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I. Základné údaje o obstarávateľovi 

1.  Názov:  
Mesto Revúca 

2.  Identifikačné číslo:  

00328693 

3.  Adresa sídla:  

Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca 

4.  Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu 
obstarávateľa: 

Ing. Július Buchta, MBA, primátor mesta Revúca 

Mesto Revúca, Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca, tel: 058/2851540, email: 

primator@revuca.sk 

5.  Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné údaje kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej 
možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente a miesto konzultácie: 

Ing. Bibiana Jankóšiková, vedúca Oddelenia regionálneho rozvoja 

Mesto Revúca, Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca, tel: 058/2851555, email: 

bibiana.jankosikova@revuca.sk 
 

II. Základné údaje o strategickom dokumente 

1.  Názov:  
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Revúca na roky 2023 – 2027 s výhľadom 
do roku 2030 

2. Charakter:  
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Revúca na roky 2023 – 2027 s výhľadom do 
roku 2030 (ďalej PHSR) je strednodobým strategickým dokumentom, spracovaným za účelom 
udržateľného rozvoja mesta. PHSR analyzuje súčasný stav územia a určuje stratégie jeho ďalšieho 
rozvoja prostredníctvom strategických cieľov a ich implementáciu na základe navrhnutých 
opatrení. Je vypracovaný v súlade s Národnou stratégiou regionálneho a územného rozvoja 
a reflektuje súčasné programovacie obdobie Európskej únie. Dokument PHSR mesta Revúca na 
roky 2023 – 2027 s výhľadom do roku 2030 nadväzuje na predchádzajúci strategický dokument 
PHSR mesta Revúca na roky 2015 – 2022 a bol vypracovaný v zmysle zákona č. 539/2008 Z.z. 
o podpore regionálneho rozvoja. 

3. Hlavné ciele:  
Hlavným cieľom dokumentu PHSR je stanovenie vízie, prioritných oblastí a cieľov rozvoja, 
jednotlivých opatrení a aktivít smerujúcich k dosiahnutiu stanovených cieľov a k zvýšeniu kvality 
života v meste. V rámci strategickej časti dokumentu je definovaná vízia, strategický cieľ a 3 
prioritné oblasti rozvoja. Každá prioritná oblasť má zadefinovaný svoj globálny cieľ 
a identifikované opatrenia a možné aktivity. 
Vízia mesta 
Využitím kultúrno-historického potenciálu mesta a prírodného potenciálu regiónu zatraktívniť 

mesto a dosiahnuť zvýšenú návštevnosť a udržateľný rozvoj mesta. Podporou priaznivého 

podnikateľského prostredia posilniť prosperitu mesta, zvýšiť zamestnanosť a zastaviť odliv 

mladých ľudí. Zvýšením kvality služieb a zvýšením odolnosti mesta voči klimatickým zmenám 

posilniť zdravie mesta Revúca. 

Strategický cieľ 
Posilniť prosperitu a zdravie mesta a zvýšiť jeho atraktivitu pre obyvateľov, návštevníkov 
a podnikateľov.  
Prioritné oblasti rozvoja: 
1. Prosperujúce mesto 

mailto:primator@revuca.sk
mailto:bibiana.jankosikova@revuca.sk
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➢ Cieľ: Vytvárať priaznivé prostredie pre podnikanie a udržateľný ekonomický rozvoj 
2. Atraktívne mesto 

➢ Cieľ: Zvyšovaním kvality poskytovaných služieb, zvyšovaním ponuky a kvality kultúrnych 
aktivít, rozvíjaním destinačného manažmentu turizmu zvýšiť atraktivitu pre obyvateľov 
a návštevníkov mesta 

3. Zdravé mesto 

➢ Cieľ: Vytvoriť podmienky pre kvalitné sociálne a zdravotné služby a zabezpečiť ochranu 
životného prostredia 

4. Obsah (osnova):  

PHSR pozostáva z hlavného dokumentu a jeho príloh a je spracovaný so zohľadnením Metodiky 

tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, 

programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart rozvoja na 

vypracovanie PHSR obce/obcí/VÚC odporúčanej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie SR. 

