdrojov prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia 
environmentálnej infraštruktúry SR v zmysle predpisov EÚ a SR a na 
posilnenie environmentálnej zložky trvalo udržateľného rozvoja“. Globálny cieľ 
programu prispieva k napĺňaniu cieľa strategickej priority Infraštruktúra a 
regionálna dostupnosť, ktorým je „zvýšenie vybavenosti regiónov 
infraštruktúrou a zvýšenie efektívnosti s ňou súvisiacich verejných služieb“. 
Aktivity v rámci prioritných osí operačného programu sa dopĺňajú s niektorými 
aktivitami, ktoré budú podporované v ROP a OP Konkurencieschopnosť a 
hospodársky rast. Program prispeje k dobudovaniu priaznivého 
podnikateľského prostredia, ktoré je základným predpokladom dlhodobej 
konkurencieschopnosti a rastu každej trhovej ekonomiky a jednou z hlavných 
priorít Národného programu reforiem (oblasť obnoviteľných zdrojov energie). 
OP Životné prostredie zároveň prispieva k tomu, aby sa hospodársky a 
sociálny rozvoj uskutočňoval spôsobom umožňujúcim zachovanie kvality 
životného prostredia pre budúce generácie, a mal tak trvalo udržateľný 
charakter.                                                                                                           
Riadiacim orgánom OP Životné prostredie je Ministerstvo životného prostredia 
SR.  

Operačný program Konkurencieschopnos ť a hospodársky rast  
Globálnym cieľom tohto operačného programu je zabezpečenie trvalo 
udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti. Prioritné osi operačného 
programu sa dopĺňajú s niektorými oblasťami podporovanými v rámci 
programov Regionálny operačný program, Výskum a vývoj, Zamestnanosť a 
sociálna inklúzia a Vzdelávanie. Operačný program predstavuje jeden z 
hlavných realizačných nástrojov na dosiahnutie priorít Národného programu 
reforiem v oblasti inovácií a priamo prispieva aj k uskutočneniu jeho priorít v 
oblasti podnikateľského prostredia.                                                                                     
Riadiacim orgánom operačného programu Konkurencieschopnosť a 
hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR.  

Operačný program Výskum a vývoj                                                                
Hlavným zameraním operačného programu je „modernizácia a zefektívnenie 
systému podpory výskumu a vývoja a skvalitnenie infraštruktúry vysokých škôl 
tak, aby prispievali k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, 
znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) 
malých a stredných podnikov, tvorbe nových pracovných miest a zlepšeniu 
podmienok vzdelávacieho procesu na vysokých školách“. Kvalita a úroveň 
poskytovania vzdelávania na vysokých školách ako základný predpoklad na 
ďalší rozvoj výskumu a vývoja súvisí aj so stavom budov a zariadení, v ktorých 
výchovno-vzdelávací proces prebieha. Kvalita a dostupnosť vzdelávania je 
dlhodobo poznačená nedostatkom investícií do technického a vnútorného 
vybavenia škôl. Dôsledkom je neuspokojivý technický stav veľkého počtu 
budov, morálna a fyzická zastaranosť technických zariadení, vysoké 
prevádzkové náklady a nedostatok moderných technológií využívaných vo 
vyučovacom procese na vysokých školách. V rámci cieľa Konvergencia 
operačný program reflektuje na zlý technický stav hmotnej infraštruktúry 
vysokých škôl, zlý technický stav objektov a ich vnútorného vybavenia so 
zámerom zvýšiť štandard technologického zabezpečenia vyučovania. Prioritné 
osi OP Výskum a vývoj sú úzko späté predovšetkým s prioritnými osami v 
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rámci OP Vzdelávanie, ako aj OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.                                                                  
Riadiacim orgánom OP Výskum a vývoj je Ministerstvo školstva SR.  

Operačný program Zdravotníctvo                                                                
Zlepšenie podmienok ovplyvňujúcich zdravotný stav obyvateľstva ako 
pracovnej sily prostredníctvom zvyšovania kvality, dostupnosti, efektívnosti 
zdravotnej starostlivosti a podpory zdravia sú priority OP Zdravotníctvo. 
Operačný program je v príslušných oblastiach prepojený s OP Vzdelávanie a 
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ako sa uvádza pri opise jednotlivých 
prioritných osí. Prostredníctvom zlepšovania zdravotného stavu populácie, a 
tým zvyšovania pracovnej sily na pracovnom trhu bude OP Zdravotníctvo 
prispievať k realizácii priorít Národného programu reforiem predovšetkým v 
oblasti zamestnanosti.                                                                                        
Riadiacim orgánom OP Zdravotníctvo je Ministerstvo zdravotníctva SR.  

