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Príloha 1.   

 

Väzba rozvojových priorít PHSR BBSK 2009-2015 na rozvoj územia 

obce Muráň 
 
PHSR BBSK na roky 2007 - 2013 
 
Prioritná os 1 – Rozvoj ľudských zdrojov a zvyšovanie kvality života obyvateľov 

 

Oblasť: Vzdelávanie 

Priorita 1.1: Podpora rozvoja ľudských zdrojov 

Opatrenia:  1.1.3 Podpora rozvoja ďalšieho vzdelávania a jeho otvoreného modulárneho 

systému 

Priorita 1.2: Zvýšenie kvality materiálno-technických podmienok škôl a školských zariadení 

Opatrenia:  1.2.1 Modernizácia a rekonštrukcia škôl a školských zariadení 

1.2.2 Obstaranie moderného materiálno-technického vybavenia pre školy 

a školské zariadenia 

Priorita 1.3: Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu a informatizácia škôl a školských   

        zariadení 

Opatrenia: 1.3.1 Modernizácia metód a foriem výchovno-vzdelávacieho procesu, 

pedagogický prístup orientovaný na žiaka 

1.3.2 Výchovno–vzdelávací proces zameraný aj na podporu detí, žiakov 

a mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia reagujúci na potreby trhu 

1.3.3 Využitie existujúcich programov na zvýšenie komunikačných 

a jazykových schopností a na zlepšenie sociálnych zručností detí a žiakov 

a vzdelávacie programy multikultúrnej výchovy a výchovy proti predsudkom 

1.3.4 Zavádzanie informačných technológií 

1.3.5 Modernizácia a zvýšenie kvality knižnično–informačnej podpory 

Priorita 1.5: Podpora systematického rozvoja pohybových a iných záujmových  

        voľnočasových aktivít detí a mládeže 

Opatrenia: 1.5.1 Podpora systematického rozvoja pohybových aktivít detí a mládeže 

1.5.2 Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít detí a mládeže 
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Oblasť: Kultúra 

Priorita 1.7: Ochrana, obnova a revitalizácia pamiatkového fondu a dobudovanie kultúrnej 

        infraštruktúry (neživá kultúra) 

Opatrenia:  1.7.1 Ochrana a starostlivosť o kultúrne, historické a technické pamiatky 

a využitie pamiatok v cestovnom ruchu pri zachovaní ich hodnoty 

1.7.2 Podpora obnovy a revitalizácie pamiatkových objektov slúžiacich pre 

potreby kultúry (kultúrne domy, spoločenské sály, múzeá, galérie, výstavné 

siene, knižnice, divadlá, kaštiele, historické parky a pod.) 

1.7.3 Podpora obnovy a revitalizácie pamiatkových objektov slúžiacich pre 

potreby cestovného ruchu (reštaurácie, ubytovacie zariadenia, budovy pre 

voľnočasové aktivity a iné) 

1.7.5 Zachovanie a rozšírenie infraštruktúry pre rozvoj kultúry (kultúrne domy, 

kiná, divadlá, budovy knižníc, múzeí, galérií, hvezdární a pod.) 

1.7.9 Rekonštrukcia remeselných dvorov, obnova tradičných remeselných 

postupov a remeselných výrob s prihliadnutím na špecifiká jednotlivých miest 

a obcí 

Priorita 1.8: Ochrana kultúrneho dedičstva a rozvoj kultúrnych aktivít a služieb (živá kultúra) 

Opatrenia: 1.8.1 Podpora pravidelne sa opakujúcich významných celoštátnych 

a regionálnych kultúrnych akcií 

1.8.2 Podpora rozvoja profesionálnej i amatérskej umeleckej činnosti 

1.8.3 Rozvoj záujmovej umeleckej činnosti a voľnočasových aktivít 

1.8.4 Zvyšovanie vzdelanosti, vedomostí a zručností pre rozvoj miestnej 

výroby so zameraním na ľudovoumeleckú výrobu a zachovanie tradičných 

výrobných postupov prostredníctvom celoživotného vzdelávania 

1.8.5 Podpora súčasnej umeleckej tvorby, projektov pre deti a mládež 

1.8.6 Zabezpečenie dostatočného dopĺňania a aktualizácie informačných 

zdrojov v knižniciach a pamäťových inštitúciách 

1.8.9 Využitie priestorov škôl a školských zariadení pre rozvoj kultúry 

1.8.10 Zabezpečenie vyváženej ponuky kultúrnych služieb pre obyvateľov 

a návštevníkov 

1.8.11 Zachovanie a rozvoj folklórnych tradícií 
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Priorita 1.9: Spolupráca a propagácia v oblasti kultúry 

Opatrenia: 1.9.2 Rozvoj spolupráce s mestami, obcami a tretím sektorom pri ochrane 

a rozvoji kultúry 

1.9.3 Zintenzívnenie spoločných kultúrnych akcií medzi mestami a obcami 

kraja, v rámci cezhraničnej spolupráce a v rámci kultúrnej výmeny s dôrazom 

na Európsku úniu 

1.9.5 Využitie pamiatkového fondu, kultúry, miestnych zvykov a obyčají 

v cestovnom ruchu 

1.9.7 Budovanie náučných chodníkov a trás, informačných bodov a smerových 

tabúľ viažucim sa k tradičnej kultúre 

1.9.8 Cielená a intenzívna propagácia kultúrnych a historických pamiatok a 

kultúrnych podujatí (veľtrhy, tlačené materiály, digitálne materiály, internet) 

1.9.12 Tvorba a ponuka komplexných produktov v súčinnosti so subjektami 

cestovného ruchu (napr. Zlatá banská cesta a iné) 

1.9.13 Realizácia komplexného navigačného systému ku kultúrnym 

pamiatkam, ktorý bude spĺňať európske štandardy 

1.9.14 Realizácia komplexného informačného systému pri kultúrnych 

pamiatkach 

1.9.15 Vytváranie podmienok pre poskytovanie a využívanie kultúrnych 

služieb pre zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov v záujme ich 

integrácie do spoločnosti 

 

Oblasť: Systém sociálnych služieb 

Priorita 1.12: Podpora kvalitného, efektívneho, heterogénneho a flexibilného poskytovania 

sociálnych služieb v kraji 

Opatrenia: 1.12.2 Racionalizácia a optimalizácia zariadení 5 

1.12.3 Vytvorenie podmienok pre zavádzanie progresívnych foriem 

poskytovania sociálnych služieb a moderných foriem sociálnej práce, 

rehabilitačných a terapeutických metód 

1.12.4 Zvyšovanie kvality poskytovania sociálnych služieb 

Priorita 1.13: Rozvoj terénnych sociálnych služieb a sociálnej práce v teréne 

Opatrenia: 1.13.1 Vytvorenie efektívneho systému sociálneho poradenstva, sociálnej 

prevencie a terénnej sociálnej práce 
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1.13.2 Rozvoj terénnych sociálnych služieb s cieľom zabezpečenia ich 

dostupnosti 

Priorita 1.14: Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov v sociálnej oblasti a ich motivácia 

Opatrenia:  1.14.2 Zabezpečovanie osvetových a vzdelávacích aktivít pre aktérov 

v sociálnej oblasti 

 

 

Oblasť: Zdravotníctvo 

Priorita 1.16: Skvalitňovanie a zefektívňovanie zdravotnej starostlivosti v kraji 

Opatrenia: 1.16.1 Optimalizácia ambulantnej, ústavnej a špecializovanej siete, ktorá bude 

zodpovedať potrebám občanov 

Priorita 1.19: Zvyšovanie informovanosti a osobnej zodpovednosti za zdravie 

Opatrenia:  1.19.1 Realizácia programov zdravia a prevencie ochorení 

1.19.2 Podpora zdravia a prevencie ochorení akcentujúcich špecifické potreby 

marginalizovaných, či inak diferencovaných skupín populácie 

1.19.3 Zmena orientácie zdravotníckych služieb smerom k vzájomnej 

spolupráci a podpore aktivít zameraných na zdravie 

1.19.4 Podpora komunitných aktivít vedúcich k zvýšeniu zdraviu prospešnej 

pohybovej aktivity a zmene stravovacích návykov 

1.19.5 Zvyšovanie informovanosti pacientov o ich právach a ich ochrana 

v zdravotníckom systéme 

 

Oblasť: Bývanie 

Priorita 1.21: Príprava pozemkov a podpora výstavby rodinných domov a nájomných – 

          cenovo dostupných bytov 

Opatrenia: 1.21.1 Príprava pozemkov pre výstavbu rodinných domov a nájomných bytov 

1.21.2 Výstavba bytov a príslušnej infraštruktúry pre sociálne odkázané 

skupiny 

1.21.3 Podpora legalizácie rómskych osídlení 

Priorita 1.23: Revitalizácia sídiel 

Opatrenia: 1.23.1 Podpora lazníckeho osídlenia s dôrazom na dobudovanie infraštruktúry 

1.23.2 Podpora spoločenských a športových aktivít pre deti a dospelých 

1.23.4 Podpora obnovy pôvodných objektov ľudovej architektúry na vidieku 
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Oblasť: Nezamestnanosť 

Priorita 1.24: Budovanie rovnováhy medzi ponukou a dopytom na trhu práce 

Opatrenia: 1.24.5 Zvýšenie kvality a prístupu k celoživotnému vzdelávaniu s dôrazom na 

nový obsah a procesy vzdelávania 

Priorita 1.25: Vytváranie podmienok pre pracovnú mobilitu 

Opatrenia:  1.25.1 Podpora flexibilných foriem zamestnávania v progresívnych odvetviach 

1.25.2 Podpora územnej a profesijnej mobility 

125.4 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života a starostlivosti o 

malé deti a osoby závislé na pomoci v rodine 

Priorita 1.26: Podpora návratu osôb ohrozených sociálnym vylúčením na trh práce s  dôrazom  

         na rómsku komunitu 

Opatrenia: 1.26.1 Podpora programov v oblasti riešenia dlhodobej nezamestnanosti 

1.26.2 Podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom rozvoja sociálnych služieb s 

osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity 

1.26.3 Podpora vytvárania rovností príležitostí v prístupe na trh práce 

1.26.4 Uplatňovanie preventívnych stratégií a individuálneho prístupu k 

nezamestnaným 

 

Oblasť: Rovnosť príležitostí a osoby ohrozené sociálnym vylúčením 

Priorita 1.27: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb ohrozených sociálnym vylúčením 

Opatrenia: 1.27.1 Vytvoriť inovatívne programy pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením 

