
CIEĽ 1. : 
Vytvoriť zo Spišskej Novej Vsi a jej okolia významnú turistickú destináciu Stredného Spiša 
(RP  Mesto ako centrum turizmu stredného Spiša) 
 

Indikátor 

Počet prenocovaní / rok 

Počet fungujúcich novovytvorených turistických produktov (balíkov) 

Výška finančných prostriedkov z rozpočtu mesta vynaložených na rozvoj CR v EUR 

 
CIEĽ 2.: 
Vytvoriť zo Spišskej Novej Vsi zaujímavé miesto pre podnikanie 
(RP Zaujímavé miesto pre rozvoj podnikania a nových podnikateľských investícií) 
 

Indikátor 

Obsadenosť priemyselného parku (v %) 

Obsadenosť priemyselnej zóny Podskala (v %) Počet založených nových podnikateľských 
subjektov  

Počet založených nových podnikateľských subjektov  

Objem získaných investícií na území mesta pre rozvoj podnikania mestom 

 

CIEĽ 3.: 
Rozšíriť ponuku a zvýšiť dostupnosť kvalitných kultúrnych podujatí a aktivít 
(RP Pulzujúce mesto) 
 

Názov indikátora 

Objem finančných prostriedkov mesta vynaložených na podporu alternatívnej a 

amatérskej kultúry v EUR 

Počet kultúrnych podujatí a aktivít/rok 

Výška investícií mesta do kultúrnej infraštruktúry v EUR 

 

CIEĽ 4.: 
Rozšíriť ponuku a zvýšiť dostupnosť kvalitných kultúrnych podujatí a aktivít 
Zvýšiť zapojenie verejnosti do aktívneho oddychu, pohybu a športovania ako súčasti 
zdravého  životného štýlu 
(RP Pulzujúce mesto) 
 



Názov indikátora 

Počet aktívne zúčastnených ľudí na organizovaných masových športových podujatiach 

Počet detí zapojených do pravidelných mimoškolských športových aktivít 

Objem vynaložených finančných prostriedkov mesta na skvalitnenie športovej 

infraštruktúry v EUR 

Počet novovybudovaných rekreačných a voľnočasových zón 

 
CIEĽ 5.: 
Zlepšiť životné prostredie mesta 
(RP Zelené mesto) 

Indikátor 

Výmera zelene na obyvateľa v m2  

% vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu/rok 

Počet objektov / subjektov mesta využívajúcich OZE 

Objem vynaložených finančných prostriedkov mesta na tvorbu a skvalitnenie verejnej 
zelene v meste. 

 

CIEĽ 6.: 
 Zvýšiť kvalitu a dostupnosť sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb 
(RP Sociálne zodpovedné mesto) 

Indikátor 

Počet plne kvalifikovaných pracovníkov zariadení sociálnych služieb 

% prijímateľov terénnych a krátkodobých pobytových sociálnych služieb v meste oproti 
poberateľom dlhodobých pobytových služieb 

Počet verejných budov s bezbariérovým prístupom 

Počet zamestnaných zdravotne postihnutých občanov v organizáciách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta  a s obchodnou účasťou mesta 

Objem vynaložených finančných prostriedkov mesta na rozvoj sociálnych služieb.  

 

CIEĽ 7.: 
Zlepšiť kvalitu života Rómskej menšiny a zvýšiť mieru jej sociálnej inklúzie 
Mesto aktívnej sociálnej inklúzie Rómov 

Indikátor 

Počet kultúrnych podujatí a komunitných aktivít zameraných na skvalitnenie života Rómov 

 



Počet osôb poberajúcich dávku v hmotnej núdzi 

Výška finančných zdrojov z mestského rozpočtu na likvidáciu nelegálnych skládok v 
rómskych osadách a ich blízkosti 

 
CIEĽ 8.: 
Zvýšiť kvalitu a inovovať výchovno-vzdelávací proces za účelom rozvoja kľúčových 
kompetencií a zdravého vývoja detí a žiakov škôl v správe mesta 
(RP Mesto kvalitnej výchovy a vzdelávania detí) 

Indikátor 

Počet účastníkov celoživotného vzdelávania pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov školy 

Počet nových a zavedených výchovno-vzdelávacích programov v základných školách 

Výška investícií do materiálového vybavenia škôl 

% pedagogických zamestnancov s 2. atestáciou 

Počet detí zapojených do voľnočasových aktivít 

Počet písomne zdokumentovaných – prípadov patologického správania vo vzťahu žiak – 
žiak, žiak – učiteľ, učiteľ – rodič 

% detí, ktoré absolvovali školskú prípravu 

 

CIEĽ 9.: 
Zvýšiť účinnosť zabezpečenia verejného poriadku a znížiť drobnú kriminalitu 
 (RP Bezpečné mesto) 

Indikátor 

Počet porušení právnych noriem 

Počet priestupkov proti verejnému poriadku 

Počet verejnosťou oznámených porušení verejného poriadku resp. páchania prípadov 
drobnej kriminality verejnosťou v pomere k celkovému počtu prípadov v % 

 

CIEĽ 10.: 
Zvýšiť pripravenosť mesta na riešenie mimoriadnych udalostí a ich následkov 
(RP Bezpečné mesto) 

Indikátor 

Vytvorená a implementovaná stratégia na adaptáciu sa na dopady klimatickej zmeny 

Objem finančných prostriedkov mesta investovaný do adaptačných opatrení na území 
mesta 

Výška škôd spôsobená povodňami / požiarmi resp. inými prírodnými katastrofami  



 

CIEĽ 11.: 
Zlepšiť dostupnosť mesta, technický stav komunikácií a ich dopravnú vybavenosť 
(RP Mesto dopravnej mobility) 

Indikátor 

Počet  km novovybudovaných miestnych komunikácií a) ciest  

Počet  km rekonštruovaných miestnych komunikácií a) ciest 

Počet km novovybudovaných miestnych komunikácií b) chodníkov  

Počet  km rekonštruovaných miestnych komunikácií b) chodníkov 

Počet  km novovybudovaných miestnych komunikácií c) cyklodopravných chodníkov 

Počet  km rekonštruovaných miestnych komunikácií c) cyklodopravných chodníkov 

Počet novovytvorených parkovacích miest 

Výška investícií do rekonštrukcie dopravnej infraštruktúry 

 

 
CIEĽ 12 
Zvýšiť kvalitu spravovania Mestskej samosprávy za účelom dosiahnutia vyššej dynamiky 
rozvoja 
(RP Mesto dobrého spravovania) 

Názov indikátora 

Počet človekodní vzdelávania volených predstaviteľov samosprávy za rok 

Počet človekodní vzdelávania výkonných predstaviteľov samosprávy za rok 

Podiel výdavkov mesta na plnení RP ku celkovým výdavkom mesta v % 

 

 


