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  innos  APRG je zameraná na nasledovné oblasti:
- Odborné semináre a poradenstvo pre starostov obcí, školy v regióne
 a iné subjekty zamerané na aktuálne témy rozvoja a trvalej udržate nosti 
 regiónu
- Vypracovávanie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja
- Vypracovávanie projektov pre verejnú správu, súkromnú správu 
 a tretí sektor
- Externý manažment projektov pre obce a školy
- Reprezentácia RRA v regióne a mimo regiónu
- Budovanie partnerstiev na regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni
- Vlastné projekty RRA Hnúš a – vzdelávanie a workshopy
- Organizovanie študijných návštev a prezentácia práce RRA Hnúš a 
 v regióne
 V auguste 2011 sa uzavretím zmluvy s IUVENTOU, národným partnerom 
Eurodesk v SR, stala Agentúra pre rozvoj Gemera regionálnou pobo kou 
EURODESK Slovensko. EURODESK je stabilná informa ná sie  pre mladých 
udí, fungujúca v krajinách EÚ a v kandidátskych krajinách.

1. Agentúra pre rozvoj 
 Gemera
 AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA je lenom integrovanej siete 
regionálnych rozvojových agentúr IS RRA, bola založená v roku 2008 ako 
záujmové združenie právnických osôb, pracujúca na neziskovom princípe.
 Všeobecnou úlohou agentúry je tak pridelenými, ako aj vlastnou innos ou 
získanými prostriedkami plni  poradenskú, projektovú a programovú innos  
vo vz ahu k regiónu na princípe partnerstva a aktivizácie rozvoja regiónu 
spojením verejnej správy, súkromného sektora, tretieho sektora, ako aj 
všetkých partnerov zainteresovaných na regionálnom rozvoji.
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1.2 Budovanie partnerstiev

 Agentúra pre rozvoj Gemera je aktívnym 
lenom Miestnej ak nej skupiny Malohont, ktorá 

tvorí partnerstvo zástupcov verejného, súkrom-
ného a ob ianskeho sektoru a realizuje stratégiu 
rozvoja na základe princípov prístupu Leader.
 

Agentúra pre rozvoj Gemera buduje partnerstvá aj na národnej a nad-
národnej úrovni. Príkladom môže by  spolupráca s Banskobystrickým 
samosprávnym krajom, Zážitkovou akadémiou a neziskovou organi-
záciou z Budapešti, strednými školami vo Francúzku, Portugalsku a na 
Cypre ako aj s British Council v rámci ktorého Agentúra pre rozvoj Gemera 
zorganizovala študijnú návštevu pre mladých aktívnych ob anov zo Škótska 
v regióne Gemer-Malohont.

Študenti zo Škótska na návšteve u primátora Hnúšte

Budovanie partnerstiev medzi Európou a Áziou
Medzinarodná konferencia v Hanoi, Vietnam
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1.3 Vlastné projekty: GemerNation ® 
„Cesta poznania sa za ína malým krokom do neznáma“

 Región Gemer – Malohont predstavuje región, ktorý je bohatý na históriu, 
kultúru a prírodné bohatstvo. Jeho propagácia však nie je na takej úrovni, 
akú by si zaslúžil. Preto aj vznikla myšlienka vytvorenia stolovej hry pro-
pagujúcej náš región. Hlavnou víziou a cie om stolovej spolo enskej hry je 
priblíži  krásy Gemera-Malohontu, o najširšiemu okruhu záujemcov z ra-
dov mládeže a širokej verejnosti, využitím netradi ného spôsobu podania 
informácií. Zábavnou a hravou formou prenesieme históriu, kultúru, prírodu 
do sú asnosti a priblížime tak informácie, o ktorých doteraz mnohí ani 
nevedeli, prípadne mali o nich iba minimálne vedomosti.
 Zámerom je pou enie ale najmä aktívne spríjemnenie vo ných chví  
strávených v blízkej komunite, spoznávaním vlastného regiónu.
Hra GemerNation ® je patentovaná didaktická pomôcka neformálneho 
vzdelávania, ur ená pre žiakov základných a stredných škôl, rovnako ako aj 
pre domácnos  a turisticko – informa né centrá.

Ú astníci olympiády

 Cie om tohto projektu je:
- zatraktívni  proces vzdelávania žiakov od 15 rokov 
- poskytnú  alternatívny prístup k informáciám oproti klasickému
 vyu ovaciemu procesu a priblíži  multikulturálny rozmer nášho regiónu
- priblíži  mladým u om spôsob ako zmysluplne trávi  vo ný as
- poukáza  na bohatú históriu regiónu, jeho prírodné krásy a kultúrne
 hodnoty tak, aby to nepredstavovalo len alšie prednesené fakty, 
 ale aby sa vzbudil záujem o jeho alšie poznávanie
- pozdvihnú  záujem o región medzi jeho obyvate mi 
- ponúknu  atraktívny prvok turistického ruchu, ktorý by bol vhodným 
 doplnením existujúcej ponuky turistických produktov a vytvori  
 tak predpoklad pre alší rozvoj turizmu v regióne
- aktivizova  mládež vo vz ahu k vlastnej komunite
- posilni  ob ianske cítenie u mladých udí a vzbudi  tým záujem 
 o dianie v regióne Gemer-Malohont.
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2. Príklady z dobrej praxe
 Poslaním projektu ReNewTown je ideové a praktické spojenie všetkých 
projektových partnerov z verejných inštitúcií eskej republiky, Nemecka, 
Po ska, Slovenska a Slovinska, na realizáciu vízie, ktorou je nová tvár 
post-socialistického mesta: konkurencieschopného a atraktívneho.
 Hlavným cie om projektových 
partnerov je nájs  najlepšie spôso-
by vedúce k zlepšeniu kvality života 
v mestských oblastiach so socialistic-
kou zá ažou a revitalizácia budov, 
postavených v období socializmu za 
aktívnej spoluú asti miestnej 
komunity.
  Architektúra je jedine ným 
ukazovate om kultúry a civilizovanosti 
spolo nosti. Je odrazom jej ekonomic-
kých možností a organiza ných schop-
ností. Je dielom technickým i umelec-
kým, vypovedá o materiálnej i duchovnej 
stránke života doby, ktorá ju vytvorila. 
Existujú moderné slovenské dejiny, 
osobnosti a ich diela formujúce moder-
nú slovenskú architektúru do roku 1948. 
Avšak skuto ný rozvoj slovenského 
priestoru ,slovenskej architek-
túry a vytváranie architektonickej 
scény nastával až v druhej polovici 
20. storo ia. Moderná história Slo-
venska sa viaže až na urbárnu moder-
nizáciu po konci II. svetovej vojny. 

