AKTUALIZÁCIA PROGRAMU
HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
MESTA MARTIN PRE ROKY 2008 – 2015

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO, SOCIÁLNEHO
A KULTÚRNEHO ROZVOJA MESTA MARTIN
PRE ROKY 2008 – 2015

ČASŤ B:

ROZVOJOVÁ STRATÉGIA PROGRAMU

1

EKONOMICKÉ A SOCIÁLNE VÝCHODISKÁ PROGRAMU

Rozvojová stratégia mesta Martin obsahuje aktualizované hierarchicky usporiadané
ciele v štruktúre:
- základná dlhodobá stratégia - vízia,
- rozdelenie podľa oblastí,
- definovanie strategického cieľa príslušnej oblasti,
- definovanie špecifických cieľov,
- definovanie priorít,
- definovanie opatrení,
- akčné plány, indikatívne aktivity, ukazovatele.
Obsah časti je nasledovný:
a) základná dlhodobá stratégia – vízia mesta Martin stanovuje základné
smerovanie mesta a okresu Martin. Obsahuje vo všeobecnej, ale záväznej forme
zámery, ťažiská a priority pre dlhodobý rozvoj mesta a regiónu v horizonte 20
rokov,
b) strategické ciele a špecifické ciele - priority v kraji ako rozpracovanie vízie,
základnej dlhodobej stratégie kraja v časovom horizonte do 8 rokov,
c) opatrenia, prostredníctvom ktorých budú naplnené definované ciele (časový
horizont do roku 2015),
d) akčné plány, resp. potenciálne projekty, ktorými sa budú opatrenia postupne
realizovať z dostupných zdrojov s možnosťou ich ročnej aktualizácie, vrátane
merateľných ukazovateľov, cieľovej skupiny, stavu pripravenosti, termínu
a zodpovedného realizátora.
Vízia:
Využívajúc jedinečnú polohu mesta, ležiaceho v krásnom prírodnom prostredí
Turčianskej kotliny, v bezprostrednom kontakte s horstvami Malej a Veľkej Fatry,
nadväzujúc na historické, obchodné, podnikateľské a kultúrne tradície mesta
Memoranda národa slovenského bude Martin mesto kultúry a kvalitného života pre
všetkých.
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Doprava a
infraštruktúra

OPATRENIA
1.1.1
Nadradená
dopravná
infraštruktúra
1. 1. 2 Miestne
komunikácie
1.1.3 Dopravná
dostupnosť
a verejná
hromadná
doprava MHD

STRATEGICKÝ
CIEĽ
Začlenením sa do dôležitých medzinárodných trás,
priebežnou modernizáciou existujúcej infraštruktúry a
budovaním novej v rozvojových územiach, zohľadňujúc
požiadavky ekológie, Martin vytvorí vhodné infraštruktúrne
zázemie na vyvážený ekonomický a sociálny rozvoj mesta.

OBLASŤ

STRATEGICKÁ ČASŤ
ŠPECIFICKÝ CIEĽ
PRIORITY
1.Skvalitnenie a modernizácia
dopravnej infraštruktúry a
dostupnosti
1.1 Zvýšenie dopravnej
dostupnosti
2. Zlepšenie základnej územnej
a technickej pripravenosti a
rozvoj bývania v meste
2.1. Zvýšenie kvality života
vytvorením vhodných
podmienok pre bývanie
3.

OPATRENIA
1.1.1 Nadradená
dopravná infraštruktúra
1. 1. 2 Miestne
komunikácie
1.1.3 Dopravná
dostupnosť a verejná
hromadná doprava MHD
2.1 .1 Spracovanie
nového územného plánu
mesta
2.1.2 Príprava lokalít pre
bývanie v meste
2.1.3 Modernizácia
verejného osvetlenia
2.1.4 Regenerácia sídiel

Zlepšenie environmentálnej
infraštruktúry

3.1. Podpora trvalej udržateľnosti
kvality životného prostredia

AKČNÉ PLÁNY
AKČNÝ PLÁN
2. Názov projektu: Rekonštrukcia
chodníkov
Cieľ projektu
- zabezpečiť bezpečnú dostupnosť
obyvateľov a návštevníkov mesta
v jednotlivých mestských častiach
Aktivity projektu:
- spracovanie harmonogramu podľa
dôležitosti
- priebežné spracovanie projektovej
dokumentácie a potrebných povolení
- verejné obstarávanie
- realizácia výstavba vytipovaných priorít na
uliciach
Cieľová skupina projektu:
- obyvatelia a návštevníci mesta
Merateľné ukazovatele projektu: m2
rekonštruovaných chodníkov z celkovej dĺžky
152 km
Odhadovaný rozpočet projektu: 3- 6 mil
Sk/ 100 – 200 tis. €
Stav pripravenosti projektu: spracovaný
čiastkový harmonogram
3. Názov projektu: Riešenie kritických
miest v doprave
Cieľ projektu:
- zlepšiť bezpečnosť motoristov a chodcov
v meste prostredníctvom vybudovaných
nadúrovňových prechodov pre chodcov
a okružných križovatiek

57

3.1.1 Skvalitnenie
odpadového hospodárstva

ZODPOVEDNÝ
/PARTNER
Zodpovedný:
MsÚ Martin

REALIZÁCIA
2009 -15

Partneri:
dodávatelia

Zodpovedný:
MsÚ Martin
Partneri:
dodávatelia

2009 -15

Aktivity projektu:
- spracovanie harmonogramu podľa
dôležitosti
- priebežné spracovanie projektovej
dokumentácie a potrebných povolení
- verejné obstarávanie
- realizácia výstavba vytipovaných priorít na
uliciach
Cieľová skupina projektu:
- obyvatelia mesta, motoristi a chodci
Merateľné ukazovatele projektu:
- počet nadchodov ,
- počet okružných križovatiek
Odhadovaný rozpočet projektu: : 3- 6 mil
Sk/ 100 – 200 tis. €
Stav pripravenosti projektu: spracovaný
čiastkový harmonogram
1. Názov projektu: Rekonštrukcie
miestnych ciest
Cieľ projektu:
-cieľavedome zabezpečiť kvalitu mestských
ciest v správe mesta Martin, a tým
zabezpečiť bezpečnú dopravu v meste
Aktivity projektu:
- spracovanie harmonogramu podľa
dôležitosti
- priebežné spracovanie projektovej
dokumentácie a potrebných povolení
- verejné obstarávanie
- realizácia výstavba vytipovaných priorít na
uliciach
Cieľová skupina projektu:
obyvatelia mesta a dotknutých ulíc
motorizovaní návštevníci mesta
Merateľné ukazovatele projektu: m2
zrekonštruovaných ciest
Odhadovaný rozpočet projektu:: ročne 15
- 21 mil Sk/ 500 – 700 tis.€ na základnú
funkčnosť pri 143 km ciest
alebo pri systematickej obnove cca 50 mil Sk/
1,7 mil € ročne
Stav pripravenosti projektu: spracovaný
harmonogram a pripravovaná projektová
dokumentácia
4. Názov projektu: Cyklotrasy v meste
pozdĺž rieky Turiec
Cieľ projektu:
-zabezpečiť ďalšie značenie cyklotrás a
vybudovať samostatné komunikácie pre
nemotorovú dopravu v meste, a tým zlepšiť
bezpečnosť
Aktivity projektu:
- spracovanie projektovej dokumentácie
a potrebných povolení
- verejné obstarávanie
- realizácia, výstavba trás
Cieľová skupina projektu:
- obyvatelia mesta, návštevníci
Merateľné ukazovatele projektu: dĺžka
značených cyklotrás
v m, dĺžka
vybudovaných samostatných komunikácii
Odhadovaný rozpočet projektu: 60 mil
Sk/ 2 mil. €
Stav pripravenosti projektu: spracované
štúdie
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Zodpovedný:
MsÚ Martin

2009 -15

Partneri:
dodávatelia

Zodpovedný:
MsÚ Martin
Partneri:
dodávatelia

2009 - 11

2.1.1
Spracovanie
nového
územného
plánu mesta
2.1.2 Príprava
lokalít
pre
bývanie
v meste
2.1.3
Modernizácia
verejného
osvetlenia
2.1.4
Regenerácia
sídiel

5. Názov projektu: optimalizácia a
harmonizácia cestovných poriadkov MHD
Ciele projektu:
zabezpečiť overiteľnú a efektívnu
podporu pre prevádzkovateľa MHD
v meste
prispôsobiť cestovné poriadky
objektívnym potrebám
Aktivity projektu:
- vyhodnotenie realizovaných štúdii
- prijatie opatrení pre definovanie výkonov
v mestskej doprave a ich financovania
- spracovanie nových cestovných poriadkov
Cieľová skupina projektu:
- obyvatelia mesta, návštevníci
Merateľné ukazovatele projektu:
definovanie výkonov v MHD,
výška financovania
Odhadovaný rozpočet projektu:: 300 000
Sk , 10 000 €
Stav pripravenosti: spracovaná štúdia
6. Názov projektu: Príprava nového
územného plánu
Cieľ projektu:
- aktualizovať územný plán v zmysle nových
požiadaviek
Aktivity projektu:
- prípravné práce - Prieskumy, rozbory
- prerokovanie vstupov
- príprava zadania ÚP
- prerokovanie a schválenie zadania
- spracovanie ÚP
- verejné prerokovanie a schválenie ÚP
Cieľová skupina projektu:
- subjekty v meste, obyvatelia mesta
Merateľné ukazovatele projektu:
spracované prieskumy a rozbory
Odhadovaný rozpočet projektu: 5 – 7 mil
Sk/165 – 235 tis.€
Stav pripravenosti projektu: spracované
štúdie
7. Názov projektu: Územno plánovacia
dokumentácia pre lokality bývania
Cieľ:
- pripraviť potrebné dokumenty pre
vytipované lokality v meste na bývanie
Aktivity:
- spracovanie priorít na sledované obdobie
- priebežné spracovanie projektovej
dokumentácie a potrebných povolení
- verejné obstarávanie
Cieľová skupina: obyvatelia mesta,
návštevníci
Merateľné ukazovatele: počet lokalít
Odhadovaný rozpočet: 5 – 7 mil Sk/165 –
235 tis.€
Stav pripravenosti: ÚP a jeho doplnky
8. Názov projektu: Výstavba
a rekonštrukcia verejného osvetlenia vo
vytipovaných lokalitách
Cieľ projektu:
- zvýšiť občiansku vybavenosť
Aktivity projektu:
- celková modernizácia po mestských
častiach
- spracovanie projektovej dokumentácie
a potrebných povolení
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Zodpovedný:
MsÚ Martin

