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Mestské zastupiteľstvo, 29. 9. 2011 
 

 
Správa o vyhodnotení, realizácii a príprave projektov mesta 

 
Poslednú správu o aktuálnych pripravovaných a realizovaných projektoch rozvoja mesta prerokovalo 
mestské zastupiteľstvo dňa 23. 9. 2010. Kým rok 2008 a 2009 boli rokmi aktívnej prípravy projektov, 
rok 2010 a najmä rok 2011 už boli a sú rokmi realizácie schválených projektov, podporených 
z fondov EÚ na základe zmlúv o nenávratný finančný príspevok (NFP). Očakávame, že po analýzach 
a hodnoteniach finančných programov štrukturálnych fondov EÚ, ktoré v súčasnosti ešte stále na 
národnej úrovni prebiehajú, koniec roka 2011 a rok 2012 (2013) budú rokmi ďalšej etapy intenzívnej 
prípravy projektov rozvoja mesta v súlade s plánovanými aktivitami schváleného Rozvojového plánu 
mesta Spišská Nová Ves 2011 – 2020. 
Podrobná správa je predkladaná v štruktúre: 

1. Hodnotenie ukončených projektov 
2. Aktuálne informácie o realizácii projektov (projekty v realizačnej fáze) 
3. Príprava projektu „ ZOO cesta“ 

 
1. Hodnotenie ukončených/ukončenia projektov finančne podporených v rámci fondov 

EÚ 
 

Ku koncu augusta 2011 môžeme konštatovať vecné ukončenie 8-mich projektov (za obdobie rokov 
2009 – 2011), z toho: 

- 5 investičných (rekonštrukcie základných škôl), 
- 1 kombinovaný – investično-vzdelávací (Multifunkčné energetické a banícke centrum)  
- 1 zameraný na podporu rozvoja turizmu (Turizmus bez hraníc) 
- 1 zameraný na  skvalitnenie sociálnych služieb (opatrovateľských služieb) najmä pre cieľovú 

skupinu seniorov a občanov starších ako 50 rokov. 
Nie všetky projekty sú však ukončené aj z hľadiska finančného plnenia, a to najmä z dôvodu ešte 
neuskutočnenej poslednej žiadosti o platbu (ŽoP) na účet mesta v zmysle podmienok zmlúv o NFP 
(predpoklad realizácie posledných žiadostí o platby uvedených projektov je do konca roka 2011).  
 
Pre každý ukončený projekt Mesto Spišská Nová Ves (Útvar rozvoja mesta a cestovného ruchu) 
spracováva tzv. PROJEKTOVÚ KARTU (vzor formulára – viď. príloha), ktorá je:  

- základnou diagnostikou projektu, 
- zdrojom hlavných informácií (vecných/obsahových, finančných, kvalitatívnych, zmluvných) 

o každom ukončovanom/ukončenom projekte,  
- nástrojom pre ďalšiu prácu s projektom, a to minimálne po dobu zmluvou o NFP stanovených 

5-tich rokov od ukončenia projektu, ako aj pre orientáciu hlavných dokumentov v projekte pre 
prípadné následné kontroly, ako aj pre archiváciu projektu a všetkých dokladov, 

- podkladom pre spracovanie verejne dostupných informácií (povinnosť vyplývajúca zo zmlúv 
o NFP pre zabezpečenie publicity projektov),  

- zdrojom informácií, poučení i skúseností pri príprave ďalších projektov. 
 
Príloha: 
Projektová karta – ZŠ Levočská 
 
Etapa vyhodnotenia projektov je dôležitou a rovnocennou súčasťou celého projektového cyklu, 
ktorý predstavuje etapy (fázy):  

1. príprava projektu,  
2. spracovanie projektovej žiadosti,  
3. dohadovanie podmienok realizácie projektu (zmluvné vzťahy),  
4. realizácia aktivít projektu,  
5. monitoring projektu (nepretržitá analýza pokroku projektu), 
6. hodnotenie.  
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Hodnotenie projektov 
 
Hodnotenie projektu je nástrojom na vyhodnotenie, či projekt dosahuje vytýčené a požadované 
výstupy, výsledky a očakávané dopady. Hodnotí efektivitu vynaložených prostriedkov za daný čas, 
dopad, odôvodnenosť a udržateľnosť výsledkov. Pre potreby hodnotenia sa využívajú najmä 
indikátory (ukazovatele), ktoré sú súčasťou plnenia zmluvy o NFP a sú „ živé“ a kontrolované min.    
5 rokov po ukončení projektu. 
 