Operačný program Zamestnanos ť a sociálna inklúzia  
Cieľom operačného programu je rast zamestnanosti, sociálnej inklúzie 
(začleňovania) a budovanie kapacít. Vzhľadom na nízku flexibilitu a efektívnosť 
zamestnancov v rôznych oblastiach verejnej správy, ako aj potrebu skvalitniť 
tvorbu politík, budú v operačnom programe podporované aktivity smerujúce ku 
skvalitneniu ľudského kapitálu a aktivity orientované na kvalitnú tvorbu politík. 
Prostredníctvom zamerania svojich prioritných osí je operačný program 
previazaný s aktivitami Regionálneho operačného program, OP Vzdelávanie, OP 
Výskum a vývoj a OP Zdravotníctvo, ako sa uvádza pri opise jednotlivých 
prioritných osí. Operačný program implementuje aktivity, ktorých prostredníctvom 
sú plnené úlohy v oblasti politiky zamestnanosti vyplývajúce z Národného 
programu reforiem. Prostredníctvom svojich dvoch prioritných osí koncentruje 
príspevky na dosiahnutie vysokej miery zamestnanosti, zníženie dlhodobej 
nezamestnanosti, vyrovnávanie sa s demografickými zmenami a v neposlednom 
rade na sociálnu inklúziu. Príspevky v uvedených oblastiach smerujú k 
naštartovaniu, resp. posilneniu procesov, ktoré zabezpečia 
konkurencieschopnosť Slovenskej republiky v európskom i globálnom rámci. 
Riadiacim orgánom operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia je 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

Operačný program Bratislavský kraj                                                              
Prioritou operačného programu je všestranný rozvoj územia v záujme zvýšenia 
kvality života obyvateľov Bratislavského kraja v súlade s princípmi trvalo 
udržateľného rozvoja. Bratislava je administratívnym centrom Slovenska. 
Verejné služby poskytované štátnymi a ostatnými verejnými inštitúciami v 
regióne sú málo efektívne a pre občana málo kvalitné alebo neprístupné. V 
porovnaní so svetovými trendmi zvyšovania kvality verejných služieb cestou 
informatizácie a vývojom v okolitých krajinách je úroveň informatizácie 
Bratislavského kraja nízka. Prostredníctvom zamerania svojich prioritných osí 
je operačný program previazaný s aktivitami v rámci Regionálneho 
operačného programu, OP Životné prostredie, OP Vzdelávanie, OP 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Výskum a vývoj, OP 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Doprava. Operačný program 
prispieva vo veľkej miere k napĺňaniu priorít Národného programu reforiem, 
predovšetkým v oblasti inovácií a informačnej spoločnosti.                                  
Riadiacim orgánom OP Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a 
regionálneho rozvoja SR.  
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Operačný program Vzdelávanie                                                       
Zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom 
prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti je 
globálnym cieľom OP Vzdelávanie. Operačný program bude prostredníctvom 
príspevkov zo zdrojov ESF financovať formovanie a podporu ľudského kapitálu 
smerom k nadobudnutiu základných zručností a kľúčových kompetencií 
potrebných vo vedomostnej ekonomike a pre pracovný trh. OP Vzdelávanie 
pokrýva všetky stupne vzdelávacieho systému – základné, stredné, vysoké a 
ďalšie vzdelávanie. Všetky stupne vzdelávacieho systému je potrebné prepojiť 
s potrebami pracovného trhu a výzvami vedomostnej spoločnosti. 
Modernizácia a podpora výchovy a vzdelávania na všetkých úrovniach 
vzdelávacieho systému je nevyhnutnou súčasťou vytvárania vedomostnej 
spoločnosti v SR. Príspevky v tejto oblasti smerujú k naštartovaniu, resp. 
posilneniu procesov, ktoré zabezpečia konkurencieschopnosť Slovenskej 
republiky v európskom i globálnom rámci, ako aj všestranný rozvoj vzdelania, 
kreatívnosti, zručnosti a slobody osobnosti každého občana.                            
Riadiacim orgánom operačného programu Vzdelávanie je Ministerstvo 
školstva SR.  