 Slovensko sa síce dostalo do komunistického východného bloku, avšak 
až vtedy dobiehalo svoj oneskorený priemyselný proces. Šes desiatro né 
obdobie Slovenska sa prekrýva so štyridsa ro ným obdobím budovania 
socializmu. Táto etapa slovenskej architektúry ešte stále aká na serióznu 

re  exiu.
  V porevolu nom období po roku 1989, 
nastala kritika predchádzajúceho obdo-
bia, nastáva investi ný a stavebný boom. 
Slovenská architektúra zažíva príznaky 
otvárania sa globálnym trendom. Svet 
sú asnej slovenskej architektúry ale 
netvoria len dokon ené stavby, projekty, 
návrhy alebo výstavy, ale aj obnova a re-
vitalizácia budov postavených v ase 
nedávno minulom, v ase budovania 
socializmu.
 Dobrým príkladom revitalizácie bu-
dov postavených v období socializmu sú 
príklady dobrej praxe, ktoré sp ajú 
atribúty zdravého životného štýlu, 
udržate ného rozvoja, sú prínosom pre 
regionálnu i mimoregionálnu komunitu 
a obohacujú vnútornú štruktúru mesta, 
alebo obce.



ReNewTown project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme under the 4.1 Area of Interventions: Developing Polycentric Settlement Structures and Territorial Cooperation

9

2.1 Centrum sociálnych služieb
  Francisciho ul., Poprad
  Slovenská republika
  Autori: Ing. Arch Miloslav Dulík, Ing. Arch. Branislav Rzyman 

 Stavba získala v sú aži CE.ZA.AR 2011 cenu v kategórii Rekonštrukcia 
a obnova budov. 
 Centrum je zrekonštruovaná budova bývalej materskej školy postavenej 
v 70. rokoch. 
 Po nadstavbe jedného podlažia má objekt jedno podzemné a štyri 
nadzemné podlažia. Zariadenie opatrovate skej služby je vybavené 
najmodernejším zariadením – elektrické polohovacie lôžka, elektrické zaria-
denia pre postavenie a toaletu, moderné signaliza no komunika né zariade-
nie medzi klientom a personálom. Stavba bola ukon ená v septembri 2010 
a poskytuje komplexné služby pre seniorov. 

 Inovatívnos  projektu spo íva vo využití 
staršej budovy, ktorá bola zrekonštuovaná 

 Inšpiratívnos  projektu je zrejmá jeho 
obsahom, ktorý môže by  príkladom pre 

alšie obce, mestá, nadácie 

 Efektívnos  projektu spo íva v jeho 
spolo enskej objednávke a najmä potrebe 
poskytovania sociálnych, opatrovate ských 
a zdravotníckych služieb 

 Životný štýl sú asnosti predpokladá a vyžaduje efektívnu pomoc pre 
seniorov, ím sa skvalitní ich spôsob života. 

 Projekt obsahuje aj funkciu udržate ného 
rozvoja, pretože verejná objednávka na posky-
tovanie sociálnych, opatrovate ských a zdra-
votníckych služieb je a bude stále aktuálna pre 
komunitu seniorov, ktorí v Centre sociálnych 
služieb získavajú okrem nových sociálnych kon-
taktov aj nové zážitky a nové inšpirácie. Centrum 
sociálnych služieb je pre túto komunitu miestom 
sociálneho u enia a výmeny informácií a miesto so-
ciálnej inklúzie, kde majú pocit bezpe ia a pohodlia. 
Centrum sociálnych služieb svojou ve kos ou, 
estetickou kvalitou a dostupnos ou vytvára vhod-
né prostredie na sociálny a zdravotný relax pre 
komunitu seniorov, ím sa vytvoril priestor pre 
miestne sociálne akcie. Projekt je dôležitý pre miest-
nu komunitu seniorov a ich rodinných príslušníkov. 
V meste žije viac ako 5 tisíc obyvate ov starších ako 
65 rokov. Z nich 15 – 20 % potrebuje osobnú alebo 
inštrumentálnu sociálnu pomoc a sociálne služby. 
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2.2 Prírodné jódové kúpele íž, a.s. 
  íž, Slovenská republika

 Obci bol poskytnutý nenávratný  nan ný príspevok v rámci Opatrenia 
2.2.SOP PS: Podpora podnikate ských aktivít cestovného ruchu. 
 SOP: Priemysel a služby 
 Priorita 1. Rast konkurenciaschopnosti priemyslu a služieb s využitím 
rozvoja domáceho rastového potenciálu. 
 Doplnkové služby / Infraštruktúra vo ného asu / a rekonštrukcia 
lie ebného domu Rimava v prírodných jó-
dových kúpe och íž. 
 Prírodné jódové kúpele íž ležia na 
strednom Slovensku, v južnej asti okresu 
Rimavská Sobota. 
 V roku 1862 bol objavený lie ebný prame  
slanej vody, ktorý obsahoval lie ivé prvky, 
najmä jód a bróm. V roku 1888 Rimamurán-
ska spolo nos  za ala v obci stava  kúpele. 
Po II. svetovej vojne boli kúpele znárodnené. 
V rokoch 1975 – 1980 tu bol postavený 
lie ebný dom Rimava s vnútorným 
rehabilita ným bazénom, fyzioterapiou, 
va ovými kúpe mi, ordináciami a jedál ou. 
 Od roku 1996 sú kúpele pod správou ak-
ciovej spolo nosti a táto prebudovala kúpele 
takmer nanovo – boli zrekonštruované všetky ubytovacie kapacity, kúpe ný 
park a v priestore pred kúpe ným domom Rimava bol postavený vodný svet 
– letné kúpalisko so štyrmi bazénmi. 
 Lie ebný dom Rimava prešiel koncom roka 2005 a za iatkom roka 2006 
rozsiahlou rekonštrukciou. 

 Kúpe ný dom Rimava – bývalá socialistická stavba – má po rekonštrukcii 
72 izieb so 138 lôžkami. Lie ebný dom po rekonštrukcii disponuje klasickými 
aj rodinnými apartmánmi so satelitom, TV, internetom a telefónom. V kom-
plexe je moderná posi ov a,  tness, sauna, telocvi a, stolný tenis, bowling,
badmintonové a tenisové ihrisko, hippodrom s možnos ami hippoterapie, 
minigolf, kaderníctvo, knižnica a kúpe ná galéria. 
 Inovatívnos  projektu spo íva v kvalitnejšom poskytovaní služieb – 
zdravotníckych, preventívnych, sociálnych, relaxa no oddychových. 
 Projekt poskytuje služby, po ktorých je spolo enská objednávka, ktorá 
svojou kvalitou a historicky získanými skúsenos ami, bude aktuálna aj 

v budúcnosti. Projekt má atribúty 
udržate ného rozvoja i už vo vz ahu 
ku konzumentom – pacientom a iným 
návštevníkom kúpe ov , ale aj vo vz ahu ku 
miestnej komunite – vytváraním a udržaním 
pracovných príležitostí. 