Strategický dokument obsahuje: 
Úvodná časť – obsah dokumentu, popis kontextu vzniku a chronológiu prípravy PHSR 

A. Analytická časť – komplexné hodnotenie a analýza východiskovej situácie mesta – 

vnútorného a vonkajšieho prostredia, zhodnotenie súčasného stavu územia 

1. Základné údaje o meste 

2. Obyvateľstvo 

3. Ekonomický rozvoj 

4. Cestovný ruch 

5. Domový a bytový fond 

6. Sociálne služby 

7. Zdravotníctvo 

8. Školstvo 

9. Kultúra a šport 

10. Životné prostredie 

11. Dopravná a technická infraštruktúra 

12. Prieskum verejnosti 

13. Zhrnutie 

14. SWOT analýza 

B. Strategická časť – vízia mesta, strategický cieľ, prioritné oblasti rozvoja mesta, čiastkové ciele 
v jednotlivých oblastiach rozvoja, súlad so strategickými dokumentami vyššej úrovne 

C. Programová časť – opatrenia a aktivity priradené k jednotlivým cieľom a prioritným 

oblastiam rozvoja, súbor merateľných ukazovateľov 

D. Realizačná a finančná časť – inštitucionálne a organizačné zabezpečenie, vecný a časový 

harmonogram realizácie PHSR, finančné zabezpečenie jednotlivých aktivít, systém 

monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR, komunikačný plán, akčný plán na obdobie 

3 rokov s vecným a časovým harmonogramom realizácie jednotlivých opatrení a aktivít 

E. Prílohy – zoznam členov riadiaceho tímu, pracovných skupín a partnerov zapojených do 

spracovania PHSR, vyhodnotenie dotazníkového prieskumu, analýza kultúrneho dedičstva 

regiónu  

5.  Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického 

dokumentu:  



4  

Variantné riešenia nie sú spracované. PHSR mesta Revúca je vzhľadom na charakter tohto 

dokumentu spracovaný v jednom variantne. Dokument je spracovaný na princípe partnerskej 

spolupráce a je výsledkom vzájomnej dohody so sociálno-ekonomickými partnermi a 

zástupcami verejno-súkromného sektora v meste. 

6.  Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania: 

Spracovanie PHSR mesta Revúca na roky 2023 – 2027 s výhľadom do roku 2030 sa uskutočnilo v 
období máj 2021 – december 2022 

a. Prípravná  etapa  a schválenie  návrhu  postupu pri príprave a tvorbe  Programu  

hospodárskeho  a sociálneho rozvoja mesta Revúca: máj 2021 

b. Analýza vonkajšieho a vnútorného prostredia: jún 2021 – február 2022 

c. Prieskum medzi občanmi mesta: august – október 2021 

d. Prieskum podnikateľského prostredia: august – október 2021 

e. Analýza kultúrneho dedičstva regiónu: jún 2021 – máj 2022 

f. Strategické plánovanie, stretnutia 4 odborných pracovných skupín (Vzdelávanie, mládež 

a šport; Kultúra a cestovný ruch; Sociálna a zdravotná oblasť; Životné prostredie): marec 

– máj 2022 

g. Realizačná a finančná časť: august - október 2022 

h. Pripomienkovanie dokumentu komisiami MsZ a odbornými pracovnými skupinami: 

august – september 2022 

i. Zapracovanie pripomienok do dokumentu, spracovanie finálnej verzie PHSR: september 

2022 

j. Predloženie návrhu PHSR na rokovanie a schválenie v MsZ v Revúca: december 2022 
 

Harmonogram realizácie PHSR 

 2021 2022 

Termín I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.  IX. X XI. XII. 

Prípravná 
etapa 

                        

Úvod                         

Analytická 
časť 

                        

Analýza 
kultúrneho 
dedičstva 

                        

Strategická 
časť 

                        

Programová 
časť 

                        

Realizačná 
a finančná 
časť 

                        

Záver                         

Predloženie 
PHSR do MsZ 

                        

 

7.  Vzťah k iným strategickým dokumentom: 

PHSR mesta Revúca je tvorený v súlade s národnými, regionálnymi a miestnymi rozvojovými 

dokumentami: 

a. Územný plán mesta Revúca 
b. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Revúca  
c. Stratégia rozvoja cestovného ruchu mesta Revúca na roky 2017 – 2022  
d. Koncepcia rozvoja cestovného ruchu destinácie Gemer na roky 2021 - 2027 
e. Integrovaná územná stratégia BBSK 
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f. Národná stratégia regionálneho a územného rozvoja SR do roku 2030 
g. Vízia a stratégia rozvoja SR do roku 2030 
h. Operačný program Slovensko 2021 – 2027  
i. Plán obnovy 
j. Agenda 2030 
k. Politika súdržnosti 2021+ 

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie: 

Mestské zastupiteľstvo v Revúcej 

9.  Druh schvaľovacieho dokumentu: 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Revúcej 
 

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvov strategického dokumentu na 
životné prostredie vrátane zdravia 

1.  Požiadavky na vstupy: 

Vstupmi strategického dokumentu sú príslušné právne predpisy v oblasti ochrany prírody a 

tvorby krajiny, ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva a zhodnotenie 

všetkých dostupných relevantných údajov o danom území a to z materiálov použitých pri 

vypracovaní strategického dokumentu. Vstupmi dokumentu sú aj verejne dostupné relevantné 

údaje o danom území získané z rôznych strategických dokumentov a analýza vonkajšieho 

a vnútorného prostredia mesta Revúca, analýza kultúrneho dedičstva, popis súčasného stavu, 

aktuálne platné strategické dokumenty, príslušná legislatíva, SWOT analýza. 