1.27.2 Zlepšiť úroveň vzdelania osôb ohrozených sociálnym vylúčením 

1.27.3 Zlepšiť prípravu projektov zameraných na podporu zosúladenia 

rodinného a pracovného života 

1.27.4 Vytvoriť podmienky na e-learning vzdelávanie pre tieto ohrozené 

skupiny 

Priorita 1.28: Podporovať pracovné príležitosti pre OOSV na trhu práce 

Opatrenia: 1.28.1 Vytvoriť pracovné príležitosti pre osoby OSV s rešpektovaním ich 

zdravotného stavu 

1.28.2 Zlepšiť úroveň pracovných zručností osôb ohrozených sociálnym 

vylúčením 

1.28.3 Zlepšiť prípravu projektov zameraných na podporu vytvárania 

pracovných miest a zosúladenia rodinného a pracovného života 
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1.28.4 Vytvoriť podmienky pre zriaďovanie sociálnych podnikov a sociálneho 

podnikania 

Priorita 1.29: Rozvoj služieb pre ohrozené skupiny obyvateľstva 

Opatrenia  1.29.1 Zlepšiť podporu MVO, ktoré sa zaoberajú ohrozenými skupinami 

obyvateľstva 

Priorita 1.31: Odstraňovanie prekážok rovnosti mužov a žien na trhu práce s dôrazom na 

zosúladenie pracovného a rodinného života 

Opatrenia: 1.31.2 Zvyšovať a skvalitniť služby zamerané na podporu zosúladenia 

rodinného a pracovného života 

1.31.3 Zvýšiť dostupnosť a pružnosť systému starostlivosti o OOSV 

Priorita 1.30: Budovanie multifunkčných centier pre ohrozené skupiny obyvateľstva 

Opatrenia: 1.30.1 Zlepšiť infraštruktúru objektov v ktorých sa vykonávajú služby pre 

osoby ohrozené sociálnym vylúčením 

1.30.2 Zlepšiť bezbariérovosť infraštruktúry každého typu 

1.30.3 Podporiť rozvoj neziskových organizácií, podpora verejnej správy 

a iných inštitúcií, ktoré sa zaoberajú problematikou OOSV 

Priorita 1.32: Podporovanie základnej úlohy rodiny, skvalitnenie vzťahov v rodine 

Opatrenia: 1.32.1 Zvyšovať a skvalitniť a zvýšiť dostupnosť verejných služieb cez 

prioritnú elektronizáciu služieb pre rodiny 

1.32.2 Podporovať aktívne starnutie, zosúladenie pracovného a rodinného 

života 

1.32.3 Podporovať materské centrá a vzdelávanie rodičov počas materskej 

dovolenky 

 

Oblasť: Marginalizované rómske komunity 

Priorita 1.34: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne Rómov 

Opatrenia: 1.34.1 Zlepšiť prípravu rómskych detí na vstup do základných škôl 

1.34.2 Zlepšiť úroveň dosahovaných školských výsledkov na základných 

školách vrátane inklúzie rómskych žiakov 

1.34.3 Zlepšiť prípravu rómskych žiakov na stredné školy 

1.34.4 Vytvoriť podmienky na získanie stredoškolského vzdelania 

1.34.7 Prispôsobiť systém celoživotného vzdelávania pre Rómov reagujúci na 

potreby trhu v regióne 
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Priorita 1.35: Zvyšovanie funkčnosti rómskych organizácií 

Opatrenia 1.35.1 Zvýšiť stabilitu rómskych organizácií a iniciatív a znížiť živelnosť ich 

vzniku 

1.35.2 Zlepšiť manažment rómskych organizácií a zvýšiť úspešnosť ich 

pôsobenia 

1.35.3 Zvýšiť finančnú udržateľnosť rómskych organizácií 

1.35.4 Zlepšiť zohľadňovanie potrieb Rómov zo strany donorov 

1.35.5 Zlepšiť komunikačnú schopnosť rómskych organizácií 

1.35.6 Zvýšiť zodpovednosť Rómov za rozvoj vlastnej osobnosti 

1.35.7 Znížiť mieru izolácie iniciatív a ambícií jednotlivcov v rómskych 

komunitách 

1.35.8 Zvýšiť motiváciu Rómov k aktivite 

Priorita 1.36: Vytváranie podmienok pre uplatnenie sa Rómov na trhu práce 

Opatrenia:  1.36.2 Efektívne využívať metódy a nástroje pomoci na riešenie sociálnej 

inklúzie na trhu práce 

Priorita 1.37: Zlepšovanie kvality bývania rómskeho obyvateľstva 

Opatrenia 1.37.2 Skultúrniť bývanie v rómskych osadách 

1.37.3 Vybudovať nájomné byty a zodpovedajúcu infraštruktúru 

1.37.4 Priama zainteresovanosť Rómov na rozvoji bývania a starostlivosti 

o životné prostredie 

Priorita 1.39: Prevencia protispoločenskej činnosti 

Opatrenia  1.39.2 Zvýšiť podiel detí na preventívnych aktivitách 

1.39.3 Zvýšiť podiel dospelej populácie na aktivitách preventívneho charakteru 

Priorita 1.40: Podpora aktivít smerujúcich k akceptácii Rómov majoritným obyvateľstvom v    

kraji 

Opatrenia 1.40.1 Zabezpečiť objektívnu prezentáciu a medializáciu rómskej komunity vo 

verejnosti a zlepšený obraz o živote Rómov v spoločnosti 

1.40.2 Zlepšiť podmienky na komunikáciu majority a minority 

1.40.3 Zredukovať prejavy rasizmu v spoločnosti 

Priorita 1.41: Trvalé zlepšovanie zdravotného stavu rómskeho obyvateľstva 

Opatrenia: 1.41.1 Zvýšiť záujem o zdravotný stav rómskej komunity 

1.41.2 Zvýšiť zdravotné povedomie rómskej komunity formou vzdelávania, 

poradenstva, zaškoľovania 
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1.41.3 Ovplyvňovať úroveň zdravia rómskej komunity systematickou 

zdravotnou prevenciou 

1.41.4 Zabezpečiť dopravu k poskytovateľom zdravotníckych služieb tzv. 

sociálnozdravotný taxík resp. sociálno-zdravotná doprava 

Priorita 1.42: Zachovanie kultúrnej a národnostnej identity Rómov 

Opatrenia: 1.42.1 Zlepšiť podmienky pre rozvoj rómskej kultúry 

1.42.2 Vytvoriť stabilné a silné inštitúcie zaoberajúce sa kultúrnymi aktivitami 

v rómskej komunite 

 

 

Prioritná os 2 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti priemyslu 

 

Priorita 2.2: Zvyšovanie konkurencieschopnosti výroby a služieb 

Opatrenia: 2.2.1 Podpora podnikateľských aktivít s vysokým podielom pridanej hodnoty 

2.2.2 Podpora malých a stredných podnikateľov 

2.2.3 Podpora zavádzania nových technológií do výroby 

2.2.6 Podpora predaja kvalitných domácich výrobkov formou osvety 

a propagácie u slovenských spotrebiteľov 

Priorita 2.3: Rozvoj podnikateľských aktivít využívajúcich suroviny nachádzajúce sa v  

        regióne 

Opatrenia: 2.3.1 Podpora vyššej úrovne zhodnocovania drevnej suroviny 

2.3.3 Podpora rozvoja potravinárskej výroby a bioproduktov 

2.3.4 Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a geotermálnej 

energie 

Priorita 2.4: Zvýšenie atraktívnosti kraja pre investorov 

Opatrenia: 2.4.1 Rekultivácia tzv. hnedých plôch pre umiestnenie nových investícií 

2.4.3 Vytváranie podmienok pre prílev nových investícií v oblasti cestovného 

ruchu a kúpeľníctva 
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Prioritná os 3 – Cestovný ruch 

 

Oblasť: Ekonomická 

Priorita 3.1: Využitie a ochrana kultúrneho dedičstva a zvýšenie identity prostredia 

Opatrenia:  Cieľ 3.1.1: Rozšíriť informovanosť o kultúrnych pamiatkach dobudovaním 

existujúcich a vybudovaním nových informačných centier 

Cieľ 3.2.1: Skvalitniť podmienky pre cestovný ruch s cieľom dosiahnuť 

štandard komplexu poskytovaných služieb na európskej úrovni so zámerom 

presadiť sa v stredoeurópskom regióne 

3.1.3 Obnoviť a sprístupniť nevyužívané objekty kultúrneho dedičstva pre 

cestovný ruch ako cieľ návštev a zariadenia služieb 

3.1.4 Pri prestavbe a dostavbe sídiel upraviť okolie objektov historicko-

kultúrneho fondu 

3.1.5 Podporiť zvýšenie identity prostredia a vidieckeho rázu obcí 

3.1.6 Zvýšiť identitu prostredia horských turistických a liečebno-kúpeľných 

lokalít pri rekonštrukciách objektov a ďalšej novej modernej výstavbe 

Priorita 3.2: Rozvoj trvalo udržateľného cestovného ruchu s akcentom na kvalitu služieb 

Opatrenia:  3.2.3 Rozšíriť ponuku služieb pre návštevníkov 

3.2.5 Akčné plánovanie rozvoja cestovného ruchu rozvinúť do úrovne 

mikrodestinácií a koncových miest 

3.2.6 Kapacitne aj pozične riešiť technickú infraštruktúru s akcentom na rozvoj 

aktivít cestovného ruchu 

3.2.7 Zlepšiť vonkajšiu dopravnú dostupnosť územia skvalitnením cestných 

komunikácií a efektívnejšieho riešenia nasmerovania prístupovej dopravy 

k atrakciám a strediskám cestovného ruchu 

3.2.8 Vypracovať projekty pre podporu podnikania v cestovnom ruchu na 

vidieku s dôrazom na podnikanie vo vidieckej turistike a agroturistike na báze 

polyfunkčného využitia priestoru 

3.2.9 Rozvíjať vzdelávacie programy v agroturistike 

3.2.10 Umožniť zotavenie pre širšie vrstvy obyvateľstva – podporiť sociálny 

cestovný ruch 
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3.2.11 Podporovať vznik a rozvoj malých a stredných podnikateľov 

s osobitným dôrazom na mikropodnikateľov vo vidieckom prostredí 

3.2.12 Podporovať spoločenské hodnoty medzi návštevníkmi a miestnym 

obyvateľstvom 

3.2.22 Všeobecné koordinované usmernenia cestovného ruchu v súlade 

s podmienkami ochrany prírody a v spolupráci so Štátnou ochranou prírody 

Slovenskej republiky 

3.2.23 Zvýšiť ponuku infraštruktúry a služieb v zastavanom území a rozšíriť 

ponuku turistických chodníkov s akcentom na ekologické správanie, jedinečné 

prírodné prostredie a rozvoj siete turistických útulní pre podporu individuálnej 

účasti v tomto prostredí (v spolupráci so Štátnou ochranou prírody Slovenskej 

republiky) 