1. - 5. Rekonštrukcie základných škôl 
(Regionálny operačný program, Infraštruktúra vzdelávania) 
 
Plnenie cieľov projektov 
 
Každý projekt zameraný na rekonštrukciu škôl mal definovaný spravidla 1 hlavný cieľ (so zameraním 
na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a zníženie energetickej náročnosti budov škôl) a       
niekoľko špecifických cieľov so zameraním  na rekonštrukčné a modernizačné práce zvyšujúce nové 
kapacity odborných učební, ako aj na posilnenie a modernizáciu vybavenia škôl. Všetky školy boli po 
rekonštrukcii skolaudované. 
 
V zásade boli ciele projektov splnené:  

1. Vytvorilo sa lepšie, zdravšie a krajšie prostredie priamo pre 3 316 žiakov a 365 zamest-
nancov, nepriamo pre rodičov a všetkých návštevníkov školy  
- vynovilo a zmodernizovalo sa prostredie škôl, zvýšil sa ich hygienický štandard  
- rekonštruovali a modernizovali sa školské kuchyne  
- vytvorili sa podmienky pre zlepšenie imidžu škôl  
- nové fasády a ich farebnosť prispeli ku skrášleniu okolia, ulíc, mesta  

2. Zhodnotil sa majetok mesta  
- vytvorili sa stavebno-technické a technologické podmienky pre dosiahnutie plánovaných 

úspor na energiách a následne na prevádzkových nákladoch škôl (výmena okien, 
zateplenie fasád) 

- zlepšili sa stavebno-technické, tepelné a úžitkové vlastnosti budov  
- rekonštruovali sa inžinierske siete 

3. Skvalitnil sa výchovno-vzdelávací proces a zvýšila sa konkurencieschopnosť škôl 
- zvýšila sa kapacita jazykových a odborných učební (aj nadstavbami) 
- modernizovalo sa vybavenie škôl (informačné technológie, počítače, nábytok, vybavenie 

učební) 
- rekonštruovali sa telocvične a šatne. 

 
Splnené boli ukazovatele technického charakteru (počet a celková plocha technicky zhodnotených 
objektov, zateplená plocha, zníženie energetickej náročnosti) i kvantitatívny ukazovateľ – počet 
užívateľov rekonštruovaných škôl. Zatiaľ nesplnené sú ukazovatele počtu novovytvorených 
pracovných miest (v členení na muži, ženy a marginalizovanú rómsku komunitu).  
V ďalšom sledovaní sú najmä ukazovatele udržateľnosti energetickej náročnosti budov škôl 
a ukazovatele plnenia plánovaného zvýšenia zamestnanosti. Zmluvy o NFP vyžadujú plnenie 
ukazovateľov min. na 75 %. Neodôvodnené neplnenie indikátorov môže mať za následok vrátenie 
časti nenávratného finančného príspevku. Celkovo je v rámci rekonštrukcie škôl zmluvami 
stanovených, monitorovaných a vyhodnocovaných spolu 48 ukazovateľov (ZŠ ul. Nad Medzou – 11, 
ZŠ ul. Ing. O. Kožuchová – 13, ZŠ ul. Komenského – 6, ZŠ ul. Levočská – 8, ZŠ ul. Z. Nejedlého – 
10). 
 
Časový harmonogram projektu 
 
Celý projektový cyklus od prípravy projektov až po ich ukončenie trval cca 4 roky (cca 2 roky 
prípravy a 2 roky realizácie):  

- prvý projekt podaný (ZŠ ul. Nad Medzou): január 2008,  
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- prvý projekt začatý (ZŠ ul. Levočská): január 2010,  
- posledný projekt ukončený (ZŠ ul. Z. Nejedlého): august 2011. 

 
Časový harmonogram realizácie projektov bol pri 4 školách dodržaný. O predĺženie projektu bolo 
potrebné požiadať v prípade ZŠ ul. Nad Medzou o 8 mesiacov (pôvodný plán realizácie projektu bol 
15 mesiacov), a to najmä z dôvodu predĺženia lehôt stavebných činností (nevhodné klimatické 
podmienky, stavebno-technické zmeny v projekte, časové sklzy dodávateľa).  
Samotný čas potrebný na rekonštrukciu tej ktorej školy závisel od náročnosti projektu a od kvality 
práce dodávateľov a trval od cca 8-mich mesiacov (ZŠ ul. Levočská) po 23 mesiacov (ZŠ ul. Nad 
Medzou).  
Finančné plnenie (kombinovaný systém predfinancovania a refundácie) 
 
Z hľadiska finančného plnenia zo 100 % nákladov na rekonštrukciu základných škôl (vrátane ZŠ ul. 
Lipová, ktorá bola realizovaná z vlastných zdrojov) Mesto Spišská Nová Ves dostalo 75 % nenávratný 
finančný príspevok a 25 % kofinancovalo rekonštrukciu škôl z vlastného rozpočtu (5 % povinné 
spolufinancovanie projektov a 20 % neoprávnené výdavky a práce navyše) – presnejšie viď. 
nasledujúca tabuľka: 
 