2009

Partneri:
dodávatelia

Zodpovedný:
ÚHA mesta
Martin

2009 – 12

Partneri:
dodávatelia

Zodpovedný:
ÚHA mesta
Martin

2009 – 12

Partneri:
dodávatelia

Zodpovedný:
MsÚ Martin
Partneri:
dodávatelia

2009 -15

- verejné obstarávanie
- celková rekonštrukcia vrátane podzemných
a nadzemných vedení
Cieľová skupina projektu: obyvatelia
mesta,
Merateľné ukazovatele projektu:
dĺžka rekonštruovaných rozvodov
Odhadovaný rozpočet projektu: 1 mil. Sk/
33 tis.€
Stav pripravenosti projektu: existujúci
projektový zámer
9. Názov projektu: Výstavba mestských
nájomných bytov
Ciele projektu:
zabezpečiť dostatok nájomných
bytov hlavne pre začínajúce rodiny
a sociáne slabšie skupiny
zvýšiť kvalitu občianskej
vybavenosti
Aktivity projektu:
- výber lokalít
- príprava projektovej dokumentácie,
- stavebné povolenie
- spracovanie žiadosti na získanie dotácie s
MVaRR
- verejné obstarávanie
- realizácia výstavby nájomných bytov
Cieľová skupina projektu: žiadatelia obyvatelia mesta
Merateľné ukazovatele projektu:
- počet postavených nájomných bytov
Odhadovaný rozpočet projektu: 20 – 30 mil
Sk 665 – 1 000 tis.€
Stav pripravenosti projektu: existujúci
projektový zámer
10. Názov projektu: PPP projekt Košúty II
Ciele projektu:
-zabezpečiť regeneráciu sídliská Košúty
v zmysle doteraz realizovaných aktivít PPP
projektu
- zvýšiť kvalitu života a občianskej
vybavenosti
- vytvárať podmienky pre zvýšenie kvality
života a získanie dotácií z EÚ.
Aktivity projektu:
- príprava strategického plánu a jeho
realizácia
- spracovanie územnej štúdie
- spracovanie projektovej dokumentácie
vrátane 2 - parkovacích domov
- vybavenie stavebných povolení
- spracovanie žiadosti O NFP
- administratíva projektu
Cieľová skupina projektu: obyvatelia
sídliska Košúty II
Merateľné ukazovatele projektu:
spracovaná integrovaná stratégie
pripravená kompletná žiadosť na
financovanie PPP projektu
Odhadovaný rozpočet projektu: 1,5 – 2
mil. Sk /50 -67 tis.€
Stav pripravenosti projektu: spracovaný
návrh východísk
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Zodpovedný:
MsÚ Martin

2009- 10

Partneri:
MATRA n.o.,
dodávatelia

Zodpovedný:
MsÚ Martin
Partneri:
dodávatelia

2009-10

3.1.1
Skvalitnenie
odpadového
hospodárstva

11. Názov projektu: Zvýšenie množstva
separovaného odpadu, rozšírenie
separovaných zložiek a riešenie
biologického odpadu
Cieľ projektu:
- skvalitniť odpadové hospodárstvo v meste
v zmysle programu odpadového
hospodárstva
Aktivity projektu:
- zlepšenie osvety pre realizáciu
separovaného zberu medzi subjektami
pôsobiacimi v meste a obyvateľmi mesta
- riešenie nelegálnych skládok
- riešenie novej skládky odpadov
Cieľová skupina projektu: obyvatelia
mesta, návštevníci
Merateľné ukazovatele projektu:
počet separajúcich subjektov
a obyvateľov
počet odstránených čiernych
skládok
výstavba novej skládky
komunálneho odpadu
Odhadovaný rozpočet projektu: 20 – 30 mil
Sk 665 – 1 000 tis.€
Stav pripravenosti projektu: spracovaný
program odpadového hospodárstva
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Zodpovedný:
MsÚ Martin
Partneri:
dodávatelia

2009 -15

STRATEGICKÁ ČASŤ
OBLASŤ

ŠPECIFICKÝ CIEĽ

STRATEGICKÝ
CIEĽ
1.
Mesto Martin bude vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj profesionálneho a rekreačného športu a telesnej výchovy, ktoré prispievajú k
regenerácii telesných a duševných síl človeka, k upevneniu jeho zdravia a k zvyšovaniu jeho telesnej zdatnosti. Mesto Martin bude prispievať
k zvyšovaniu pozitívneho obrazu o športe a jeho vplyvoch na zdravie človeka.

ŠPORT

OPATRENIA
PRIORITY
Podporovať rozvoj športu
v meste Martin budovaním 1.1. Podporovať iniciatívy vedúce
a modernizovaním
k výstavbe nových
športovej infraštruktúry
moderných športových areálov na
území mesta

1.1 Infraštruktúra športu

2.

Podporovať aktivity
v oblasti rekreačného
športu a aktívneho
využívania voľného času
zriaďovaním siete
cyklochodníkov
a športovo-relaxačných
areálov

2.1. Zvýšenie kvality lokalít a
športovo-relaxačných zón

3.

Podieľať sa na
organizovaní
a spoluorganizovaní
mestských, regionálnych,
národných
a medzinárodných
športových podujatí

1.2. Motivovať športové
organizácie a zväzy
k spolupráci pri rozvojových
aktivitách výstavby
športovej infraštruktúry
2.1. Podporovať budovanie siete
cyklistických chodníkov
a doplnkovej infraštruktúry
s prepojením na regionálne
cyklotrasy
2.2. Vytvárať vhodné podmienky
pre zriaďovanie verejných
športovo-relaxačných
a oddychových zón pre
obyvateľov mesta

3.1. Uchádzať sa o organizovanie
významných športových
podujatí v meste Martin
a podporovať vrcholový
a výkonnostný šport.

3.1 Realizácia významných
športových podujatí v
meste
4.

Vytvárať vhodné
podmienky pre rozvoj
športu na školách

4.1. Zapojenie škôl do rozvoja
športu
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4.1. Rozvíjať starostlivosť
o telesnú kultúru v školách,
ktorých je mesto
zriaďovateľom a podporovať
školské športové súťaže
4.2. Poskytnúť športové
zariadenia v správe mesta na
rozvoj telesnej kultúry pre
jeho obyvateľov

OPATRENIA
1.1 Podporovať
iniciatívy vedúce
k výstavbe nových
moderných
športových areálov
na území mesta
1.2 Motivovať športové
organizácie a zväzy
k spolupráci pri
rozvojových
aktivitáchvýstavby
športovej
infraštruktúry

AKČNÉ PLÁNY
AKČNÝ PLÁN
1. Názov projektu: Vybudovanie
atletického štadióna
Cieľ projektu:
- vytvoriť vhodné podmienky pre
rozvoj atletiky a iných druhov športu
Aktivity projektu:
- zmonitorovať súčasný stav
pripravenosti
- vytvorenie podmienok pre
investora
- zabezpečenie investora
- výstavba
Cieľová skupina projektu:
atléti, rekreační a
profesionálni športovci
športová verejnosť
Merateľné ukazovatele projektu :
- funkčný atletický štadión
Odhadovaný rozpočet projektu:
60 mil. Sk/1,9 mil €
Stav pripravenosti projektu:
spracovaná projektová
dokumentácia
2. Názov projektu: Koncepcia
riešenia vybudovania futbalového
štadióna
Cieľ:
- vybudovať futbalový štadión s 2
tréningovými plochami a sociálnym
zázemím a doplnkovou
infraštruktúrou
Aktivity projektu:
- vyriešiť nejasnú situáciu so
súčasným areálom a vybrať
vhodnejšiu alternatívu
(rekonštrukcia alebo stavba
nového)
- vytvorenie podmienok pre
investora
- zabezpečenie investora
- výstavba
Cieľová skupina projektu:
-mestskí športovci, obyvatelia
mesta, futbalové kluby
Merateľné ukazovatele projektu:
- funkčný futbalový štadión
(výsledky)
- nárast členskej základne
Odhadovaný rozpočet projektu:
100 mil. Sk/3,3 mil €
Stav pripravenosti projektu:
zámer - existujú 2 alternatívy
(rekonštrukcia alebo výstavba
nového)
3. Názov projektu: Vybudovanie
viacúčelovej športovej haly
Cieľ projektu:
- vytvoriť podmienky pre športové
a kultúrne zázemie v meste Martin
v spolupráci s VUC ŽSK
Aktivity projektu:
získanie pozemkov ŽSK ( areál
SOU )
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ZODPOVEDNÝ
/PARTNER
Zodpovedný:
MsÚ Martin

REALIZÁCIA
2009 -15

Partneri:
komisia mládeže
a športu,
Atletický oddiel
ZTS Martin

Zodpovedný:
MsÚ Martin

2009 -15

Partneri:
komisia mládeže
a športu, mestský
športový klub
MŠK FOMAT
Martin, investor

