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1. Občianska vybavenos ť a atraktivita územia mesta 

P.č. Názov aktivity Očakávané výsledky Očakávané 
dopady 

Výstup 
 

Súlad s PR 
(programový 

rozpočet) 

Poznámky 
 

1. 
Integrovaný projekt 

 

Významná podpora rozvoja 
v oblasti bývania, technickej 
a občianskej infraštruktúry, 
podpora sociálneho rozvoja 

Spracovaný a podaný projekt nie 

Zdroje:  OP ROP + 
RM 

 
Výzva sa očakáva 

koncom roku 09 
Realizácia 2010-13 

v prípade 
úspešnosti 

2. 

 
Rekonštrukcia 
a modernizácia 

verejného osvetlenia 
mesta SNV 

 

Skvalitnenie technickej 
infraštruktúry mesta, so 
zameraním sa na sídliská 

Podaný projekt cez ROP 
 

V prípade úspešnosti podpísanie 
zmluvy 

nie 

Zdroje:  ROP 
Stavba technicky 
pripravená, PD + 

stavebné povolenie, 
Pokračovanie 

realizáciou 2010 až 
2013. 

3. 
Regenerácia námestia 

– úprava časti 
trhoviska  

Dokončovanie regenerácie 
námestia podľa projektu a SP 

 

Spresnený návrh využitia územia 
po odstránení trhových objektov 

 
nie 

Schválená PD 
a právoplatné SP 

Zdroj: RM 

4. 
Obnova objektu SAD-

MADARAS a okolia 

Zlepšenie stavebno-
technického stavu objektu 

Využitie v rámci činností ZOO  

Vypracovaná technická PD 
 
 

áno Zdroj: RM 

5. 
Rekonštrukcia areálu 
Sadu mládeže a ZOO 

Zlepšenie stavu infraštruktúry 
sadu mládeže 

Zrekonštruované a budované 
chodníky áno Zdroj: RM 

6. 
Rekonštrukcia budovy 

MsP 
Zlepšenie stavebno-
technického stavu 

Zrealizovaná rekonštrukcia áno Zdroj: RM 

7. 

 
Detské ihriská 

 
 
 

Skvalitnenie technickej 
infraštruktúry mesta, so 

zameraním sa na sídliská 
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Vybudované a rekonštruované 3 
ihriská – Sad mládeže, Sídl. Mier, 

Sídl. Tarča 
áno 

Zdroj: Úrad vlády 
SR 
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8. 
Revitalizácia detských 
ihrísk  projekt „Lesy 

v meste“ 

Zatraktívnenie 
prostredia/plôch mesta 

 
Posilnenie projektu Zdravé 

mesto 
 

Schválený projekt- podpísanie 
zmluvy s centrálou ĽS HZDS 

a spoločnosťou ID productions 
(dodávateľ prvkov na dets. ihriská) 

 
Revitalizácia 8 detských ihrísk na 

území mesta 

nie 

Zdroje: RM , ĽS 
HZDS 

(výzva centrály ĽS 
HZDS) 

9. 
Regenerácia sôch na 

území mesta  Zatraktívnenie mesta 

Rekonštruovaná socha 
Immaculata, vstupné prie čelie na 

starom cintoríne, vybudovaná 
pamiatka 16-ticvh spišských 

miest  

nie 
Zdroj: RM, iný 

zdroj 

10. 
Rozšírenie cintorína 

 
 

Nová plocha cintorína Rozšírená plocha cintorína áno Zdroj: RM 

11. 
Oprava cintorínskeho 
múra – posledná etapa   Zhodnotenie majetku mesta Opravený cintorínsky múr áno Zdroj: RM 

12. 
Úprava vojnových 

hrobov Zachovanie histórie 

 

Opravené vojnové hroby áno Zdroj: RM 

 
 
Ďalšie  zámery: 
 

- pokračovanie v príprave realizácie námestia v Novoveskej Hute – Alabastrové námestie 
- pokračovanie v realizácii/ v dobudovávaní Banského námestia  