Škola Rozpočtové náklady Čerpané NFP Vlastné zdroje 

1. Nad Medzou  2 060 035 € 1 574 182 € 485 853 € 

2. Levočská 1 321 903 € 1 076 045 € 245 858 € 

3. Komenského  1 348 049 € 1 227 937 € 120 112 € 

4. Ing. Kožucha 1 942 256 € 1 530 476 € 411 780 € 

5. Z. Nejedlého 749 572 € 490 917 € 258 655 € 

6. Lipová 398 327 € 0 € 398 327 € 

Celkom v EUR  7 820 142 € 5 899 557 € 1 920 585 € 

Podiel                          100 %                                     75 %                                25%  
Pozn.: Vlastné zdroje = 5% spolufinancovanie + neoprávnené výdavky + práce navyše 
 
Posledné žiadostí o platbu budú zaslané v septembri 2011 spolu vo výške 509 tis. EUR (ZŠ Nad 
Medzou – 192 605,73 eur, ZŠ Levočská – 201 628,08 eur, ZŠ Ing. Kožucha – 114 992,25 eur). 
 
 
6. Výstavba a zriadenie Multifunkčného energetického a baníckeho centra – Dom bezhraničného 

priateľstva 
(Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika) 
 
Plnenie cieľov projektu 
 
Cieľom projektu bola podpora trvalo udržateľného rozvoja a ochrana životného prostredia 
prostredníctvom zavádzania obnoviteľných zdrojov energie, ich praktickej prezentácie formou 
spoločenskej osvety, vrátane využívania úsporných stavebných materiálov. 
Vedúcim partnerom projektu bolo a je Mesto Spišská Nová Ves a cezhraničným partnerom bola 
environmentálna nezisková organizácia Esztergomi Környezetkultúra Egyesület (EKOKU) z 
Ostrihomu (HU), ktorej činnosťou v projekte bolo organizovanie a uskutočňovanie odborných 
seminárov v Maďarsku za účasti slovenských partnerov, ako aj participácia na odborných aktivitách 
na slovenskej strane. 
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Prostriedkom pre napĺňanie cieľa projektu je objekt Multifunk čné energetické a banícke centrum – 
Dom bezhraničného priateľstva (MEaBC), ktorého výstavba bola kľúčovou aktivitou projektu. 
Sprievodnými aktivitami bolo spolu 10 odborných podujatí – úvodná konferencia, 8 dvojdňových 
odborných seminárov a záverečná konferencia.  
Odborných podujatí, ktoré boli zamerané na problematiku ochrany životného prostredia, obnoviteľné 
zdroje energie, baníctvo a nerastné bohatstvo, ale aj na oblasť rozvoja cestovného ruchu sa zúčastnilo 
spolu 196 účastníkov (plánovaných bolo 160). Cieľovými skupinami boli najmä odborné organizácie 
pôsobiace vo vyššie uvedených oblastiach, vysoké školy, stredné školy, organizácie neziskového 
sektoru a samosprávy.  
 
V rámci publicity projektu boli spracované 4 reklamné tabule, 9 článkov a 4 TV reportáže (plánované 
boli len 4 články), 5 tlačových správ a 1 000 reklamných predmetov.  
Do konca roku 2016, t. j. do 5 rokov od ukončenia projektu je Mesto Spišská Nová Ves povinné 
vykázať návštevnosť objektu MEaBC spolu 5 000 návštevníkov (sledovaný indikátor v zmysle 
zmluvy o finančnom príspevku). 
 
Hlavné podmienky prevádzkovania a užívania objektu MEaBC 
 
Priestory MEaBC sú v zmysle Štúdie uskutočniteľnosti projektu určené na multifunkčné využitie 
a poskytovanie verejnoprospešných činností zameraných predovšetkým na rozvoj spolupráce 
Slovenska a Maďarska, a to najmä v oblastiach: 

- podpory rozvoja využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a materiálov a 
technológií zameraných na úspory energií (kancelárske priestory, priestory pre činnosti 
zamerané na informovanosť, vzdelávanie, poradenstvo, propagáciu a výstavy v oblasti rozvoja 
OZE a úspor energií so zameraním na produkty technológií, materiálov a stavebných aktivít); 

- podpory zachovania tradícií baníctva a ťažby nerastných surovín ako zdroja energií  
(kancelárske priestory, priestory pre činnosti zamerané na informovanosť, propagáciu a 
výstavy v danej oblasti aj so zameraním na produkty CR ako napr. technické pamiatky, 
tematické cesty – Železná cesta, Slovenská banská cesta a pod.); 

- podpory rozvoja cestovného ruchu (kancelárske priestory, priestory pre činnosti zamerané 
na informovanosť, vzdelávanie, propagáciu a výstavy v oblasti cestovného ruchu).  