2.  Údaje o výstupoch: 

Výstupom je  vytýčená strednodobá  stratégia  mesta  Revúca na roky 2023 – 2027 s výhľadom 

do roku 2030 obsahujúca  víziu  mesta,  určenie  cieľov rozvoja, priorít, opatrení, aktivít, zoznam 

merateľných ukazovateľov, finančné zabezpečenie jednotlivých aktivít, akčný plán na roky 2023 

– 2025, návrh monitoringu a hodnotenia PHSR.  

Prioritné oblasti a opatrenia: 

Prosperujúce mesto 

Ekonomický rozvoj 
a priaznivé 
podnikateľské 
prostredie 

1. Podporovať rozvoj regionálnej a miestnej ekonomiky a prílev investícií do mesta  

2. Zlepšovať podnikateľské prostredie a vytvoriť stimuly na rozvoj podnikania 

v meste 

Sociálne podnikanie 3. Vytváraním podmienok pre založenie sociálnych podnikov prispievať 

k miestnemu rozvoju a zvyšovaniu kvality života ľudí zo znevýhodneného 

prostredia 

Doprava a technická 
infraštruktúra 

4. Zlepšovať stav dopravnej a technickej infraštruktúry 

Digitalizácia 5. Podporovať inteligentné smart riešenia pre rozvoj miestnej komunity 

6. Zvyšovať dostupnosť a kvalitu širokopásmového internetu 

Atraktívne mesto 

Moderná 
samospráva 

1. Zlepšiť kvalitu spravovania mesta 

2. Revitalizovať verejné priestory s cieľom ich modernizácie 

Vzdelávanie, mládež 
a šport 

3. zvyšovaním úrovne vzdelávacieho procesu, podporou rozvoja ľudských zdrojov 

v oblasti školstva a modernizáciou školskej infraštruktúry (vrátane digitálnej) 

zvyšovať kvalitu a atraktivitu vzdelávania na základných a stredných školách 

4. Zvýšiť zapojenie mladých ľudí do rozvoja mesta 
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5. Rozvíjať, skvalitniť a rozšíriť športovú infraštruktúru s cieľom zvýšiť ponuku 

možností trávenia voľného času v meste 

Kultúra a cestovný 
ruch 

6. Prostredníctvom ponuky rozmanitých kultúrnych podujatí a revitalizáciou 

objektov kultúrnej infraštruktúry podporiť rozvoj kultúry a zachovanie kultúrneho 

dedičstva a ľudových tradícií 

7. Optimálnym využitím prírodného, kultúrno-historického a ľudského potenciálu 

podporiť rozvoj cestovného ruchu 

8. Zvýšiť kvalitu ponuky služieb v oblasti cestovného ruchu 

9. Podporiť rozvoj spolupráce na miestnej, regionálnej aj medzinárodnej úrovni 

Bezpečnosť v meste 10. Zvyšovať bezpečnosť v meste, ako aj v jeho problémových lokalitách 

Zdravé mesto 

Sociálny rozvoj 1. Zvýšiť kvalitu, dostupnosť a flexibilitu sociálnych služieb 

2. Podporiť sociálnu inklúziu najzraniteľnejších skupín obyvateľstva 

Zdravie 3. Zvýšiť kvalitu zdravotníckych služieb a zabezpečiť modernú a dostupnú 

zdravotnú starostlivosť 

Bývanie 4. Zvýšiť ponuku bývania pre obyvateľov mesta a zatraktívniť okolité prostredie 

Životné prostredie 5. Skvalitniť životné prostredie a posilniť odolnosť mesta voči klimatickým zmenám 

6. Skvalitňovať verejné priestory, vrátane využitia smart technológií 

7. Podporovať a zavádzať systémy využívajúce alternatívne/obnoviteľné zdroje  

 

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie: 

Strategický dokument PHSR má všeobecný charakter bez konkrétneho spôsobu realizácie 

aktivít, preto nie je reálne špecifikovať riziká súvisiace s jeho realizáciou. Konkrétne vplyvy na 

životné prostredie budú závisieť od charakteru jednotlivých aktivít, od miesta ich realizácie a od 

spôsobu ich vykonania. Očakávajú sa priame a nepriame pozitívne vplyvy na životné prostredie. 

Jednotlivé investičné projektové zámery budú podliehať posudzovaniu vplyvov na životné 

prostredie v zmysle platnej legislatívy.  