 
Komerčné projekty: 
 

-   Rekonštrukcia železničnej stanice a železnice 
-   Obchodné reťazce („Dom služieb“, TULIP, BILLA, Hobby centrum...)  
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2. Podpora podnikania a cestovného ruchu 

P.č Názov aktivity Očakávané výsledky Očakávané 
dopady 

Výstup 
 

Súlad 
s PR 

Poznámky 
 

1. 
Priemyselná zóna 
Podskala 

Pripravené územie pre 
etablovanie nových 
podnikateľských subjektov na 
území mesta 

Vypracovaná PD a stavebné 
povolenia  v rámci prípravy územia  

(inžinierske siete, prístupové 
cesty) 

 

áno 
Pokračovanie v realizácii 
v roku 2010 v zmysle zmluvy 
medzi Mestom a MH SR 

2. 
Rozšírenie 

priemyselného parku 

Zlepšenie podmienok pre rozvoj 
podnikania a investovania v 

meste 
Podaný projekt nie 

 
Aktivita je pokračovaním 
v z roku 2008 (v roku 08 
aktivita nerealizovaná) 

  
Zdroj: OP K aHR 

3. 
Infraštruktúra CR 
Novoveská Huta 

 

Príprava podmienok pre 
realizáciu investície HorSKI 

park 
Podaný projekt nie 

Zdroje: RM, OP KaHR, OP 
ROP 

PD pre stavebné povolenie do 
konca roka 2008 

Realizácia  projektu v roku 
2010 

4. Podnikate ľský dom Zlepšenie podmienok pre 
podnikanie 

Podaný projekt len v prípade relev. 
výzvy 

 
nie 

Zdroj: MH SR 
Rozpracovanie Uznesenia 

vlády SR č.706 

5. 

Výstavba a zriadenie 
multifunk čného 

baníckeho centra a domu 
priate ľstva so župou BAZ 

Vytvorenie zázemia pre 
dlhodobú ochranu a podporu 

kultúrnohistorického dedičstva 
 

 
Realizácia v prípade úspešnosti 

projektu 
(projekt bol podaný v decembri 08 

) 
 

nie 

Zdroje: Interreg , MR 
Pokračovanie v prípade 

úspešnosti projektu v rokoch 
2010 - 2011 

6. 

 
 

Agentúra destina čného 
manažmentu 

Sieťovanie inštiutúcií a výmena 
informačných databáz 

Vytvorenie produktov CR 

 
Realizácia v prípade úspešnosti 

projektu 
(projekt bol podaný v decembri 08 

) 

   nie 

 
Zdroje: Interreg , MR 

Pokračovanie v prípade 
úspešnosti projektu v rokoch 

2010 - 2011 

7. Cyklo- turistické trasy 
Nové produkty krátkodobej 

rekreácie a CR občanov 
a návštevníkov mesta 

Z
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Vytypovanie, ozna čenie, realizácia 
cykloturistických trás nie 

Zdroj: menšie financujúce 
inštitúcie , nadácie 

8. Cyklotrasy  
Zlepšené podmienky rekreácie 

a športu pre všetkých  

Vypracovaná PD a podaný projekt 
na vybudovanie cyklotrasy okolo 
Hornádu v úseku Gorského ul. - 

ZOO 

áno Zdroj: MR 
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Ďalšie zámery: 
 

- Spresňovanie zámeru a pozície Mesta ako partnera, alebo lídra pri budovaní cykloturistickej trasy Ukrajina (severný okraj NP 
Slovenský raj – spoločný projektový zámer obcí Slov. raja) 

- Vypracovanie Stratégie rozvoja CR v spolupráci so subjektmi CR (súčasť vypracovania nového PHSR) 
- Komunikačná a prezentačná aktivita : Konferencia v oblasti rozvoja CR na Spiši 

 
Komerčné projekty podporované Mestom: 
 

- Projekt „ Dorchester“ 
- Projekt HorSki park 
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-  
3. Životné prostredie 