 
Zmluva o finančnom príspevku určuje:  

- 5 rokov od ukončenia projektu nemôže byť projekt podrobený zmenám, ktoré by významne 
zmenili jeho charakter, ako aj ktoré by poskytli firme alebo verejnému orgánu nenáležitú 
výhodu. 

- Prenájom, odovzdanie a predaj výstupov projektu (teda aj stavby) je možný iba 
s predchádzajúcim písomným súhlasom riadiaceho orgánu a iba v prípade prevodu všetkých 
práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a súvisiacich s jej predmetom na novú zmluvnú 
stranu 

- Ak sa najneskôr do 3 rokov od ukončenia programu zistí, že projekt vygeneroval príjmy, ktoré 
neboli zohľadnené v projekte, musia byť vrátené. 

- Zmluva sa riadi zákonmi Maďarska a všetky otázky, ktoré táto zmluva neupravuje, podliehajú 
ustanoveniam maďarského občianskeho zákonníka č. IV z roku 1959. Všetky spory budú 
predkladané Centrálnemu okresnému súdu v Budapešti. Zmluva ostáva v platnosti až do 31. 
12. 2021. 

- Prijímateľ je povinný archivovať pre účely auditu všetky dokumenty min. do 31. 12. 2020. 
 
S cieľom plnenia určených podmienok využívania MEaBC Mesto Spišská Nová Ves vyhlásilo na 
základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 9a ods. 9  zák. 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení súťaž pre prenájom nebytových priestorov 
MEaBC, na základe ktorej prejavili záujem o prenájom: Slovenské technické múzeum Košice, Spišská 
regionálna rozvojová agentúra a Ing. Vladimír Chlípala (informačné a sprostredkovateľské služby 
v cestovnom ruchu). Toho času Mesto Spišská Nová Ves dojednáva so spoločnosťami podmienky 
nájomnej zmluvy. 
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Dôležitým pre splnenie podmienok využívania MEaBC je aktualizácia Štúdie uskutočniteľnosti 
z dôvodu, že pôvodná, ktorá bola vypracovaná účelovo a stala sa neoddeliteľnou súčasťou projektu pri 
jeho podaní, je neaktuálna a nerealizovateľná.   
Súčasne, pre začatie činnosti Domu bezhraničného priateľstva (súčasť MEaBC) Mesto Spišská Nová 
Ves pripravuje prvú výstavu a odborný seminár zameraný na podporu rozvoja cestovného ruchu (CR) 
a podporu zriadenia Oblastnej kancelárie CR (v zmysle zákona o CR).    
 
Časový harmonogram projektu 
 
Projekt bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 28. 2. 2008, zmluva o finančnom príspevku bola  
podpísaná 13. januára 2010, teda celá prípravná etapa trvala takmer 2 roky, z toho schvaľovací proces 
cca 1 rok. Pôvodne mal byť celý projekt ukončený k 31. marcu 2011, avšak z dôvodu nestihnutia 
stavebných prác bol projekt predĺžený do konca júna 2011. Stavba MEaBC bola skolaudovaná dňa  
23. 6. 2011.  
 
Finančné plnenie (systém refundácie) 
 
Projekt ešte nie je účtovne ukončený. Posledná žiadosť o platbu bude zaslaná najneskoršie do           
28. septembra 2011 s očakávaním finančných prostriedkov vo výške cca 1 400 000 EUR (dve 
posledné žiadosti o platbu spolu) najneskoršie do konca roku 2011. 
 

Názov projektu Rozpočtový náklad 
(skutočné čerpanie) Čerpané NFP Vlastné zdroje 

Výstavba a zriadenie 
MEaBC 1 947 792,03 € 1 829 277,67 € 118 514,36 € 

Podiel                     100 % 93,9 % 6,1 % 
Pozn.: Vlastné zdroje = 5 % spolufinancovanie + neoprávnené výdavky + práce navyše 
 
 
7. Turizmus bez hraníc - Vytvorenie spoločných turistických produktov a ich propagácia 
(Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika) 
 
Plnenie cieľov projektu 
 
Projekt mal pilotný charakter v oblasti podpory rozvoja cestovného ruchu so zameraním najmä na 
rozvoj existujúcich prihraničných atrakcií a rozvoj spolupráce medzi turistickými inštitúciami 
a poskytovateľmi služieb v cestovnom ruchu v rámci spolupráce HU – SK (Program cezhraničnej 
spolupráce 2007 – 2013). Projekt bol pilotným riešením, ako premeniť existujúce turistické atrakcie na 
balík služieb a marketingovej podpory ich predaja – vytvorenie produktových balíkov pozdĺž troch 
tematických turistických ciest: Gotická cesta, Železná cesta a Cesta po hradoch a zámkoch. 
Lídrom projektu  bola maďarská nezisková organizácia KULCS-TOUR B-A-Z Megyei 
Kommunikációs, Marketing és Turisztikai Nonprofit K özhasznú Kft, pričom Mesto Spišská 
Nová Ves bola partnerom projektu. 
 