 Okrem lie ebnej a rehabilita nej funk-
cie je zrekonštruovaný LD Rimava a jeho 
vodný svet ,aj miestom stretávania sa udí, 

i už miestnej komunity, pri ahlých miest 
a obcí, ale aj návštevníkov z celého 
Slovenska a zahrani ia. Lie ebný komplex 
je vsadený do celoro ne udržiavaného parku, 
ktorý poskytuje príležitosti na prechádzky 
a oddych po lie ebných procedúrach. Klimatické 
pomery kúpe ov sú charakteristické slne ným, 

suchým a nedráždivým podnebím, vhodným aj pre helioterapiu. A z tohto dôvodu 
je toto miesto zdrojom zážitkov a inšpirácie. Poskytuje pocit bezpe ia, 
doprava je vhodne usmer ovaná, parkoviská sú mimo lie ebného areálu. 
 Rekonštrukcia budovy LD Rimava, postavenej za socializmu, 
prispela k rozvoju a zatraktívneniu tohto lie ebného miesta, prispela k roz-
voju cestovného ruchu v kúpe och a vo vz ahu k miestnej komunite prispela 
k zvýšeniu zamestnanosti a všeobecnej prosperity obyvate ov žijúcich 
v tomto regióne. 
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2.3 Thermal Park Beše ová 
  Beše ová, Slovenská republika

 Obci bol poskytnutý nenávratný  nan ný príspevok v rámci Opatrenia 
2.2.Projekt bol schválený pod názvom – Rozšírenie termálneho kúpaliska 
v Beše ovej. 
 Projekt bol schválený hodnotiacou komisiou – Opatrenie 2.2.SOP PS 
 Na za iatku 80. Rokov 20. storo ia, vytryskla zo sondy pramenistá voda 
o teplote 60,5 stup ov Celzia. V roku 1987 bol vykonaný vrt, ktorý tvorí 
základ sú asného Thermal Parku Beše ová. 
 Vonkajšie bazény s geotermálnou vodou boli verejnosti sprístupnené 
v roku 1983 v dobe budovania socializmu. Obnovené a zrekonštruované 
boli v rokoch 2006 – 2007. 
 V sú asnosti je k dispozícii 8 vonkajších bazénov s geotermálnou vodou, 
z toho sú dva plavecké bazény, pä  relaxa ných, jeden neplavecký dopa-
dový bazén. V oddychových bazénoch sú k dispozícii rôzne vodné atrakcie 
/ podvodné lavice a ležadlá, vodný hríb.../. V roku 2006 bol sprístupnený 
areál vnútorných bazénov, vhodný pre všetky kategórie.V roku 2008 bolo 
otvorených 5 nových bazénov z antikoru s írou ohrievanou vodou, tieto sú tiež 
vhodné pre všetky kategórie návštevníkov.Dokonalý relax poskytuje Wellnes 
centrum – Vitálny svet. Je tu komplex piatich druhov sáun s inhaláciami 
a s alšími atrakciami. Široká paleta služieb sa poskytuje v Relax centre – 
masáže, lymfodrenáž, svetelná terapia, solárium,  tness. 

  Inovatívnos  projektu spo íva v skvalitnení služieb ob anom z blízkeho 
a alekého okolia vo využívaní vo ného asu a rozvoja cestovného ruchu. 

 Inšpiratívnos  projektu spo íva v jeho prínose pre skvalitnenie života 
a životného štýlu pre všetky vekové kategórie z miestnej komunity a z celého 
Slovenska. 

 Efektívnos  a udržate nos  projektu spo íva v pozitívnom nasmerovaní 
aktívneho spôsobu využívania vo ného asu návštevníkov a jeho zvyšovania 
do budúcnosti. 

 Životný štýl obyvate ov Slovenska sa v poslednom období skvalit-
nil aj v oblasti využívania vo ného asu a tento trend sa považuje okrem 
iných akceptov za trvalo udržate ný rozvoj života udí v danom regióne 
a v širokom okolí. Projekt je svojou atraktívnos ou prínosom pre miestnu 
komunitu, pretože poskytovaním služieb v oblasti cestovného ruchu sa 
zvýšila zamestnanos  miestnej komunity. 
 Je to miesto, kde sa udia stretávajú, sú so svojimi rodinami a táto 
skuto nos  je aj zdrojom nových zážitkov a inšpirácie. Je to miesto kde majú 
návštevníci okrem pocitu relaxácie aj pocit bezpe ia a pohodlia. 
 Termálne kúpalisko je v prevádzke po as celého roka, pretože sú sp ané 
všetky atribúty bezpe ia a pohody aj v zime, kedy sú vonkajšie klimatické 
podmienky nepriaznivé. 
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2.6 Revitalizácia Priemyselného parku  
  Hnúš a, Slovenská republika

 Zameranie: rozšírenie výroby využitím stavebných a strojných 
kapacít v priemyselnej zóne Hnúš a. 
 V meste Hnúš a bola v 19. storo í najvä šia výroba surového železa 
na Slovensku. Za iatkom 20. storo ia nastal úpadok železiarstva. Hutnícku 
výrobu nahradil v roku 1924 chemický priemysel v podobe komanditnej 
spolo nosti, ktorá spustila výrobu zuhli nenia drevnej hmoty chemickou 
cestou / suchá destilácia dreva /a výrobu s tým spojených produktov. Po 
roku 1948 bola spolo nos  zoštátnená, v období socializmu bola produk-
cia vyrábaná po názvom „Slovenské lú obné závody š.p.“. Po roku 1992 
výrobné aktivity  prevzali spolo nosti SLZ Chemia a.s. a T-GUM Hnúš a s.r.o.
 V roku 2007 Mesto Hnúš a s pomocou  nan ných prostriedkov 
Európskej Únie a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky odkúpilo 
areál T-GUM Hnúš a s.r.o. a v sú asnosti revitalizuje uvedený areál v rámci 
projektu „Priemyselná zóna Hnúš a.“

 V priemyselnej zóne Hnúš a dnes pôsobia výrobné spolo nosti:
 YURA ELTEC Cosporation Slovakia s.r.o., 
 RW Tech-Gum, s.r.o., 
 T-GUM Hnúš a s.r.o., 

 Dodávky energií a služieb pre Priemyselnú zónu zabezpe ujú: 
 SLZ Chémia, a.s. – dodávka elektrickej energie a istenie 
 odpadových vôd 
 Rimavská energetická spolo nos  Hnúš a – dodávka tepla 
 z centrálneho zdroja na báze výroby tepla z obnovite ných 
 palív – drevoštiepky 
 Ján Ulický FANTASTIC – dodávka stravy a stravovacích služieb 
 pre zamestnancov 
 Technické služby mesta Hnúš a – letná údržba areálu
 Slovenská správa ciest -  zimná údržba materiálu

 Inovatívnos  zrealizovaného projektu spo íva predovšetkým v zefek-
tívnení priemyselnej výroby, prispôsobujúcej sa požiadavkám trhu.

