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Vďaka nádhernej prírode
a množstva pamiatok má
cestovný ruch v regióne
mimoriadny potenciál rastu.

Budovanie priemyselných
parkov a príprava investícií
na čerpanie eurofondov posilní
miestnu ekonomiku.

Dobre pripravený študent
má šancu rýchlo a slušne sa
zamestnať. Preto treba rozvíjať
naše stredné školy.

Podpora podnikavosti,
dobrých nápadov a aktivity
mladých je cestou k tomu,
aby nám neušli do sveta.
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Čo sa v rámci Akčného plánu okresu podarilo

A

kčný plán okresu Rimavská Sobota
je dokument prijatý vládou Slovenskej republiky v roku 2016, ktorý má za
cieľ pomôcť okresu v rozvoji zamestnanosti. Dáva pritom priestor a samozrejme možnosť financovania pre také projekty z okresu, ktoré prispejú k tvorbe
pracovných miest a ku kvalitnejšiemu
životu v našich obciach a mestách.
Pre obdobie 2016-2020 je vládou SR
pre projekty okresu Rimavská Sobota
vyčlenených približne 6,35 milióna eur.
Žiadať ich môžu obce aj mestá, ob
čianske združenia, školy, či podnikatelia.
Do konca roka 2018 bolo v okrese schválených 19 projektov a začiatkom roka
2019 by sa tento zoznam mal rozšíriť
o ďalších 13. Projekty sú rôzne, o niektorých sa dočítate na ďalších stranách.
Ale aspoň v skratke Vám predstavíme
hlavné črty projektov.

Výstavba nových tried pre základnú školu v obci Radnovce.
Foto: Obec Radnovce

Projekty zamerané na prípravu pre príchod investorov
a výstavby financovanej z eurofondov

I

de o projekty, cieľom ktorých je v konečnom dôsledku priniesť ďalšie peniaze do okresu. Mesto Hnúšťa financovalo z Akčného plánu rozvoj svojho priemyselného parku. Chce tak zlepšiť služby, ktoré poskytne záujemcom o investovanie v našom
regióne a prilákať tak nové firmy, ktoré dajú prácu ľuďom z regiónu.
Viacero obcí požiadalo o preplatenie projektovej dokumentácie k takým stavbám, ktoré po ich postavení vytvoria pracovné
miesta (napr. prestavba nevyužívaného objektu v Štrkovci na denný stacionár, rozšírenie škôlky v Gemerských Dechtároch).
Vďaka pripravenej projektovej dokumentácii môžu potom obce žiadať peniaze na stavebné práce z eurofondov. Bez takejto
prípravy by to nebolo možné.

Projekty zamerané na podnikanie
mladých a predaj regionálnych
produktov

P

omôcť šikovným mladým ľuďom začať podnikať môže spomaliť ich odchod z nášho regiónu. Aj preto vznikne
začiatkom roka 2019 v Rimavskej Sobo
te priestor venovaný mladým začína
júcim podnikateľom, vrátane coworkin

Foto: Petra Rapčanová
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gu (zdieľaná kancelária, zdieľaný pracovný
priestor) slúžiaceho pre tých, ktorí do
teraz podnikali zo svojho domu či bytu.
Ak svoje peniaze míňame na produkty
z cudziny, posielame ich preč z regiónu.
Ak však nakupujeme miestne produkty,
ostávajú tu. V roku 2019 Vás preto čaká
aj nástup spoločnosti, ktorá bude distribuovať potraviny vyrobené v našom
regióne priamo k Vašim dverám.
Program Akčného plánu beží do kon
ca roka 2020. Preto ak máte dobrý
nápad, ako zvýšiť zamestnanosť v na
šom okrese, prihláste sa.