Zodpovedný:
MsÚ Martin
Partneri:
VUC ZŠK,
investori

2009 -15

-

2.1. Podporovať
budovanie siete
cyklistických
chodníkov
a doplnkovej
infraštruktúry
s prepojením na
regionálne
cyklotrasy
2.2. Vytvárať vhodné
podmienky pre
zriaďovanie
verejných športovorelaxačných
a oddychových zón
pre obyvateľov
mesta

spracovanie projektovej
dokumentácie
Výstavba
Cieľová skupina:
- obyvatelia mesta, obyvatelia
regiónu Turiec
Merateľné ukazovatele projektu:
- fungujúca multifunkčná športová
hala
- počet zapojených organizácií
- počet užívateľov
- počet podujatí
- návratnosť investícií
Odhadovaný rozpočet projektu:
500 mil. Sk/16,5 mil. €
Stav pripravenosti projektu: v
súčasnosti v štádiu projektového
zámeru
4. Názov projektu: Dobudovanie
zimného štadióna a druhej
tréningovej ľadovej plochy
Cieľ:
- vytvoriť priestor aj pre ďalšie
ľadové športy a priestor pre všetky
vekové kategórie v hokeji
Aktivity projektu:
stavebné úpravy
nákup technológii
Cieľová skupina projektu:
- verejnosť, športové kluby
Merateľné ukazovatele projektu:
- využiteľnosť
Odhadovaný rozpočet projektu:
80 mil. Sk/ 1 mil. €
Stav pripravenosti projektu:
plocha v štádiu výstavby
5. Názov projektu: Budovanie
mestskej siete cyklochodníkov
s napojením na regionálne
cykloturistické trasy a zimné
bežecké trate
Cieľ projektu:
- vybudovať cyklistickú
infraštruktúru na území mesta
Aktivity projektu:
- dopracovanie projektovej
dokumentácie
- vysporiadanie pozemkov
- spolupráca s mestami a obcami
v okolí
- výstavba vrátane informačného
systému a doplnkovej infraštruktúry
Cieľová skupina projektu:
- obyvatelia mesta a regiónu Turiec
Merateľné ukazovatele projektu:
- počet kilometrov cyklochodníkov
- vybudovaný informačný systém
- počet cyklistov využívajúcich sieť
cyklochodníkov
- zlepšenie ekologickej dostupnosti
v rámci mesta
Odhadovaný rozpočet projektu:
10 mil. Sk/332 tis. €
Stav pripravenosti: rozpracovaná
projektová dokumentácia
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Zodpovedný:
MsÚ Martin

2009-10

Partneri:
Správa
športových
zariadení, MHC
Martin

Zodpovedný:
MsÚ Martin
Partneri:
TBS JUS

2009 - 2012

3.1 Uchádzať sa
o organizovanie
významných
športových podujatí
v meste Martin
a podporovať
vrcholový
a výkonnostný šport

6. Názov projektu: Celoročná
prevádzka letného kúpaliska
Cieľ:
-podporiť rekreačný šport, športové
vyžitie a zdravie obyvateľstva
Aktivity projektu:
-spracovať štúdiu,
- vypracovať technickú
dokumentáciu
- zaradiť nové atrakcie
- vybudovať viacúčelové ihriská,
- minigollf a pod.
Cieľová skupina projektu:
- Obyvatelia mesta a návštevníci
Merateľné ukazovatele projektu:
- návštevnosť areálu
- kvalita poskytovaných služieb
- spokojnosť návštevníkov areálu
Odhadovaný rozpočet: 5 mil.
Sk/165 tis. €
Stav pripravenosti projektu:
zámer, príprava konceptu
7. Názov projektu: Podpora
rekreačného športu
Cieľ projektu:
Zvýšiť športovo-rekreačné
aktivity občanov
Podpora a motivácia
prevádzkovateľov športových
zariadení
Aktivity projektu:
organizovanie Martinskej
celoročnej olympiády
rekreačných športovcov
podpora organizovania
športových podujatí pre
seniorov a hendikepovaných
občanov,
spoluorganizátorská podpora
rôznych športových podujatí
vytvorenie systému podpory
fitnes centier
Cieľová skupina projektu:
- rekreační športovci (občania
mesta)
Merateľné ukazovatele projektu:
počet účastníkov,
počet podujatí
Odhadovaný rozpočet projektu: 5
mil. Sk/165 tis. € pripravenosti
projektu: podujatia sa konajú
každoročne
8. Názov projektu: Podpora
vrcholového a výkonnostného
športu
Cieľ projektu:
- Podporiť športové kluby, ktoré
reprezentujú mesto na vrcholovej
a výkonnostnej úrovni
Aktivity projektu:
vytipovať športové oblasti –
odvetvia, ktoré chce mesto
prioritne podporovať
(individuálny a kolektívny šport:
hokej, futbal, hádzaná,
volejbal,..)
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Zodpovedný:
MsÚ Martin

2010-12

Partneri:
Správa
športových
zariadení, TBS
JUS

Zodpovedný:
komisia mládeže
a športu

2009 -15

Partneri:
Správa
športových
zariadení

Zodpovedný:
komisia mládeže
a športu
Partneri:
donori

2009 -15

-

4.1. Rozvíjať
starostlivosť
o telesnú kultúru
v školách, ktorých je
mesto
zriaďovateľom a
podporovať školské
športové súťaže
4.2. Poskytnúť športové
zariadenia v správe
mesta na rozvoj
telesnej kultúry pre
jeho obyvateľov

starostlivosť o mládež a dorast
(vlastní odchovanci) výchova
vlastných vrcholových
športovcov - eliminovať odchod
vychovaných športovcov
Cieľová skupina projektu:
- vrcholoví a výkonnostní športovci
Merateľné ukazovatele projektu:
výsledky
nárast členskej základne
Odhadovaný rozpočet projektu:
10 mil. Sk/332 tis. €
Stav pripravenosti projektu:
súčasný rozpočet 7 mil. Sk
9. Názov projektu: Podpora
a rozvoj starostlivosti telesnej
kultúry a športu na základných a
stredných školách
Ciele projektu:
vrátiť šport do škôl
zvýšiť úroveň športu na ZŠ a
SŠ,
znova podporiť záujem o šport,
pomoc
vytvárať podmienky
podpora organizovania
športových aktivít
Aktivity projektu:
- zorganizovať Turčianske hry
mládeže (po vybudovaní
atletického areálu-štadiónu)
- zorganizovať ďalšie športové
súťaže a podujatia
- obnova športovísk v rámci škôl
v kompetencii mesta a VÚC
Cieľová skupina projektu:
- žiaci ZŠ a SŠ
Merateľné ukazovatele projektu:
- počet zúčastnených na akciách
(žiakov, škôl)
- využiteľnosť a vyťaženosť
športovísk na školách
Odhadovaný rozpočet: 500 000
Sk/17 tis. €
Stav pripravenosti: podujatia sa
každoročne organizujú
10. Názov projektu: Revitalizácia
a budovanie nových sídliskových
športovísk
Cieľ projektu:
- Podporiť športové a voľnočasové
aktivity amatérskych a rekreačných
športovcov
Aktivity projektu:
- monitoring – využitie
pasportizácie
- výstavba, rekonštrukcia
- výstavba ďalších hokejbalových
ihrísk
Cieľová skupina projektu:
- deti a mládež – obyvatelia mesta
Merateľné ukazovatele projektu:
počet obnovených športovísk
využiteľnosť
Odhadovaný rozpočet projektu: 7
mil. Sk/233 tis. €
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Zodpovedný:
MsÚ Martin

2009 -15

Partneri:
VÚC ŽSK, MŠ SR

Zodpovedný:
MsÚ Martin
Partneri:
výbory mestských
častí

2009-15

Stav pripravenosti projektu:
existencia pasportizácie športovísk
11. Názov projektu: Vita park
Ciele projektu:
podpora vychádzkovo
športového areálu pre všetky
vekové kategórie
zvýšenie telesnej zdatnosti pre
všetky vekové kategórie
Podpora športových a
voľnočasových aktivít
amatérskych a rekreačných
športovcov
- podpora aeróbneho strediska
zdravia
Aktivity projektu:
- vytipovanie vhodnej lokality
- spracovanie technickej
dokumentácie
- výstavba areálu s doplnkovou
infraštruktúrou
Cieľová skupina projektu:
obyvatelia mesta
návštevníci mesta
Merateľné ukazovatele projektu:
využiteľnosť areálu
Odhadovaný rozpočet projektu: 7
mil. Sk/233 tis. €
Stav pripravenosti projektu:
projektový zámer, existencia
pasportizácie športovísk
12. Názov projektu: Lanové
centrum a lezecké steny
Ciele projektu:
zvýšenie atraktívnosti mesta
podpora nových produktov
cestovného ruchu
zvýšenie telesnej zdatnosti pre
všetky vekové kategórie
Podpora športových a
voľnočasových aktivít
amatérskych a rekreačných
športovcov
Aktivity projektu:
- vytipovanie vhodnej lokality
- spracovanie technickej
dokumentácie
- výstavba areálu s doplnkovou
infraštruktúrou
Cieľová skupina projektu:
obyvatelia mesta
návštevníci mesta
Merateľné ukazovatele projektu:
využiteľnosť areálu
Odhadovaný rozpočet projektu: 7
mil. Sk/233 tis. €
Stav pripravenosti projektu:
projektový zámer, existencia
pasportizácie športovísk
13. Názov projektu: Skate park
Ciele projektu:
zvýšenie atraktívnosti mesta
podpora nových produktov
cestovného ruchu
zvýšenie telesnej zdatnosti pre
všetky vekové kategórie
Podpora športových a
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Zodpovedný:
MsÚ Martin

2009

Partneri:
RRATuriec

Zodpovedný:
MsÚ Martin

2009

Partneri:
Lanove centrum,
RRATuriec

Zodpovedný:
MsÚ Martin
Partneri:
dodávatelia

2010

voľnočasových aktivít
amatérskych a rekreačných
športovcov
Aktivity projektu:
- vytipovanie vhodnej lokality
- spracovanie technickej
dokumentácie
- výstavba areálu s doplnkovou
infraštruktúrou
Cieľová skupina projektu:
obyvatelia mesta
návštevníci mesta
Merateľné ukazovatele projektu:
využiteľnosť areálu
Odhadovaný rozpočet projektu: 7
mil. Sk/233 tis. €
Stav pripravenosti projektu:
projektový zámer, existencia
pasportizácie športovísk
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Ľudské
zdroje

STRATEGICKÝ
CIEĽ
Martin si udrží a pritiahne ďalších slušných, angažovaných a
moderných občanov, ktorým vytvorí podmienky na rozvoj
vzdelanosti, zamestnanosti a zdravého životného štýlu, s
pocitom hrdosti na mesto, v ktorom žijú a nekonfliktne
spolunažívajú rôzne sociálne postavené skupiny obyvateľov.