P.č Názov aktivity Očakávané výsledky Očakávaný 
dopad 

Výstup Súlad 
s PR 

Poznámky 
 

1. 
Zhodnocovanie 

biologicky 
rozložite ľných odpadov 

Zvýšenie množstva 
vyseparovaného 

a zhodnocovaného množstva 
odpadu 

Čistota mesta 

Podaný a 
schválený  
projekt – 

podpísanie 
zmluvy s MŽP 

SR 

áno 

Zdroje: OP ŽP , MR 
 

Očakávaná Výzva – február 09 
 

V prípade úspešnosti realizácia v r. 
2009 – 2010 

2. 

Energetické 
zhodnocovanie 

biologických odpadov 
 

Zefektívnenie činnosti podnikov 
Mesta 

Zhodnocovanie biologického 
odpadu z lesníckych činností, 

ochrana lesa 
Podpora využívania 

obnoviteľných zdrojov energie 

Schválený  
projekt – 

podpísanie 
zmluvy s MŽP 

SR 

nie 

Zdroje: OP ŽP, MR 
 

V prípade úspešnosti realizácia v r. 
2009 – 2010  

 Nositeľ projektu Emkobel a.s.  

3. 
 

Zdravé mesto   
a Ekovýchova  

Zvýšenie environmentálneho 
povedomia obyvateľov mesta 

 
Zvýšenie uvedomenia 

v starostlivosti o vlastné zdravie  
 

  
Z
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pš

en
ie
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ta
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  Ž

P
 m
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ta

 
   

Zrealizované 
aktivity áno 

RM, pokračovanie a nové aktivity 
v rokoch 2009 a 2010, v spolupráci 

AZMS – vypracovanie Profilov zdravia 
miest a indikátorov. 

 
 
 
Ďalšie zámery: 
 

- Rozpracovanie  štúdie: Geotermálny vrt 
- Program estetizácie mesta 
- Generel zelene – Plán ochrany a tvorby zelene (v spolupráci s VŠ) 
- Rozšírenie vodovodu Teplička 
- Kanalizácia, vodovod –lokalita Hájik 
- Konkretizácia projektov v zmysle Uznesenia Vlády SR na elimináciu environmentálnych záťaží a na znižovanie energetickej 

náročnosti budov  
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4. Doprava  

P.č. Názov aktivity Očakávané 
výsledky 

Očakávaný 
dopad 

Výstup 
 

Súlad 
s PR 

Poznámky 
 

1. 
Most Matúškova, 

sídl. Mier + 
komunikácie 

Prepojenie – Kaufland 
a sídlisko 

Mier 
 

Zvýšenie bezpečnosti 

Príprava stavby pre realizáciu 
v spolupráci s podnikate ľskými 

subjektmi etablujúcimi sa v území 
nie 

Zdroj: ROP,MR 
PD pre SP 

v r.2008, SP 

2.  
Most Nov. Huta , 

Kvetná ul. 

Skvalitnenie 
technického stavu MK 
Zvýšenie bezpečnosti 

dopravy 

Realizácia rekonštrukcie áno Zdroj: MR, 

3.  
Rekonštrukcia MK 
(Mier, Tarča, Západ) 

Skvalitnenie 
technického stavu MK 

Realizácia vybraných úsekov nie 
Zdroj: ROP, MR, 

samostatne dopytovo 
orientované projekty 

4. MK Vyšný Hámor  Vybudovaná cesta áno Zdroj: MR, 

5. 
Cyklotrasa 
Ferčekovce 

Skvalitnenie a zvýšenie 
bezpečnosti pohybu 

cyklistov 
Realizácia – asfaltový povrch áno Zdroj: MR 

6. 
Rekonštrukcia 
svetelných  
križovatiek 

Zvýšenie bezpečnosti 
dopravy 

Rekonštruovaná križovatka 
Elektrárenská/Rázusová ako vynútená 

investícia BILLA;  
Križovatka Školská/Hviezdoslavova 

nie 
Zdroj: rozpočet KSK a 

MR 

7. 
Mestská verejná 
doprava (MVD) Optimalizácia MVD 

Realizované 2 zmeny cestovného 
poriadku  áno Zdroj: MR 

8. 
Rekonštrukcia 
parkovacích 
systémov 

Skvalitnenie dopravnej 
vybavenosti a služieb 

motoristom 

Z
le

pš
en

ie
 d

op
ra

vn
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Realizácia park. Systémov pri pošte a na 
Štefánikovom námestí áno Zdroj: MR 