Projekty
zamerané
na skvalitnenie
školstva
v regióne

K

valitné vzdelanie dáva vyššiu šancu
na slušné zamestnanie. Z Akčného
plánu sa preto financuje aj rozšírenie
kapacít v základných školách, ktoré už
nemajú miesta pre nových žiakov. Deje
sa tak v Radnovciach aj v Jesenskom.
Podporené boli aj projekty na zlepšenie
vzdelávania stolárov a zváračov v Hnúšti, na vzdelávanie agromechatronikov
v Rimavskej Sobote, alebo na kvalitnejšiu výučbu prírodopisných predmetov
v rimavskosobotskom gymnáziu.
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OOCR GEMER naštartuje rozvoj cestovného ruchu

V

máji roku 2018 bola po snahe troch
centier podpory regionálneho rozvoja (Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava) založená Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) GEMER. Účelom
OOCR je riadiť rozvoj turizmu v destinácii Gemer a pri plnom zachovaní kul
túrneho a prírodného dedičstva rozvíjať
a propagovať tento región.
Ide o organizáciu destinačného manažmentu, ktorej cieľom by mal byť rozvoj turizmu v danom regióne prostredníctvom tvorby produktov, marketingu,
organizovania podujatí, budovania infraštruktúry a podobne.
Vytvorením OOCR sa napĺňa požiadavka efektívneho manažmentu cestovného ruchu na regionálnej úrovni
prirodzeného regiónu Gemer. Bude
tiež predstavovať platformu pre diskusiu o spoločných problémoch v oblasti
cestovného ruchu a ich riešeniach, pre
spoločné projekty, nápady a návrhy týkajúce sa rozvoja turizmu a platformu
na vytvorenie spolupráce kľúčových aktérov verejného a súkromného sektora.
Zakladajúcimi členmi OOCR GEMER sú
mestá Rožňava, Revúca, Hnúšťa, Tornaľa, Jelšava, obce Jesenské, Muráň
a podnikateľské subjekty pôsobiace
v cestovnom ruchu v regióne. Organizácia sídli v Revúcej, no pracoviská budú
aj v Rožňave, Rimavskej Sobote a v Tornali.
Vzniku OOCR predchádzalo vypracovanie koncepcií rozvoja cestovného
ruchu za jednotlivé okresy. V spolupráci s jednotlivými miestnymi akčnými
skupinami v okrese prebiehal zber informácií o peších turistických trasách,
cyklotrasách, náučných chodníkoch,
chránených prírodných územiach, pamiatkovo chránených objektoch a iných
kultúrnych a prírodných turistických
bodoch záujmu v okrese Rimavská Sobota. Spracovaný bol aj prehľad zariadení poskytujúcich informačné, ubytovacie a stravovacie služby, zoznam
podujatí, ktoré majú potenciál pritiahnuť do okresu návštevníkov, osobností
slovenského a maďarského pôvodu so
vzťahom k okresu, lokálnych produktov,
remeselníkov, folklórnych skupín a iné.
Ide teda o komplexný prehľad zložiek
kultúrno-historického a prírodného po-

Rozhľadňa Slopovo (Foto: Martin Babarík)

tenciálu okresu, ktorý je možné ďalej, na
základe priorít, využiť pri rozvoji turistickej destinácie Gemer a budovaní jej
produktového portfólia pre výletného
a pobytového návštevníka.
Z analýzy vyplynulo, že okres má jedinečný, ale nedostatočne využitý potenciál pre rozvoj cestovného ruchu,
ktorý ak by bol dostatočne využitý, tak
sa destinácia stane destináciou národného významu s výrazným podielom
domácich návštevníkov na jej celkovej
návštevnosti.

Vďaka nádhernej prírode
a pestrej palete kultúrnohistorických pamiatok má
cestovný ruch v tomto regióne
mimoriadny potenciál rastu.
V návrhovej časti bolo následne identifikovaných sedem strategických oblastí,
v ktorých sú navrhované ciele, opatrenia a aktivity pre rozvoj cestovného
ruchu okresu ako súčasti destinácie Gemer. V prvej oblasti „Inštitucionálna
podpora, partnerstvá, spolupráca“
autori koncepcie navrhujú založiť práve
OOCR Gemer a vytvoriť tak dlhodobé
strategické partnerstvá s takými aktérmi ako je Štátna ochrana prírody a jej
organizačné zložky: Správa slovenských
jaskýň (SSJ), Národný park Muránska
planina, CHKO Cerová vrchovina, ECAV,
Pamiatkový úrad SR a iné. V druhej oblasti „Infraštruktúra“ je navrhované
investovať do zanedbaných a nových

