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IDEA KONCEPTU  

RIMAVSKÁ SOBOTA metropola športu 

- v horizonte 3 až 5 rokov vytvoriť z Rimavskej Soboty vyhľadávanú lokalitu pre 
profesionálnu prípravu detských, juniorských a seniorských športových klubov a teamov 
zo Slovenska, Maďarska, Čiech, Rakúska a Poľska vo vybraných športových odvetviach 
(futbal, hokej, atletika, basketbal, volejbal, hádzaná, bojové športy ...) 
 

- vytvoriť profesionálne podmienky aj pre doplnkový servis – zdravotno-diagnostické 
centrum (testy, kontroly, rehabilitácie), profesionálne poradenstvo (strava, doplnky 
výživy, pitný režim, tréningové plány), relax a regenerácia a pod 

 
- to všetko s kompletným zázemím a infraštruktúrou (ubytovanie, strava, kultúrne vyžitie 

...), vrátane moderného integrovaného informačného systému (vstupy do areálov, 
prenájmy športovísk, ubytovanie atď) dostupným cez web alebo mobilné aplikácie  - tzv. 
CITYPASS 
 

- doplniť profesionálne športoviská o rôzne športovo-relaxačné zóny pri nábreží a v meste 
(matky s malými deťmi, psíčkari, skateri a bikeri, rodiny atď), či menšie multifunkčné 
ihriská určené  aj pre verejnosť (futbal, stolný tenis, basketbal ...) 



PREČO ŠPORT 

RIMAVSKÁ SOBOTA metropola športu 

- máme tu množstvo existujúcich mestských a školských športovísk centralizovaných 
hlavne v okolí nábrežia Rimavy a pokrývajúcich širokú paletu športov (telocvične, ihriská, 
dráhy, posilovne, plaváreň, zimný štadión, kúpalisko, Kurinec atď), na ktorých môžeme 
stavať a z ktorých je možné vytvoriť ucelenú mestskú športovo -relaxačnú zónu 
 

- spĺňame kľúčové parametre pri rozhodovaní o výbere lolality pre športové pobyty 
- máme výhodné a lacné služby (ubytovanie, stravovanie, prenájom športovísk) 
- máme dobrú geografickú polohu  
- máme vhodnú veľkosť - malé vzdialenosti v rámci mesta 
- máme unikátne predispozície – nábrežie Rimavy s možnosťou napojenia na Kurinec 
- máme tu silné športové zázemie  s kvalitnými výsledkami  

 
- na propagáciu stačí priame kontaktovanie zväzov či klubov v jednotlivých krajinách spolu 

s využitím osobných kontaktov, ktoré majú naši športovci a kluby (už teraz sa v meste 
robia veľké medzinárodné turnaje, súťaže a podujatia – džudo, plavci a pod) 
 

- vieme začať s už existujúcimi zariadeniami a postupne dopĺňať ďalšie dľa potreby 
 

- ucelený komplex takéhoto zamerania a rozsahu na Slovensku a ani v okolí nie je 



BENEFITY 

RIMAVSKÁ SOBOTA metropola športu 

- celoročný cestovný ruch 
- na začiatku využíva a cielene rozvíja existujúce kapacity mesta – netreba nič budovať, 

väčšinu toho, čo si projekt pri spustení vyžaduje, je možné riešiť svojpomocne 
(športoviská, CITYPASS, ubytovanie, manažment ...) 

- po zapojení existujúcich a postupnej renovácii chátrajúcich zariadení (telocvične, areály, 
ubytovne a pod) je v nasledujúcich rokoch možné aj vybudovanie ďalších zariadení (napr. 
mestská športová hala) 

- je to tzv. win-win projekt pre celé mesto 
- samospráva – ekonomický príjem, zvýšenie zamestnanosti a rastúci status v 

slovenskom či stredoeurópskom meradle – úspešné a prosperujúce mesto 
- predstavitelia mesta – kredit za rozvoj mesta 
- podnikatelia (prevádzkovatelia športovísk, reštauračných a ubytovacích zariadení, 

obchodných prevádzok a pod) – zvýšené príjmy  
- školy – skvalitnenie športovísk a ekonomický príjem + zvýšený záujem detí o šport 
- občania – viac pracovných príležitostí a lepšie možnosti športového vyžitia 
- mladí ľudia – možnosť mikropodnikania (napr. ako správcovia školských športovísk) 
- športovci a kluby – lepšie podmienky, kvalitnejšie športoviská, rozvoj talentov 

- následne sa vytvorená infraštruktúra (CITYPASS, ubytovacie kapacity atď) dá využiť aj pre 
iné oblasti – kultúrne podujatia, workshopy, semináre atď 



AUTOR KONCEPTU – Ing. Juraj Matyinkó 

RIMAVSKÁ SOBOTA metropola športu 

Autor konceptu je absolventom Fakulty podnikového  
manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. 
 
Viac ako 20 rokov pôsobí v oblasti entertainmentu  
s výbornými výsledkami nielen v rámci Českej a Slovenskej  
republiky, ale aj v Maďarsku a zahraničí. 
 
Je zakladateľom úspešnej hudobnej skupiny Maduar  
a spoluzakladateľom niekoľkých firiem pôsobiacich v zábavnom  
priemysle. 
 
Dlhé roky pracoval aj v oblasti manažmentu a marketingu 
s dôrazom na budovanie značky a marketingovú komunikáciu. 
 
Aktuálne pôsobí v cestovnom ruchu, kde je spolumajiteľom  
americkej cestovnej agentúry. 



PRÍLOHY – Športovo-relaxačná zóna mesta 

RIMAVSKÁ SOBOTA metropola športu 



PRÍLOHY – Ukážky Citypass-ov vo svete 

RIMAVSKÁ SOBOTA metropola športu 



PRÍLOHY – Nábrežie Rimavy 

RIMAVSKÁ SOBOTA metropola športu 

Nádherné nábrežie Rimavy s obrovským potenciálom pre športové a relaxačné aktivity 



PRÍLOHY – Oddychové a relaxačné zóny 

RIMAVSKÁ SOBOTA metropola športu 

Ukážky zón a areálov pre športové a relaxačné aktivity 