Hlavným cieľom projektu bola podpora rozvoja turistických činností; ochrana kultúrneho, prírodného 
a historického dedičstva a lepšie a účinnejšie využitie turistických daností: 

- projektom sa konkretizovala a rozšírila spolupráca s maďarským partnerom, získali sa nové 
poznatky a skúsenosti v oblasti spolupráce SK – HU v rozvoji CR a turizmu v prepojení Spiš 
– Gemer – BAZ župa v HU, 

- získali sa skúsenosti a transfer know-how z turistického destinačného manažmentu; 
vypracovaná maďarským partnerom bola pre Mesto Spišská Nová Ves „Expertíza na 
zriadenie Agentúry destinačného manažmentu“, ktorá je a bude výbornou pomôckou/ 
základom pre zriadenie Oblastných kancelárií CR v zmysle nového zákona o podpore rozvoja 
CR, 

- vytvorili sa maďarským partnerom informačné a vzdelávacie materiály – manuál „Ako tvoriť 
turistické balíky“,  
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- uskutočnilo sa viacero odborných aktivít (7) – workshopy pre zástupcov informačných centier 
a organizácií, študijná cesta za účelom testovania návrhov turistických balíkov, vydanie 
spoločných brožúr a máp, organizovanie spoločných marketingových a PR aktivít, účasť na 
výstavách CR v Budapešti a Bratislave, workshopy vrátane vzdelávania v oblasti tvorby 
turistických balíkov (ktoré absolvovalo 13 slovenských účastníkov z radov poskytovateľov 
služieb v CR, ale aj odborných kultúrnych inštitúcií, zástupcov TIC a zástupcov samosprávy), 

- v rámci projektu sa vytvorili nové web stránky o projekte u obidvoch partnerov, nová 
viacjazyčná webová stránka www.spis-gemer.sk určená pre podporu rozvoja regionálneho 
cestovného ruchu a občianskej informovanosti v turistických destináciách Spiš a Gemer, 

- pripravili a realizovali sa spoločné marketingové viacjazyčné materiály, viac ako 60 tis. ks. 
 
Najväčšou propagačnou akciou v rámci projektu bola „Road Show” – prezentácia výstupov 
projektu v susedných krajinách (Poľsko, Česko, Rakúsko, Maďarsko, Slovensko) s účasťou spolu viac 
ako 200 účastníkov ako zástupcov médií, tlače, cestovných kancelárií a tour-operátorov. 
 
Na výsledky projektu „Turizmus bez hraníc“ nadväzuje schválený projekt „Integrovaná propagácia 
infraštruktúry cestovného ruchu a ponuky aktivít na území Mikroregiónu Slovenský raj“ a v súčasnosti 
pripravovaný projekt „ZOO cesta“ v spolupráci so ZOO v Košiciach a Miškolci rovnako pre Program 
cezhraničnej spolupráce. 
 
Časový harmonogram projektu 
 
Projekt bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 28. 2. 2008, zmluva o finančnom príspevku bola  
podpísaná 28. 10. 2009, teda celá prípravná etapa trvala cca 18 mesiacov, z toho schvaľovací proces 
len cca 4 mesiace. Projekt bol veľmi dynamický, akčný a vzhľadom na dosiahnuté výstupy a výsledky 
za daný čas aj veľmi náročný. Projekt trval len 12 mesiacov (september 2009 – august 2010) a bol 
zrealizovaný podľa plánovaného časového harmonogramu. 
 
Finančné plnenie (systém refundácie) 
 
Projekt ešte nie je účtovne ukončený. Posledná žiadosť o platbu bola zaslaná dňa 29. 9. 2010 (teda už 
cca pred rokom) v čiastke 115 tis. EUR oprávnených a schválených výdavkov, ktorá by mala prísť 
na účet mesta v priebehu mesiaca september 2011. 
 

Názov projektu Rozpočtový náklad 
(skutočné čerpanie) Čerpané NFP Vlastné zdroje 

Vytvorenie spoločných 
turistických produktov 
a ich propagácia 

146 624,46 € 138 588,63 € 8 035,83 € 

Podiel  100 % 94,5 % 5,5 % 
Pozn.: Vlastné zdroje = 5 % spolufinancovanie + neoprávnené výdavky + práce navyše 
 
 
8. SAGE + „Účasť občanov 50+ na tvorbe svojho života“ 
(Program celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci) 
Projekt č. – 2009-1-SK1-LEO05-00786) 
 