 
Ďalšie zámery v realizácii iných subjektov a podporovaných Mestom : 
 

- Diaľničný privádzač 
- Okružná križovatka pri ZŠHS a O pri bývalej SPŠ drevárskej - realizácia aktivity závisí od aktivít VUC KSK 
- Výstavba garáží – komerčné aktivity v koordinácii MsÚ – Sídl. Západ – Duklianska ul.-25 ks, Tkáčska ul. v počet 18  
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5. Bývanie  

P.č. Názov aktivity Očakávané výsledky Očakávaný 
dopad 

Výstup 
 

Súlad 
s PR 

Poznámky 
 

1. 
Výstavba 4x7 bytov pre sociálne 

neprispôsobivých ob čanov mesta SNV - 
Vilčurňa 

Zvýšenie kapacity 
sociálnych bytov v 

meste 

Ukon čených 16 bytov 
(14 b.j.bolo ukončených 

v roku 2008) 
áno 

Zdroje: ŠR + 
MR, 

 

2. TV k IBV Vil čurňa Zlepšenie podmienok 
bývania 

Realizovaná stavba áno 
Zdroje: ŠR + 

MR, 
 

3. Príprava území pre IBV Červený jarok Zlepšená dostupnosť 
rodinného bývania 

Z
vý

še
ni

e 
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st
up
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st

i b
ýv

an
ia

  
 

Červený jarok, Malé pole, 
Modrý vrch, F ľuder, 

Triangel 
nie 

Zdroje: ŠR + 
MR, 

 
 
 
Ďalšie zámery: 
 

- Príprava územia pre bytovú výstavbu v lokalite Deväť krokov 
 
Komerčné aktivity: 
 

- Nájomné byty na Rojkovičovej ulici (potrebná zmena územného plánu)  
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6. Sociálna oblas ť a zdravie 

P.č Názov aktivity Očakávané výsledky Očakávané 
dopady 

Výstup 
 

Súlad 
s PR 

Poznámky 
 

1. 
DOS, Slovenská ul. (denný 
stacionár ) rekonštrukcia a 

nadstavba 

Zvýšenie kvality 
a kapacity soc. zariadení 

 
Podaný projekt áno 

Realizácia projektu v prípade 
úspešnosti projektu v roku 

2010 /2011 
Zdroj: ROP a MR 

2. Zateplenie DD - Brezová ul. 
Zvýšenie kvality 

zariadenia 
 

Spracovaná PD 
a vydané SP áno Zdroje:  ROP  a MR 

3. Rekonštrukcia kuchyne DD Skvalitnenie služieb Realizácia  áno Zdroj: MR 

4. 
Zateplenie DOS- Levo čská 

a Fabiniho ul. 

Zvýšenie kvality 
zariadenia 

 

S
kv

al
itn

en
ie

 ž
iv

ot
a 

se
ni

or
ov

 
 

Realizácia  nie Zdroj: MV aRR SR  - dotácia, 
MR 

5. Materská škôlka Vil čurňa 
Vytvorené podmienky pre 
zvyšovanie vzdelanosti 

rómskych detí a mládeže 

Skvalitnenie života 
detí v rómskej 

komunite  

Vypracovanie PD 
a vydanie SP áno Zdroj: MR 

6. 