OBLASŤ

STRATEGICKÁ ČASŤ
ŠPECIFICKÝ CIEĽ
PRIORITY

OPATRENIA

1. Skvalitňovanie vzdelávania
a výchovy, zavádzanie celoživotného
vzdelávania za účelom zvýšenia
kvality života

1.1.1. Výchova k budovaniu
spoločnosti založenej na
vedomostiach

1.1 Napĺňanie systému celoživotného
vzdelávania
2.1.1 Spolupráca aktérov
trhu práce

2. Budovanie a rozvoj partnerstiev
2.1. Podpora zamestnanosti
3. Posilnenie sociálnej inklúzie
a rovnosti príležitostí

3.1.1 Cielene orientovaná
podpora znevýhodnených
skupín obyvateľstva na
zvýšenie ich kvality života a
zvyšovanie zamestnanosti.

3.1 Vyrovnávanie sociálnych disparít
4. Zlepšovanie kvality života
a zvýšenie dostupnosti, kvality
starostlivosti o deti, rodiny a starších
občanov
4.1 Zvýšenie občianskeho komfortu

4.1.1. Vytvorenie
informačnej infraštruktúry
4.1.2. Podpora a budovanie
sociálnej infraštruktúry

AKČNÉ PLÁNY
OPATRENIA
1.1.1. Výchova k
budovaniu
spoločnosti
založenej na
vedomostiach

AKČNÝ PLÁN
1. Názov projektu: Skvalitňovanie
vzdelávania a výchovy, zavádzanie
celoživotného vzdelávania za účelom
zvýšenia kvality života
Ciele projektu:
- formovať a podporiť ľudský kapitálu
smerom k získaniu zručností
a
kompetencií nevyhnutných k postupnému
prechodu na poznatkovú spoločnosť
- rozšíriť ponuku vzdelávacích inštitúcií
zameraných na celoživotné vzdelávanie
- napomôcť vzniku inovatívnych nových
školských vzdelávacích programov
Aktivity projektu:
analýza vzdelávacích potrieb
občanov pre ich aktívnu účasť
v projektoch
skvalitniť a upraviť školské
vzdelávacie programy, ponuky
vzdelávacích produktov
implementovať celoživotné
vzdelávanie občanov v zmysle
analýzy vzdelávacích potrieb.
Cieľová skupina projektu: občania,
vzdelávacie inštitúcie, samospráva,
základné školy
Merateľné ukazovatele projektu:
počet pracovných stretnutí,
zoznam expertov
počet inovatívnych vzdelávacích
programov
počet výmenných stáži
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ZODPOVEDNÝ
/PARTNER
Zodpovedný:
MsÚ Martin
Partneri:
vzdelávacie
inštitúcie,
občianske
združenia,
stavovské
inštitúcie

REALIZÁCIA
2009 - 15

2.1.1 Spolupráca
aktérov trhu práce

3.1.1 Cielene
orientovaná
podpora
znevýhodnených
skupín
obyvateľstva na
zvýšenie ich kvality
života a zvyšovanie
zamestnanosti.

Odhadovaný rozpočet projektu: 1 800
000, Sk 60 tis. €
Stav pripravenosti: existujúci projektový
zámer
2. Názov projektu: Budovanie a rozvoj
partnerstiev
Ciele projektu:
- iniciovať partnerstvá pre zhodnocovanie
majetku a prípravy projektov rôznych
úrovní financovaných EÚ s cieľom
rozvoja komunálny služieb v sociálnej
oblasti, životného prostredia
- budovať formálne a neformálne
partnerstvá
- pripraviť vzniku PPP partnerstiev pre
integrovaný rozvoj mesta Martin
Aktivity projektu:
informačné stretnutia o
budovaní partnerstiev
stanovenie princípov budovania
partnerstiev a spôsobu
zapojenia
prezentácia partnerstiev
a skúseností
identifikácia vzdelávacích aktivít
a príležitostí v oblasti budovania
partnerstiev a manažmentu
rozmanitostí aktérov
partnerstiev
uskutočniť workshopy a
konferencie podporujúce vzniku
Public Private Partnership
(PPP)
Cieľová skupina projektu:
- podnikateľský sektor, miestna
samospráva, neziskové organizácie,
rozvojové agentúry, bankové domy
Merateľné ukazovatele projektu:
- počet partnerstiev, počet konferencií a
workshopov, počet vzdelávacích aktivít,
stratégia tvorby partnerstiev
Odhadovaný rozpočet projektu: 2 000
000, Sk, 66 tis. €
Stav pripravenosti: existujúci projektový
zámer
3. Názov projektu: Posilnenie sociálnej
inklúzie a rovnosti príležitostí
Cieľ projektu:
- cielene orientovať podporu pre
znevýhodnené skupiny obyvateľstva na
zvýšenie ich kvality života a zvyšovanie
zamestnanosti.
Aktivity projektu:
podpora budovania sociálnych
podnikov, pracovných
inkubátorov, chránených
pracovísk a chránených dielní.
vzdelávanie osôb so
zdravotným postihnutím
vytvorenie, budovanie, podpora
neformálneho koordinačného
výboru na riešenie požiadaviek
osôb so zdravotným postihnutím
podpora vzniku a aktivít
organizácií pre plnenie
sociálneho, kultúrneho
programu v oblasti
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Zodpovedný:
MsÚ Martin

2009 - 15

Partneri:
podnikateľské
subjekty,
rozvojové a
špecializované
agentúry,
neziskové
organizácie,
samospráva,
vzdelávacie
inštitúcie,
stavovské
organizácie

Zodpovedný:
MsÚ Martin
Partneri:
podnikateľské
subjekty,
rozvojové a
špecializované
agentúry,
neziskové
organizácie,
samospráva,
vzdelávacie
inštitúcie,
stavovské
organizácie

2009 -15

4.1.1. Vytvorenie
informačnej
infraštruktúry
4.1.2. Podpora a
budovanie
sociálnej
infraštruktúry

administratívnych a spolkových
aktivít
podporovať individuálnu
sociálnu terénnu prácu so
zameraním na rizikové skupiny
obyvateľstva s dôrazom na
mládež v oblasti riešenia
problémov sociálnej inklúzie
Cieľová skupina projektu:
podnikateľský sektor, miestna
samospráva, neziskové organizácie,
osoby so zdravotným postihnutím
Merateľné ukazovatele projektu: počet
sociálnych podnikov, počet partnerstiev,
vznik koordinačného výboru, počet
konferencií a workshopov, počet
vzdelávacích aktivít, počet terénnych
pracovníkov
Odhadovaný rozpočet projektu: 3 000
000, Sk, 100 tis. €
Stav pripravenosti: prieskum
voľnočasových aktivít, projektový zámer
4. Názov projektu: Vytvorenie
informačnej štruktúry a systému
„Digitálne mesto“
Ciele projektu:
uplatniť informačné technológie
pre zlepšenie vzťahu a
spolupráce medzi občanmi a
mestom Martin
skrátiť dobu poskytovania
relevantných informácií pre
rozhodovací proces a prípravu
projektov
účinnejšie fungovanie spätnej
väzby pri navrhovaní opatrení
- podporiť počítačovú gramotnosť
občanov
Aktivity projektu:
- zavedenie systému e-government do
práce odborných útvarov a služieb pre
občanov
- zvýšiť počítačovú gramotnosť
obyvateľov mesta Martin
- podporovať zhromažďovanie
štatistických údajov a analýz,
monotorovanie projektov, formou využitia
dostupných informačných technológií a
tvorbu databáz pre rozvoj ľudských
zdrojov ako aj rozvojových projektov
- podpora vytvárania sietí za účelom
rozvoja ľudských zdrojov a podporovanie
ich zmien z hľadiska požiadaviek trhu
práce
-vytvorenie internetového alebo
komunitného portálu pre komunikáciu a
vzdelávanie, budovanie hotspotov pre
pripojenie na internet v jednotlivých
mestských častiach, budovanie
digitálnych informačných tabúľ
Cieľová skupina projektu:
podnikateľský sektor, miestna
samospráva, občania, neziskové
organizácie, rozvojové agentúry
Merateľné ukazovatele projektu:
zavedenie systému, e-government, počet
vzdelávacích aktivít, počet stretnutí,
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Zodpovedný:
MsÚ Martin
Partneri:
podnikateľské
subjekty,
rozvojové a
špecializované
agentúry,
neziskové
organizácie,
samospráva,
vzdelávacie
inštitúcie,
stavovské
organizácie,
bankové domy,
špecializované
inštitúcie a
knižnice

2009 - 15

vydávanie štatistických monitorov, počet
preukazov ECDL
Odhadovaný rozpočet projektu:
10 000 000 Sk, 333 tis.€
Stav pripravenosti: projektový zámer
5. Názov projektu: Rekonštrukcia
Domu opatrovateľskej služby
SLNIEČKO – rozširovanie
a modernizácia zariadenia sociálnych
služieb
Ciele projektu:
vytvoriť podmienky pre kvalitné
sociálne služby
odstraňovať diskrimináciu
modernizovať zariadenia
sociálnych služieb
Aktivity projektu:
rekonštrukčné práce
materiálne a technické
dovybavenie
Cieľová skupina projektu: obyvatelia
mesta, marginalizované skupiny
Merateľné ukazovatele projektu: počet
m2 zrekonštruovanej plochy, zníženie
energetickej náročnosti objektu
Odhadovaný rozpočet projektu:
5 000 000 Sk, 166 tis. €
Stav pripravenosti: projektový zámer