turistických bodov záujmu v súkromnom alebo verejnom vlastníctve, v tretej
oblasti „Marketing destinácie“ vytvoriť marketingový koncept destinácie Gemer a jeho čiastkových subdestinácií na
úrovni okresov, štvrtá oblasť “Vzdelá
vanie“ navrhuje budovať kapacity, zvy
šovať informovanosť, vzdelávať a ško
liť na všetkých úrovniach. Piata oblasť
„Dostupnosť a prístupnosť“ navrhuje,
ako zlepšiť dostupnosť turistických bodov záujmu a ako zmeniť režim hlavne
kultúrnych pamiatok a turisticko-informačných centier, aby boli návštevníkom
prístupné v čase, kedy im to vyhovuje.
Šiesta oblasť „Programy pre návštev
níkov“ navrhuje, ako vytvoriť vhodné
(zážitkové) programy pre jednotlivé
segmenty návštevníkov a siedma oblasť „Lokálne produkty a tradičné
remeslá“ obsahuje návrhy na zvýšenie
ponuky lokálnych produktov, na zachovanie a prezentovanie tradičných remesiel v regióne Gemer.
V najbližšom období sa chce organizácia
zamerať na rozšírenie členskej základne
o ďalšie obce a ostatné subjekty pôsobiace v regióne v cestovnom ruchu. Už
čoskoro by mala poskytovať informačnú bázu o všetkých zaujímavostiach,
trasách a podujatiach, ktoré Gemer ponúka. Vďaka nádhernej prírode a pestrej
palete kultúrno-historických pamiatok
má cestovný ruch v tomto regióne mimoriadny potenciál rastu. Záujmom
organizácie je zapojiť všetky relevantné
subjekty do budovania odvetvia, ktoré
môže výrazne pomôcť rozvoju v nateraz
zaostávajúcich gemerských okresoch
Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota.
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Kľúčové investície majú naštartovať lokálnu ekonomiku
a podporiť vytvorenie nových pracovných miest
2019 poskytnutý na vypracovanie projektovej dokumentácie. Financovanie
následnej výstavby jednotlivých úsekov cyklotrasy je plánované zo zdrojov Miestnej akčnej skupiny Malohont
v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Nová prístupová cesta v priemyselnom parku Hnúšťa
Foto: MsÚ Hnúšťa

P

rioritný program AP „Podpora regionálnej a lokálnej ekonomiky“ je
zameraný na zlepšenie podmienok na
trhu práce. Jeho cieľom je naštartovanie
a rozvoj ekonomických aktivít podnikateľského a verejného sektora udržateľne
a efektívne zhodnocujúcich lokálne zdroje a umožňujúcich čo najširšie využitie
disponibilnej pracovnej sily, a tým vytvorenie regionálneho pólu rastu, v koordinácii s ostatnými zaostávajúcimi okresmi
južného Slovenska. Pre naplnenie cieľa sa realizujú rôzne projekty v našom
okrese z regionálneho príspevku, od vypracovania projektových dokumentácií
strategických investícií až po budovanie
infraštruktúry priemyselných parkov.
Priemyselný park v Hnúšti je strategicky významným centrom na prilákanie investorov do regiónu a zníženia
nezamestnanosti okresu. Zóna má regionálny dosah, dochádzajú tam nielen
obyvatelia Hnúšte ale aj priľahlých obcí.
V priemyselnom parku je zabezpečená zamestnanosť celkovo pre 1 000
pracovníkov. Projekty predložené na
posk ytnutie regionálneho príspevku
v celkovej výške 700 000 eur prispejú
k modernizácii a skvalitneniu podnika
teľského prostredia, ktoré sa vytvára
v Priemyselnom parku mesta Hnúšťa.
V rámci týchto projektov budujú nové
prístupové cesty a parkoviská, rekonštruujú kanalizáciu a požiarne vodovody, rozšíria elektrické prípojky, vybudujú lapač ropných látok a vymieňajú okná
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na výrobnej hale. Mesto Hnúšťa tak
chce zabezpečiť, aby bolo podnikanie
v meste pre možných investorov atraktívnou príležitosťou, a tým pomohlo
vytvoriť nové a udržať už existujúce pracovné miesta. V súvislosti s projektmi
a ďalšími aktivitami mesta (odkúpenie
ďalších pozemkov pre priemyselný park
z vlastných zdrojov) je plánované vytvorenie 122 nových pracovných miest
budúcimi investormi.
Jednou z kľúčových oblastí vytvorenia
nových pracovných miest je posilnenie
cestovného ruchu aj prostredníctvom
podpory lokalít nadregionálneho významu. Práve preto požiadala obec Tep
lý Vrch o podporu na spracovanie energetického auditu a na to nadväzujúcej
projektovej dokumentácie na rekonštrukciu rekreačného zariadenia Drieňok, vrátane objektu wellness, a zároveň
s dôrazom na využitie obnoviteľných
zdrojov energie pri jeho prevádzke.
Pre zvýšenie návštevnosti turistických
lokalít je kľúčová dostupnosť, aj vzhľadom na narastajúci trend cestovania na
dvoch kolesách. Mikroregión Rimava
a Rimavica chce preto vybudovať cyklotrasu v dĺžke 11 km, ktorá bude viesť
obcami Čerenčany, Veľké Teriakovce,
Nižný Skálnik, Vyšný Skálnik a Hrachovo. Okrem dopravy do a zo zamestnania
alebo k verejným službám bude slúžiť
aj na rekreačné účely. Regionálny prís
pevok vo výške 35 000 eur bude v roku