 Inšpiratívnos  a prenosite nos  projektu spo íva v obsahu a spôsobe 
výroby v revitalizovanom priemyselnom parku.

 Efektívnos  a udržate nos  je podmienená predovšetkým požiadavkami 
trhu, od oho závisí zamestnanos  obyvate ov daného regiónu.

 Revitalizácia priemyselného parku znamená pre miestnu komunitu 
zamestnanie , ktoré je zdrojom príjmu a kvalitného životného štýlu.
 Potreby trhu a zamestnanos  sú základným atribútom trvalo udržate ného 
rozvoja v danom regióne pre miestnu komunitu.
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2.9 Domov seniorov Archa 
  Rozvodná 25, Bratislava, 
  Slovenská republika
  Autori projektu rekonštrukcie: Zuzana Žalmanová, Peter Žalman  

 Socialistická budova bola postavená 
v 80. rokoch 20. storo ia z panelových 
bytových domov, ktoré vytvárajú malú obytnú 
skupinu, blok. V období socializmu táto bu-
dova slúžila ako materská škôlka. Po zmene 
v roku 1990 bola škôlka upravená pre potreby 
seniorov.
 V roku 2004 sa za al realizova  projekt 
rekonštrukcie objektu formou prístavby k pôvod-
nému objektu. V roku  2007 bola rekonštrukcia 
budovy ukon ená. Prístavba hmotovo nadvä-
zuje na jestvujúcu dvojpodlažnú pravouhlú 
hmotu materskej školy. Architektúra fasády 
vychádza z klasického princípu steny a otvoru. 
Dôležitá je väzba na okolitý terén – záhrada 
je sú as ou komplexu. Priestor medzi novou 
ubytovacou as ou a jestvujúcim objektom 
tvorí as  – Denný stacionár – je to spojovacia 
chodba s relaxa ným centrom a zázemím.
 V sú asnosti  centrum poskytuje tri formy 
sociálnych služieb pre seniorov, ktoré na seba 
organicky nadväzujú a poskytujú optimálnu 
formu prechodu seniora z domáceho 
prostredia do inštitúcie. Je tu denné aktiva né 
centrum a zariadenie pre seniorov, ktoré 
umož uje trvalý pobyt ob anov Bratislavy 
s celým 24 – hodinovým komplexom služieb.

 Vä šinu osadenstva tvoria udia postihnutí Alzheimerovou chorobou.  

 Inovatívnos  projektu spo íva v jeho aktuálnej reakcii na potreby 
sú asnej doby, kedy je starostlivos  o seniorov výrazom vyspelosti sú asnej 
spolo nosti. 

 Inšpiratívnos  projektu je pred-
pokladom skvalitnenia života seniorov 
a ich rodín.

 Efektívnos  a udržate nos  projektu
 je zrejmá, pretože vyspelá spolo nos  sa 
vyzna uje kvalitnou starostlivos ou o svojich 
starších ob anov v sú asnosti aj budúcnosti.

 Životný štýl sú asnosti sa vyzna uje 
svojou rýchlos ou a efektívnos ou, kde sa 
nie vždy nájde miesto a najmä odbornos  
pri poskytovaní opatrovate ských služieb. 
Miesta tohto typu umož ujú kvalitný životný štýl 
pre seniorov a ich rodiny, o je tiež pod-
mienkou trvalo udržate ného rozvoja danej 
komunity. 
 Domov seniorov je pre danú komu-
nitu miestom stretávania, zdrojom zážitkov 
a inšpirácie, miestom sociálnej inklúzie. 
Je zdrojom pocitu bezpe ia pre návštevníkov, 
ale aj pre obyvate ov Domova. 



ReNewTown project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme under the 4.1 Area of Interventions: Developing Polycentric Settlement Structures and Territorial Cooperation

18

2.10 Priemyselný palác GOSPROM 
  Charkov, Ukrajina 

 Priemyselný palác v Charkove bol postavený ako zhmotnenie historic-
kého pokroku v ase budovania socializmu na Ukrajine. Dizajn paláca bol 
spojením konštruktivistického a futuristického štýlu socialistickej architek-
túry. Kone ný produkt tohto štýlu bol obrovský symetrický komplex, ktorý 
bol ocenený ako jeden z najvä ších triumfov socialistickej architektúry na 
Ukrajine. V tej dobe – 30. roky 20. storo ia, to bola druhá najvä šia a najvyššia 
budova (63 m) v celej Európe a bola považovaná za vlajkovú lo  sovietske-
ho futuristického konštruktivizmu. Budova GOSPROMU je prvou výškovou 
budovou postavenou zo železobetónovej rámcovej konštrukcie. 
 V sú asnosti slúži budova ako administratívny komplex, poskytuje 
hotelové služby, je to aj kultúrne a vzdelávacie centrum. Dnes je budova 
GOSPROMU  architektonickým symbolom mesta Charkov. Architektúra 
historického Charkova sa neoddelite ne spája s jeho modernými adminis-
tratívnymi budovami, kultúrnymi, vzdelávacími a nákupnými centrami, ktoré 
tvoria jedine ný súbor mesta. 
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2.11 Priemyselný palác PALATUL PARLAMENTULUJ
  Bukureš , Rumunsko 

 Parlamentný palác  v Bukurešti  je rozlohou druhá najvä šia budova na 
svete – po americkom  Pentagone. Táto socialistická stavba a jej stavebný 
sloh pripomína megalomanstvo Rímskeho impéria. 
 Budova bola postavená v rokoch 1984 – 1989 s rozlohou 240 x 270 m 
a s výškou 86 metrov.  Budova má  12 poschodí a 8 podzemných podlaží. 
V podzemí ide až do h bky 92 m. Výška stropov je 20 m, v podzemí je 
protiatómový kryt. Na stavbu bol použitý materiál výlu ne z domácich 
zdrojov. Na stavbu sa spotrebovalo 900 tisíc kubických metrov dreva 
z rumunskej Transylvánie, milión kubických metrov mramoru, 3,5 tony krištálu, 
700 tisíc ton ocele a bronzu. Budova má viac ako tisíc miestností. 
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Ekonomický vývoj mesta
 Mesto disponuje širokým spektrom sociálnej infraštruktúry, ktorá sa 
postupne vyvinula súbežne s rozvojom priemyslu, nárastom po tu 
obyvate ov a následnou bytovou výstavbou, najmä v období 60-tych 
a 70-tych rokov XX. storo ia. Po roku 1990 sa zmenili vlastnícke vz ahy 
a prebehla transformácia siete sociálnej infraštruktúry. Po etnos  jednotlivých 
druhov vybavenosti a jej ekonomickú prosperitu za al ovplyv ova  trhový 
mechanizmus a kúpyschopnos  obyvate ov mesta. Prejavuje sa tiež celkový 
útlm vo výrobnej sfére a v zamestnanosti. Dôsledkom je zaniknutie viacerých 
obchodných a obslužných prevádzok. Nedostatok  nan ných prostriedkov
sa prejavuje absenciou údržby a modernizácie objektov vo viacerých 
zariadeniach sociálnej infraštruktúry. Niektoré funkcie (najmä v službách) 
úplne na území mesta absentujú. Klesajúci po et obyvate ov v miestnych 
astiach mimo centra sa prejavuje nízkymi obratmi malých a stredných 