3.2.24 Zlepšiť osvetové pôsobenie turistických informačných centier pre 

zintenzívnenie propagácie ekologického správania 

3.2.25 Zaviesť povinnosť prijať štandardy pre architektúru objektov 

v rekreačných priestoroch a nápravu koloritu rekreačného priestoru 

v strediskách sústredeného cestovného ruchu a obciach s významom pre 

cestovný ruch v súlade s odporúčaniami UNWTO7 

3.2.26 Obmedziť zásahy do prírodného prostredia, uprednostniť prestavbu 

a rekonštrukciu pred novou výstavbou; pre novú výstavu využiť existujúci 

pôdorys stredísk, nové strediská budovať len na princípe komplexnosti 

3.2.27 Podporiť rekonštrukciu historických budov 

3.2.28 Odstrániť ekologicky a funkčne škodlivé a nevhodné prevádzky 

3.2.29 Upraviť verejné priestory a chodníky pre peších 

3.2.35 Budovať sieť cyklotrás a greenways pre účely cykloturistiky a rekreácie 

3.2.38 Poskytnúť široký sortiment služieb cestovného ruchu a voľnočasových 

aktivít s akcentom na atrakcie a rozpracovaný manažment voľného času 

Priorita 3.3: Podpora mikro-, malého a stredného podnikania v cestovnom ruchu, kúpeľníctve 

        a doplnkových službách cestovného ruchu 

Opatrenia: 3.3.1 Skvalitniť poskytovanie služieb obyvateľstvu a návštevníkom 

3.3.2 Skvalitniť objekty supraštruktúry cestovného ruchu pre poskytovanie 

komerčných služieb 
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3.3.3 Budovať nové objekty s kvalitou zodpovedajúcou hornatému prostrediu 

kraja a s primeranou kvalitou poskytovaných služieb 

Priorita 3.4: Budovanie atrakcií, animácia a reanimácia existujúcich atrakcií 

Opatrenia: 3.4.1 Existujúce atrakcie – prírodné – zatraktívniť, upozorniť na ne v 

marketingových aktivitách so zvýraznením a animáciou jedinečnosti 

jednotlivých trás 

3.4.2 Existujúce atrakcie – človekom vytvorené – historické objekty – využiť 

všetky formy oživenia vytypovaných atrakcií a celosezónne animovať – 

ponuku animácie a iných spôsobov oživenia a dostupnosti neustále rozširovať 

3.4.3 Existujúce atrakcie – človekom vytvorené – špeciálne ako návštevnícke 

atrakcie – parky, strediská voľného času, zábavné parky – ponuku formulovať 

a rozširovať 

3.4.4 Atrakcie živej kultúry – festivaly a špeciálne udalosti – podporovať, 

rozširovať, programovať a financovať 

 

Oblasť: Sociálna 

Priorita 7: Rast zamestnanosti realizáciou programu podpory mikro-, malého a stredného   

     podnikania, zvýšenie podielu samostatne zárobkovo činných osôb 

Opatrenia:  3.7.1 Vytvárať pracovné príležitosti v cestovnom ruchu 

3.7.3 Zvyšovať zamestnanosť občanov so zdravotným postihnutím vo sfére 

služieb cestovného ruchu (recepcie, služby informačných technológií, 

cenotvorba a pod.) 

3.7.4 Vytvárať pracovné príležitosti v cestovnom ruchu (pre rómske 

obyvateľstvo) 

3.7.5 Využiť kvality rómskeho etnika žijúceho na tomto území na základe ich 

zapojenia do cestovného ruchu pre doplnenie ponuky atrakcií – rómskych 

atrakcií (živá hudba a tanec, remeselná výroba) 

3.7.6 Zapojiť dlhodobo nezamestnaných obyvateľov obcí do 

verejnoprospešných prác v estetizácii obcí a stredísk cestovného ruchu 

Priorita 8: Zvýšiť vzdelanostnú úroveň obyvateľstva s dôrazom na pracovníkov v odvetví  

     cestovného ruchu 

Opatrenia: 3.8.1 Poskytnúť obyvateľom riešeného územia možnosť ďalšieho vzdelávania 

v cestovnom ruchu 
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3.8.2 Prispôsobiť rekvalifikačné kurzy potrebám pracovníkov na trhu práce za 

účelom eliminácie odlivu kvalifikovanej pracovnej sily 

3.8.3 Rozvíjať vzdelávacie akreditované aktivity pre podporu rozšírenia 

doplnkových služieb – manažment voľného času 

3.8.4 Rozšíriť kurzy v štýle remeselných dvorov na získanie zručností pre 

rozvoj aktivít vo vidieckej turistike a agroturistike, či v činnostiach 

podporujúcich ponuku suvenírov v priemysle cestovného ruchu 

3.8.5 Rozpracovať programy celoživotného vzdelávania vo sfére cestovného 

ruchu 

3.8.6 Projekt vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzačov o zamestnanie s 

neukončeným základným vzdelaním s využiteľnosťou pre rómske remeselné 

dvory 

Priorita 9: Podporiť rozvoj sociálneho cestovného ruchu 

Opatrenia: 3.9.1 Podporiť budovanie vzájomných vzťahov a spoločných hodnôt medzi 

návštevníkmi a miestnym obyvateľstvom 

3.9.2 Podporiť budovanie turistických útulní v horskom prostredí v spojení so 

značkovanými trasami 

3.9.3 Podporiť účasť nízkoprijímových skupín obyvateľstva na cestovnom 

ruchu rozširovaním ponuky cenovo prístupného ubytovania 

 
 

 

Prioritná os 4 – Doprava 

 

Priorita 4.1: Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry 

Opatrenia: 4.1.6 Zabezpečenie systematickej údržby a opravy pozemných komunikácií 

4.1.9 Budovanie cyklistických trás a budovanie cestnej infraštruktúry s 

ohľadom na rozvoj nemotorovej dopravy 

4.1.10 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a ich debarierizácia 

4.1.11 Výstavba a rekonštrukcia zariadení pre statickú dopravu (parkovacie 

miesta) 

Priorita 4.2: Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry 
Opatrenia: 4.2.1 Modernizácia a obnova železničných tratí a ich zariadení potrebných pre 

integrovaný systém verejnej osobnej dopravy kraja 
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Prioritná os 5 – Informačná spoločnosť 

 

Priorita 5.1: Informačná gramotnosť 

Opatrenia: 5.1.2 Podpora projektov zvyšujúcich vzdelanostnú úroveň v informačnej 

oblasti na základných a stredných školách 

5.1.3 Podpora projektov celoživotného vzdelávania 

Priorita 5.2: Efektívna elektronizácia verejnej správy 

Opatrenia: 5.2.1 Podpora projektov na zvýšenie poskytovaných služieb prostredníctvom 

informačných technológií 

5.2.2 Podpora projektov a školení zvyšujúcich vzdelanostnú úroveň 

pracovníkov verejnej správy v informačnej oblasti 

5.2.3 Sprístupnenie služieb a informácii o službách verejnej správy pre občana, 

podnikateľa, ale aj pre samotné orgány verejnej správy na internete 

5.2.4 Propagácia informačných internetových stránok, ktoré sa zaoberajú 

službami verejnej správy 

Priorita 5.3: Široká dostupnosť rýchleho internetu 

Opatrenia: 5.3.1 Maximálne využitie prostriedkov Európskej únie na roky 2007 - 2013 na 

zavádzanie rýchleho internetu 

5.3.2 Zabezpečenie aby obce a mestá mali k dispozícii materiál poskytujúci 

prehľad o existujúcich bodoch a linkách pripojenia na širokopásmový internet 

5.3.3 Spolupráca a združovanie miest a obcí pri tvorbe projektov 

 

 

 

Prioritná os 6 – Životné prostredie 

 

Priorita 6.1: Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd 

Opatrenia: 6.1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov 

6.1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd 

Priorita 6.2: Ochrana pred povodňami 

Opatrenia: 6.2.1 Opatrenia na ochranu pred povodňami 

Priorita 6.3: Ochrana ovzdušia, ozónovej vrstvy a minimalizácia nepriaznivých vplyvov 
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        klimatických zmien vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie 

Opatrenia: 6.3.3 Podporovanie aktivít na minimalizáciu nepriaznivých vplyvov 

klimatických zmien, vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie 

Priorita 6.4: Odpadové hospodárstvo 

Opatrenia: 6.4.1 Podporovanie aktivít v oblasti separovaného zberu 

6.4.2 Podporovanie aktivít na zhodnocovanie odpadov 

Priorita 6.5: Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny 

Opatrenia:  6.5.1 Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom 

vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane 

území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy 

rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov 

6.5.3 Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, 

vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami 

 

 

Prioritná os 7 – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka 

  

Priorita 7.1: Podpora súladu produkcie agrosektora s potenciálom krajiny 

Opatrenia: 7.1.1 Usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom, sceľovanie a arondácia 

pozemkového vlastníctva 

7.1.2 Podporovanie vzniku biofariem, spracovanie a predaj produktov 

7.1.5 Modernizácia poľnohospodárskych podnikov a spracovateľských kapacít 

7.1.6 Budovanie kapacity na spracovanie produktov ekologického 

poľnohospodárstva 

7.1.7 Zavádzanie inovácií, nových metód a nástrojov práce v 

poľnohospodárskych, potravinárskych a lesníckych podnikoch pre zvýšenie ich 

efektívnosti 

7.1.9 Zdokonalenie a zracionalizovanie pestovania a ochrany lesa, ťažby dreva, 

manipulácie a dopravy dreva, zberu ostatne lesnej produkcie a pestovanie 

reprodukčného materiálu v lesných škôlkach 

7.1.10 Obnova strojov a zariadení na ťažbu a spracovanie drevnej hmoty 

7.1.11 Budovanie zariadení pre výrobu obnoviteľných zdrojov energie 

7.1.12 Zvyšovanie hospodárskej hodnoty lesov 
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7.1.13Ekologická stabilizácia a ochrana krajiny realizáciou 

vodohospodárskych, protieróznych, ekologických a rekultivačných opatrení 

7.1.15 Odborné vzdelávanie, informačné aktivity a terénne poradenstvo 

(poľnohospodárstvo, potravinárstvo a lesné hospodárstvo) 

Priorita 7.2: Zlepšenie kvality životného prostredia a krajiny 

Opatrenia:  7.2.1 Dodržiavanie zásad hospodárenia v znevýhodnených oblastiach 

7.2.2 Zachovanie biotopov s vysokou prírodnou hodnotou 

7.2.4 Zachovanie ekosystémov s vysokou prírodnou hodnotou 

7.2.5 Dodržiavanie vhodných poľnohospodárskych a lesníckych postupov 

šetrných k životnému prostrediu 

7.2.6 Podporovanie aktivít na udržanie vody v krajine, vrátane vhodnej 

regulácie tokov a vytvárania malých vodných plôch a mokradí a to v záujme 

zabránenia lokálnych povodní 

7.2.7 Budovanie miestnych územných systémov ekologickej stability 

7.2.8 Zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie a zmierňovanie 

klimatických 

zmien 

7.2.9 Zlepšiť verejno-prospešné funkcie lesov 

7.2.10 Zvýšiť ochranu lesov pred požiarmi 

Priorita 7.4: Podpora decentralizácie a zlepšenia riadenia a mobilizácie rozvojového  

        potenciálu vidieka 

Opatrenia: 7.4.1 Implementácia rozvojových stratégií MAS /vrátane chodu MAS 

7.4.2 Realizácia a implementácia projektov spolupráce MAS 

7.4.3 Podpora budovania implementačných a absorbčných kapacít pre prístup 

LEADER 

7.4.4 Rozvíjanie zručností v oblasti lokálneho manažmentu 
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Príloha 2 

 

Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia 
 

 

Záväzné regulatívy ÚPN-VÚC Banskobystrický kraj, zmeny a doplnky, spracovateľ: 

SAŽP Banská Bystrica, CTK, september 2004 

 

1.  V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry: 

1.6.  Podporovať budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej 

sídelnej štruktúry 

1.6.3. podporovať ako rozvojové osi tretieho stupňa: 