V obci Štrkovec plánujú zriadiť zariadenie pre seniorov s rehabilitačným
strediskom s kapacitou 40 prijímateľov.
Zariadenie bude poskytovať každoden
nú aktivitu pre seniorov, zdravotnú
a sociálnu rehabilitáciu, lekársku službu,
záujmovú činnosť, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie - pre väčšinu
klientov pôjde o denné aktivity, bude
však zabezpečená aj možnosť ubytovania. Obec získala podporu vo výške
20 000 eur na vypracovanie projektovej
dokumentácie, ktorá bude slúžiť ako
podklad na získanie ďalších zdrojov
z Regionálneho integrovaného operačného programu. V prípade úspešného
projektu bude v malej obci na juhu okresu vytvorených 30 pracovných miest.
Obec Radnovce pomocou regionálneho príspevku investuje do rozvoja
infraštruktúry a zlepšenia atraktivity
územia. V obci plánujú vybudovať verejný vodovod, tlakovú splaškovú kanalizáciu a koreňovú čističku odpadových
vôd. Z príspevku vo výške 48 000 eur
bola zrealizovaná projektová dokumen
tácia a územné a stavebné povolenie.
V rámci opatrenia na podporu lokálnej
ekonomiky sa ďalšie projekty realizujú
v obciach Bátka, Rakytník, Zacharovce
a Gemerské Dechtáre.

Foto: Pixabay
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Sociálne podnikanie – inovatívny spôsob riešenia
verejných a komunitných záujmov

S

ociálne podnikanie je inovatívna forma riešenia sociálnych a spoločenských problémov rozšírená a akceptovaná všetkými krajinami Európy. Napriek
tomu neexistuje jednotná definícia sociálneho podnikania. Vo všeobecnosti
sa sociálne podnikanie vyznačuje nasledovnými charakteristikami:
• motívom obchodnej činnostije so
ciálny alebo spoločenský cieľ vše
obecného záujmu, pričom sa často
prejavuje vysokou úrovňou sociálnej inovácie,
• zisky sa opätovne investujú hlavne
do realizácie predmetu činnosti,
• spôsob organizácie alebo systém
vlastníctva podniku odzrkadľuje
poslanie a opiera sa o demokratické alebo participatívne zásady, alebo sa zameriava na sociálnu spravodlivosť (EK, 2011).
V marci tohto roku schválila Národná
rada Slovenskej republiky zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, v zmysle ktorého sa sociálne
podniky nevytvárajú primárne pre dosahovanie zisku, ale pre naplnenie konkrétneho verejného alebo komunitného záujmu. Základnou podmienkou je,
aby takýto podnik investoval viac ako
polovicu svojho zisku do napĺňania vopred definovaného cieľa.