podnikate ov a obchodných organizácií a následným zatváraním prevádzok 
a existujúcich objektov sociálnej infraštruktúry
 Vo fungujúcich obchodných prevádzkach sa znižovanie kúpyschop-
nosti obyvate ov prejavuje zužovaním sortimentu tovarov. Najvypuklejšie 
sa  nan ná situácia mesta a majite ov prejavuje v nedostato nej údržbe 
a obnove najmä kultúrnych objektov a kostolov. 
 

 Kultúrny život v meste zabezpe uje Mestské kultúrne stredisko. 
Organizuje profesionálne i amatérske kultúrne podujatia a stará sa 
o fungovanie celého radu amatérskych súborov a skupín. Okrem toho vyvíja 
vlastnú kultúrnu innos .

V meste funguje viacero podnikov, ktoré sa podie ajú na poklese nezamest-
nanosti v meste.  Medzi najvýznamnejšia patria tieto:
 GEMERSKÁ NERUDNÁ SPOLO NOS  a.s, zamestnáva cca. 
70 zamestnancov. Perspektíva  rmy je založená na rozvoji tradi nej 
banskej výroby z domácich surovín – ažba magnezitu a výroba mastencových 
výrobkov. 
 RIMAVSKÁ ENERGETICKÁ s.r.o. spolo nos  sa venuje optimalizácii 
energetických zdrojov a optimalizácii distribúcie a spotreby energie vrátane 
vypracovávania štúdii a energetických auditov.
 RW Slovensko spolo nos  so zahrani nou majetkovou ú as ou, ktorá 
vyrába elastomérne ložiská pre systematické uloženie stavebných dielov 
a mostov v pozemnom stavite stve, inžinierskom stavite stve a oce ových 
konštrukcií. 
 YURA ELTEC CORPORATION Slovakia, s.r.o.  rma, ktorá taktiež 
pôsobí v Hnúšti a najmä sa zaoberá výrobou káblových zväzkov do 
automobilov prevažne zna ky Kia a Hyundai.
 INTOCAST SLOVAKIA, a.s. ktorá sa zaoberá výrobou izolátorov 
a izola ných kuso v z keramiky, keramických výrobkov pre technické ú ely 
a pod.

Po nohospodársku štruktúru v meste zastupuje:
 Ro nícke družstvo Klenovec, ktoré zamestnáva cca 20 zamestnancov.

Lesný pôdny fond riešeného územia obhospodaruje: 
 Lesný závod Slovenských lesov v Hnúšti s Lesnými správami Hnúš a 
a Brádno.

V meste Hnúš a fungujú aj obchodné spolo nosti, v ktorých ma mesto 
zastúpenú ú as . Medzi takéto spolo nosti patrí:
 Mestský bytový podnik Hnúš a s.r.o so 100% ú as ou mesta 
 Mestská investi ná spolo nos  Hnúš a s.r.o so 100% ú as ou mesta.

Medzi príspevkové organizácie mesta môžeme zaradi  aj Technické služby 
mesta a Mestské kultúrne stredisko.
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Vývoj miery nezamestnanosti v Hnúšti.
 Vysoká miera nezamestnanosti v dôsledku poklesu výroby znižuje 
kúpnu silu obyvate ov. Prejavuje sa to v znižovaní ro ného obratu malých 
a stredných podnikate ov v oblasti obchodu a služieb. Niektoré prevádzky 
sa stávajú nerentabilnými a zaniknú. Z tohoto dôvodu chýbajú v meste niek-
toré služby. Relatívne stabilizovaná je situácia v obchodnej sieti. Hnúš a má 
vysoký podiel obyvate ov rómskej národnosti. Toto percento priebežne 
narastá. Sociálna situácia v rómskych rodinách je charakteristická nízkou 
úrov ou vzdelanosti a hygieny, vysokou pôrodnos ou, nízkym reálnym 
príjmom, devastáciou bytov, priestupkovou a trestnou innos ou, devastáciou 
opusteného majetku a lesov. V meste sa taktiež zvyšuje percento obyvate ov 
v poproduktívnom veku, ktorí si vyžadujú zvýšenú starostlivos . 
 Stavebnotechnický stav a celková prevádzková a hygienická úrove  
objektov a zariadení ob ianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry 
zodpovedá existujúcej ekonomickej situácii mesta. Oproti porovnate ným 
mestám v iných astiach štátu (najmä západnejšie položených v rámci SR), 
v celkovej úrovni zaostávajú.

 Vývoj miery nezamestnanosti v Hnúšti v rokoch 2000 až 2009:

miera nezamestnanosti Rok 2000 Rok 2005 Rok 2009
absolútne ísla 1617 1325 1023
v percentách 21,34 17,54 13,72

Urbanistický vývoj mesta Hnúš a
 V pôvodnej štruktúre osídlenia zakotvenej v pôvodnom “Územnom pláne 
hospodársko - sídelnej aglomerácie” z roku 1981, bola Hnúš a zaradená 
medzi sídla obvodného významu a bola vybratým sídlom ekonomicko-
plánovacej oblasti. Do urbaniza ného priestoru patrili sídla Ha ava, Klenovec 
a Rimavské Brezovo. V sú asnom období vä šinu z týchto funkcií Hnúš a 
na alej plní. Je sídelným, výrobným a vybavenostným centrom regiónu 
horného toku Rimavy. Má spolu s Tisovcom silnú ekonomickú základ u.
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Migra né saldo mesto Rimavská Sobota
 Migra né saldo (ms) sa vypo ítava nasledujúcim vzorcom:

 I  po et imigrantov za celkové obdobie
 E  po et emigrantov za celkové obdobie
 S  stredný stav v sledovanom období
 Z uvedených indexov migra ného salda nám podobne ako to bolo 
v prieskume trhu v meste Hnúš a vyplýva, že tendencia od roku 1992 do roku 
2010 je zna ne klesajúca . V roku 1992 bol index zna ne plusový. Do roku 
2010 nabral index migra ného salda len mínusový charakter.
 Asi najdôležitejším faktorom v tomto smere je vysoká miera nezamest-
nanosti, ktorá sa najviac podie a na klesajúcom charaktere migrácie.