Tvorba novej modernej 
regionálnej politiky založenej na 
faktoch v oblasti poskytovania 

zdravotníckych služieb  

Vytvorené podmienky pre 
zlepšenie zdravotnej 

starostlivosti 

Kvalitnejšie 
zdravotnícke 

služby 

Schválený 
projekt 

 
(projekt podaný 

v januári 09) 

nie 
Zdroj: Interreg, projekt 

s účasťou partnerov 9-tich 
krajín 

7. 
Projekt SOVA - terénna sociálna 

práca 

Zvýšenie počtu osôb 
využívajúcich terénnu 

sociálnu prácu a sociálnu 
pomoc 

Zvýšenie sociálnej 
inklúzie 

Realizácia 
a ukon čenie 

projektu 
áno 

Zdroj: FSR, výsledky projektu 
môžu byť podnetom pre 

podanie ďalšieho projektu na 
podporu sociálnej inklúzie 

 
Ďalšie zámery: 
 
1. Partnerský projekt zameraný na skvalitňovanie sociálnych služieb, podaný našim družobným mestom Havlíčkov Brod (zatiaľ  
    nevyhodnotený) 
2. Partnerský projekt  z programu Leonardo da Vinci zameraný na vzdelávanie a dizajnovanie nových sociálnych služieb najmä pre 
    cieľovú skupinu seniorov (spracovateľ projektu ASTRA o.z, partneri – Technická univerzita – EF, Košice, Mesto Sp.N.Ves) 
3. Rozpracovanie projektov vyplývajúcich z Uznesenia Vlády SR č.706 zameraných na podporu sociálnej inklúzie  
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7. Školstvo a vzdelávanie 

P.č Názov aktivity Očakávané výsledky Očakávané 
dopady 

Výstup 
 

Súlad 
s PR 

Poznámky: 
 

1. 
Stavebné úpravy ZŠ Nad Medzou 

Spišská Nová Ves 

Zlepšený 
stavebnotechnický stav a 

MTV 

Významne zlepšené 
podmienky pre 

výchov. Vzdelávací 
proces 

Realizácia projektu 
- úspešný projekt   áno 

Zdroj: ROP+MR 
 

2. 

Modernizácia budovy ZŠ za ú čelom 
zníženia energetickej náro čnosti 

objektu a zvýšenia kvality výchovno-
vzdelávacieho procesu – ZŠ Ing. 

Kožucha 

Zlepšený 
stavebnotechnický stav a 

MTV 

Realizácia projektu 
- úspešný projekt  nie 

Zdroj: ROP+MR 
 

3. 
Skvalitnenie vzdelávacích podmienok, 

rekonštrukcia a modernizácia ZŠ 
Komenského 

Zlepšený 
stavebnotechnický stav a 

MTV 

Realizácia projektu 
- úspešný projekt  nie 

Zdroj: ROP+MR 
 

4. 
Modernizáciou školy k efektívnejšiemu 

vyu čovaniu – ZŠ Levo čská ul. 

Zlepšený 
stavebnotechnický stav a 

MTV 

Realizácia projektu 
- úspešný projekt nie Zdroj: ROP+MR 

5. Projekt 7DEM s,r,o Premena tradičnej školy 
na modernú 

Realizácia - 
Projekt podaný 

v januári 09 
áno 

Realizácia 
v prípade 

úspešnosti 

6. 
Moderná škola  vytvára priestor pre 
lepšie a kvalitnejšie  vyu čovanie_ ZŠ 

Zd. Nejedlého 

Zlepšený 
stavebnotechnický stav a 

MTV 

Podaný projekt  
(opakovane) nie 

Zdroj: SP. OP 
ROP+MR, 
- v prípade 

úspešnosti proj. 
realizácia 2010 

7. 
Stavebné a tepelné úpravy objektu 

a obstaranie vybavenia ZŠ Lipová 13 
SNV 

Zlepšený 
stavebnotechnický stav a 

MTV 

Podaný projekt  
(opakovane) nie 

Zdroj:SP. OP 
ROP+MR, 
- v prípade 

úspešnosti proj. 
realizácia 2010 

8. 
Vyššia kvalita vzdelávania je 

predpokladom lepšej budúcnosti – ZŠ 
Hutnícka 16 

Zlepšený 
stavebnotechnický stav a 

MTV 

Podaný projekt  
(opakovane) nie 

Zdroj:OP ROP+MR, 
- v prípade 

úspešnosti proj. 
realizácia 2010 

9. ZUŠ 
Zlepšený 

stavebnotechnický stav 
a MTV ZUŠ 

V
ýz

na
m

ne
 z

le
pš

en
é 

po
dm

ie
nk

y 
pr

e 
vý
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ov

. v
zd

el
áv
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í p
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s 