 
Operačný program Doprava                                                                                 
Cieľom operačného programu je podpora trvalo udržateľnej mobility 
prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej železničnej 
osobnej dopravy.  Realizáciou tohto cieľa sa prispeje k zlepšeniu dostupnosti 
SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomného prepojenia, a v synergii s cieľmi 
ostatných operačných programov aj k znižovaniu regionálnych disparít a k 
podpore rozvoja ekonomických aktivít a zvyšovaniu konkurencieschopnosti 
SR. V tomto kontexte sa OP Doprava primárne zameriava na výstavbu a 
modernizáciu dopravnej infraštruktúry SR a jej integráciu do európskeho 
dopravného systému a zabezpečí prepojenie hlavných sídelných útvarov s 
cieľom odstraňovať regionálne disparity v menej rozvinutých regiónoch SR pri 
zachovaní princípu trvalo udržateľnej mobility. Paralelne tiež predstavuje 
prostriedok na postupné odstraňovanie neuspokojivých parametrov dopravnej 
infraštruktúry v regiónoch a naliehavých otázok bezpečnosti, spoľahlivosti a 
kvality dopravy. Svojím zameraním sa operačný program v oblasti budovania a 
modernizácie cestnej infraštruktúry dopĺňa s prioritnou osou posilnenie 
vybavenosti územia v Regionálnom operačnom programe, v ktorej rámci bude 
podporovaná oblasť ciest 2. až 3. triedy, čo vytvára predpoklady na synergický 
efekt v rámci rozvoja cestnej siete. Hoci operačný program nie je priamo 
určený na podporu podnikateľskej sféry, svojím zameraním prispeje k 
stimulácii vnútorných zdrojov regiónov na rozvoj nadväzujúcich 
podnikateľských aktivít (malé a stredné podniky) a zároveň zvýši atraktivitu 
regiónov pre zahraničné investície, čím prispeje k napĺňaniu priorít Národného 
programu reforiem v oblasti podnikateľského prostredia.                                      
Riadiacim orgánom OP Doprava je Ministerstvo dopravy, pôšt a 
telekomunikácií SR.  

Operačný program Informatizácia spolo čnosti                                       
Globálnym cieľom operačného programu je „vytvorenie inkluzívnej informačnej 
spoločnosti ako prostriedku na rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej 
ekonomiky“, čím sa prispeje k dosahovaniu cieľa strategickej priority 
Vedomostná ekonomika, ktorým je „rozvoj zdrojov trvalo udržateľného 
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ekonomického rastu a zvyšovanie konkurencieschopnosti priemyslu a služieb“. 
Finančné prostriedky poskytnuté na modernizáciu verejnej správy 
prostredníctvom informačných a komunikačných technológií (IKT) budú 
koncentrované plošne do všetkých organizácií verejnej správy a budú 
poskytovať priame výstupy vo forme podporených služieb používateľom na 
celom území SR. Ak má byť dosiahnutá funkčnosť rozvoja eGovernmentu a 
maximálna efektívnosť a účinnosť ŠF v tejto oblasti, musia byť intervencie 
implementované v celej organizačnej štruktúre verejnej správy bez ohľadu na 
to, v ktorých lokalitách sa tieto inštitúcie nachádzajú, alebo aké funkcie plnia. V 
opačnom prípade by bol rozvoj eGovernmentu nefunkčný a SR by v 
dohľadnom horizonte nedosiahla úroveň informatizácie porovnateľnú s 
vyspelými krajinami EÚ.                                                                                     
Riadiacim orgánom OP Informatizácia spoločnosti je Úrad vlády SR.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Záver 
 
 
 
Regionálna rozvojová agentúra, Združenie pre rozvoj regiónu Gemer – 
Malohont so sídlom v Rimavskej Sobote verí, že publikácia priniesla 
svojim čitateľom potrebné informácie a poznatky o regióne a jej 
súčasnej pozícii. 
 
Veríme, že región sa dostane do pozornosti obyvateľov, jeho 
návštevníkov, investorov, nielen ako región s najvyššou mierou 
nezamestnanosti s hospodárskou a ekonomickou zaostalosťou, ale 
ako región s úžasným historickým, prírodným a rozvojovým 
potenciálom, ktorý je schopný  tvoriť a budovať svoju budúcnosť 
a vytvárať pozitívne podmienky aj pre náročného investora.  
 
Želáme všetkým potencionálnym investorom a príjemcom pomoci zo 
ŠF veľa úspechov a tvorivého a pracovného elánu. 
 
      
      RRA RS  
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