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Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

1. Berie na vedomie: 

Monitorovaciu správu plnenia Rozvojového plánu mesta 2015 – 2020 k 31. 12. 2017 a  Akčný plán na 
roky 2018 - 2020 

 

 



 

 

Dôvodová správa: 

Rozvojový plán mesta Spišská Nová Ves SYNERGIA na roky 2011 – 2020 (ďalej len 
RPM) bol  schválený a prijatý 16. 6. 2011 uznesením Mestského  zastupiteľstva v Spišskej 
Novej Vsi ako  záväzný a základný rozvojový dokument mesta. Tento  plán (v zmysle zákona 
č. 539/2008 Z.z.  o  podpore  regionálneho  rozvoja  nazývaný  Program  hospodárskeho  a  
sociálneho  rozvoja  -  PHSR) má charakter strednodobého plánovacieho dokumentu.  
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi na svojom zasadnutí dňa 16. 12. 2015 schválilo 
aktualizáciu Programu rozvoja mesta Spišská Nová Ves 2011 – 2020, ktorá bola vyvolaná 
novou  legislatívou  hlavne  na  nadnárodnej  a  národnej úrovni pre nové programové obdobie 
Kohéznej politiky EÚ na roky 2014 – 2020,  a tiež  novelizáciou Zákona  o podpore  
regionálneho  rozvoja  č.  539/2008  v znení  zákona  č.  309/2014 Z. z.   

V zmysle uvedenej aktualizácie boli vykonané určité zmeny v programovej, realizačnej 
a finančnej časti rozvojového dokumentu, jeho strategická časť (vízia, ciele, rozvojové 
programy) však ostala zachovaná v pôvodnom znení. 

Implementačný mechanizmus Rozvojového plánu Mesta Spišská Nová Ves 2011 – 
2020 takisto nebol aktualizáciou dotknutý. Ustanovenia tohto dokumentu sú  východiskom 
a metodickým rámcom pre hodnotenie plnenia RPM. Základnými informačnými zdrojmi pre 
vyhodnotenie údajov sú elektronický systém Mesta na sledovanie stavu projektov, 
investičných zámerov a RPM mesta a iné interné zdroje Mesta. 

 
Predkladaný dokument mapuje plnenie RPM Spišská Nová Ves k 31. 12. 2017 za 

obdobie od januára 2016 a predstavuje vecné a obsahové vyhodnotenie len za uvedené 
obdobie, nakoľko obdobie od začiatku jeho platnosti až do roku 2015, už bolo hodnotené 
(koncom roka 2015) a je k dispozícii na web stránke mesta v časti Strategické rozvojové 
dokumenty. Obsahuje vyhodnotenie plnenia stanovených indikátorov v jednotlivých 
rozvojových programoch so sumarizáciou trendu vývoja v relevantných oblastiach. 

Súčasťou predkladaného dokumentu je aj Akčný plán k RPM na roky 2018, 2019 
a 2020. 

 

 

 

 

V Spišskej Novej Vsi, 10. 04. 2018 
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Monitorovacia správa  
plnenia Rozvojového plánu mesta 2015 - 2020 k 31.12.2017 a Akčný  plán  

 na roky 2018 - 2020  
 

Rozvojový plán mesta Spišská Nová Ves SYNERGIA na roky 2011 – 2020 (ďalej len RPM) 
bol  schválený a prijatý 16. 6. 2011 uznesením Mestského  zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi 
ako  záväzný a základný rozvojový dokument mesta. Tento  plán (v zmysle zákona č. 
539/2008 Z.z.  o  podpore  regionálneho  rozvoja  nazývaný  Program  hospodárskeho  a  
sociálneho  rozvoja  -  PHSR) má charakter strednodobého plánovacieho dokumentu.  
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi na svojom zasadnutí dňa 16. 12. 2015 schválilo 
aktualizáciu Programu rozvoja mesta Spišská Nová Ves 2011 – 2020, ktorá bola vyvolaná 
novou  legislatívou  hlavne  na  nadnárodnej  a  národnej úrovni pre nové programové 
obdobie Kohéznej politiky EÚ na roky 2014 – 2020,  a tiež  novelizáciou Zákona  o podpore  
regionálneho  rozvoja  č.  539/2008  v znení  zákona  č.  309/2014 Z. z.   
V zmysle uvedenej aktualizácie boli vykonané určité zmeny v programovej, realizačnej 
a finančnej časti rozvojového dokumentu, jeho strategická časť (vízia, ciele, rozvojové 
programy) však ostala zachovaná v pôvodnom znení nasledovne: 
 
Vízia: 

Spišská Nová Ves – Mesto s dobrým výhľadom - je v roku 2020 vysoko 
konkurencieschopným mestom v rámci Slovenska, s dobrými podmienkami pre rozvoj 
ekonomických príležitostí a súčasne je miestom pre kvalitný život všetkých skupín 
obyvateľov. Mesto plní prirodzenú úlohu rozvojového lídra svojho okolia.  