Prirodzený prírastok obyvate stva mesta Rimavská Sobota
 V roku 1992 bolo v Rimavskej Sobote narodených 324 detí a zomrelých
 bolo 256, teda prirodzený prírastok pre tento rok bol 68 detí. V roku 1995 
bolo v Rimavskej Sobote narodených 284 detí a zomrelých bolo 237,  
prirodzený prírastok pre tento rok bol 47 detí.  V roku 2000 bolo v Rimavskej 
Sobote narodených 213 detí a zomrelo 233, prirodzený prírastok pre tento 
rok bol -20 detí. V roku 2005 bolo v Rimavskej Sobote narodených 222 detí 
a zomrelo 215, prirodzený prírastok pre tento rok bol 7 detí. V roku 2010 bolo 
v Rimavskej Sobote narodených 251 detí a zomrelo 222 detí, prirodzený 
prírastok pre tento rok bol 29 detí. Z prirodzeného prírastku je jasne vidie , 
že tendencia je raz klesajúca a raz stúpajúca, nemôžeme teda konštatova , 
že prirodzený prírastok má pozitívny vývoj. Tendencia je teda podobná ako 
to bolo v meste Hnúš a.

Celkový prírastok obyvate stva mesta Rimavská Sobota
 Z vykonaného prieskumu trhu ako výsledok vyšlo, že územie Rimavskej 
Soboty je migra ne a sociálne neatraktívne. Pri om  najhorším ukazovate om 
pre mesto je rok 2000 v ktorom boli všetky tri zložky negatívne. Pri 
porovnaní ostatných asových periód sme dospeli k názoru, že od roku 1992 
do roku 2010 je tendencia takmer v každom smere klesajúca. Opä  môžeme 
skonštatova  podobnos  s prieskumom trhu v meste Hnúš a.
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Ekonomický vývoj mesta Rimavská Sobota
 V druhej polovici 20. stor. došlo k prudkému vzostupu hospodárskeho, 
sídelného i spolo enského života Rimavskej Soboty. Po et jej obyvate ov 
vzrástol z 9 160 v roku 1948 na 25 507 v roku 1998. Vznikol rad nových 
výrobných podnikov – mliekáre  (1948), tabaková továre  (1957), cukrovar 
(1966), pivovar (1967), mäsokombinát (1977), mlyn a pekáre  (1980) a iné. 
V sú asnosti už vä šina spomenutých podnikov neexistuje zo spomenutých 
najvä ších podnikov pôsobiacich v Rimavskej Sobote sa zachovala už len 
mäsospracovate ská spolo nos  Tauris.
  V meste pôsobí pod a živnostenského odboru Obvodného úradu 
v Rimavskej Sobote zhruba 7000 živnostníkov k nosným odvetviam 
patria potravinársky a doplnkový strojársky priemysel. Z h adiska výroby 
a zamestnanosti je v meste najdôležitejším odvetvím potravinársky 
priemysel, ktorý zamestnáva okolo 40 % a po nohospodárstvo. alej bolo v meste 
vybudovaných viacero hypermarketov ako napr. Kau  and, Hypernova, 
Lidl, Billa a Tesco, ktoré sa v malej miere taktiež podie ajú na znižovaní 
nezamestnanosti v meste.  
 Mesto má ve mi výhodnú geogra  ckú polohu v rámci Slovenska, pri om 
je ve mi dôležité, aby samosprávne orgány túto polohu využili, vytvorili 
priaznivé podnikate ské prostredie, pritiahli zahrani ných investorov 
a vytvorili tak nové pracovné miesta.
 Najvýznamnejšia zahrani ná kapitálová ú as  je v podniku SEWON 
ECS SLOVAKIA s.r.o..Táto spolo nos  je zárove  aj najvýznamnejším 
zamestnávate om v meste Rimavská Sobota, nako ko prácu poskytuje 
cca 700 ob anom mesta a okolia. V posledných rokoch bolo postavených 
viacero obchodných re azcov. Tieto re azce sa však nepodie ajú ve kou 
mierou na ve kom  nezamestnanosti, ktorá je v meste Rimavská Sobota 
ve mi vysoká. alším podnikom, ktorý rozširuje výrobu v meste je  rma 
KISSLING SLOVENSKO, s.r.o., ktorá sa venuje výrobe elektrotechnických 
komponentov. V nasledujúcej asti sme poskytli tabu ku podnikov, ktoré majú 
viac než 20 zamestnancov.
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ODVETVIE PRODUKCIA
Strojársky priemysel
Talos s.r.o. Výrobca strojárskych komponentov

Kovospracujúci priemysel
 I.P.A. Kovovýroba s.r.o., Rimavská Sobota Výroba kotlov a kachlí

Textilný a odevný priemysel
AUTOPO AHY, s.r.o. Výroba autopo ahov

MAD SR, s.r.o. Výroba autopo ahov

Botex, s.r.o. Výroba obuvy

Potravinársky priemysel
GEMERSKÁ MLIEKÁRE , s.r.o., Mliekarenská výroba

KORO, s.r.o. Výroba šalátov

RISO R, .s.r.o. Konzervárenská výroba

SPOHYPO a.s., Rimavská Sobota Produkcia vajec

TAURIS a.s. Rimavská Sobota Výroba mäsa a mäsových výrobkov

FLASHCO, s.r.o. Spracovávanie húb

Elektrotechnický priemysel
MIKROMEX, a.s. Rimavská Sobota Výroba elektrotechnických komponentov

KISSLING SLOVENSKO, s.r.o. Výroba elektrotechnických komponentov

Stavebníctvo
GEMERSTAV – E.Ádám Stavebná innos

STAVART, s.r.o. Stavebná innos

Ferdinand KISS Stavebná innos

Renova, s.r.o. Stavebná innos

Drevospracujúci priemysel
Lesy SR, š.p., odštepný závod RS Spracovanie dreva

Po nohospodárske podniky
AGROTAURIS, s.r.o. Po nohospodárska výroba

GEMERNÁKUP, a.s. Služby v po nohospodárstve

Agro Tomašová , a.s. Služby v po nohospodárstve bez strojovej výroby

 Najvýznamnejšie podniky pôsobiace v meste Rimavská Sobota:  Podniky s ú as ou mesta Rimavská Sobota:

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA
 Príspevková organizácia mesta s ro ným príspevkom cca  1 mil. eur
 Po et zamestnancov: 93