V obci Rejdová vznikol podnik
zameraný na šitie krojov a jeho
súčastí pre celý región.
Zákon definuje tri typy sociálnych podnikov - integračný podnik, podnik sociálneho bývania, iný registrovaný sociálny
podnik. Význam integračného podniku
spočíva v zamestnávaní znevýhodnených alebo zraniteľných osôb. Sociálny
podnik bývania slúžina výstavbu alebo
prestavbu bytov, prípadne nájom bytov
osobám s podpriemerným príjmom.
Zákon umožňuje aj vznik iných registrovaných sociálnych podnikov, ktorých
cieľom je dosahovať pozitívny sociálny
vplyv poskytovaním iných spoločensky
prospešných služieb.
V zmysle zákona môže získať registrovaný sociálny podnik priamu podporu for-

Obec Rejdová žije folklórom
Foto: Martin Babarík

mou dotácií a pôžičiek, ale aj nepriamu
podporu formou zníženej sadzby DPH,
oslobodenia od platenia dane z tej časti
zisku, ktorú investujú opäť na naplnenie
sociálneho cieľa, zvýhodnenie vo verejnom obstarávaní, a iné.
Investíciu na naštartovanie sociálneho
podniku je možné získať aj formou regionálneho príspevku vo výške max.
40 000 eur na 1 vytvorené pracovné
miesto pre uchádzača o zamestnanie
s podmienkou udržateľnosti pracovného miesta min. 3 roky. Túto formu
podpory sa už rozhodli využiť subjekty v okresoch Revúca a Rožňava, kde
vzniklo niekoľko subjektov sociálnej
ekonomiky.
V obci Rejdová vznikol podnik zameraný na šitie krojov a jeho súčastí pre
celý región. Miestne krajčírky budú
zabezpečovať napríklad aj opravy krojov či výrobu darčekových predmetov
s folklórnou tematikou. Zriadením
obecného podniku chce obec nielen

uchovávať kultúrne hodnoty predkov,
ale aj podporiť záujem o pomaly zanikajúce ľudové tradície, a najmä znížiť mieru nezamestnanosti v obci.
Celozrnné, bezlepkové, závarkové, prí
lohové – takéto cestoviny z dielne
obecného podniku v obci Gemer sa
už čoskoro môžu ocitnúť na tanieroch
obyvateľov južného Gemera, ale aj napríklad v tamojších školských jedálňach.
Obecný podnik Gemer vytvorí päť pracovných miest a zamestná aj znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.
Mestský sociálny podnik Jelšava, s.r.o.
umožní najmenej 5 uchádzačom o zamestnanie nájsť prácu v pripravovanom
sociálnom podniku v Jelšave v Revúckom okrese, ktorý bude zameraný na
komunálne služby.
Čím sa budeme môcť v budúcom roku
pochváliť za okres Rimavská Sobota? Va
še projektové zámery ochotne odkon
zultujeme v kancelárii CEROGEMA, n.o.
Sociálne podnikanie | 05
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Stredné školy sú dobré vtedy, keď sa po ich absolvovaní
viete zamestnať, či študovať ďalej
nými ponukami ani doma, ani v iných
regiónoch. Aj preto bol v rámci Akčného plánu podporený projekt Strednej
odbornej školy v Hnúšti, ktorý chce dať
budúcim stolárom a zváračom ešte kvalitnejšie vzdelávanie.
V škole práve prebieha rekonštrukcia
dvoch dielní, ktoré budú následne vybavené špičkovými nábytkárskymi strojmi
a zváračskou technikou. Študenti sa tak
už v škole stretnú so strojmi a postupmi,
ktoré sa využívajú aj vo firmách.

Moderné vyučovanie v Gymnáziu

Foto: SOŠTaP

A

ktivity Akčného plánu okresu sa
zameriavajú aj na rozvoj stredného
školstva. Len dobre pripravený študent
má šancu rýchlo a slušne sa zamestnať.
Aj preto boli v okrese podporené tri
projekty stredných škôl, ktoré chcú pripravovať žiakov pre profesie, o ktoré je
vysoký záujem.

Budeme mať agromechatronikov
Stredná odborná škola technická a agro
potravinárska (SOŠTaP) v Rimavskej So
bote začala ako jedna z troch na Slovensku nový experimentálny odbor.
Chcú vyučiť agromechatronikov. Že čo
to je? Dnešné poľnohospodárske stroje sú čoraz zložitejšie. Obsahujú čoraz
viac elektroniky, automatiky, počítačových systémov a podobne. Ak ich chce
niekto servisovať, nestačí byť šikovným
mechanikom. Je potrebné sa vyznať aj
do hydrauliky, výpočtových systémov
a programovania riadiacej jednotky
týchto strojov a mnoho iných moderných vecí. A tí, čo to vedia, sú agromechatronici. Je ich zatiaľ málo a predajcovia poľnohospodárskych strojov ich
vyhľadávajú.
Aby študenti neostali len pri teoretickom vyučovaní, bude škola vybavená
novým moderným traktorom s príslušenstvom, ktorý obsahuje všetky sys06 | Modernizácia školstva

témy, ktoré agromechatronik má vedieť opraviť, nastaviť, naprogramovať.
A k tomu bude zrekonštruovaná aj hala
s vyučovacím priestorom.

