
 

 

 

Výstup z TPS a KF 10/2022 

V rámci ďalšej fázy prípravy Integrovanej územnej stratégie (IÚS) s uplatňovaním princípov otvoreného 

vládnutia Mesto Banská Bystrica zorganizovalo tretie kolo tematických pracovných skupín (TPS) 

a konzultačného fóra (KF). 

Spoločné zasadnutie TPS sa uskutočnilo dňa 5. októbra 2022 na pôde mestského úradu. Na zasadnutí 

bola predstavená štruktúra dokumentu IÚS a aktuálny národný rámec jej prípravy v kontexte stále 

prebiehajúceho procesu prípravy Programu Slovensko. Hlavnou témou bol návrh kritérií pre 

hodnotenie investícií pre obdobie rokov 2023 - 2025. Účastníci pracovali v skupinách 

s predpripravenou konceptuálnou mapou hodnotiacich kritérií navrhnutých na predchádzajúcej TPS.  

Hodnotiace kritériá budú východiskom pre priorizáciu investícií v ďalšom participatívnom procese 

práce TPS. 

Konzultačné fórum sa uskutočnilo dňa 6. októbra 2022 v sále Robotníckeho domu v Banskej Bystrici. 

Pozvánka bola distribuovaná širokému spektru občanov a organizácií z územia Funkčnej mestskej 

oblasti Banská Bystrica. Pozvanie prijali zástupcovia rôznych sektorov, ako aj aktívni občania. Diskusia 

bola zameraná na kľúčovú otázku  „Ktoré projekty podporia stabilitu, odolnosť a zodpovednosť nášho 

mesta?“, ako aj na výber hodnotiacich kritérií.  Účastníkom bola predstavená štruktúra dokumentu IÚS 

v aktuálnom procese prípravy a schvaľovania Programu Slovensko. Nasledovala práca v malých 

skupinách zameraná na posúdenie návrhu hodnotiacich kritérií investícií navrhnutých TPS. Po 

odprezentovaní výstupov práce nasledovala diskusia o rozvojových výzvach a spoločných prioritách 

funkčnej mestskej oblasti. Z diskusie vzišli nové a upresnené návrhy kritérií, ktoré boli tímom IÚS 

zapracované do konceptuálnej mapy hodnotiacich kritérií investícií navrhovaných do IÚS. Uvedené 

kritériá po ich finalizácii budú podkladom pre rozhodovanie Kooperačnej rady FMO Banskej Bystrice 

pri finálnom výbere investičných zámerov. Návrh IUS bude predložený na schválenie Kooperačnej rade 

v decembri 2022.  

Súčasťou procesu realizácie IÚS bude participatívne pripravený Akčný plán s technickou pomocou 

expertov z Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v prvom polroku 2023. Pri 

realizácii IÚS bude poskytovať technickú pomoc aj expertný tím Svetovej banky (WB). 

V nasledujúcich dňoch bude publikovaná výzva na doplnenie námetov a projektových zámerov 

v súlade s prioritami IÚS. 

 

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

Projektový tím IÚS FMO BB 

 

Kontakt: 

Mgr. Miloš Vincík, PhD. 

Tel.: +421 48 4330 573 

E-mail: milos.vincik@banskabystrica.sk 

callto:+421%2048%204330%20573
mailto:milos.vincik@banskabystrica.sk


 

 

 

Konceptuálna mapa hodnotiacich kritérií IÚS FMO Banská Bystrica 

 

 

 

 