Zodpovedný:
MsÚ Martin

6. Názov projektu: Komunitné centrum
- zariadenie zamerané na posilnenie
sociálnej inklúzie marginalizovaných
komunít
Ciele projektu:
vytvoriť podmienky pre
posilnenie sociálnej inklúzie
zachovávať rovnosť príležitostí
odstraňovať diskrimináciu
Aktivity projektu:
rekonštrukcia budovy
komunitného centra
odborné vzdelávanie
materiálno-technické vybavenie
Cieľová skupina projektu:
marginalizované komunity
Merateľné ukazovatele projektu: počet
m2 rekonštruovanej plochy
Odhadovaný rozpočet projektu:
10 000 000 Sk, 333 tis. €
Stav pripravenosti: projektový zámer

Zodpovedný:
MsÚ Martin

7. Názov projektu: Podpora
súkromného sektora pri budovaní
denných stacionárov a domovov
opatrovateľských služieb
Ciele projektu:
modernizovať zariadenia
sociálnych služieb
podporiť a rozvoj spolupráce
súkromného a verejného
sektora
zvýšiť rozsah a kvality
opatrovateľských služieb

Zodpovedný:
MsÚ Martin
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2009 – 10

Partneri:
neziskové
organizácie

2009 – 2013

Partneri:
neziskové
organizácie

Partneri:
neziskové
organizácie,
podnikateľské
organizácie

2009 - 15

Aktivity projektu:
spolupráca pri projektových
zámeroch
prenájom nevyužívaných
mestských objektov
spoločné vzdelávanie
opatrovateliek
Cieľová skupina projektu: seniori,
podnikatelia, obyvatelia mesta
Merateľné ukazovatele projektu: počet
partnerstiev, počet nových stacionárov
a domovov opatrovateľskej služby
Stav pripravenosti: projektový zámer
8. Názov projektu: Rekonštrukcia
objektu Ul. Podhájska (bývalá MŠ) na
nové SLNIEČKO
Ciele projektu:
vytvoriť a skvalitniť podmienky
pre opustené matky s deťmi
vytvoriť a skvalitniť podmienky
pre seniorov v rámci
komplexných opatrovateľských
služieb
podporiť a rozvíjať spoluprácu
súkromného a verejného
sektora
zvýšiť rozsah a kvality
sociálnych služieb vrátane
poradenstva a právnych služieb
Aktivity projektu:
aktualizácia projektovej
dokumentácie
príprava systému fungovania
a prevádzky objektu
príprava a spracovanie žiadosti
o dotácie z fondov EÚ
Cieľová skupina projektu: seniori,
podnikatelia, obyvatelia mesta
Merateľné ukazovatele projektu: počet
klientov, počet m2 zrekonštruovanej
plochy
Odhadovaný rozpočet projektu: 25
mil Sk, 834 tis. €
Stav pripravenosti: existujúca
projektová dokumentácia
9. Názov projektu: Rekonštrukcia
bývalého detského sanatória na
Severe na denný stacionár pre
dôchodcov.
Ciele projektu:
vytvoriť a skvalitniť podmienky
pre seniorov v rámci
komplexných opatrovateľských
služieb
podporiť a rozvíjať spoluprácu
súkromného a verejného
sektora
zvýšiť rozsah a kvality
sociálnych služieb
Aktivity projektu:
spracovanie projektovej
dokumentácie
príprava systému fungovania
a prevádzky objektu
príprava a spracovanie žiadosti
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Zodpovedný:
MsÚ Martin

2009 - 15

Partneri:
neziskové
organizácie,
podnikateľské
organizácie

Zodpovedný:
MsÚ Martin
Partneri:
neziskové
organizácie,
podnikateľské
organizácie

2009 - 15

o dotácie z fondov EÚ
Cieľová skupina projektu: seniori,
podnikatelia, obyvatelia mesta
Merateľné ukazovatele projektu: počet
klientov, počet m2 zrekonštruovanej
plochy
Odhadovaný rozpočet projektu: 10
mil. Sk, 334 tis. €
Stav pripravenosti: projektový zámer
10. Názov projektu: Rekonštrukcia
objektu obytného domu na Ul. J.
Nováka 17 na účely denného
stacionára – domova dôchodcov
Ciele projektu:
vytvoriť a rozšíriť podmienky pre
seniorov
podporiť a rozvíjať spoluprácu
súkromného a verejného
sektora
zvýšiť rozsah a kvality
sociálnych služieb
Aktivity projektu:
prieskum záujmu návštevnosti
spracovanie projektovej
dokumentácie
verejné obstarávanie
realizácia rekonštrukcie
Cieľová skupina projektu: seniori,
obyvatelia mesta
Merateľné ukazovatele projektu: počet
klientov, počet m2 zrekonštruovanej
plochy
Odhadovaný rozpočet projektu: 25
mil Sk, 834 tis. €
Stav pripravenosti: projektový zámer
11. Názov projektu: Výstavba
viacúčelového objektu sociálnych
služieb
Ciele projektu:
vytvoriť komplexné zázemie pre
poskytovanie sociálnych služieb
rozšíriť podmienky pre
poskytovanie sociálnych služieb
podporiť a rozvíjať spoluprácu
súkromného a verejného
sektora
Aktivity projektu:
prieskum záujmu návštevnosti
vytipovanie lokality umiestnenia
stavby
spracovanie projektovej
dokumentácie
verejné obstarávanie
príprava a spracovanie žiadosti
o dotácie z fondov EÚ
realizácia rekonštrukcie
Cieľová skupina projektu: seniori,
obyvatelia mesta, podnikatelia
Merateľné ukazovatele projektu: počet
klientov, počet m2 zrekonštruovanej
plochy, počet poskytovaných služieb
Odhadovaný rozpočet projektu:
50 mil.Sk, 1,7 mil. €
Stav pripravenosti: projektový zámer
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Zodpovedný:
MsÚ Martin

2009 - 15

Partneri:
neziskové
organizácie,
podnikateľské
organizácie

Zodpovedný:
MsÚ Martin
Partneri:
neziskové
organizácie,
podnikateľské
organizácie

2009 - 15

Cestovný
ruch

STRATEGICKÝ
CIEĽ
Cestovný ruch v meste Martin sa stane dôležitou silnou súčasťou miestnej ekonomiky, kde jeho rozvoj bude založený na
aktívnej ponuke kultúrnych, historických a prírodných hodnôt za súčasnej podpory budovania a údržby turistickej infraštruktúry,
propagácie a prezentácie mesta

OBLASŤ

STRATEGICKÁ ČASŤ
ŠPECIFICKÝ CIEĽ
PRIORITY
1.
Dobudovať a skvalitniť
infraštruktúru CR tak, aby sa mesto
Martin stalo celoročnou turistickou
destináciou založenou na kultúrnych
a prírodných atraktivitách
1.1.
Budovať a prispôsobovať
infraštruktúru cestovného ruchu

OPATRENIA
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

2. Zabezpečiť mestu silnú pozíciu
na trhu cestovného ruchu
2.1 Vytvoriť a realizovať
marketingovú politiku mesta
v nádväznosti na postavenie
regiónu TURIEC ako významnej
turisticej destinácie
3. Vytvárať kvalitnú produktovú
ponuku

2.1.1.

Vypracovať
a implementovať
Marketingovú
stratégiu

2.1.2.

Budovať značku
a vytvárať imidž
mesta

3.1.1.

Zabezpečiť rozvoj
turistickej ponuky
prostredníctvom
vytvárania
produktov
s dôrazom
na
inovácie
Vybudovať
stabilnú
a profesne vedenú
organizáciu
destinačného
menežmentu

3.1. Podporovať rozvoj turistických
produktov
4. Budovať systém riadenia
v cestovnom ruchu
4.2.

4.1.1.

Budovať moderný systém
riadenia cestovného ruchu

5. Budovať a posilňovať partnerstvá
v cestovnom ruchu
5.1.
Vytvoriť sieť partnerov
spoločne sa angažujúcich
v prospech rozvoja CR, pričom
lídrom spolupráce sa stane mesto
Martin
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Prehodnotiť
cykloturistické
trasy
v meste
a vytvoriť systém
kvalitnej
cykloturistickej
infraštruktúry
Vybudovať
priestorový
orientačný
a komunikačný
systém
Vybudovať
doplnkovú
infraštruktúru CR
v meste

5.1.1.

Koordinovať
cestovný ruch
prostredníctvom
Združenia CR
Malá Fatra

AKČNÉ PLÁNY
OPATRENIA
1.1.1.Prehodnotiť
cykloturistické
trasy v meste
a vytvoriť systém
kvalitnej
cykloturistickej
infraštruktúry
1.1.2.Vybudovať
priestorový
orientačný
a komunikačný
systém
1.1.3. Vybudovať
doplnkovú
infraštruktúru CR
v meste

AKČNÝ PLÁN
1. Názov projektu: Vybudovanie
systému kvalitnej cykloturistickej
infraštruktúry
Ciele projektu:
rozvoj alterantívnej dopravy
vytvoriť podmienky pre šport
a mobilitu obyvateľstva
a návštevníkov mesta
zvýšiť kvalitu a bezpečnosť
cestnej premávky
zvýšiť kvalitu produktov
cestovného ruchu
Aktivity projektu:
analýza súčasného stavu
cyklotrás
spracovať projektovú
dokumentáciu k stavebnému
povoleniu
výstavba cyklotrasy
napojenie na informačný
a komunikačný systém mesta
Cieľová skupina projektu:
domáci a zahraniční návštevníci
obyvatelia mesta
Merateľné ukazovatele projektu:
počet km novej, resp.
zrekonštruovanej cyklotrasy
počet informačných tabúľ
zvýšenie počtu návštevníkov a
užívateľov
Odhadovaný rozpočet projektu: 10 mil
Sk, 332 tis. €
Stav pripravenosti: existujúca štúdia
cyklotrás, vykúpené stavebné pozemky
pri rieke Turiec
2. Názov projektu: Priestový
orientačný a komunikačný systém
Ciele projektu:
skvalitniť priestorové orientačné
značenia (info tabule)
skvalitniť a napojiť sa na
komunikačný systém
( software, databázy,
rezervačné systémy, net a pod.)
Aktivity projektu:
návrh systému umiestnenia
značenia
umiestnenie informačných
terminálov
umiestnenie info systému
obnova bilboardov pri vstupe do
mesta
Cieľová skupina projektu:
domáci a zahraniční návštevníci
obyvatelia mesta
Merateľné ukazovatele projektu:
počet terminálov
počet tabuľ orientačné značenia
počet bilboardov
Odhadovaný rozpočet projektu: 20 mil
Sk, 6642 tis. €
Stav pripravenosti: projektový zámer
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ZODPOVEDNÝ
/PARTNER
Zodpovedný:
MsÚ Martin