Zručných stolárov a zváračov
hľadajú všade
Tradičné „fachy“, ako je stolár alebo
zvárač, sú momentálne výrazne nedostatkové. Šikovní absolventi týchto odborov nebudú mať problém s pracov-

Foto: Cerogema n.o.

V budúcom roku sa v rimavskosobotskom Gymnáziu Ivana Kraska rozbehne projekt zameraný na modernizáciu
vzdelávania prírodopisných predmetov.
Bádateľskou metódou sa žiaci nielen
naučia učivo prírodopisných predmetov, ale si aj uvedomia ich užitočnosť
a najmä pochopia ich aplikáciu aj v každodennom praktickom živote.
Žiaci tak budú lepšie pripravení na
pracovný trh budúcnosti, ktorý sa veľmi rýchlo mení. Vyžaduje si preto fle
xibilných, kreatívnych a adaptabilných
ľudí s kritickým zmýšľaním a schopnosťou pracovať v tíme. Tomuto cieľu napomôže aj tento projekt, ktorý
bude financovaný zo zdrojov Akčného
plánu.

Akčný plán okresu Rimavská Sobota

Centrum rozvoja podnikania naštartuje mladých
podnikateľov z regiónu

V

rámci opatrenia na podporu rozvoja podnikania Akčného plánu
pre okres Rimavská Sobota v roku 2018
odštartoval projekt Centra rozvoja podnikania (CRP) v budove rimavskosobotského Kruháča. Centrum ponúka pre
začínajúcich podnikateľov komplexné
služby a pomôže im uchytiť sa na trhu.
Občianske združenie Naša Sobota sa
dlhodobo zaoberá otázkami regionálneho rozvoja v menej rozvinutých regiónoch a otázkami podnikania, patrilo
aj medzi iniciátorov zákona na podporu
NRO. Združenie považuje rozvoj malého
a stredného podnikania za kľúčový element zlepšenia ekonomickej a sociálnej
situácie regiónu. Zároveň považuje vytvorenie vhodnej podnikateľskej klímy
a zameranie sa na moderné formy podnikania (najmä založené na kreativite,
využití výpočtovej techniky, internetu a
práci na diaľku) za efektívny nástroj na
zastavenie „úniku mozgov“ (vyľudňovanie) z regiónu. Z tohto dôvodu združenie
požiadalo o regionálny príspevok na
projekt CRP.
„Účelom projektu je založenie a rozbeh
Centra rozvoja podnikania v Rimavskej

Činnosť CRP sa delí na tri
hlavné komponenty:
coworking,
podnikateľský inkubátor
a akadémia podnikania.

Vizualizácia CRP

Sobote, ktoré bude slúžiť ako podporná
inštitúcia pre začínajúcich, najmä mladých podnikateľov a inovatívnych projektov; coworkingový priestor pre nových aj
existujúcich mladých podnikateľov a ako
mimoškolská aktivita pre stredné školy
zameraná na zlepšenie podnikateľských
zručností študentov,“ priblížil Daniel
Csúr, manažér centra.
Činnosť CRP sa delí na tri hlavné komponenty: coworking, podnikateľský inkubátor a akadémia podnikania.
Coworking poskytuje atraktívny a dobre vybavený priestor pre prácu jeho
členov. Nasleduje vo svete zabehnutú
filozofiu coworkingového hnutia - kombináciu pracovného prostredia kancelárie s relaxačnou a spoločenskou
atmosférou kaviarne a s platobným
systémom fitnes centra (za priestor sa