• muránsku rozvojovú os: hranice MR – Tornaľa – Revúca – Tisovec, 

 1.7.  V oblasti rozvoja vidieckeho priestoru a vzťahu medzi mestom a vidiekom 

1.7.1. podporovať vzťah urbárnych a rurálnych území v novom partnerstve 

založenom na integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúrno-historických 

a urbanisticko-architektonických daností 

1.7.2. zachovať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať 

z pôvodného charakteru zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny, zachovať 

historicky utváraný typ zástavby obcí a zohľadňovať národopisné špecifiká 

jednotlivých regiónov 

1.7.3. pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať ich špecifické prírodné a krajinné 

prostredie a pri rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie, resp. obmedzenie 

možných negatívnych dôsledkov týchto činností na krajinné a životné prostredie 

vidieckeho priestoru 

1.7.4. vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným 

centrám podporou výstavby verejného dopravného a technického vybavenia obcí 

tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a rovnocenné prostredie s urbárnym 

prostredím a dosahovali skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami 

na moderný spôsob života 
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2. V oblasti hospodárstva 

   2.1.  Vytvárať územno-technické predpoklady pre rozvoj hospodárskych aktivít v území 

vrátane zariadení na nakladanie s odpadmi a považovať ich za prioritný podnet pre 

jeho komplexný rozvoj,  

2.1.1.   prednostne sa zamerať na rozvoj pracovných príležitostí v okresoch, kde 

dlhodobo miera nezamestnanosti presahuje 20%, a to najmä v okresoch Rimavská 

Sobota, Veľký Krtíš, Žarnovica, Lučenec, Poltár a Revúca, 

2.1.2.  podporovať prednostné využívanie existujúcich priemyselných 

a poľnohospodárskych areálov formou ich rekonštrukcie, revitalizácie a zavádzaním 

nových technológií, šetriacich prírodné zdroje, ktoré znížia množstvo vznikajúcich 

odpadov a znečisťovanie životného prostredia, prípadne budú odpady zhodnocovať

  

   2.2.  Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 

2.2.1. rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond, podporovať jeho využívanie 

v celom jeho rozsahu a poľnohospodársku pôdu v kategóriách zodpovedajúcich 

pôdno-ekologickej rajonizácii a typologicko-produkčnej kategorizácii, 

2.2.2. v chránených územiach zavádzať osobitnú sústavu hospodárenia (chránené 

územia podľa § 12 ods.1 písm. c), d),e) a § 18 zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a ochranné pásma vodných 

zdrojov), 

2.2.3. v národných parkoch a v ich ochrannom pásme a v chránených krajinných 

oblastiach uprednostňovať poľnohospodárstvo s výrazným ekologickým účinkom, 

2.2.4. pri využívaní LPF uplatňovať funkčnú diferenciáciu územia aj v závislosti od 

stupňa ochrany a kategórie chráneného územia v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 

Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v národných parkoch vyhlasovať len lesy 

osobitného určenia a ochranné lesy, 

2.2.5. v chránených územiach uplatňovať ekologické princípy hospodárenia, 

2.2.6. zalesniť pôvodnými, stanovištne vhodnými druhmi drevín poľnohospodársky 

nevyužiteľné pozemky, ak súčasne nepredstavujú biotop chránených druhov rastlín, 

alebo živočíchov a ak tým nie sú ohrozené záujmy ochrany prírody podľa zákona NR 

SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, a vykonať ich prevod do lesného 

pôdneho fondu, 
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2.2.7. zosúladiť stav evidencie pozemkov s ich skutočným stavom – prevod 

zalesnených nelesných pozemkov do lesného pôdneho fondu, 

2.2.8. vytvárať podmienky pre rozvoj poľnohospodárstva v súlade s ochranou 

životného prostredia a zdravou výživou, 

2.2.9. vytvárať podmienky pre obnovu TTP v súlade s udržaním ekologickej stability 

územia a zachovania krajinného rázu, 

2.2.10. stabilizovať výmeru najkvalitnejších pôd a ich ochranu uskutočňovať ako 

ochranu hospodársko-sociálneho potenciálu štátu aj ako súčasť ochrany prírodného a 

životného prostredia. 

 

2.3. priemysel, ťažba a stavebníctvo 

 2.3.3. utvárať územnotechnické predpoklady na: 

b/ rozšírenie priemyselnej výroby v okresoch Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota a 

Veľký Krtíš, 

2.4. regionálny rozvoj 

2.4.4. vytvárať územno-technické podmienky pre rozvoj malého a stredného 

podnikania, 

2.4.5. podporovať rozvoj výrob a služieb založených na využití domácich zdrojov, 

2.4.7. diverzifikovať odvetvovú a ekonomickú základňu miest a regiónov 

a podporovať v záujme trvalej udržateľnosti malé a stredné podnikanie, 

2.4.8. zabezpečiť dostupnosť trhov a vytvorenie rovnocenných podmienok pre 

podnikanie dobudovaním výkonnej technickej a dopravnej infraštruktúry, 

2.4.9. zabezpečiť v záujme rozvoja vidieka v horských a podhorských oblastiach so 

sťaženými prírodnými podmienkami primeranú životnú úroveň a zlepšenie kvality 

života vidieckeho obyvateľstva prostredníctvom podpory vybraných centier s 

využitím ich prírodného, demografického a kultúrno-historického potenciálu v 

prospech rozvoja vidieckych oblastí. 

 

3. V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky 

3.1. usmerňovať rozvoj funkčno-priestorového subsystému rekreácie a turistiky v súlade s 

Koncepciou územného rozvoja Slovenskej republiky 2001 a Programom 

hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho 

kraja. 
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 3.3.  utvárať územno-technické predpoklady na rozvoj všetkých aktuálnych foriem 

domácej a medzinárodnej turistiky v sídlach a rekreačných útvaroch modernizáciou 

jestvujúcej a budovaním novej obslužnej, relaxačnej a športovej vybavenosti v 

zastavanom území a nadväzujúcich priestoroch, na významných medzinárodných a 

regionálnych cestných trasách kraja a na cykloturistických trasách všetkých 

kategórií 

3.4.  rozvíjať komplexnosť a kvalitu vybavenosti všetkých turisticky atraktívnych miest, 

obcí a stredísk cestovného ruchu 

3.4.1. zariadenia a služby umiestňovať do ich zastavaného územia a jeho okolia, 

3.4.2. zariadenia a služby mimo zastavaných území miest a obcí, umiestňovať do už 

zastavaných lokalít, 

3.4.3. priestor voľnej krajiny využívať predovšetkým na športové, relaxačné, 

poznávacie a iné pohybové aktivity. 

3.5.  zvyšovať kvalitu vybavenosti stredísk cestovného ruchu na území národných parkov 

a veľkoplošných chránených území prírody 

3.5.1. zariadenia a služby umiestňovať prednostne do ich zastavaného územia, 

3.5.2. návštevnosť, kapacity vybavenosti a využitie voľnej krajiny v ich okolí 

zosúlaďovať s požiadavkami štátnej ochrany prírody.  

3.6.  rozvíjať podmienky na rekreáciu a turistiku v plnom súlade so záujmami ochrany 

prírody a prírodných zdrojov, preorientovať ťažisko rozvoja rekreácie z voľnej 

krajiny do obcí s potrebným potenciálom atraktivít a vybavenosti 

3.7.  zvyšovať kvalitatívny štandard jestvujúcich stredísk rekreácie a turistiky na území 

Národného parku Nízke Tatry, Národného parku Muránska planina, Národného 

parku Veľká Fatra, Národného parku Slovenský raj a v Chránenej krajinnej oblasti 

Poľana, len v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. 

 3.8.  umiestňovať novú rekreačnú vybavenosť do urbanizovaného prostredia obcí a 

jestvujúcich stredísk rekreácie a turistiky v ostatných chránených územiach; vo 

voľnej krajine umiestňovať len zariadenia športovo-relaxačnej vybavenosti, ak to 

podmienky ochrany prírody a zdrojov prírody umožňujú 

3.11. pri rozvoji rekreácie a turizmu na území chránených území a ich ochranných pásiem 

rešpektovať návštevný poriadok príslušného chráneného územia, platný v čase 

prípravy a realizácie rozvojových zámerov. 
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3.14. vytvárať územno-technické podmienky pre realizáciu cykloturistických trás 

regionálneho, nadregionálneho a celoštátneho významu, pri súčasnom rešpektovaní 

zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 

3.15. využiť bohatý kultúrno-poznávací potenciál územia na rozvoj poznávacieho a 

rekreačného turizmu. 

3.16. zabezpečiť podmienky pre vytvorenie komplexného informačného systému regiónu 

ako neoddeliteľnej súčasti rozvoja cestovného ruchu a informovanosti o atraktivitách 

Banskobystrického kraja, pri súčasnom rešpektovaní zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. 

o ochrane prírody a krajiny. 

3.17. podporovať rozvoj všetkých druhov turizmu v súlade s ochranou prírody a krajiny. 

 

4. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody a 

pôdneho fondu 

4.1. rešpektovať územné vymedzenie, podmienky ochrany a využívanie všetkých 

vyhlásených chránených území v kategóriách chránená krajinná oblasť, národný 

park, národná prírodná rezervácia, prírodná rezervácia, národná prírodná pamiatka, 

prírodná pamiatka, chránený areál, chránený krajinný prvok, chránené vtáčie územie, 

navrhované územie európskeho významu a národného významu, biotopy chránených 

rastlín a živočíchov.  

4.4.   uplatňovať pri hospodárskom využívaní území chránených podľa zákona Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 

diferencovaný spôsob hospodárenia a uprednostňovať biologické a integrované 

metódy ochrany územia, 

4.4.1. rešpektovať prioritnú ekologickú a environmentálnu funkciu lesov 

nachádzajúcich sa vo vyhlásených a navrhovaných chránených územiach kategórie 

národná prírodná rezervácia, prírodná rezervácia, národná prírodná pamiatka a 

prírodná pamiatka, 

4.4.2. rešpektovať hlavnú ekologickú a environmentálnu funkciu lesov s 

druhoradým, alebo podradným drevoprodukčným významom, ktoré sú v kategóriách 

ochranné lesy, lesy osobitného určenia mimo časti lesov pod vplyvom imisií 

zaradených do pásiem ohrozenia a lesy vo všetkých vyhlásených a navrhovaných 

chránených územiach kategórií chránený areál, národný park a v územiach 

vymedzených biocentier, 
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4.4.3. rešpektovať hlavnú environmentálnu funkciu lesov so značným 

drevoprodukčným významom, ktoré sú súčasťou vyhlásených a navrhovaných 

chránených území kategórie chránená krajinná oblasť. 

4.5.  rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability kraja  

4.7.  uplatňovať pri hospodárskom využívaní území začlenených medzi prvky územného 

systému ekologickej stability podmienky ustanovené 

4.7.1. zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 543/2002 Z.z. o ochrane 

prírody a krajiny pre kategórie a stupne ochrany chránených území, 

4.7.2. zákonom Slovenskej národnej rady č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších 

predpisov a zákonom Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení 

v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov 

  pre lesné ekosystémy v kategóriách ochranné lesy a lesy osobitného určenia, 

4.7.3. zákonom Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu pre poľnohospodárske ekosystémy 

v kategóriách podporujúcich a zabezpečujúcich ekologickú stabilitu územia (trvalé 

trávne porasty), 

 4.8.  prispôsobovať trasovanie dopravnej a technickej infraštruktúry prvkom ekologickej 

siete tak, aby bola maximálne zabezpečená ich vodivosť a homogénnosť 

 4.10. rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako limitujúci faktor 

urbanistického rozvoja územia, osobitne chrániť poľnohospodársku pôdu s veľmi 

vysokým až stredne vysokým produkčným potenciálom, poľnohospodársku pôdu, na 

ktorej boli vybudované hydromelioračné zariadenia a osobitné opatrenia na zvýšenie 

jej produkčnej schopnosti (produkčné sady a vinice). 