REALIZÁCIA
2009-12

Partneri:
Povodie Váhu,
Turčianska
bicyklová
skupina JUS

Zodpovedný:
MsÚ Martin
Partneri:
dodávatelia

2010-15

2.1.1 Vypracovať
a implementovať
Marketingovú
stratégiu
2.1.2 Budovať
značku a vytvárať
imidž mesta

3. Názov projektu: Doplnková
infraštruktúra pre cestový ruch
Ciele projektu:
vytvoriť podmienky pre
dostupnosť stredísk cestovného
ruchu
skvalitniť miestnu infraštruktúru
zvýšiť úroveň stredísk
cestovného ruchu
zvýšiť dopravnú dostupnosť
Aktivity projektu:
rekonštrukcia a výstavba
parkovísk
rekonštrukcia a výstavba
komunikácií k strediskám CR
rekonštrukcia a výstavba
hygienicko- sociálnych
zariadení a úschovne batožín
napojenie na orientačný
a komunikačný systém
podpora zámerov a lobbing pre
napojenie mesta na
medzinárodné cestné ťahy
Cieľová skupina projektu:
domáci a zahraniční návštevníci
obyvatelia mesta
Merateľné ukazovatele projektu:
počet terminálov
počet tabuľ orientačné značenia
počet bilboardov
Odhadovaný rozpočet projektu: 110
mil Sk, 3,7 tis. €
Stav pripravenosti: projektový zámer
4. Názov projektu: Marketingová
stratégia pre cestovný ruch
Ciele projektu:
vytvoriť marketingovú politiku
mesta
vytvoriť nástroj na zlepšovanie
podmienok pre rozvoj CR
zvýšiť návštevnosť mesta
a regiónu
Aktivity projektu:
vypracovať marketingovú
stratégiu mesta
vydať a distribuovať
propagačné materiály v zmysle
odporúčaní marketingovej
stratégie
zorganizovať semináre
a stretnutia s podnikateľmi
aktívna účasť na veľtrhoch CR
Cieľová skupina projektu:
domáci a zahraniční návštevníci
obyvatelia mesta
Merateľné ukazovatele projektu:
dokument marketingová
stratégia
počet propagačných materiálov
zvýšenie návštevnosti mesta
Odhadovaný rozpočet projektu: 5 mil
Sk, 166 tis. €
Stav pripravenosti: projektový zámer
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Zodpovedný:
MsÚ Martin

2009 -15

Partneri:
dodávatelia

Zodpovedný:
MsÚ Martin
Partneri:
Združenie
cestovného
ruchu Malá
Fatra, TIK RRA
Turiec

2009

3.1.1 Zabezpečiť
rozvoj turistickej
ponuky
prostredníctvom
vytvárania
produktov
s dôrazom na
inovácie

5. Názov projektu: Znak kvality –
značka mesta
Ciele projektu:
zaviesť koncepciu budovania
značky mesta
zvýšiť návštevnosť mesta
zvýšiť kvalitu služieb a imidž
mesta
Aktivity projektu:
spracovať vizualizáciu značky
spracovať obsahový zámer
značky
realizovať komunikačné
a informačné kampane
zaradiť mesto do
medzinárodných sietí a databáz
a iných komunikačných
systémov
zabezpečiť školenia
pracovníkov CR
zabezpečiť výmenu skúseností
domáceho a medzinárodného
charakteru
Cieľová skupina projektu:
domáci a zahraniční návštevníci
obyvatelia mesta
- pracovníci v oblasti CR
Merateľné ukazovatele projektu:
vizualizácia značky
počet partnerov
a spolupracujúcich organizácií
Odhadovaný rozpočet projektu: 2 mil.
Sk, 66 tis. €
Stav pripravenosti: projektový zámer
6. Názov projektu: Rozvoj turistickej
ponuky prostredníctvom vytvárania
produktov
Ciele projektu:
podporiť vytváranie turistických
produktov v súlade
s identifikáciou cieľových skupín
zachytávať trendy účastníka
cestovného ruchu
zavádzať inovácie v produktoch
CR
zvýšiť návštevnosť mesta
zvýšiť kvalitu služieb a imidž
mesta
Aktivity projektu:
spracovať kombinácie služieb
pre mestský, kultúrny, zimný
a letný CR
prehodnotiť existujúce produkty
pripraviť tzv. balíčkové produkty
zamerané na : relaxáciu,
poznávanie historických
a kultúrnych atraktivít, športové
aktivity, aktívne pobyty,
profesne orientované aktivity
Cieľová skupina projektu:
domáci a zahraniční návštevníci
obyvatelia mesta
pracovníci v oblasti CR
Merateľné ukazovatele projektu:
prieskumové balíčky
vizualizácia značky
propagačné materiály
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Zodpovedný:
MsÚ Martin

2009-15

Partneri:
Združenie
cestovného
ruchu Malá
Fatra, TIK

Zodpovedný:
MsÚ Martin
Partneri:
Združenie
cestovného
ruchu Malá
Fatra, TIK,
ZCRVF

2009-15

4.1.1 Vybudovať
stabilnú a profesne
vedenú organizáciu
destinačného
menežmentu

5.1.1.
Koordinovať
cestovný ruch
prostredníctvom
Združenia CR Malá
Fatra

z vybraných balíčkov
Odhadovaný rozpočet projektu: 300
000 Sk, 10 tis. €
Stav pripravenosti: projektový zámer
7. Názov projektu: Budovanie
moderného systému riadenia CR
Cieľ projektu:
podporiť budovanie stabilnej
profesne vedenej organizácie
podporiť vytváranie turistických
produktov v súlade
s identifikáciou cieľových skupín
zachytávať trendy účastníka
cestovného ruchu
vzdelávanie pracovníkov CR
zvýšiť kvalitu služieb a imidž
mesta
Aktivity projektu:
združenie finančných
prostriedkov na podporu
cestovného ruchu
spracovanie projektov pre
čerpanie finančných príspevkov
z fondov EÚ
zapojiť sa do vytváraní klastra
cestovného ruchu v regióne
Turiec
posilniť Turisticko- informačnú
kanceláriu vybudovaním
informačných bodov na
strategických miestach do
mesta
zriadiť na MsÚ pracovné miesto
referenta pre CR
zabezpečiť vzdelávanie
v oblasti CR
Cieľová skupina projektu:
obyvatelia mesta
pracovníci v oblasti CR
Merateľné ukazovatele projektu:
počet podporených projektov
z EÚ
objem združených finančných
prostriedkov
počet zapojených subjektov do
Klastra CR
počet vybudovaných info bodov
Odhadovaný rozpočet projektu: 3 mil
Sk, 100 tis. €
Stav pripravenosti: projektový zámer
8. Názov projektu: Koordinácia
cestovného ruchu
Ciele projektu:
vytvoriť sieť partnerov
výmena skúsenosti
zvýšiť kvalitu služieb a imidž
mesta
Aktivity projektu:
zaktivizovať činnosť ZCRMF,
personálne a materiálne ho
zabezpečiť
budovať spoluprácu so
strediskami CR
organizovať podujatia na
podporu vzťahov
s partnerskými mestami
zapájať kultúrne inštitúcie do
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Zodpovedný:
MsÚ Martin

2009-10

Partneri:
Združenie
cestovného
ruchu Malá
Fatra, TIK,
podnikateľské
subjekty v CR

Zodpovedný:
MsÚ Martin
Partneri:
Združenie CR
Malá Fatra, TIK,
kultúrne
inštitúcie,
podnikatelia v
CR

2009-15

aktivít v prospech CR
Cieľová skupina projektu:
pracovníci v oblasti CR, kultúry
Merateľné ukazovatele projektu:
- počet spoločných podujatí
- zvýšenie návštevnosti
- počet projektov spolupráce
- počet zapojených inštitúcii
Odhadovaný rozpočet projektu: 5 mil
Sk, 166 tis. €
Stav pripravenosti: projektový zámer,
existujúca profesná organizácia
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KULTÚRA

STRATEGICKÝ
CIEĽ
Vytvoriť funkčnú a otvorenú sieť inštitúcií a ľudí, ktorá by ešte rozšírila možnosti spoznávania
spoločných koreňov a zároveň rôzností a pestrosti regionálnej a európskej kultúry.