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO 
 Príspevková organizácia mesta s príspevkom ro ne cca 7 mil. Sk. V tejto 
organiza nej štruktúre je zahrnutá i prevádzka kina Orbis, Mestskej galérie 
a Am  teátra v Mestskej záhrade
 Po et zamestnancov: 17

ENERGOBYT SPOL. S R.O.
 Mesto ako jeden zo spolo níkov obchodnejspolo nosti pre tepelné 
hospodárstvo (výrobu a distribúciu tepla)
 Po et zamestnancov: 24
 Ú as  Mesta RS 41,34%

MESTSKÁ BYTOVÁ SPRÁVA S.R.O. 
 Spolo nos  so 100 % majetkovou ú as ou mesta, zabezpe uje správu 
a údržbu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta
 Po et zamestnancov: 34

Vývoj miery nezamestnanosti v Rimavskej Sobote
 O kres Rimavská Sobota je v rámci Slovenska okresom s najvyššou 
priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti, o dokumentujú aj 
údaje z roku 2006. Najnižšiu priemernú mieru evidovanej nezamestnanosti 
v roku 2006 dosiahol okres Bratislava IV (1,9 %) a najvyššiu okres Rimavská 
Sobota (29 %). V sú asnosti je úrove  nezamestnanosti v okrese 33%.

Vývoj miery nezamestnanosti v Rimavskej Sobote v rokoch 2000 až 2009:

miera nezamestnanosti Rok 1997 Rok 2000 Rok 2005 Rok 2009
absolútne ísla 2343 3242 2365 2432
v percentách 9,36 12,81 9,42 10,12
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 Pod a koncepcie rozvoja mesta prijatej na obdobie rokov 2007-2013 
by sa malo vybudova  viacero inžinierskych sieti pre zvýšenie atraktivity 
pozemkov pre národných a zahrani ných investorov. Územný plán mesta 
kooperuje s rozvojom mesta a na báze sociálnej a inžinierskej vybavenos-
ti celej infraštruktúry mesta. V roku 2008 bola na území Rimavskej Soboty 
vybudovaná nová domová oblas  respektíve územne rozšírená as  mesta 
zvaná Sobôtka. V meste je viacero astí s rozmáhajúcou sa infraštruktúrou, 
kde napreduje domová výstavba. Medzi takéto asti mesta patrí 
Chrenovisko a Šibeni ný vrch. Koncepcia rozvoja spolu s územným plánom 
mesta si za ciel ur ila rozvoj ôsmich hlavných prioritných os, ktoré by sa do 
konca 2013 mali zrealizova .  Prvými tromi a zárove  najdôležitejšími prioritami 
rozvoja sú udské zdroje a zvyšovanie kvality života obyvate ov, inovácie 
a rast konkurencieschopnosti priemyslu a cestovný ruch.

Zhrnutie výsledkov prieskumu trhu
 Prvým dôležitým poznatkom, ktorý sme nadobudli je, že v meste 
Rimavská Sobota je takmer existen ným problémom nedostatok 
parkovacích miest a to najmä na najvä šom sídlisku Západ. Za vinu tohto 
nedostatku vä šina respondentov ozna ila, výstavbu panelákových domov 
v období socializmu, ktorá nebola vôbec v súlade s mestským urbanizmom. 
Pri om respondenti poznamenali, že za obdobia socializmu sa urbanizmu 
nevenovala takmer žiadna pozornos . Výstavba panelákových domov bola 
príliš jednoliata a tesná. Z tohto poznatku vyplýva, že neostal dostatok miesta 
na parkovacie plochy. alším sociologickým aspektom, ktorý vo ve kej miere 
ovplyv uje hospodársky a spolo enský vývoj v Rimavskej Sobote je vysoká 
nezamestnanos . 
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 Budovy, ktoré boli postavené za obdobia socializmu slúžili vä šinou 
pre podniky, ktoré sa venovali najmä potravinárskemu a strojárskemu
 priemyslu. Medzi takéto podniky patrili napr. Gemerský mlyn, Z S, 
Cukrovar, Pivovar a alšie. Tieto budovy v sú asnosti prešli viacerý-
mi transformáciami a v kone nom dôsledku chátrajú i ich stav je 
dezolátny. Treba však poznamena , že napr. v areáli bývalej Z S dnes 
pôsobí  rma DETOX, ktorá sa venuje odpadovému hospodárstvu 
a všetkým s tým súvisiace služby. Po as obdobia socializmu bolo verejné
priestranstvo využité na rôzne ú ely. V meste bolo viacero parkov a zelene, 
ktoré dnes obyvatelia mesta postrádajú. Momentálne evidujeme v meste 
len jeden mestský park tzv. Záhradu prvého mája aj z názvu je hne  
jasné, že bol vybudovaný ešte v socialistickom období. alším známym 
parkom bol park pri Tabakovej továrni. Na ploche tohto parku je dnes 
vybudovaný supermarket BILLA. V meste je viacero priestorov z bývalých 
spomenutých podnikov využitých iasto ne. Napr. na asti bývalého areá-
lu Cukrovaru sú postavené hypermarket Tesco, obchodný re azec Takko 
fashion a alšie.  Paneláková výstavba, ktorá bola po atá v období 
socializmu prechádza najmä rekonštruk nými a zateplovacími fázami. 
Viacero panelákových domov sa v sú asnosti zatep uje a rekonštruuje.
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 Dnešná výstavba a rekonštrukcie sú realizované vždy v súlade 
s urbanizmom mesta. Do budúcnosti mesto Rimavská Sobota vypracovalo 
v spolupráci v odborníkmi viacero územných plánov a rozvojových kon-
cepcii. Koncepcia rozvoja mesta Rimavská Sobota 2007-2013 je spracovaná 
na metodickom a obsahovom podklade viacerých východiskových doku-
mentov a kontinuálne nadväzuje na Mestský rozvojový program 2004-2006 
z predchádzajúceho programového obdobia. Existuje viacero projektov, 
ktoré mesto prijalo za ú elom komplexnejšieho využitia priestorov. Dodnes 
sa vedie široká diskusia a najmä rokovania so zahrani nými investormi. 
Mestská samospráva sa snaží v každom smere vychádza  v ústrety 
investorom a developerom. Pripravuje rôzne opatrenia a plány, ktoré chce 
zrealizova , najmä pre zníženie vysokej miery nezamestnanosti v meste aj 
v celom okrese.
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4.1 I. Fáza – teoretické prednášky a workshopy 
  na rôzne témy