Plnenie cieľov projektu  
 
Cieľom medzinárodného projektu bol geograficko-kultúrno-jazykový transfer informácií pôvodného 
projektu SAGE. Na projekte participovalo 6 organizácií a inštitúcií: Technická univerzita Košice, 
ASTRA – Združenie pre inovácie a rozvoj, Košice, Občianske združenie C.A.R.D.O., Bratislava, 
Centrum prvého kontaktu Levoča, Mesto Spišská Nová Ves, Volkshilfe Steiermark gemennuetzige 
Betriebs GmbH STMK (Rakúsko), TREBAG (Maďarsko). Vedúcim partnerom projektu  bola 
Technická univerzita Košice a združenie ASTRA. Supervisormi boli vzdelávacie inštitúcie 
Volkshilfe Steiermark gemmennuetzige Betriebs GmbH STMK z Rakúska a TREBAG z Maďarska, 
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ako realizátori predošlého projektu SAGE, ktorého výstupy (vzdelávací kurz a študijné materiály) sa 
prenášali na podmienky Slovenska v rámci projektu SAGE+. Mesto Spišská Nová Ves v projekte 
vystupovalo ako jeden z partnerov a bolo jedinou samosprávou v projekte.  
 
Hlavnými aktivitami, ktoré pripravovalo a realizovalo v rámci celého projektu Mesto Spišská Nová 
Ves, boli: 

- primárny prieskum v cieľovej skupine obyvateľov 50+ zameraný na zistenie podmienok 
života seniorov na Slovensku, na zistenie potrieb seniorov a taktiež na zistenie potreby 
existencie  a práce potenciálnych sociálnych konzultantov (SK 50+). Ich náplňou má byť 
komunikácia a tlmočenie potrieb seniorov v rámci samosprávy a v rámci poskytovateľmi 
sociálnych služieb a aktívna práca s touto cieľovou skupinou,  

- realizácia pilotného vzdelávacieho kurzu pre budúcich sociálnych konzultantov 50+ pre 
plánovaných 15 účastníkov (spolu 42 hodín priamej výučby), 

- zber spätných väzieb z realizovaného kurzu a následné zapracovanie do výstupov projektu – 
výučbové materiály a spôsob vedenia tréningu (počet hodín, metódy výučby), 

- komunikácia a propagácia projektu. 
 
Mesto Spišská Nová Ves realizovalo v prvej etape projektu čiastkový primárny prieskum. Do 
primárneho prieskumu sa zapojilo 24 respondentov (11 seniorov a 13 reprezentantov verejného 
sektora, záujmových združení a poskytovateľov služieb). Tento prieskum ukázal, že až 82 % seniorov 
a seniorských organizácií a cca 70 % organizácií sa domnievajú, že starším ľuďom nie je 
venovaná dostatočná pozornosť pri ich aktívnom zapojení sa do života. Prieskum potvrdil  
potrebu existencie sociálneho konzultanta (až 88 %). 43 % všetkých opýtaných malo osobný 
záujem stať sa SK50+.  
 
Do pilotného vzdelávacieho kurzu, ktorý bol kľúčovou aktivitou projektu, sa v Spišskej Novej Vsi 
prihlásilo 25 ľudí. Kurz bol venovaný 5-tim témam, na základe ktorých bol rozdelený do 5-tich 
vzdelávacích modulov: Gerontológia, Komunikácia a moderovanie, Participačné metódy, 
Projektový manažment, Praktický tréning. Kurz  úspešne absolvovalo 20 účastníkov projektu, čo je 
o 30 % viac, ako sa plánovalo (pôvodný plán 15 ľudí). Z 20 absolventov kurzu boli 8 zamestnanci 
Domova dôchodcov SNV, 5 zamestnanci MsÚ SNV (oddelenie sociálnych vecí) a 7 predstavitelia 
inštitúcií, záujmových združení a mimovládnych organizácií pôsobiacich v meste (ÚPSVaR SNV, 
BETEZDA, n. o., SpKCH, MC Dietka, SVB Tr. 1. mája 23, SNV). 
Výstupom realizovaného kurzu v Spišskej Novej Vsi sú 4 spracované projektové zámery, ktoré sú 
pripravené na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. V rámci kurzu boli vyškolení 
i tréneri jednotlivých modulov, ktorý sa zúčastnili tréningu trénerov pod vedením TUKE. Tieto 
trénerské kapacity budú následne využité pri žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho kurzu, ku ktorému 
sa zaviazal koordinátor projektu. Podľa dohody partnerov na poslednom projektovom stretnutí 
o akreditáciu kurzu požiada partner projektu CPK Levoča. 
 
V rámci komunikácie a propagácie projektu mesto zorganizovalo 2 informačné dni: 

1. informačný deň mesto organizovalo spolu s partnerom projektu, CPK v Levoči, ešte pred 
otvorením pilotného kurzu (28. 9. 2010, Mestské divadlo v Levoči). Cieľom tejto aktivity bola 
propagácia projektu a jeho vzdelávacej aktivity, pilotného vzdelávacieho kurzu Sociálny 
konzultant 50+ (počet účastníkov 36: CPK Levoča, mesto Spišská Nová Ves, DD SNV, obec 
Domaňovce, obec Dravce, obec Granč-Petrovce, obec Uloža, obec Pavľany).  