OBLASŤ

STRATEGICKÁ ČASŤ
ŠPECIFICKÝ CIEĽ
PRIORITY
1. Zvýšiť investície do kultúry
a umenia – rozvoj kultúrnej
infraštruktúry.
1.1.
Budovať a rozvíjať
kultúrnu infraštruktúru v súlade so
Zákonom o centre národnej kultúry
Slovákov
2.1 Vytvoriť a realizovať
marketingovú politiku mesta
v nádväznosti na postavenie
regiónu TURIEC ako významnej
kultúrnej destinácie

3. Vytvárať kvalitnú kultúrno
produktovú ponuku v náväznosti na
cestovný ruch
3.1. Podporovať rozvoj kultúrno turistických produktov a inovácií
4. Budovať systém koordinácie
rozvoja kultúry v meste Martin
4.1. Budovať moderný systém
koordinácie a riadenia kultúry

OPATRENIA
1.1.1.Infraštruktúra
pamäťových a fondových
inštitúcií
1.1.2 Vybudovať
priestorový orientačný
a komunikačný systém
v napojení s cestovným
ruchom
2.1.1. Vypracovať
a implementovať
v náväznosti na cestovný
ruch marketingovú
stratégiu a spolupracovať
na budovaní značky mesta
a vytvárať imidž mesta
3.1.1 Prehodnotiť
existujúce produkty
a inovovať ich
s uplatnením moderných
princípov produktového
menežmentu

4.1.1 Vybudovať stabilnú
a profesne vedenú
organizáciu

5. Budovať a posilňovať
partnerstvá v cestovnom ruchu
5.1.
Vytvoriť sieť partnerov
spoločne sa angažujúcich
v prospech rozvoja kultúry pričom
lídrom spolupráce sa stane mesto
Martin

5.1.1.Podporovať aktivity,
ktoré motivujú ľudí
k tvorivosti, kritickému
mysleniu a spolupráci

AKČNÉ PLÁNY
OPATRENIA

AKČNÝ PLÁN

1.1.1.Infraštruktúra
pamäťových
a fondových inštitúcií

1. Názov projektu:
Rekonštrukcia domu J. C.
Hronského
Ciele projektu:
zachovať národné
kultúrne pamiatky
vytvoriť priestory pre
kultúrnu činnosť
Aktivity projektu:
rekonštukcia strechy a
podkrovia
rekonštrukcia záhrady
výmena okien, radiátorov
napojenie na orientačný
a komunikačný systém
mesta

1.1.2 Vybudovať
priestorový
orientačný
a komunikačný
systém v napojení
s cestovným ruchom
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ZODPOVEDNÝ
/PARTNER
Zodpovedný:
MsÚ Martin
Partneri:
Dotyky a spojenia,
n.o.,

REALIZÁCIA
2008-9

Cieľová skupina projektu:
národnostné spolky
návštevníci výstav
a expozícií
Merateľné ukazovatele projektu:
zníženie nákladov na
energie
zvýšenie počtu
návštevníkov a
užívateľov
Odhadovaný rozpočet projektu:
9, 6 mil Sk, 290 tis. €
Stav pripravenosti: existujúce
stavebné povolenie
2. Názov projektu:
Rekonštrukcia kina Moskva –
Mestské kultúrne centrum
Ciele projektu:
vytvoriť mestské
centrálne polyfunkčné
priestory pre širokú
kultúrnu činnosť
podporiť rozmanitosť
kultúry
Aktivity projektu:
spracovanie technickej
dokumentácie
komplexná rekonštrukcia
vnútorných a vonkajších
priestorov
technické vybavenie
priestorov
napojenie na orientačný
a komunikačný systém
mesta
Cieľová skupina projektu:
miestni a zahraniční
umelci, súbory,
návštevníci koncertov,
výstav,
Merateľné ukazovatele projektu:
zníženie nákladov na
energie
zvýšenie počtu
návštevníkov a
užívateľov
Odhadovaný rozpočet projektu:
60 mil. Sk, 2 mil.. €
Stav pripravenosti: existujúca
štúdia, projekt pre územné
konanie
3. Názov projektu:
Rekonštrukcia Turčianskej
galérie s ubytovaním
Ciele projektu:
odstrániť vlhkosť budovy
a zachovanie hodnoty
samotnej budovy
a vystavovaných
exponátov.
zachovať kultúrne
dedičstvo
Aktivity projektu:
sanácia vlhkosti muriva
úpravy vnútorných
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Zodpovedný:
MsÚ Martin

2009-12

Partneri:
Dotyky a spojenia,
n.o., Televízia Turiec
s.r.o.

Zodpovedný:
MsÚ Martin
Partneri:
dodávatelia

2009-2010

priestorov
napojenie na orientačný
a komunikačný systém
mesta
Cieľová skupina projektu:
miestni a zahraniční
umelci, súbory,
návštevníci koncertov,
výstav,
Merateľné ukazovatele projektu:
zníženie nákladov na
energie
zvýšenie počtu
návštevníkov a
užívateľov
Odhadovaný rozpočet projektu:
9 mil. Sk, 300 tis. €
Stav pripravenosti: existujúce
stavebné povolenie
4. Názov projektu:
Rekonštrukcia Národného
cintorína a výstavba nového
Domu smútku
Ciele projektu:
zachovať kultúrne
dedičstvo
obnoviť národnú kultúrnu
pamiatku
Aktivity projektu:
vypracovanie technickej
dokumentácie
k stavebnému povoleniu
celková úprava areálu
rekonštrukcia chodníkov,
informačného systému
napojenie na orientačný
a komunikačný systém
mesta
Cieľová skupina projektu:
miestni a zahraniční
návštevníci,
školy, vládne delegácie
Merateľné ukazovatele projektu:
počet m2 upravených
plôch
zvýšenie počtu
návštevníkov
Odhadovaný rozpočet projektu:
4,5 mil. Sk, 150 tis. €
Stav pripravenosti: existujúca
štúdia
5. Názov projektu: Oslavy
výročia mesta Martin a Dni
mesta Martin
Ciele projektu:
napĺňať marketingovú
stratégie mesta
zvýšiť atraktívnosť mesta
zvýšiť návštevnosť mesta
aktívna prezentácia
mesta a jeho kultúry
zvýšiť povedomie
a hrdosť občanov na
svoje mesto
Aktivity projektu:
príprava a realizácia
strategických podujatí:
-

2.1.1. Vypracovať
a implementovať
v náväznosti na
cestovný ruch
marketingovú
stratégiu a
spolupracovať na
budovaní značky
mesta a vytvárať
imidž mesta
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Zodpovedný:
MsÚ Martin

2009-10

Partneri:
Ministerstvo kultúry
SR

Zodpovedný:
MsÚ Martin
Partneri:
Dotyky a spojenia
n.o,, školy, sponzori

2008-15

3.1.1. Prehodnotiť
existujúce produkty
a inovovať ich
s uplatnením
moderných princípov
produktového
menežmentu

oslavy výročia mesta, Dni
mesta, kultúrne leto
zapojenie miestnych
a zahraničných umelcov
Merateľné ukazovatele projektu:
zvýšenie počtu
návštevníkov
počet verejných podujatí
počet zapojených
organizácií a umelcov
participácia škôl a
mládeže
Odhadovaný rozpočet projektu:
4,5 mil. Sk, 150 tis. €.
Stav pripravenosti: existujúca
mestská organizácia na výkon
činnosti
6. Názov projektu: Tvorba
kultúrnych produktov
a marketing v súčinnosti
s cestovným ruchom
Ciele projektu:
napĺňať marketingovú
stratégiu mesta
zvýšiť atraktívnosť mesta
zvýšiť návštevnosť mesta
aktívna prezentácia
mesta a jeho kultúry
zvýšiť povedomie
a hrdosť občanov na
svoje mesto
zvýšiť inovatívnosť
a vznik nových produktov
Aktivity projektu:
prehodnotenie
doterajších produktov
návrhy nových produktov
v kultúre s prvkami
inovatívnosti
vydanie propagačných
materiálov
napojenie sa do
informačného
a komunikačného
systému mesta
spoločné prezentácie
Cieľová skupina projektu:
domáci a zahraniční
návštevníci mesta
pracovníci v oblasti
kultúry
Merateľné ukazovatele projektu:
počet nových produktov
s inováciami
zvýšenie počtu
návštevníkov
počet vydaných
propagačných materiálov
počet zapojených
organizácií do tvorby
produktov
participácia škôl a
mládeže
Odhadovaný rozpočet projektu:
4,5 mil. Sk, 150 tis. €
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Zodpovedný:
MsÚ Martin
Partneri:
Dotyky a spojenia
n.o,
Turistickoinformačná
kancelária, Združenie
cestovného ruchu
Meľká Fatra,
Regionálna rozvojová
agentúra Turiec,
Združenie
cestovného ruchu
Veľká Fatra,

2008-10

4.1.1 Vybudovať
stabilnú a profesne
vedenú organizáciu

5.1.1.Podporovať
aktivity, ktoré
motivujú ľudí
k tvorivosti,
kritickému mysleniu a
spolupráci

Stav pripravenosti: existujúca
mestská organizácia na výkon
činnosti
7. Názov projektu: Koordinácia
kultúrnych aktivít – podpora
činnosti profesnej organizácie
Dotyky a spojenia
Ciele projektu:
koordinovať činnosť
všetkých kultúrnych
zložiek v meste Martin
rozvoj ľudských zdrojov
v kultúre
napĺňať zákon o meste
Martin ako centre
národnej kultúry Slovákov
Aktivity projektu:
vzdelávanie pracovníkov
tvorba, spracovanie
a implementácia
projektov EÚ a domácich
nadácií
koordinácia kultúrnych
aktivít v meste Martin
zavedenie systému
výmeny informácii
a komunikácie medzi
všetkými zložkami kultúry
v meste Martin
Cieľová skupina projektu:
pracovníci v oblasti
kultúry
Merateľné ukazovatele projektu:
počet úspešných
projektov
hodnota získaných
finančných prostriedkov
mimo rozpočtu mesta
Odhadovaný rozpočet projektu:
3 mil. Sk/100 tis. €
Stav pripravenosti: existujúca
mestská organizácia na výkon
činnosti
8. Názov projektu:
Medzinárodné a cezhraničné
kultúrne akcie
Ciele projektu:
zapojiť sa do
medzinárodných
a cezhraničných
kultúrnych aktivít
budovať partnerstvá
rozvoj tvorivosti
a inovatívnosti
podporiť rozmanitosť
kultúry
Aktivity projektu:
organizácia koncertov,
výstav, kultúrnych a
spoločenských podujatí
charitatívnych akcií,
seminárov, vzdelávacích
aktivít
vydanie prezentačných
materiálov
realizácia výmenných
kultúrnych návštev
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Zodpovedný:
MsÚ Martin