4.11. zabezpečovať nástrojmi územného plánovania ekologicky optimálne využívanie 

územia, rešpektovanie, prípadne obnovu funkčného územného systému ekologickej 

stability, biotickej integrity krajiny a biodiverzity na úrovni regionálnej a lokálnej. 

 

5. V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrneho dedičstva 

5.1.  rešpektovať pamiatkový fond a kultúrne dedičstvo, predovšetkým chrániť 

najcennejšie objekty a súbory objektov zaradené, alebo navrhované na zaradenie do 

kategórie pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón a nehnuteľných národných 

kultúrnych pamiatok, vrátane ich vyhlásených ochranných pásiem, chrániť ich a 



         
      Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2009-2015                                                         

 
    Obec Muráň   PRVA - RRA Horehronie 
 

24 
 

využívať v súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 

49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. 

5.6.  podporovať dodržiavanie zásad pamiatkovej starostlivosti na území historických 

jadier miest a obcí nepodliehajúcich ochrane pamiatkového fondu zo zákona, ako aj 

častiach územia so zachovanou historickou urbanistickou štruktúrou a historickým 

stavebným fondom. 

5.7.  podporovať ochranu vedeckých a technických hodnôt : banské a hutnícke diela – 

šachty, štôlne, tajchy, huty, hámre, valkovne a pod., vybraté typické remeselnícke 

a priemyselné objekty, zariadenia železničnej dopravy – pôvodné stanice, 

charakteristické a unikátne úseky tratí, ako sú Telgárt – Červená Skala, Brezno – 

Tisovec, Čiernohronská železnica, železničná trať Banská Bystrica – Diviaky. 

5.11. vytvárať podmienky pre ochranu a obnovu objektov pamiatkového fondu vo voľnej 

krajine (objektov hradov, kaštieľov a ich ruín) pri zachovaní ich pamiatkových 

hodnôt ako súhrnu významných historických, krajinných, spoločenských, 

urbanistických, architektonických, vedeckých, technických, výtvarných, alebo 

umelecko-remeselných hodnôt. Vytvárať podmienky pre obnovu pamätihodností 

miest a obcí vo voľnej krajine. 

5.12. rešpektovať typické formy a štruktúry osídlenia charakterizujúce jednotlivé 

špecifické regióny kraja vo vzťahu k staviteľstvu, ľudovému umeniu, typickým 

formám hospodárskych aktivít a väzbám s prírodným prostredím. 

5.14. rešpektovať pri rozvoji územia význam a hodnoty jeho kultúrno-historických daností 

v nadväznosti na všetky zámery v sociálno-ekonomickom rozvoji. 

 

6. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry 

6.1.  v oblasti rozvoja cestnej infraštruktúry 

6.1.16.4 rekonštruovať a vybudovať cestu II/531 v úseku Tisovec – Muráň – Červená 

 Skala (x I/66) s obchvatom obcí, 

6.1.20.5 rekonštruovať a vybudovať cestu II/532 v úseku Behynce (I/50 – R2 ) 

Jelšava – Revúca Muráň s obchvatmi obcí, 

 

7. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry 

7.1.  vodné hospodárstvo 
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7.1.7. rezervovať priestor navrhovaných vodohospodárskych diel pre vodárenskú 

nádrž Hronček na Kamenistom potoku, vodnú nádrž Slatinka na Slatine, vodnú nádrž 

Lehota na Rimavici, vodnú nádrž Senné na Tisovníku, vodnú nádrž Meliata na 

Muráni, vodnú nádrž Medovarce na Krupinici a vodnú nádrž Plachtince na 

Plachtinskom potoku,   

7.1.11. postupne znižovať zaostávanie rozvoja verejných kanalizácií s ČOV za 

  rozvojom verejných vodovodov  

b) výstavbou kanalizácií s ČOV v obciach ležiacich v ochranných pásmach 

vodárenských zdrojov, zdrojov prírodných liečivých vôd a prírodných zdrojov 

minerálnych stolových vôd, prípadne v ich blízkosti 

7.1.14. akceptovať pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií v  

súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach. 

 

8. V oblasti sociálnej infraštruktúry 

     8.2.   zdravotníctvo 

8.2.1. vytvárať územno-technické predpoklady na rovnomerné pokrytie územia 

zariadeniami základnej zdravotnej starostlivosti, jej zameranie postupne 

preorientovať na prevenciu a na včasnú diagnostiku závažných ochorení, 

8.3. sociálna pomoc 

8.3.4. podporovať vytvorenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti 

a starostlivosti o dlhodobo chorých a zdravotne ťažko postihnutých. 

8.4.  kultúra 

8.4.3. podporovať inštitucionálny rozvoj a aktivity mimovládnych organizácií a 

záujmových združení v oblasti kultúry,  

8.4.4. podporovať tvorivé a vzdelávacie aktivity obyvateľstva, prepojiť ponuky 

kultúrnych inštitúcií na výchovno–vzdelávací program škôl. 

 

9. V oblasti ochrany a tvorby životného prostredia 

 9.3. ochranu vôd realizovať ako 

9.3.1. ochranu v chránených vodohospodárskych oblastiach Veľká Fatra, Nízke Tatry 

- západná časť, Nízke Tatry - východná časť, Horné povodie Ipľa, Rimavice a Slatiny, 

Muránska planina, Horné povodie Hnilca podľa § 31 zákona č. 364/2004 Z.z. o 
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vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 

znení neskorších predpisov (vodný zákon) a NV SSR č.13/1987 Zb. o niektorých 

chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd, 

9.3.3. ochranu vodárenských zdrojov podľa § 32 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách 

9.4.  vytvoriť územno-technické predpoklady pre rozvoj a budovanie potrebnej kapacity 

zariadení na zhodnocovanie, zneškodňovanie, zber a iné nakladanie s odpadmi 

9.5.  usmerňovať cieľové smerovanie nakladania s odpadmi, budovanie nových zariadení 

na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov a budovanie zariadení na iné 

nakladanie s odpadmi v území v súlade s Programami odpadového hospodárstva. 

 

 

II. Verejnoprospešné stavby 
 
Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú: 
 

1. Cestná infraštruktúra 
1.16.4. cesta II/531 Tisovec – Muráň – Červená Skala (x I/66) rekonštrukcia (kategória 

C 9,5/70,60), 

1.21.1 ostatné cesty II triedy - II/524, II/525, II/526, II/529, II/532, II/578, II/584, II/585, 

II/591, II/594, II/595, rekonštrukcia v celom úseku týchto ciest na území Banskobystrického 

kraja (s výhľadovou rezervou územia pre cestné obchvaty obcí), 
 

5. Zásobovanie pitnou vodou 

5.1.72. zdvojenie Muránskeho skupinového vodovodu Muránska Dlhá Lúka – Jelšava 

– Licince, 

 

6. Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd 

6.1. uvedenie do prevádzky rozostavaných čistiarní odpadových vôd Banská Bystrica, 

Fiľakovo, Hodruša-Hámre, Jelšava, Jesenské, Kremnica, Ožďany, Podkonice, Priechod, 

Polomka, Rimavská Seč, Teplý Vrch, Uhorské, Veľký Blh, Vyhne, Zvolen 

a Muráň, 
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Príloha 3 

 

Finančné zdroje pre implementáciu PHSR – externé granty 
 

Štrukturálne fondy EÚ 

NÁRODNÝ STRATEGICKÝ REFERENČNÝ RÁMEC  SR  
2007 -2013 

Regionálny operačný program 
Prioritná os 1 - Infraštruktúra vzdelávania 

Opatrenie 1.1. Infraštruktúra vzdelávania 

Aktivita 1.1.1. Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení 

Aktivita 1.1.2. Obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia 
Prioritná os 2 – Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 
kurately 
Opatrenie 2.1. – Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 
kurately 
Aktivita 2.1.1. Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení 

Aktivita 2.1.2. Budovanie nových zariadení 

Aktivita 2.1.3. Obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia 
Prioritná os 3 -  Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného 
ruchu 
Opatrenie 3.1. -  Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov 
Aktivita 3.1.1. Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich pamäťových a 
fondových inštitúcií 
Aktivita 3.1.2. Obnova nevyužívaných nehnuteľných kultúrnych pamiatok na rozšírenie 
činnosti pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni v územiach, 
ktoré sú v Novej stratégii cestovného ruchu SR do roku 2013 identifikované ako územia s 
medzinárodným významom a národným významom a ako územia v regióne vyššej kategória 
ako príslušný región 
Aktivita 3.1.3. Obnova nevyužívaných respektíve nevhodne využívaných stavebných 
objektov evidovaných v registri hmotných kultúrnych pamiatok  nehnuteľných kultúrnych 
pamiatok vo vlastníctve verejného sektora, ktoré je možné v odôvodnených a výnimočných 
prípadoch  realizovať aj za účelom  udržateľného využitia stavebných  objektov  na kultúrno-
spoločenské a osvetové účely a to výlučne v obciach identifikovaných ako tzv. "póly rastu" 
Aktivita 3.1.4. Revitalizácia priľahlých historických parkov v areáli nehnuteľných kultúrnych 
pamiatok v nadväznosti na aktivity 3.1.2. a 3.1.3. 
Aktivita 3.1.5. Obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia 
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Opatrenie 3.2. -  Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu 
Aktivita 3.2.1.Podpora verejnej infraštruktúry cestovného ruchu (parkoviská, cyklotrasy, 
orientačné tabule, chodníky, verejné sociálne zariadenia, odpočívadlá, lyžiarske bežecké trate 
a pod.) priľahlej ku komplexným strediskám CR s celoročným využitím v územiach, ktoré sú 
v Novej stratégii cestovného ruchu SR do roku 2013 identifikované ako územia s 
medzinárodným významom a národným významom a ako územia v regióne vyššej kategória 
ako príslušný región 
Aktivita 3.2.2. Vytváranie a podpora existujúcich turisticko-informačných kancelárií (TIK) v 
územiach, ktoré sú v Novej stratégii cestovného ruchu SR do roku 2013 identifikované ako 
územia s medzinárodným významom a národným významom a ako územia v regióne vyššej 
kategória ako príslušný región 

Aktivita 3.2.3. Podpora aktivít zameraných na propagáciu regiónov a kľúčových foriem CR v 
územiach, ktoré sú v Novej stratégii cestovného ruchu SR do roku 2013 identifikované ako 
územia s medzinárodným významom a národným významom a ako územia v regióne vyššej 
kategória ako príslušný región (podpora prezentácie cestovného ruchu na regionálnej a 
miestnej úrovni doma i v zahraničí) 
Aktivita 3.2.4. Podpora budovania partnerstiev medzi aktérmi CR a regionálnych klastrov (na 
úrovni samospráv a súkromného sektora) 
Aktivita 3.2.5. Podpora tvorby ucelenej ponuky produktov CR s dôrazom na efektívne 
využitie prírodného a kultúrneho potenciálu, kultúrno-poznávacieho CR, kúpeľného a 
mestského CR 
Prioritná os 4 – Regenerácia sídiel 