Vypracovaná PD nie 

Zdroj: MR 
Podanie projektu 

v roku 2010, 
realizácia 2011-

2012 
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10. Výstavba ihriska – ZŠ Hutnícka ul. 
Zlepšenie podmienok pre 

športovanie a rozvoj 
telovýchovy 

Podpora zdravia detí 
a mládeže 

Dokon čenie stavby nie 
Zdroj: ŠR+MR 

 

11. 
Rekonštrukcia atletickej dráhy, ZŠ 

Lipová 

Zlepšenie podmienok pre 
športovanie a rozvoj 

telovýchovy 

Podpora zdravia detí 
a mládeže 

Dokon čenie stavby áno 
Zdroj: ŠR – MŠ SR 

+ MR 
 

12. MŠ Stolárska ul. 
Zlepšený 

stavebnotechnický stav 
a MTV 

Zlepšené podmienky 
pre výchov. 

vzdelávací proces 
Podaný projekt  nie Zdroj: ROP, MR 

13. MŠ Jilemníckeho ul. Zlepšený stavebnotechnický stav a MTV 
Ukon čenie aktivity 
(ihrisko ,preliezky)  áno Zdroj: MR 

14. Rekonštrukcia plynových kotolní v MŠ Zlepšený stavebnotechnický stav 
Rekonštruované 

kotolne  nie Zdroj: MR 

 
 
8. Kultúra 

P.č Názov aktivity Očakávané výsledky Očakávané dopady Výstup 
 

Súlad 
s PR 

Poznámky 
 

1. 

Kultúrne aktivity 
Organizované 

Mestom 
(viď. programový 

rozpo čet) 
 

 
Zvyšovanie kultúrneho 

a historického povedomia 
obyvateľov 

 

Propagácia mesta 
 

Zlepšovanie imidžu mesta, 
zviditeľňovanie mesta 

 

Zrealizované 
aktivity áno 

Zdroj: RM 
 

Každoročne plánované 
krátkodobé/jednorázové aktivity 

 
   Ďalšie zámery: 
 
   - spresnenie projektového zámeru rekonštrukcie Domu kultúry Mier 
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9. Šport  

P.č. Názov aktivity Očakávané 
výsledky 

Očakávané 
dopady 

Výstup 
 

Súlad 
s PR 

Poznámky 
 

1. 
Rekonštrukcia 

Zimného štadióna 

Zlepšené podmienky 
realizácie športu 
a kultúry v meste 

Zvýšená návštevnosť 
 

Rekonštruovaný – nový zimný 
štadión áno Zdroj: MŠ SR 

2. 
Športová hala - 
Rekonštrukcia  

Zlepšené podmienky 
realizácie športu 
a kultúry v meste 

Zvýšená návštevnosť 
 

Spracovaný/ podaný projekt pre 
získanie externých zdrojov nie 

Investícia pripravená 
Zdroje: zdroje EÚ 

3. 
Krytá tenisová hala - 

STEZ 
Zlepšené podmienky 

športu 

Podpora zdravia 
a zdravého životného 

štýlu 
Spracovanie PD áno Zdroj: MR 

4. 
Cyklotrialové ihrisko- 

sídl.Mier 
Zlepšené podmienky 

športu  

Podpora zdravia 
a zdravého životného 

štýlu 
Dobudované ihrisko nie 

Zdroje: MR 
 
 

5. Cyklotrasy 
Zlepšené podmienky 
rekreácie a športu pre 

všetkých 

Podpora zdravia 
a zdravého životného 

štýlu 

Vypracovaná PD a podaný 
projekt na vybudovanie 

cyklotrasy okolo Hornádu 
v úseku Gorského ul. - ZOO 

áno Zdroj: MR 

5. 
Rekonštrukcia 

atletického štadióna 
TATRAN 

Zlepšené podmienky 
športu  

Zvýšená návštevnosť 
 

Vypracovaná PD nie Zdroj: MR 

5. 