4.  Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva: 

Implementáciou stratégie PHSR sa predpokladá pozitívny vplyv na zlepšovanie zdravotného 

stavu obyvateľstva nakoľko dokument obsahuje ciele, opatrenia a aktivity smerujúce k zlepšeniu 

kvality života obyvateľov mesta Revúca. 

5.  Vplyvy na chránené územia vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie: 

6. Približne 5km severozápadne od Revúcej sa nachádza Národný park Muránska planina. 

Z maloplošných chránených území sa na území mesta nachádza prírodná rezervácia Hodošov les, 

chránený areál Lúka pod cintorínom a chránený areál Lúky pod Úkorovou. Do územia mesta 

čiastočne zasahuje aj Chránené vtáčie územie Muránska planina – Stolica. Z území európskeho 

významu sa tu nachádza ÚEV Stolica a ÚEV rieka Muráň s prítokmi. V bezprostrednom okolí 

mesta sa tiež nachádza niekoľko regionálne významných mokradí.  

Navrhované aktivity smerujúce k naplneniu cieľov PHSR budú realizované v zmysle platnej 

legislatívy SR v oblasti ochrany prírody a krajiny, čím budú rešpektovať jednotlivé stupne 

ochrany v riešenom a dotknutom území. Dokument má všeobecný charakter bez konkrétneho 

spôsobu realizácie aktivít, preto nie je reálne špecifikovať riziká súvisiace s jeho realizáciou na 

chránené územia. Priame vplyvy na chránené územia sa nepredpokladajú.   

7. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu: 

Implementáciou stratégie PHSR a projektových zámerov sa nepredpokladá vznik prípadných 

rizík. Stratégia PHSR bola spracovaná v jednotlivých pracovných odborných skupinách a bola 

nastavená tak, aby prípadné rizika boli čo najviac eliminované. 
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8.  Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice: 

Strategickým dokumentom PHSR sa nepredpokladajú vplyvy na životné prostredie presahujúce 

štátne hranice. 
 

IV. Dotknuté subjekty 
 

1.  Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátene združení: 

Pôsobnosť dokumentu je vymedzená pre územie mesta Revúca. Zainteresovanou verejnosťou 

sú obyvatelia mesta Revúca, fyzické a právnické osoby so záujmami na území mesta Revúca 

a združenia pôsobiace v meste Revúca.  

2.  Zoznam dotknutých subjektov: 

a. Banskobystrický samosprávny kraj 

b. Okresný úrad Banská Bystrica 
c. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica 
d. Okresný úrad Revúca 
e. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Revúca 
f. Dotknuté obce -  Muránska Zdychava, Chyžné, Muránska Dlhá Lúka, Mokrá Lúka, Sirk, 

Ratkovské Bystré 

3.  Dotknuté susedné štáty: 

Navrhovaný PHSR nemá charakter strategického dokumentu vyžadujúceho cezhraničné 

posudzovanie, žiadny susedný štát nie je z hľadiska schválenia tohto dokumentu dotknutým 

štátom. 

 

V. Doplňujúce údaje 
 

1.  Mapová a iná grafická dokumentácia: 

Súčasťou strategického dokumentu sú prehľadné tabuľky a grafy. 

2.  Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu: 

Východiskom pre spracovanie PHSR mesta Revúca na roky 2023 – 2028 s výhľadom do roku 

2030 boli nasledovné podklady: 

a. Územný plán mesta Revúca 
b. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Revúca 
c. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Revúca na roky 2015 – 2022 
d. Stratégia rozvoja cestovného ruchu mesta Revúca na roky 2017 – 2022  
e. Koncepcia rozvoja cestovného ruchu destinácie Gemer na roky 2021 – 2027 
f. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja rozvoja Banskobystrického samosprávneho 

kraja na roky 2022-2030 
g. Integrovaná územná stratégia BBSK 
h. Stratégia adaptácie SR na zmenu klímy 
i. Národná stratégia regionálneho a územného rozvoja SR do roku 2030 
j. Vízia a stratégia SR do roku 2030 
k. Štatistické údaje ŠÚ SR a ÚPSVaR SR 
l. Štatistické údaje UPSVaR Revúca 
m. Národné centrum zdravotníckych informácií 
n. INEKO – Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy 
o. Centrum vedecko – technických informácií SR 
p. Atlas rómskych komunít 2019 
q. Metodika tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart 
rozvoja 
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VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia 
 

Revúca, 7. októbra 2022 
 

VII. Potvrdenie správnosti údajov 
 

1. Meno spracovateľa oznámenia: 

Ing. Bibiana Jankóšiková 

vedúca Oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ Revúca 

Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca 

2.  Potvrdenie správnosti údajov oznámenia: 

Ing. Július Buchta, MBA 

primátor mesta Revúca  

Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca 

 
 
 
 
 
 

 
Ing. Július Buchta, MBA 
primátor mesta Revúca 