Opatrenie 4.1. – Regenerácia sídiel 

Aktivity a.) Aktivity samostatne dopytovo orientovaných projektov 

Aktivity b.) Integrované projekty rozvoja mestských oblastí  

Aktivity c.) Projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí 

Aktivity d.) Neinvestičné projekty 

Opatrenie 4.2. Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb 

Aktivita 4.2.1. Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení 
Aktivita 4.2.2. Budovanie nových zariadení Hasičského a záchranného zboru - výjazdových 
staníc HaZZ v Trnave a Košiciach v zmysle identifikovaných poreiwb v Koncepcii plošného 
rozmiestnenia síl ... 
Aktivita 4.2.3. Obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia okrem dopravných prostriedkov 

Aktivita 4.2.4. Obstaranie vybavenia povodńovej záchrannej služby zriadenej HaZZ 

Prioritná os 5 – Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónu 

Opatrenie 5.1. – Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónu 

Aktivita 5.1.1. Rekonštrukciaa modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy vrátane 
rekonštrukcie a budovania dopravných subsystémov 
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Aktivita 5.1.2. Budovanie nových úsekov ciest II. a III. triedy vrátane rekonštrukcie a 
budovania dopravných subsystémov v preukazateľne odôvodnených a výnimočných 
prípadoch za účelom odstránenia identifikovaných nedostatkov v cestnej sieti s ohľadom na 
environmentálny a bezpečnostný aspekt 
 

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
Prioritná os  - 1. Podpora rastu zamestnanosti 

Opatrenie 1.1. Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia 
nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti 

Aktivita 1.1.1  Opatrenia aktívnej politiky trhu práce a podpory zamestnanosti 

Aktivita 1.1.2   Aktivity zamerané na modernizáciu verejných služieb zamestnanosti 

Aktivita 1.1.3   Aktivity zamerané na zlepšovanie mobility za prácou  

Aktivita 1.1.4  Aktivity zamerané na zvyšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Opatrenie 1.2  Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia 
adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania 
Aktivita 1.2.1  Podpora adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a 
regiónov  
Aktivita 1.2.2  Podpora integrovaných projektov na úrovni regiónov a SR  

Aktivita 1.2.3  Podpora cielených služieb pre podniky/ zamestnávateľov a SZČO 
Aktivita 1.2.4  Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane podpory vytvárania nových 
pracovných miest v nových podnikoch a samozamestnania 

Prioritná os  - 2. Podpora sociálnej inklúzie 

2.1  Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne 
vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti  s osobitným zreteľom na 
marginalizované rómske komunity 

Aktivita 2.1.1  Podpora zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti 
(sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately), ktoré zlepšujú 
prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do spoločnosti  
Aktivita 2.1.2 Aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu násilia ako bariéry vstupu a 
udržania sa na trhu práce 

Aktivita 2.1.3  Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a 
podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity 

Aktivita 2.1.4  Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v 
oblasti sociálnej inklúzie  

2.2  Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora 
integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na 
marginalizované rómske komunity 
Aktivita 2.2.1 Programy vzdelávania a prípravy pre trh práce znevýhodnených uchádzačov o 
zamestnanie s výrazným zacielením na osoby vzdialené od trhu práce s osobitným zreteľom 
na osoby z marginalizovaných rómskych komunít 
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Aktivita 2.2.2 Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane projektov podpory 
samozamestnania a inovatívnych prístupov pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a 
príslušníkov marginalizovaných skupín (t.j. cieľovej skupiny pre túto rámcovú aktivitu)  
Aktivita 2.2.3 Programy druhej šance umožňujúce ukončenie základnej resp. strednej školy, 
získanie odborných zručností formou zamestnaneckej praxe s osobitným zreteľom na 
marginalizované rómske komunity 
Aktivita 2.2.4 Programy zamerané na poskytovanie služieb zamestnanosti a vzdelávania pre 
zamestnancov ohrozených hromadným prepúšťaním s osobitným zreteľom na starších 
zamestnancov a zamestnancov s nízkym vzdelaním  
Aktivita 2.2.5 Podpora mechanizmov predchádzania a eliminácie rodovej nerovnosti na trhu 
práce 
2.3  Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života  
Aktivita 2.3.1  Podpora uľahčenia vstupu a udržania sa na trhu práce pre osoby s rodinnými 
povinnosťami  
Aktivita 2.3.2  Aktivity zamerané na udržanie kontaktu s pracoviskom a profesionálnych 
zručností počas neprítomnosti na trhu práce z dôvodu plnenia rodinných povinností  
Aktivita 2.3.3  Aktivity zamerané na rozširovanie podporných služieb pre zamestnancov s 
rodinnými povinnosťami 
Aktivita 2.3.4  Podpora udržania osôb s rodinnými povinnosťami na trhu práce poskytovaním 
inovatívnych programov zo strany zamestnávateľov   

Prioritná os 4 „Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy“ 
Opatrenie 4.1 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými 
organizáciami 
Aktivita 4.1.1  Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných 
verejnou správou 
Aktivita 4.1.2   Podpora fungovania inštitúcií na pro klientsky orientovaný systém v rátane 
ďalšieho vzdelávania 
Aktivita 4.1.3   Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných 
neziskovými organizáciami  
Opatrenie 4.2 Zavedenie systémov riadenia kvality vo verejnej správe pre MVO v 
oblasti politiky zamestnanosti a sociálnej politiky 
Aktivita 4.2.1  Vykonávanie komplexných auditov pred zavedením systému riadenia kvality 

Aktivita 4.2.2  Výber systému riadenia kvality v podmienkach organizácie 

Aktivita 4.2.3  Zavedenie a aplikovanie systému riadenia kvality 
 

 

OP Vzdelávanie 
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy 

Opatrenie 1.1. Premena tradičnej školy na modernú, 

Aktivita 1.1.1  Podpora reformy a rozvoj všeobecného a odborného vzdelávania na ZŠ a SŠ  

Aktivita 1.1.2   Podpora výchovného a kariérového poradenstva na ZŠ a SŠ  
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Aktivita 1.1.3   Podpora prípravy učiteľov a ďalšieho vzdelávania pedagogických 
zamestnancov  
Aktivita 1.1.4  Podpora systému otvorenej školy  
Aktivita 1.1.5  Podpora a rozvoj nástrojov hodnotenia výchovno-vzdelávacích činností škôl a 
školských zariadení  
Prioritná os 2 - Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov 

Opaternie 2.1. Podpora ďalšieho vzdelávania 

Aktivita 2.1.1. Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania  

Aktivita 2.1.2. Rozvoj ľudských zdrojov v ďalšom vzdelávaní  

Aktivita 2.1.3. Podpora učiacich sa regiónov a vytvárania sietí v ďalšom vzdelávaní  

Aktivita 2.1.4. Podpora ďalšieho vzdelávania v jednotlivých sektoroch  

Aktivita 2.1.5. Uľahčenie prístupu k ďalšiemu vzdelávaniu 

Aktivita 2.1.6. Podpora diverzifikácie foriem financovania ďalšieho vzdelávania  

Aktivita 2.1.7. Rozvoj kľúčových kompetencií prostredníctvom ďalšieho vzdelávania  

Aktivita 2.1.8. Zlepšenie priechodnosti medzi sektormi a úrovňami formálneho, neformálneho 
a informálneho vzdelávania  

Opatrenie  2.2  Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve 

Aktivita 2.2.1. Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov  

Aktivita 2.2.2. Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve v súvislosti s 
poskytovaním zdravotnej starostlivosti  
Aktivita 2.2.3. Školiace aktivity súvisiace so zavádzaním nových technológií, prístrojov a 
zariaden 
Aktivita 2.2.4. Tvorba a aktualizácia vzdelávacích programov  

Aktivita 2.2.5. Rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve  

Prioritná os 3 - Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami 
3.1. Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych 
komunít 
Aktivita 3.1.1. Podpora prístupu príslušníkov MRK k vzdelávaniu na všetkých stupňoch škôl  
Aktivita 3.1.2. Podpora individuálneho prístupu a rozvoj alternatívnych foriem a nástrojov 
vyučovania  
Aktivita 3.1.3. Ďalšie vzdelávanie príslušníkov MRK  

Aktivita 3.1.4. Ďalšie vzdelávanie osôb a podpora spolupráce inštitúcií pracujúcich v oblasti 
integrácie príslušníkov MRK do spoločnosti h  

3.2. Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami 

Aktivita 3.2.1. Podpora prístupu osôb s osobitými vzdelávacími potrebami k vzdelávaniu na 
všetkých stupňoch škôl  
Aktivita 3.2.2. Podpora individuálneho prístupu a rozvoj alternatívnych foriem a nástrojov 
vyučovania   
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Aktivita 3.2.3. Ďalšie vzdelávanie osôb s osobitými vzdelávacími potrebami  

Aktivita 3.2.4. Ďalšie vzdelávanie osôb a podpora spolupráce inštitúcií pracujúcich v oblasti 
integrácie občanov s osobitými vzdelávacími potrebami do spoločnosti 
 

 

OP Zdravotníctvo 
Prioritná os - 2. Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám 
Opatrenie 2.1. Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej 
starostlivosti 
Aktivita 2.1.1. Modernizácia, rekonštrukcia, budov  

Aktivita 2.1.2. Dodávka zdravotníckej techniky – high technology 

Aktivita 2.1.3. Dodávka a výmena morálne zastaraného IT a iného prístrojového vybavenia -  
štruktúrovaná kabeláž 
 

 

OP Informatizácia spoločnosti 
Prioritná os 1 - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb 

Opatrenie 1.2 Elektronizácia verejnej správy na miestnej a regionálnej úrovni 

1. 1. Rozvoj zdieľaných služieb eGovernmentu na regionálnej a miestnej úrovni 

1.2. Rozvoj špecializovaných služieb eGovernmentu na regionálnej a miestnej úrovni 
Prioritná os 2  - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej 
infraštruktúry 
Opatrenie 2.1 Zlepšenie systémov získavania, spracovania a ochrany obsahu zo zdrojov 
pamäťových a fondových inštitúcií 

Opatrenie 2.2 Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivovanie a  
sprístupňovanie digitálnych dát 

Prioritná os 3 - Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu 
3.1 Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásmového 
prístupu 
 

 