2. informačný deň (23. 6. 2011, Hotel Šport) mesto realizovalo po ukončení pilotného kurzu za 
účelom jeho vyhodnotenia i za účelom prezentácie aktivít zameraných na udržateľnosť 
výsledkov projektu (počet účastníkov 42: absolventi kurzu, MsÚ SNV, Domov dôchodcov 
SNV, ASTRA Košice, C.A.R.D.O. Bratislava, KSK, kluby dôchodcov v meste). 

 
Realizácia projektu SAGE+ z hľadiska rozvojového plánu mesta Synergia znamenala napĺňanie 
priority Sociálne zodpovedné mesto. Táto priorita kladie dôraz najmä na sociálne služby poskytované 
pre seniorov mesta. Projekt prispieval k napĺňaniu cieľa 6 tejto priority: Zvýšenie kvality a dostupnosti 
sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb najmä pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov, 
opatrenie 6.1 Skvalitnenie opatrovateľských služieb, aktivita 6.1.2 Realizovať vzdelávacie programy 
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ďalšieho vzdelávanie opatrovateliek zameraných najmä na zlepšenie komunikácie s klientom a jeho 
rodinou, riešenie konfliktných situácií a zvládanie stresu. 

 
Hlavnými prínosmi projektu pre Mesto Spišská Nová Ves boli: 

- Uvedomenie si potreby aktívnej práce s cieľovou skupinou 50+ ročných obyvateľov mesta, 
zisťovanie ich potrieb, zintenzívnenie komunikácie a spolupráce s touto cieľovou skupinou; 
zavedenie mechanizmov činností sociálneho konzultanta v rámci činností samosprávy 
a nevyhnutnosti ďalšieho vzdelávania príslušných zamestnancov mesta a jeho organizácií pre 
prácu so staršími občanmi mesta, 

- Získanie nových vedomostí a zručností účastníkov vzdelávania, ktorými boli aj zamestnanci 
Mesta a jeho organizácií, 

- Zlepšenie manažérskych zručností v rámci realizácie projektu a skúsenosť riadenia projektu 
s viacerými partnermi, 

- Posilnenie partnerstiev – vytvorený priestor pre diskusiu, vzájomné poznanie práce a prenos 
skúseností s vysokým školstvom (TUKE Košice), s neziskovým sektorom (ASTRA – 
Združenie pre inovácie a rozvoj, Košice, Občianske združenie C.A.R.D.O., Bratislava, 
Centrum prvého kontaktu Levoča), s odbornými organizáciami (Volkshilfe Steiermark 
gemmennuetzige Betriebs GmbH STMK  Rakúsko, TREBAG Maďarsko) 

- Nové projektové zámery a vytvorenie priestoru pre kreovanie spoločných projektov  
s organizáciami poskytujúcimi sociálne služby, resp. iné služby a aktivity pre seniorov mesta. 
Nové projektové zámery, ktoré má Mesto ambíciu podať sú:  1. Aktívna jeseň, 2. „Neučíme sa 
pre školu, ale pre život“, 3. DOSka klub, 4. Ruka, ktorá hýbe kolískou, hýbe svetom.  

 
Časový harmonogram projektu 
 
Projekt trval 24 mesiacov (od 1. 10. 2009 do 30. 9. 2011) a bol rozdelený do 6 pracovných balíkov 
s bližšie určeným časovým harmonogramom ich realizácie. Projekt bol zrealizovaný v súlade 
s plánovaným časovým harmonogramom.   
 
Finančné plnenie (systém predfinancovaním): 
 
Po ukončení prvej fázy realizácie projektu sa žiadalo o zmenu rozpočtu projektu, nakoľko niektoré 
položky neboli čerpané (napr. konferenčné poplatky). I napriek tomu rozpočet projektu nebol na     
100 % čerpaný, a to z položky cestovné náklady a personálne náklady. Po predložení záverečnej 
finančnej platby Mesto Spišská Nová Ves vráti cca 100 EUR nečerpaných prostriedkov schváleného 
rozpočtu. 
 