platí len za dni, ktoré tam klient aj strávi, resp. si člen kúpi „permanentku“).
„Coworking bude slúžiť ako miesto, kde
mladí podnikatelia dokážu zdieľať svoje nápady a spoločne stavať ekosystém,
ktorý dokáže minimalizovať bariéry pri
začiatkoch podnikania. Akadémia podnikania spolu s coworkingom zabezpečia
široké množstvo benefitov, od spájania
nápadov, odbúravania bariér, znižovania
nákladov pri začínaní podnikania až po
kreatívnu komunitu, ktorá dokáže rozvíjať podnikateľské nápady a dostať ich
na novú úroveň. Tento ekosystém dokáže
mať silný celospoločenský dopad aj na
nepodnikateľov a znevýhodnené skupiny,
ktoré budú postupne integrované mladými podnikateľmi v rámci projektu. Úlohou
akadémie podnikania je premeniť sny
a vízie mladých ľudí, ktorí chcú podnikať,
na realitu. Cieľom je, aby absolventi po
úspešnom ukončení akadémie mali realizovateľný biznis plán, ktorý je priamo implementovateľný,“ spresnil Csúr.
Podnikateľský inkubátor bude pos
kytovať služby pre záujemcov v oblasti podnikateľských zručností, vývoja
a marketingu produktov alebo služieb,
účtovníctva, obchodného práva a aj
špecializovaného poradenstva, čo sa
týka najmä oblasti informačno-komunikačných technológií.

Vizualizácia CRP

Projekt na podporu podnikateľov začal
v novembri 2018, v súčasnosti prebieha
vybavenie priestorov a vytvorenie materiálno-technických podmienok, aby
sa Centrum rozvoja podnikania mohlo
v roku 2019 rozbehnúť na plné obrátky.
Podnikateľský inkubátor | 07
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Koreňové čistiarne odpadových vôd

Foto: Michal Kriška Dunajský

O

kres Rimavská Sobota je typický svojou rozdrobenou sídelnou
štruktúrou a veľkým počtom malých
obcí (zo 107 obcí okresu má až 95 obcí
menej než tisíc obyvateľov a 69 obcí
má menej než 500 obyvateľov). Mnohé z malých obcí nemajú vybudovaný
verejný vodovod ani systém čistenia
komunálnych odpadových vôd, čo je
príčinou mnohých hygienických problémov a výrazne zníženej kvality života
obyvateľov. Výstavba klasických čistiarní odpadových vôd je v malých obciach
nerentabilná. Nie je to však dôvod na to,
aby sa tento problém neriešil.
Akčný plán okresu Rimavská Sobota si
dal za cieľ nájsť riešenie, ktoré je ekologické, vhodné aj pre malé obce a je aj

ekonomicky udržateľné. Ako najvhodnejšie riešenie sa ponúka výstavba
vodárenskej infraštruktúry (vodovod
a kanalizácia) ukončenej koreňovou čistiarňou odpadových vôd (KČOV).
Na Slovensku sú skúsenosti s KČOV pomerne slabé, v našom regióne ani nie
sú používané. Príprava v okrese teda začala od úplných základov. V roku 2017
skupina expertov na túto tému spracovala komplexnú analýzu správneho návrhu a aplikácie extenzívnych systémov
čistenia odpadových vôd. Táto analýza
preukázala, že koreňové ČOV sú vhodným riešením pre malé obce.

výstavbu a prevádzku týchto KČOV. Ide
o obce Radnovce, Rakytník, Cakov, Hostice.
Následne boli cez dve osobitné žiadosti
poskytnuté peniaze obciam Radnovce
a Rakytník na spracovanie prípravnej
a projektovej dokumentácie. Výsledkom má byť kompletné naplánovanie
prvých dvoch KČOV aj so stavebným
povolením.

Táto štúdia vytypovala aj štyri obce
v okrese, kde sú vhodné podmienky na

Čo je koreňová čistiareň?
Koreňové čistiarne odpadových vôd sú prírodnou alternatívou čistenia odpadových vôd domácností. Ide v podstate o plytké jazierko, ktorého dno je izolované
od podložia. Na dne je umiestnené zberné potrubie, ktoré zabezpečuje odtok
vody. Vnútorný priestor nad hydroizoláciou tvorí niekoľko vrstiev filtračného
materiálu (piesok, štrk). Povrch je osadený mokraďovými rastlinami a na povrchu je umiestnené rozdeľovacie potrubie, ktoré zabezpečuje prúdenie vody.
Ich výhodou sú okrem ekologickosti aj výrazne nižšie náklady na prevádzku,
a teda aj nižšie poplatky pre obyvateľov.

Foto: Michal Kriška Dunajský
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