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

Prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti 

Opatrenie 1.1. Inovácie a technologické transfery 
Aktivita 1.1.1  Aktivity zamerané na modernizáciu strojov, prístrojov a zariadení, vybavenie 
skúšobní a technológií s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti a pridanej hodnoty vrátane 
nevyhnutného hardware a software, 
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Aktivita 1.1.2   Aktivity zamerané na modernizáciu strojov, prístrojov a zariadení, s cieľom 
znižovania a odstraňovania negatívnych vplyvov priemyslu a služieb na životné prostredie 
vrátane nevyhnutného hardware a software, 
Aktivita 1.1.3   Malé stavebné úpravy, rekonštrukcia prevádzkových priestorov súvisiace s 
inováciou, ktoré výhradne úzko súvisia so zabudovaním nových strojov, prístrojov a 
zariadení, výrobných postupov a technológie (do oprávnených aktivít nespadajú ako 
oprávnené náklady rekonštrukcie budov a výstavba nových priestorov); 
Aktivita 1.1.4  Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania, 
Aktivita 1.1.5  Účasť slovenských výrobcov na veľtrhoch a výstavách v SR a v zahraničí, na 
medzinárodných obchodných misiách a konferenciách, účasť podnikateľov na 
subkontraktačných veľtrhoch,  
Aktivita 1.1.6  Vývoj a zavádzanie aplikácií elektronického obchodu, 
Aktivita 1.1.7  Ďalšie podobné oprávnené aktivity, ktoré podporujú ciele opatrenia. 
Opatrenie 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov 
Aktivita 1.2.1. Výstavba a revitalizácia infraštruktúry hnedých priemyselných parkov; 
(podpora rekonštrukcie a modernizácie bývalých priemyselných a podnikateľských lokalít 
pre ďalšie trvalo udržateľné investície na sanáciu a obnovu verejnej infraštruktúry 
podporujúce podnikanie), 
Aktivita 1.2.2. Budovanie infraštruktúry zelených priemyselných parkov – výnimočne s 
veľkým socio-ekonomickým dopadom pre región po odsúhlasení MH SR, 
Aktivita 1.2.3. Výstavba a vybavenie hmotnej infraštruktúry (rekonštrukcia, alebo výstavba 
budov a technologických priestorov vrátane sieti), 
Aktivita 1.2.4. Iné aktivity nešpecifikované súvisiace s projektom 
Aktivita 1.2.5. Realizácia projektu pre ochranu spotrebiteľa, 
Aktivita 1.2.6. Ďalšie oprávnené aktivity, ktoré podporujú ciele opatrenia. 
Opatrenie 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch 
Aktivita 1.3.1 Podpora v priemysle zameraná na systematické získavanie nových poznatkov 
a ich praktické využitie pri vývoji nových výrobkov, procesov, technologických postupov 
a zariadení alebo služieb alebo pri podstatnom zdokonalení existujúcich výrobkov, procesov, 
technologických postupov a zariadení alebo služieb (vrátane špecializovaného poradenstva 
pri vypracovávaní dokumentácie kvality v procese riadenia kvality, pri implementácii 
systémov manažérstva kvality), 
Aktivita 1.3.2.Podpora inovácií v priemysle a službách, usmernenie výsledkov výrobného 
výskumu do plánu, projektu, úpravy alebo návrhu nového, zmeneného alebo vylepšeného 
výrobku, postupu alebo služby určených na predaj alebo prenájom a ich systematické 
využívanie pri výrobe materiálov, zariadení, systémov, metód a postupov. Výstupom tohto 
procesu môže byť aj zhotovenie prvého nekomerčného prototypu a jeho overenie (vrátane 
výroby skúšobných stavov); analýza uskutočniteľnosti, tvorba konštrukčnej dokumentácie 
vrátane zakúpenia výpočtových a konštrukčných hardware a software na riadenie dát, 
Aktivita 1.3.3. Technické štúdie realizovateľnosti – analýza napr. technických riešení na 
úrovni patentov a úžitkových vzorov, inovatívnych aktivít z ekonomického, technického a 
technologického aspektu realizovateľnosti v praxi,  
Aktivita 1.3.4. Príprava a budovanie systémov manažérstva kvality a externého 
predcertifikačného a certifikačného procesu súvisiaceho so zavádzaním systému manažérstva 
kvality. Oprávnenými projektmi sú projekty zamerané na zavádzanie systémov manažérstva 
kvality v súlade s medzinárodnými normami ISO 9000, ISO 14000, EMAS, VDA, BS, QS, 
Správnej výrobnej praxe, Správnej laboratórnej praxe, HACCP a ISO/TS 16 949, prípadne 
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ďalších systémov, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť podnikateľov v podporovaných 
oblastiach, 
Aktivita 1.3.5. Podpora predcertifikačného auditu pre overenie stavu, v akom sa podnik 
nachádza po príprave, t.j. po absolvovaní školení, odborného poradenstva a konzultáciách, 
Aktivita 1.3.6. Podpora projektov spojených s priemyselno-právnou ochranou vynálezov, 
úžitkových vzorov, ochranných známok a dizajnov na Slovensku a v zahraničí, 
Aktivita 1.3.7. Podpora projektov spojených s uplatňovaním nových metrologických 
postupov a harmonizáciou systémov kalibrácie, 
Aktivita 1.3.8. Podpora projektov spojených so získaním akreditácie a certifikácie na 
Slovensku a v zahraničí, 
Aktivita 1.3.9. Podpora účasti slovenských výrobcov na zasadnutiach technických komisií 
európskych a medzinárodných normalizačných organizácií, 
Aktivita 1.3.10. Podpora projektov na tvorbu nových a aplikovaných technických noriem do 
praxe, 
Aktivita 1.3.11. Ďalšie podobné oprávnené aktivity, ktoré podporujú ciele opatrenia. 

Prioritná os 2 Energetika 

Opatrenie 2.1  Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a 
zavádzanie progresívnych technológií v energetike 
Aktivita 2.1.1. Úspory energie vo všetkých oblastiach priemyslu a služieb vrátane izolácie 
stavebných objektov za účelom zlepšenia ich tepelno-technických vlastností, 
Aktivita 2.1.2. Vysokoúčinná kombinovaná výroba elektriny a tepla, 
Aktivita 2.1.3. Využívanie obnoviteľných energetických zdrojov, tzn. výstavba, 
modernizácia alebo rekonštrukcia: malých vodných elektrární, zariadení na energetické 
využitie biomasy, bioplynu, zariadení na výrobu biopalív a bioplynu, zariadení na využitie 
slnečnej energie, zariadení na využitie geotermálnej energie, 
Aktivita 2.1.4. Rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zdrojov na báze 
fosílnych palív za účelom zvýšenia účinnosti zariadení alebo za účelom využívania 
obnoviteľných zdrojov energie, 
Aktivita 2.1.5. Rekonštrukcia existujúcich tepelných zariadení na rozvod tepla (napr. 
zlepšenie izolácie potrubných rozvodov, zavádzanie systémov na sledovanie úniku tepla, 
rekonštrukcia odovzdávajúcich staníc tepla a iné), 
Aktivita 2.1.6. Ďalšie podobné oprávnené aktivity, ktoré podporujú ciele opatrenia. 
Opatrenie 2.2  Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a 
poskytovanie poradenstva v oblasti energetických úspor 
Aktivita 2.2.1. Aktivity spojené s budovaním a modernizáciou verejného osvetlenia pre obce 
a mestá (verejný sektor), 
Aktivita 2.2.2. Individuálny projekt na podporu osvety poskytovanej SIEA v rámci 
efektívneho využívania energií a využívania obnoviteľných zdrojov energie, vrátane zvýšenia 
informovanosti širokej verejnosti. 
Prioritná os 3  Cestovný ruch 

Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 
Aktivita 3.1.1. Podpora budovania mikroinfraštruktúry k strediskám CR, t.j. najmä 
mikroinfraštruktúry, ktorá sama o sebe neprodukuje zisk (parkoviská, inžinierske siete, 
verejné sociálne zariadenia, odpočívadla, orientačné tabule a pod.), 
Aktivita 3.1.2. Výstavba nových a modernizácia existujúcich zariadení cestovného ruchu 
(napr. obnova kúpeľníctva, doplnkové a športové služby, kúpaliská, lyžiarske lanovky 
a vleky, využitie banských diel na CR, využitie lokalít priemyselného dedičstva pre cestovný 
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ruch, atď.), 
Aktivita 3.1.3. Vytváranie nových atrakcií v regiónoch (napr. areálov pre športovcov či už 
letných alebo zimných, atď.), 
Aktivita 3.1.4. Podpora obnovy pamiatkových území, tematických kultúrnych trás a 
rekonštrukcia kultúrnych a historických objektov a zariadení so zámerom ich využitia na 
účely cestovného ruchu; zahrňujúcich aj  lokality UNESCO zapísané, ale aj navrhované na 
zápis do zoznamu UNESCO, 
Aktivita 3.1.5. Podpora manažmentu voľného času, 
Aktivita 3.1.6. Podpora výstavby a obnovy lyžiarskych tratí, vodných mól, prístavísk a pod., 
Aktivita 3.1.7. Ďalšie podobné oprávnené aktivity, ktoré podporujú ciele opatrenia. 
Opatrenie 3.2 Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov  
a Slovenska 
Aktivita 3.2.1. Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu - pokračovania v tvorbe 
Národného jednotného informačného systému cestovného ruchu, zber informácií do NUTIS-
u TIK-mi, vytváranie a činnosť turisticko-informačných kancelárií a pod., 
Aktivita 3.2.2. Tvorba informačných a prezentačných materiálov, účasť na propagačných a 
prezentačných aktivitách cestovného ruchu, podpora prezentácie SR v zahraničí ako 
atraktívnej turistickej destinácie, a pod. 
 

 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 

PROGRAM  ROZVOJA  VIDIEKA  SR 2007-2013 

Os 3. Kvalita života vo vidieckych oblastiach 

3.1. Vytváranie pracovných príležitostí na vidieku 

3.2. Podpora vzdelávacích aktivít 

Os 4. Leader 

 

 

 

Štátne zdroje SR 

NÁRODNÉ DOTÁCIE A GRANTY 

Dotácia na zabezpečenie verejnoprospešných služieb podľa výnosu Ministerstva financií SR č. 
26825/2005 – 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej 
republiky (z výťažku lotérií).  

Podpory na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania podľa Nariadenia 
vlády č. 637/2004 Z.z. (podľa § 16 ods. 1 zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja 
bývania v znení neskorších predpisov).  

Dotácie na osobitné účely. 
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 - financovanie významných investícií schválených vládou, 

     * záujmové združenie právnických osôb na obstaranie dlhodobého hmotného 
a nehmotného majetku vzťahujúceho sa na zriadenie nového podniku, rozšírenie 
existujúceho podniku alebo začatie činnosti, ktorá si vyžaduje podstatnú zmenu vyrábaných 
tovarov alebo zmenu výrobného procesu v existujúcom podniku, a to pomocou 
racionalizácie, diverzifikácie alebo modernizácie, o ktorých rozhodla vláda, 
    * obec 

Dotácie pre občianske združenia ktorého činnosť je zameraná na sociálnu oblasť, na podporu 
rozvoja sociálnej starostlivosti a sociálnej pomoci, na humanitnú starostlivosť, na výkon 
osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, na stravu 
a školské potreby, na motivačný príspevok podľa výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a 
rodiny SR č. 3749/2005-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny Slovenskej republiky. 

Národné projekty zamestnanosti v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z o službách zamestnanosti.  

 - v rámci národných projektov realizovaných Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa jedná 
zväčša o nárokové príspevky prideľované jednotlivcom, tzv. konečným užívateľom.                                                     

 - nenávratné finančné príspevky podľa §§ 49,50,56,57,59 a 60 alebo výzvy podľa § 54 zákona NR 
SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení 
neskorších predpisov (ďalej len zákon o službách zamestnanosti). – 
v súlade so SCHÉMOU POMOCI DE MINIMIS na podporu zamestnanosti, evidovanou a 
schválenou Ministerstvom financií SR pod číslom Schéma DM – 1/2007  

Národný program rozvoja športu 

 - podprogram 02601 - šport pre všetkých a záujmová činnosť na školách, 

Grantový systém Ministerstva kultúry SR podľa Výnosu č. MK-12947/05-/30493 o 
poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 

a) tvorby a šírenia kultúrnych hodnôt, 
b) ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva, 
c) zahraničných kultúrnych aktivít a medzinárodných kultúrnych aktivít celoslovenského významu, 
d) kultúrnej tvorivosti a voľnočasových kultúrnych aktivít, 
e) vzdelávacích programov v kultúre, 
f) rozvoja kultúry národnostných menšín, 
g) kultúrnych aktivít zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. 