Názov projektu Rozpočtový náklad 
(skutočné čerpanie) 

Čerpané 
externé zdroje Vlastné náklady 

SAGE+  9 391,10 € 7 043,33 € 2 347,77 € 
Podiel 100 % 75 % 25 % 

Pozn.: Vlastné zdroje = 25 % spolufinancovanie  
 
 
 
2.Aktuálne informácie o realizácii projektov 
 
A. Ďalšie ukončené projekty, resp. pred ukončením: 

(podporené z iných zdrojov a zdrojov mesta) 
Investičné: 

- Rekonštrukcia Zimného štadióna 
- Výstavba Mostu – Matúškova ul. 
- Rekonštrukcia Immaculaty 
- Priemyselná zóna Podskala (plán ukončenia do konca roku 2011) 

Neinvestičné:   
- SOVA - Prevencia SOciálnej Vylúčenosti Aktívne 
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- Environmentálna výchova zameraná na separovanie odpadu  
- Zvyšovanie povedomia občanov v oblasti rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti 
- STOP drogám I. 
- STOP drogám II.  
- Prevencia  kriminality I. – Ja som bol jedným z nich  
- Prevencia kriminality II. – Dajme im šancu: Sebareflexiou k zmene správania 
- Prevencia kriminality III. – Nový prístup k prevencii kriminality mladých Rómov 
- Grafitti Spiš 

 
B. Projekty v realizačnej fáze s predpokladom vecného ukončenia (ukončenie stavieb a aktivít) 

do konca roka 2011: 
Investičné: 

- Regenerácia námestia 
- Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia 
- Regionálne centrum biologicky rozložiteľných odpadov 

Neinvestičné: 
- 7DEM s, r, o 

 
C. Projekty začínajúce v roku 2011 a prebiehajúce (realizácia aj v rokoch 2012/2013):  

- IS Červený jarok 
- UZOL 5P - terénna sociálna práca (plán ukončenia: október 2012) 
- Integrovaná propagácia infraštruktúry cestovného ruchu a ponuky aktivít na území 

Mikroregiónu Slovenský raj (projekt začatý, plán ukončenia: máj 2013) 
- Digitalizácia kina Mier (plán ukončenia: október 2011) 
- Rekonštrukcia DD a ZOS (plán začatia: koniec roka 2011, plán ukončenia: koniec roka 2012) 

 
Nové rozvojové projektové aktivity vyplynú z nového Rozvojového plánu mesta Spišská Nová Ves 
2011 – 2020 a budú súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2012 a roky 2013/2014, resp. ďalšie (Akčný 
plán a Programový rozpočet mesta). 
 
 
3. Príprava projektu „ZOO cesta“ (pracovný názov) 
 
 
Program cezhraničnej spolupráce HU – SK 2007 - 2013 
Opatrenie 2.2 Spoločná starostlivosť o prírodné prostredie, 2.2.1 Spoločná starostlivosť o prírodné 
prostredie – podpora aktivít na ochranu prírodných hodnôt, a tiež zvýšenie povedomia v oblasti 
ochrany prírody. 
 
Žiadateľ: Mesto Košice (ZOO Košice) 
 
Hlavní partneri projektu: 

- Mesto Spišská Nová Ves a ZOO 
- Mesto Miškolc a ZOO Miškolc 

 
Partneri: 
 
Správa NP Slovenský raj, Sp.Nová Ves  
Múzeum Spiša, Sp.N.Ves 
 
 
Zámer projektu:   
Záchrana európskych chránených druhov šeliem (v Sp.Novej Vsi a pre partnerov ídea „ Po stopách 
medveďa“) 
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Hlavné aktivity Mesta Sp.Nová Ves: 
 

- výstavba chovného zariadenia pre medvede v ZOO Sp.N.Ves 
- informačné aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia  
- informačné panely v každej zo zainteresovaných ZOO,  
- špeciálne panely zamerané na informácie o prirodzenom biotope medveďa a podmienkach 

jeho ochrany v NP Slovenský raj (samostatný rozpočet partnera Správy NP Slovenský raj) 
- špeciálne panely o genofonde a ochrane medveďa v ZOO Sp.Nová Ves 
- špeciálne panely a pútače na ZOO Sp.N.Ves v ZOO Košice a ZOO Miškolc 
- komunikačné a odborné aktivity partnerov (odborné semináre) 
- obnova a doplnenie expozície medveďa v Múzeu Spiša (samostatný rozpočet partnera Múzea 

Spiša) 
 
Celkový predpokladaný rozpočet za projekt : 800 000 EUR 
Plánovaný rozpočet za partnera Mesto Spišská Nová Ves : max. 250 000 EUR 
Spolufinancovanie Mesta Sp.N.Ves – 5%: max. 12 500 EUR  
Predpokladaná doba realizácie projektu: druhá polovica roku 2012 a rok 2013) 
Termín predloženia projektu: 21.10.2011 
 
 
Súlad a plnenie Rozvojového plánu mesta 2011 – 2020: 
 
Cieľ:  
Vytvoriť zo Sp.N.Vsi a jej okolia významnú turistickú destináciu Stredného Spiša 
 
Opatrenia: 

-  Zvýšenie účinnosti marketingu turistických produktov a atraktivít v regióne Spiša 
-  Tvorba turistických produktov a atraktivít 

 
Plnenie aktivity: 
Dobudovať MADARAS park vrátane ZOO ako komplexný produkt CR a mestskej 
a prímestskej rekreácie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spracovala: Ing. Zuzana Záborská 