2008-15

Partneri:
Dotyky a spojenia
n.o., všetky kultúrne
inštitúcie
a organizácie na
území mesta Martin

Zodpovedný:
MsÚ Martin
Partneri:
Dotyky a spojenia
n.o, , RRA Turiec,
zahraničné družobné
mestá

2008-2015

-

tvorba spoločných
produktov
napojenie sa na
medzinárodné
informačné
a komunikačné systémy
Cieľová skupina projektu:
domáci a zahraniční
návštevníci mesta
domáce a zahraničné
súbory, umelci
Merateľné ukazovatele projektu:
počet nových produktov
s inováciami
zvýšenie počtu
návštevníkov
počet vydaných
propagačných materiálov
počet zapojených
organizácií do
partnerstiev
participácia škôl
a mládeže, občanov
Odhadovaný rozpočet projektu:
1 mil. Sk/33 tis. €
Stav pripravenosti: existujúce
projektové zámery
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2

FINANČNÝ PLÁN A ZABEZPEČENIE REALIZÁCIE PROGRAMU

Návrh indikatívneho finančného plánu vychádza zo schváleného Národného
strategického referenčného rámca Slovenskej republiky pre obdobie rokov 2007 –
2013 spolu s ďalšími verejnými a súkromnými zdrojmi. Tieto finančné zdroje
na realizáciu programu budú každoročne upresňované v rámci rozpočtu mesta Martin.
Nasledujúce tabuľky – príloha č. 1, 2, 3, 4, 5, uvádzajú indikatívne alokácie
pre jednotlivé navrhnuté oblasti a opatrenia.
Zabezpečenie realizácie programu
Pre zabezpečenie implementácie, monitoringu a hodnotenia navrhujeme nasledovný
model implementácie Programu hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja
mesta Martin na roky 2008 – 2015.

HLAVNÍ AKTÉRI

Výkonná zložka

Podporná skupina

Politické fórum

Schéma : Model implementácie programu prostredníctvom hlavných zložiek
Celkové finančné alokácie podľa oblastí:
CELKOVÉ FINANČNÉ ALOKÁCIE PODĽA OBLASTÍ z fondov EÚ a verejno-súkromných
zdrojov ( nezahŕňa rozpočet mesta )
ALOKÁCIA V SK
v mil.
413
147
715
155,3
93

OBLASŤ
OBLASŤ DOPRAVA A INFRAŠTRUKTÚRA
OBLASŤ ĽUDSKÉ ZDROJE
OBLASŤ ŠPORT
OBLASŤ CESTOVNÝ RUCH
OBLASŤ KULTÚRA
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ALOKÁCIA V EURO
v mil.
13,8
4,9
23,8
5,2
3,1

1. Výkonná zložka:
Úloha: technicko–operačná a výkonná – zabezpečuje implementáciu PHSKR mesta
Martin
Aktéri:
· Mestský úrad Martin - realizáciou Akčného plánu PHSKR.
· Odbor stratégie regionálneho rozvoja mesta Martin
– koordinátor rozhodujúcich odborov MsÚ ( sociálne veci, kultúra, školstvo,
doprava, financie)
– koordináciou tematicky príslušných subjektov v rámci vytvorených sietí
a partnerstiev za účelom efektívnej implementácie nástrojov zameraných
na napĺňanie PHSKR mesta Martin.
· Mestský úrad Martin poverený prípravou a implementáciou systémových
nástrojov na výkon PHSKR v 5 strategických oblastiach rozvoja a
prehodnotením existujúcich sietí a záujmových partnerstiev
za účelom
vytvorenia efektívnych účelových partnerstiev a sietí ako základnej podmienky
pre koordináciu aktivít v území za účelom dosiahnutia synergického efektu
implementovaných systémových nástrojov.
· Štátna správa formou aktívnej implementácie projektov prostredníctvom
územnej spolupráce a vstupu do partnerstiev, koordinovanou spoluprácou s
ostatnými subjektami v rámci sietí a partnerstiev.
· Regionálna rozvojová agentúra Turiec prípravou a realizáciou aktivít
podporujúcich regionálny rozvoj v koordinácii s Mestským úradom Martin a
Odborom stratégie regionálneho rozvoja mesta Martin.
· Záujmové združenia CR implementáciou projektov v súlade s PHSKR mesta
Martin.
· Občianske združenia v sociálnej oblasti implementáciou projektov v súlade s
PHSKR mesta Martin.
· Sociálno – ekonomickí partneri implementáciou projektov v súlade s PHSKR
mesta Martin.
2. Podporná skupina
Úloha: technicko – reflexívna, t.j. zabezpečuje priebežný monitoring a hodnotenie
plnenia PHSKR mesta Martin , napomáha vytvárať efektívne partnerstvá a siete za
účelom implementácie, dáva podnety pre aktualizáciu PHSKR mesta Martin a
zvýšenie efektivity implementácie PHSKR mesta Martin.
Aktéri:
· Pracovné (expertné) skupiny (2 x ročne)
· Zástupcovia miestnej samosprávy
· Zástupcovia sociálno - ekonomických partnerov
3. Politické fórum
Úloha: strategicko - symbolická, zabezpečuje podporu plneniu PHSKR mesta Martin
Aktéri:
· Politická reprezentácia kraja
· Mestské zastupiteľstvo
· Politické subjekty v meste
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4. Riadiaci a monitorovací výbor
Vznikne po schválení PHSKR mesta Martin mestským zastupiteľstvom a následným
rozšírením o zástupcov významných subjektov ovplyvňujúcich vývoj v 5 strategických
oblastiach definovaných v PHSKR mesta Martin. Monitorovací výbor zasadá 3 x ročne.
Jeho úlohou je nezávislé prehodnotenie plnenia PHSKR mesta Martin v
predchádzajúcom roku. Zároveň monitorovací výbor dáva podnety na efektívnejšiu
implementáciu PHSKR mesta Martin, príp. na aktualizáciu dokumentu.
Špecifické merateľné ukazovatele vo vzťahu k cieľom a opatreniam sú stanovené
vo forme monitorovacieho a hodnotiaceho rámca a sú uvedené ako súčasť akčného
plánu.
Zabezpečenie realizácie PHSR v štruktúre:
- strategický cieľ: monitorovanie dopadu v dlhodobom horizonte,
- špecifické ciele: monitorovanie výsledkov v strednodobom horizonte,
- opatrenia: monitorovanie výstupov v krátkodobom horizonte (v rámci pilotných aktivít
vytipovaných pre jednotlivé programy na úrovni opatrení).

89

ZÁVER
Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja mesta Martin pre obdobie
rokov 2008 - 2015 je spoločným rozvojovým plánom, ktorým samospráva plní úlohu
regionálneho rozvoja v súlade so zákonom o obecnom zriadení a regionálnom rozvoji.
Preberá úlohu starostlivosti o všestranný rozvoj spravovaného územia a potreby jeho
obyvateľov. Vypracovanie tohto dokumentu vyplýva zo zákonov, ktoré aj rámcovo
vymedzujú jeho obsah. Je strednodobým programovým dokumentom, na základe
ktorého mesto Martin a jeho partneri realizujú rozvoj regiónu s cieľom prispieť k
vyváženému sociálno-ekonomickému rozvoju a k znižovaniu regionálnych disparít.
Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja mesta Martin je otvorený
dokument, ktorý bude priebežne doplňovaný a aktualizovaný tak, ako si to situácia
bude vyžadovať. Najmä v súvislosti s vývojom hospodárskej a sociálnej situácie na
Slovensku.
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ZOZNAM SKRATIEK
AICES
APTP
b.c.
CR
ČOV
ČR
EHP
EPFRV
EQUAL
ERDF
ESF
EUROSTAT

- Asociácia informačných centier Slovenska
- Aktívna politika trhu práce
- Bežné ceny
- Cestovný ruch
- Čistička odpadových vôd
- Česká republika
- Nórske fondy Európsky hospodársky priestor
- Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
- Iniciatíva Spoločenstva
- Európsky fond regionálneho rozvoja
- Európsky sociálny fond
- Štatistický úrad Európskeho spoločenstva alebo Európsky štatistický
úrad
P
- Framework (rámcový) program
MK SR
- Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
HDP
- Hrubý domáci produkt
IKT
- Informačno-komunikačné technológie
ISBN
- Medzinárodné štandardné číslo knihy
IS RRA
- Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr
IT
- Informačné technológie
ITMS
- Informačný a monitorovací systém pre ŠF a KF
MS
- Miestna samospráva
MVO
- Mimovládne organizácie
NFP
- Nenávratný finančný príspevok
NS RR
- Národný strategický referenčný rámec
NUTS
- Štatisticko-územná jednotka
OP
- Operačný program
OPZI
- Operačný program základná infraštruktúra
PHARE
- Národný program
PHSR
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
PKS
- Parita kúpnej sily
PR
- Poľská republika
REGSTAT
- Regionálna štatistika
RIS
- Regionálna inovačná stratégia
ROP
- Regionálny operačný program
RR
- Regionálny rozvoj
RS
- Regionálna samospráva
SAV
- Slovenská akadémia vied
SEA
- Sociálno-ekonomická analýza
SEP
- Sociálno-ekonomickí partneri
SOP
- Sektorový operačný program
SŠ
- Stredná škola
STEEP
- (analýza) - Analýza sociálneho, technologického, ekonomického,
environmentálneho a politického prostredia
SWOT - Analýza silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození
SZČO
- Samostatne zárobkovo činná osoba
ŠF
- Štrukturálne fondy
ŠFRB
- Štátny fond rozvoja bývania
ŠR
- Štátny rozpočet
ŠÚ SR - Štatistický úrad SR
TINA
- Multimodálny koridor
UNESCO
- Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva
ÚPD
- Územnoplánovacia dokumentácia

VaV
VUC
ZŠ
ŽP
ŽSK

- Veda a výskum
- Vyšší územný celok
- Základná škola
- Životné prostredie
- Žilinský samosprávny kraj

