
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY
Na čo ste vo svojom meste (regióne) hrdí ? Čo by ste neukázali svojej návšteve (čo sa vám nepáči) ?

história rómovia

príroda znečistená Rimava a vodné toky

remeselníctvo nepriaznivý stav komunikácií

občianske aktivity (divadlo, dychovka, spevokol, folklór, knižnica, športové kluby) chýbajúce detské ihriská

stredné školstvo schátralé budovy a objekty

fungujúci priemysel železničné stanice (malá aj veľká)

zubačka bývalá "sokolovňa"

náučné chodníky areál Šťavice

Turistický oddiel KOS autobusové zástavky

športový areál R.Valenta neupravený extrevilán, okolie ciest (nepriaznivý prvý dojem pri vstupe do mesta)

jaskyne nedostattočné pokrytie kamerovým systémom

minerálna voda čierne skládky

tisovská bryndza chýbajúce priestory pre voľnočasové aktivity mladých

sociálne vybavenie (domov dôchodcov, materské centrum, detský domov) chýbajúca požiarna ochrana

národné kultúrne mapiatky (radnica) narastajúci vandalizmus a kriminalita

kostoly vysoká nezamestananosť, odchod mladých ľudí z mesta

nedostatčné autobusové a vlakové spoje

veľa krčiem

znečistené ovzdušie

doplnkové služby (múzeá)

Rudov dvor, spády v Rimave

nerešpektovanie pravidiel

chýbajúce parkoviská (ul.Partizánska)

chýbajúca kompostáreň, zberný dvor

zdravotnícke služky - prestárnuté

chátrajúce lyžiarske areáli

chýbajúce cvočisko psov

žiadny televízny signál

časté výpadky elektrického prúdu
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PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA

V čom vidíte príležitosť pre rozvoj mesta (regiónu)?
Čo môže v rozvoji mesta (regiónu) zabrániť, čo ho môže 

spomaliť ?
vytvorenie nových pracovných príležitostí a udržanie existujúcich pasivita, pesimizmus obyvateľov

rozšírenie ubytovacích kapacít riešenie rómskeho problému

malé farmy byrokracia

interaktívne múzeá, obnova existujúcich prehlbovanie regionálnych rozdielov v rámci Slovenska

administratívno-legislatívna podpora mesta pri rozvoji cestovného ruchu  fiancie

zjednodušenie legislatívy fondov kríza, nepokoje v Európe

letné kino, obnova areálu Štavica rušenie dopravných spojov

viac kultúrnych aktivít pre starších nefungujúca spolupráca, komunikácia

dokončiť rekonštrukciu SOŠ zvýšenie nezamestnanosti

rozhľadňa na Tŕstí nedobudovanie infraštruktúry

príroda, Muránska planina nedostatočné pracovné návyky, hlavne mladých ľudí

aktívny ľudia a občianske združenia odliv mladých a vzdelaných ľudí

dobudovanie základnej infraštruktúry prírodné katastrofy

laznícke usadlosti nepriaznivý demografický vývoj (prestárnuté obyvateľstvo)

budovanie a propagácia atraktivít územia zvýšenie kriminality

vyššie fiančné ohodnotenie ľudí

zrozšírenie služieb obyvateľstva

oživenie pôvodných remesiel

podpora malých podnikateľov s remeselníkov


