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Príloha č. 4  
 
Zoznam a zloženie odborných poradných skupín podieľajúcich sa na tvorbe RIÚS 
 
Prioritná os č.1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 

 
Banskobystrický samosprávny kraj  
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 
Mesto Banská Bystrica 
Útvar hlavného architekta mesta Banská Bystrica 
Vidiecky parlament Banskobystrického kraja  
Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. 
Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s. 
Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. 
Železničná spoločnosť Slovensko, RZ Zvolen  
Spracovateľka RIÚS 
 
Prioritná os č.2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 
 
Investičná priorita č. 2.1: Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú 
k  celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného 
postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, 
kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné  
 
Špecifický cieľ č. 2.1.1: Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu 
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy 
na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej 
úrovni 
 
Banskobystrický samosprávny kraj 
Mesto Banská Bystrica 
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR 
Úrad práce, sociálnej vecí a rodiny Banská Bystrica 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava 
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica 
Život s autizmom 
Resocializácia 
Predsedníčka Komisie sociálnych vecí a marginalizovaných skupín Zastupiteľstva BBSK 
RZMO Žiarsky región 
Spracovateľka RIÚS 
 
Investičná priorita č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností    
a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry 
 
Banskobystrický samosprávny kraj 
Mesto Banská Bystrica 
Okresný úrad Banská Bystrica - Odbor školstva 
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica 
Spojená škola v Detve 
Univerzita Mateja Bela 
Mesto Revúca 
Spracovateľka RIÚS 
 
Prioritná os č. 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch 

 
Banskobystrický samosprávny kraj 
Mesto Banská Bystrica 
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Súkromná stredná umelecká škola Hodruša-Hámre 
Technická univerzita vo Zvolene 
Záhrada - Centrum nezávislej kultúry 
Akadémia umení v Banskej Bystrici 
Múzeum Slovenského národného povstania 
Spracovateľka RIÚS 
 
Prioritná os č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie 
 
Banskobystrický samosprávny kraj 
Mesto Banská Bystrica 
Slovenská agentúra životného prostredia - Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov 
Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica - Odbor územnej a druhovej ochrany   
Okresný úrad Banská Bystrica -  Odbor starostlivosti o životné prostredie 
CEPTA - centrum pre trvalo-udržateľné alternatívy  
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica  
Mesto Jelšava 
Spracovateľka RIÚS 
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