
Správa z Konzultačného fóra FMO IÚS Banská Bystrica 

Konzultačné fórum (ďalej len KF) Funkčnej mestskej oblasti Integrovanej územnej stratégie Banská 

Bystrica sa uskutočnilo dňa 14. marca 2022 online formou, prostredníctvom aplikácie MS teams 

v súlade s naplánovaným harmonogramom. Jeho cieľom bolo informovať a skonzultovať priebežný 

stav riešenia Integrovanej územnej stratégie (ďalej len IÚS) a Integrovaných investičných balíčkov 

(ďalej len IIB) vychádzajúcich zo zásobníka projektov IÚS s odbornou a laickou verejnosťou. Pozvánka 

bola distribuovaná e-mailom, prostredníctvom sociálnej siete a telefonicky. Na stretnutie sa pripojilo 

31 zástupcov socioekonomických partnerov, pričom niektorí z nich sa na pracovnom stretnutí  k IÚS 

zúčastnili po prvý raz.  

Po úvodnom predstavení účastníkov zástupkyňa externého spracovateľa IÚS pani Hagovská uviedla 

prezentáciu systémových východísk spracovania IÚS. Zároveň vysvetlila pozíciu IÚS medzi 

strategickými dokumentmi mesta. Ďalej uviedla, že IÚS bude prioritne financovaná zo zdrojov 

Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len EŠIF). Predstavila tri kľúčové priority IÚS 

ktoré vychádzajú z priorít Operačného programu Slovensko (ďalej len OP Slovensko). Ďalej vysvetlila 

štruktúru IIB a predstavila príklad návrhu IIB, ktoré vychádzajú z databázy 197 projektových zámerov 

Funkčnej mestskej oblasti Banská Bystrica (ďalej len FMO BB).  Tieto projektové zámery sú v rôznom 

stave rozpracovanosti a boli zozbierané od socioekonomických partnerov z územia Banskej Bystrice 

a okolitých obcí. Zároveň zdôraznila, že uvedená databáza projektov je otvorená a stále prebieha 

diskusia so samosprávami FMO BB a verejnosťou o ich obsahu a rozsahu.  

Na základe implementácie pripomienok Európskej komisie (ďalej len EK) k Operačnému programu 

Slovensko (ďalej len OP Slovensko) dôjde k úprave celkových alokácií pre jednotlivé špecifické ciele 

OP Slovensko. Pôjde predovšetkým o presun prostriedkov pre špecifický cieľ 2 „Ekologickejšia 

Európa“, vrátane dôrazu na energetickú nezávislosť Európy. Zároveň informovala o nariadení EK 

o vytvorení špeciálneho fondu pre podporu vojnových utečencov z Ukrajiny.  

Výška alokácie pre FMO Banská Bystrica sa nezmenila a ostáva vo výške cca. 49,5 mil. €. Účastníci boli 

ďalej oboznámení s ďalším postupom pri spracovaní IÚS.  

V menších pracovných skupinách, ktoré boli rozdelené podľa priorít IÚS a záujmu účastníkov KF 

vyjadreného v online dotazníku, účastníci diskutovali o návrhu jednotlivých projektov, ktoré budú 

navrhnuté do IIB. V skupinkách prebiehala intenzívna diskusia, na záver ktorej prezentovali 

zástupcovia každej skupiny hlavné myšlienky a návrhy pre aktuálnu databázu projektov. Zároveň boli 

účastníci vyzvaní na doplnenie nových projektových zámerov.  

Najbližšie pracovné stretnutie v rámci procesu tvorby IUS FMO Banská Bystrica bude II. kolo 

tematických pracovných skupín, na ktorom budú identifikované kritériá pre výber projektov 

v chronologickom poradí, podľa stavu pripravenosti a priority realizácie v programovom období 2021 

– 2027.  