 Agentúra pre rozvoj Gemera v rámci projektu organizovala sériu 
workshopov, ktorých zámerom bolo priblíži  obyvate om Hnúšte a okolia 
realizovaný projekt a zárove  pripomenú  mladým udom nedávnu minulos .
 Hlavnou témou boli odborné prednášky z daného obdobia doplnené 
spomienkami ú astníkov workshopov, príslušníkov staršej generácie. Ich 
spomienky zostali zve nené na fotkách, vo  lmoch, v predmetoch, ktoré ešte 
mnohí z nás máme vo svojich domácnostiach a v domácnostiach našich 
rodi ov a starých rodi ov.
 Odhliadnuc od ideologickej propagandy, bola to doba vecí a predme-
tov, ku ktorým mala staršia generácia istý citový vz ah. Pri rozhovoroch 
s u mi, ktorí prežili v nie tak dávnom období socializmu svoje detstvo 
a svoju mlados , je možné vníma  ich postoje k tomuto obdobiu, ktoré ale 
mladšia generácia nepozná.
 Na workshopoch vystúpili s prednáškami Mgr. Martin Pliešovský, 
viceprimátor mesta Hnúš a, JUDr. Monika Vaškovi ová, riadite ka 
Agentúry pre rozvoj Gemera, Mgr. Jana Uhrínová, Ing. Aneta Vargicová, 
PhDr. Martina Urbanová, Mgr. Martina Mareková, Mgr. Angelika Matúšková 
a Mgr. Štefan Horváth.
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WORKSHOP – Kultúra

 Na prednáškach a workshopoch sa 
dokopy zú astnilo asi 80 osôb z mes-
ta Hnúš a, mesta Rimavská Sobota 
a okolia. Na prednáškach boli prítomní 
zástupcovia mesta Hnúš a, regionálnych 
médií, Gemersko-malohotského múzea, 
u itelia, žiaci aj obyvatelia mesta Hnúš a, 
staršia i mladšia generácia ako aj pred-
stavitelia rôznych neziskových sektorov.
 Mladšia generácia ú astníkov 
workshopov mala možnos  nahliadnu  
do doby, síce nedávno minulej, ale pre 
nich neznámej a staršia generácia si 
mohla popri odborných prednáškach 
zaspomína  na rôzne témy.

Tak aké to boli „kuriozity“?
 V rámci kultúry sa tak prítomní mali 
možnos  dozvedie , že prvý farebný 
televízor TV Rubín stál 12 000 K s, 
pri om v roku 1970 sa vysielalo prvé 
farebné vysielanie – priamy prenos 
z majstrovstiev sveta v klasickom lyžovaní 
vo Vysokých Tatrách.. Mladšia generácia 
sa dozvedela, že všetky platne boli za 
12 K s, pri om zahrani né, dovážané

z Juhoslávie boli drahšie. Magnetofónové kazety sa pretá ali prostredníctvom 
pera. Kedže v tej dobe nemali všetky domácnosti televízie, pred každým 
premietaním  lmu v kine sa púš al tzv. kinožurnál, ktorého obsah bol 
v podstate nie o také ako sú asné televízne noviny.

WORKSHOP – Školstvo a detstvo 
 
 Na alších workshopoch sa diskutovalo na témy školstvo a detstvo v 
období socializmu. Preberala sa história iskri iek, pionierov ako aj Sociali-
stického zväzu mládeže. Mladší ú astníci sa dozvedeli, že pojem „iskri ky“ 
vznikol  z toho, že presko ila iskra plame a ideí  socializmu z Ruska a slovo 
Pionier je odvodené od slova prvý. Iskri kám sa venovali pionieri aspo  jeden 
krát týždenne ako oddieloví vedúci. pionierskymi oddielovými vedúcimi boli 
asto krát aj vojaci. SZM sa za ala formova  hlavne po období normalizácie.

 Deti sa hrávali typické hry ako je skákanie cez gumu, jo-jo, klik-klak, 
švihadlo, „škôlka“ i guli ky. Populárnou obdobou Lega bola stavebnica 
Merkur, ktorá bola dostupná a variabilná, a preto bola použitá aj na vážne 
výskumy, ako napr. na zostrojenie pokusného stroja na výrobu kontaktných 
šošoviek, ktoré zostrojil v 60 rokoch ech Otto Wichterle.
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WORKSHOP – Bežný život

 Tému bežný život v období socializmu bolo ve mi ažké uzavrie . 
Prednášajúci spolu so zú astnenými si zaspomínali hlavne na mlie ne 
desiaty, kde pohár mlieka a jeden rožok stáli 0,20 halierov. Zaujímavá bola 
téma hobby, aj napriek tomu, že v období socializmu bolo ve a nedostatko-
vého tovaru, udia mali rôznorodé zá uby ako napríklad zbieranie servítok, 
zápalkových škatuliek, mašlí, pozlátok, špuliek od cverien až po legen-
dárne „cé ka“.
 Z a ších zaujímavostí možno spomenú  aj fakt, že v období apríl-
október museli diev atá nosi  sukne a chlapci nesmeli nosi  dlhé vlasy. 
Zna kové oble enie sa dalo nakúpi  len v tzv. Tuzexe, pri om na Sloven-
sku bolo celkovo 13 Tuzexov a nakupovalo sa tam nákupnými poukážkami, 
ktoré sa volali bony.  Bony slúžili na stiahnutie valút od obyvate ov, pri om 
najlacnejšie bony sa dali zohna  na východe.
 Najlepšou reklamou pre obchod bol rad pred obchodom.

WORKSHOP – Sviatky v období socializmu

 V rámci tohto workshopu sa ú astníci dozvedeli o tom, že na prvého mája 
sa povinne vstávalo o 6.00 hod. za zvukov dychovej hudby. V každom okres-
nom meste bol zorganizovaný prvomájový sprievod s alegorickými vozmi. 
Ú as  na prvomájovom sprievode bola povinná pre žiakov, študentov 
a zamestnancov.
 Výnimo ným a ve kolepým sviatkom bola Spartakiáda, pri om Druhej 
spartakiády v roku 1960 sa priamo v Prahe na Strahov  zú astnilo viac ako 
750 000 cvi encov a pozorovalo ich viac ako 2 000 000 divákov. Ak niekto zo 
žiakov na nej odmietol cvi i  bola mu zhoršená známka z telesnej výchovy až 
o dva stupne. Spartakiáda v roku 1980 stála SR takmer 637 miliónov K S.
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4.2 II. Fáza – zriadenie expozi nej miestnosti 
  ako prvého kroku k vytvoreniu múzea

 Po as druhej fázy pilotného projektu sa plánuje zrevitalizova  budovu 
am  teátra v meste Hnúš a a v hornom poschodí sa má zriadi  expozi ná 
miestnos  v podobe typického socialistického bytu.
 Pri rekonštrukcii sa plánuje využitie „príkladov z dobrej praxe“, teda 
princípy dobrovo níctva a Akcie Z.
 Budova Am  teátra v Hnúšti bola postavená v období socializmu. 
V sú asnosti prebieha príprava na zriadenie expozi nej miestnosti Múzea 
socialistických kuriozít v tejto budove.