Kúpalisko – 
rekonštrukcia, 

obnova, 
zatraktívnenie 

(zámer wellness) 

Skvalitnenie 
podmienok krátkodobej 

rekreácie a oddychu 
 

Zatraktívnenie areálu 
kúpaliska, 

zatraktívnenie územia 
mesta 

Podpora zdravia 
a zdravého životného 

štýlu 
 

Zvyšovanie 
návštevnosti a 

podpora rozvoja CR 
a turizmu 

 
 

Spracovaný/ podaný projekt pre 
získanie externých zdrojov nie 

Zdroje: RM+ potenciálne 
iné finančné zdroje ( ŠR, 

fodny EÚ) 
 

PD, stavebné povolenie 
právoplatné  od 5/2008 

 
V prípade úspešnosti 
projektu a získania 
externých zdrojov –

realizácia v r. 2010-13 
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10. Bezpečnos ť obyvate ľov 

P.č. Názov aktivity Očakávané 
výsledky 

Očakávané dopady Výstup 
 

Súlad 
s PR 

Poznámky 
 

 
1. 

Rozšírenie kamerového   
systému (v etapách na 

celé územie mesta) 

Zvýšenie bezpečnosti 
obyvateľov 

a návštevníkov mesta 

Pozitívny dopad prierezovo 
na  všetky sféry života 

mesta, najmä rozvoj CR 
a turizmu, prílev investícií 

Inštalované ďalšie kamery nie 

Zdroje: ÚV SR, MR 
Pokračovanie 

realizácie v rokoch 
2009 – 2013 na celé 

územie mesta 

 
2. 

Rozšírenie chránenej 
dielne mestskej polície 

(monitorovanie 
bezpečnosti mesta 
prostredníctvom 

kamerového systému) 

Zvýšenie 
zamestnanosti 

zdravotne postihnutých 
v rámci činností MsP 

Zlepšenie podmienok 
života sociálne odkázanej 
skupiny obyvateľov mesta 

Schválená žiados ť – 
získané financie na 

rozšírenie chránenej dielne 
v prípade potreby pri 

navyšovaní po čtu kamier 

nie 

Zdroj: ŠR 
Realizácia aktivity je 
viazaná na rozšírenie 
kamerového systému 

viď. bod 2 
 

 
Ďalšie zámery:  
 

- Identifikácia projektu a podanie projektov v oblastiach prevencie kriminality, prevencie užívania drog a návykových látok, 
      dopravnej výchovy 

 
 
11. Komunikácia a propagácia 

P.č. Názov 
aktivity Očakávané výsledky Očakávané dopady Výstup 

 
Súlad 
s PR 

Poznámky 
 

1. 
Metropolitná 
sieť mesta 

Spojenie 80 subjektov 
samosprávy  a štátnej 

správy v meste 
 

Vytvorenie infraštruktúry 
pre  vybudovanie IT 

služieb 

Efektívnejšia komunikácia 
a spolupráca samosprávy 

a štátnej správy 

Pokračovanie výkopových 
prác, zafukovanie optických 

káblov do optických chráni čiek  
áno 

Zdroje: MM + relevantné 
fondy EÚ 

 
Spracovaná PD 

Dokončenie aktivity 
v závislosti na zdrojoch 

(externých) v rokoch 2010 - 
2013 

 

 
Ďalšie zámery: 
 

- pokračovanie vypracovania GIS (je spracovaný do úrovne štúdie) 
- vypracovanie Komunikačnej stratégie mesta 