Ministerstvo školstva SR - Programy finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2009 - 
2011 
Adam 1, 2, 3 

Úrad splnomocnenkyne pre Rómske komunity 

Grantová schéma 

Úrad vlády SR 

Projekty  pre  Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, 
antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie  na obdobie rokov  
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Iné zahraničné zdroje 

NADNÁRODNÉ  PROGRAMY 

Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus 
Blokový grant pre environmentálne mimovládne organizácie (EMVO) 

- Podpora trvalo udržateľného rozvoja                                                                                                     
- Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva                                                                                        
- Rozvoj ľudských zdrojov                                                                                                                         
- Zdravie a starostlivosť o deti                                                                                                                   
- Regionálna politika a cezhraničné aktivity 

Blokový grant v sociálnej oblasti - 
a) pomoc rodinám a deťom v núdzi a/alebo v krízových situáciách, 
b) pomoc mladým ľuďom a dospievajúcim pri stimulácii ich ďalšieho rozvoja, 
c) inštitucionálny rozvoj MVO poskytujúcich sociálne a komunitné služby 
Blokový grant pre MVO 

I. Priorita: podpora ochrany ľudských práv 
II. Priorita : podpora práva na rovnaké zaobchádzanie 
III. Priorita: posilnenie súdnictva 
IV. Priorita: posilnenie multikultúrneho prostredia 

International Visegrad Fund 
Strategické granty 
Štandardné granty 
Malé granty 

 
Komunitárne programy EÚ 

Culture programe 2007 – 2013 
 - podporiť medzinárodnú mobilitu pracovníkov v kultúrnom sektore 
- zvýšiť medzinárodnú cirkuláciu pracovníkov a kultúrnych a umeleckých produktov, 
- zlepšiť interkultúrny dialóg 

Program Spoločenstva v oblasti zamestnanosti a sociálnej solidarity – Progress 
 - zamestnanosť 
- sociálna ochrana a začlenenie 
- pracovné podmienky 
- antidiskriminácia 
- rovnosť pohlaví 
EURES (European Employment Services) – (Európske služby zamestnanosti) 
Programme of Community Action in the field of Public Health (2003-2008) – (Akčný program 
Spoločenstva v oblasti verejného zdravia (2003-2008)) 
Interreg IV C 
Regionálne iniciatívy (interregionálne kooperačné projekty) 

Europe for citizens Programme 2007 – 2013 

 - aktívne európske občianstvo: účasť a demokracia v Európe; 
-  interkultúrny dialóg; 
 - občianska prosperita v Európe: zamestnanosť, sociálna kohézia a trvalý rozvoj; 
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Program Mládež v akcii 2007-2013 
Akcia 1. Mládež pre Európu 
Akcia 2. Európska dobrovoľnícka služba 
Akcia 3. Mládež vo svete 
Akcia 4. Systémy podpory mládeže 
Akcia 5. Podpora pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže 
Central Europe 
 

Iné malé granty 

MALÉ  GRANTY 

Citibank 
Komunitný rozvoj,  

vzdelávanie v oblasti finančného vzdelávania mladých ľudí a 
znevýhodnených skupín. Chce im umožniť získať praktické informácie 
z oblasti účtovníctva, investovania, finančného manažmentu a 
podobne. 

Vzdelávanie 
podpora projektom verejnoprospešného charakteru, ktoré riešia 
skutočné potreby komunity v danom regióne a sú realizovateľné 
pomocou dobrovoľnej práce čo najväčšieho počtu ľudí 

Nadácia pre deti 
Slovenska Hodina deťom kvalita života, maldých ľudí a detí, podpora organizácií a spolupráce  

Slovensko-český 
ženský fond 

Proti násiliu 
páchanému na ženách 

vytvorenie lokálnych a regionálnych koalícií proti násiliu s cieľom 
zainteresovať do riešenia problému násilia páchaného na ženách 
aktérov verejnej a štátnej správy,  
vytvorenie stratégií pre udržateľné financovanie služieb poskytovaných 
ženám, na ktorých bolo páchané násilie,  
preventívne programy proti násiliu páchaného na ženách,  
zlepšenie kvality poskytovaných služieb.  

Konto Orange 

Šanca pre Váš región podpora aktívnych občanov pre rozvoji svojho regiónu, obce 

Hľadá sa dobrý nápad  oživenie kultúrneho či športového života mladých ľudí, príležitostí na 
neformálne vzdelávanie či dobrovoľnícke aktivity 

Vykročme si v ústrety  
podpora zmysluplného trávenia voľného času ľudí s postihnutím ako aj 
vytvorenie priestoru na prezentáciu ich zručností, schopností  a 
nadania. 

Centrum pre 
filantropiu                     
Baumit 

Tu sa nám páči tu 
chceme žiť  

účasť ľudí, ktorí v danej lokalite bývajú alebo pracujú, ich ochota 
pomôcť pri premene verejného priestranstva svojou dobrovoľníckou 
prácou, materiálnou pomocou, myšlienkami, nápadmi 

Nadácia Pontis a                                    
T-mobile 

Hľadáme ďalší 
zmysel - pre 
zamestnanie  

odborná asistencia pri umiestňovaní zdravotne postihnutých na trhu 
práce 

Hľadáme ďalší 
zmysel - pre ťalent projekty na rozvoj talentu detí a mládeže so zmyslovým postihnutím 

Zamestnanecký 
grantový program 
Accenture  

zvýšenie kvality života v miestnych komunitách, kde žijú alebo 
pôsobia zamestnanci Accenture 

Nadácia pre deti 
Slovenska 

Raz Ročne 
Spoločne!!!  

umožniť zdravotne postihnutým deťom a mladým ľuďom prekonať 
následky zdravotného znevýhodnenia a napomáhať ich sociálnej a 
výchovno-vzdelávacej integrácii.  

Nadácia Ekopolis Živé chodníky 2009 bodovanie a oprava turistických trás a informačných turistických 
panelov 



         
      Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2009-2015                                                         

 
    Obec Muráň   PRVA - RRA Horehronie 
 

39 
 

Ľudia pre stromy 
výsadba prirodzených, vhodných drevín, oživovanie krajiny plošnou a 
vertikálnou zeleňou, ktorá zvyšuje estetickú hodnotu územia, rovnako i 
záchranu vzácnych stromov, obnovu parkov, výsadbu zelene v okolí 
škôl, vo verejných záhradách a zveľaďovanie zelených plôch.  

Greenways 2009 

 - budovanie trás pre chodcov, cyklistov, lyžiarov, bežcov, vozíčkarov, 
vodákov atď. (technické a terénne úpravy, spevnenie povrchu, drobné 
stavby a konštrukcie a pod.); 
- vertikálne a horizontálne značenie trás (na stĺpikoch, na stromoch v 
lesoparku/parku a pod; na asfalte a pod., s rešpektovaním relevantných 
noriem a predpisov); 
- slávnostné otvorenie greenway. 

SOCIA 

ING Šanca pre deti  

 - zvyšovanie kvality poskytovaných výchovno-vzdelávacích a iných 
služieb pre zdravotne znevýhodnené deti navštevujúcich základné 
alebo materské školy 
-  vytváranie podmienok pre zvyšovanie počtu integrovane vzdelávané 
deti so zdravotným znevýhodnením na Slovensku 

Pomoc pre rodiny 

podporuje aktivity zamerané na zlepšenie podmienok života detí so 
zdravotným postihnutím alebo dlhodobo chorých detí a mládeže do 25 
rokov                                                                                                                                      
- špeciálne kompenzačné alebo rehabilitačné pomôcky,  
- operácie a iné komplikované zdravotnícke úkony 

Stredoeurópska 
nadácia - CEF      

Škola, ktorej to myslí 
cieľom projektu je naučiť žiakov namiesto pasívneho memorovania 
veľkého množstva učiva, ktoré aj tak rýchlo zabudnú, aktívne získavať 
informácie, vedieť ich správne spracovať a cielene využívať v praxi. 
Projekt ponúkne učiteľom inovačné metódy na dosiahnutie tohto cieľa.                                                  

Podpora výstavby 
viacúčelových ihrísk  

výstavbu viacúčelového ihriska s rozmermi minimálne 33 x18m, s 
umelým trávnatým povrchom, ktoré sa budú môcť využívať celoročne, 
nezávisle od počasia, minimálne na 3 druhy športov z nasledovných 
druhov športov: futbal, hádzaná, basketbal, volejbal, tenis, nohejbal 

Vážime si kultúru a 
umenie 

prispieť k prelomeniu geografických, kultúrnych a finančných bariér, 
ktoré bránia umelcom a manažérom kultúry v spolupráci na území 
stredoeurópskeho regiónu. V rámci programu budú uprednostnené 
medzinárodné projekty, ktoré spĺňajú kritériá kreativity, kooperácie a 
kontinuity.  

Nadácia SPP 
Mimo grantových 
výziev  kultúra, sociálne projekty, podpora zdravia,  

Opora 2009 vzdelávanie a integrácia sociálne znevýhodnených skupín 

Nadácia otvorenej 
spoločnosti (OSF) 

Podpora inovatívnych 
projektov rovnosť príležítostí a rozvoj mimovládneho neziskového sektora 

Harm Reduction protidrogové aktivity 

East East: Partnerstvo 
bez hraníc medzinárodná spolupráca občianskej spoločnosti 

Sme si rovní 3 inovatívne prístupy v boji proti diskriminácii znevýhodnených skupín 

Zdravie Rómov  zlepšenie hygieny, prístupu k zdravotnej starostlivosti a službám a 
životných podmienok obyvateľov rómskych komunít 

Program malých 
grantov  

aktivity zamerané na posilnenie mechanizmov inklúzie, zodpovednosti 
a participácie, ako aj na vytváranie partnerstiev s verejným a 
súkromným sektorom a ostatnými mimovládnymi organizáciami s 
cieľom podporovať miestne vlastníctvo, prinášať inovatívne riešenia a 
posilniť aktívnu účasť chudobnej a marginalizovanej populácie.  

Nadácia Tatra 
banky Pomôžeme 

podpouje ľudí, jednotlivcov, alebo inštitúcie (mimovládne organizácie, 
obce, školy) ktorí sa bez vlastného pričinenia ocitli v núdzovej, 
kritickej situácii, boli postihnutí katastrofou prírodnou (povodeň, 
víchrica, zemetrasenie, a pod.), spoločenskou (vojnový konflikt, 
krádež, a pod.) alebo civilizačnou (požiar, epidemiologické ochorenie, 
.a pod.). O podporu môžu požiadať aj organizácie, ktoré poskytujú 
primárnu pomoc ľuďom, ktorí sa bez vlastného pričinenia ocitli v 
núdzovej, kritickej situácii 
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