 
Ciele na dosiahnutie vízie: 
 
1. Vytvoriť zo Spišskej Novej Vsi a jej okolia významnú turistickú destináciu Stredného Spiša  
2.Vytvoriť zo Spišskej Novej Vsi zaujímavé miesto pre podnikanie  
3a) Rozšíriť ponuku a zvýšiť dostupnosť kvalitných kultúrnych podujatí a aktivít  
3b) Zvýšiť zapojenie verejnosti do aktívneho oddychu, pohybu a športovania ako súčasti 
zdravého  životného štýlu  
4. Zlepšiť životné prostredie mesta  
5. Zvýšiť kvalitu a dostupnosť sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb  
6. Zlepšiť kvalitu života Rómskej menšiny a zvýšiť mieru jej sociálnej inklúzie  
7.   Zvýšiť kvalitu a inovovať výchovno-vzdelávací proces za účelom rozvoja kľúčových  
      kompetencií a zdravého vývoja detí a žiakov škôl v správe mesta  
8a) Zvýšiť účinnosť zabezpečenia verejného poriadku a znížiť drobnú kriminalitu  
8b) Zvýšiť pripravenosť mesta na riešenie mimoriadnych udalostí a ich následkov  
9.   Zlepšiť dostupnosť mesta, technický stav komunikácií a ich dopravnú vybavenosť  
10 . Zvýšiť kvalitu spravovania Mestskej samosprávy za účelom dosiahnutia vyššej dynamiky  
       rozvoja  
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Ciele rozpracované do rozvojových programov: 
 
1. Mesto ako centrum turizmu stredného Spiša  
2. Zaujímavé miesto pre podnikanie  
3. Pulzujúce mesto  
4. Zelené mesto  
5. Sociálne zodpovedné mesto  
6. Mesto aktívnej sociálnej inklúzie Rómov  
7. Mesto kvalitnej výchovy a vzdelávania detí  
8. Bezpečné mesto  
9. Mesto dopravnej mobility  
10. Mesto dobrého spravovania  
 

Implementačný mechanizmus Rozvojového plánu Mesta Spišská Nová Ves 2011 – 2020 
takisto nebol aktualizáciou dotknutý. Ustanovenia tohto dokumentu sú  východiskom 
a metodickým rámcom pre hodnotenie plnenia RPM. Základnými informačnými zdrojmi pre 
vyhodnotenie údajov sú elektronický systém Mesta na sledovanie stavu projektov, 
investičných zámerov a RPM mesta a iné interné zdroje Mesta. 

Predkladaný dokument mapuje plnenie RPM Spišská Nová Ves k 31. 12. 2017 za 
obdobie od januára 2016 a predstavuje vecné a obsahové vyhodnotenie len za uvedené 
obdobie, nakoľko obdobie od začiatku jeho platnosti až do roku 2015, už bolo hodnotené 
(koncom roka 2015) a je k dispozícii na web stránke mesta v časti Strategické rozvojové 
dokumenty. 

 
Prehľad plnenia rozvojového plánu k 31. 12. 2017 

Počet opatrení 43  
 
 
Počet aktivít 

 
 
151 

Splnené - 12 
V realizácii - 110 
Nerealizovaných  - 26 
Stav neznámy - 0 
Na zrušenie -  2 

Počet úloh 554  
Z toho 

Splnené - 375 67,69 % 
Realizuje sa  - 70 12,64 % 
Nerealizované - 109 19,68 % 

 
V hodnotenom období mesto Spišská Nová Ves predložilo realizovalo viac než  20 projektov. 
Prevažná väčšina týchto projektov bola realizovaná v súlade s rozvojovým plánom.  
Najväčšími  investíciami boli v hodnotenom období boli: 

 
 Modernizácia verejného osvetlenia             3 000 000 € 
 Rekonštrukcia miestnych komunikácií             1  200 000 € 
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 Cyklotrasa Hornád-Pri Vyšnej Hati   (refundácia z IROP – 278 000)                687 000 € 
 Zateplenie Kino Mier       (z Envirofondu 40 000 €)                    376 000 € 
 Rekonštrukčné práce (okná, kanalizácia, štuková výzdoba stropnej  
 klenby Reduta)                                                               280 000 € 
 Rekonštrukcia strešnej krytiny Zimného štadióna                        144 000 € 
 Zateplenie obvodového plášťa MŠ Šoltésova                         104 000 € 
 Zateplenie obvodového plášťa MŠ Komenského                           120 000 € 
 Parkovisko Bezručova                  168 000 € 

V nasledujúcich kapitolách predkladáme vyhodnotenie plnenia stanovených cieľov v rámci 
jednotlivých programov so sumarizáciou záverov u každého z nich: 

CIEĽ: 
Vytvoriť zo Spišskej Novej Vsi a jej okolia významnú turistickú destináciu Stredného Spiša 

(RP  Mesto ako centrum turizmu stredného Spiša) 

Pre plné využitie potenciálu a príležitostí, ktoré mesto má, sa naplánovalo doplnenie 
a dobudovanie mestských - tak letných, ako aj zimných turistických atraktivít, spojených 
s novými investíciami, skrášlenie a vizuálne zatraktívnenie centra mesta. Zároveň mali 
aktivity smerovať k tomu, aby sa Spišská Nová Ves stala prirodzeným lídrom 
a koordinátorom rozvoja cestovného ruchu na celom území stredného Spiša. Za týmto 
účelom sa naprojektovali procesy tvorby kapacít, štruktúr a nástrojov zameraných na 
iniciáciu a spájanie miest a obcí stredného Spiša, poskytovateľov služieb v CR a iných 
relevantných subjektov pri vytváraní ponuky turistických produktov podľa dopytu 
špecifických požiadaviek rôznych cieľových skupín turistov a návštevníkov mesta, pre 
podporu zlepšovania kvality a rozsahu služieb, vedomostí a zručností pre manažment CR, 
marketingu, dopravných služieb, turistických atraktivít. 

Tieto procesy boli zahrnuté do 6 opatrení a 33 aktivít. Ich plnenie je nasledovné: 

Počet opatrení: 6 
Počet aktivít: 33,  z toho ukončených 2 a aktivít v realizácií  25, 6 zatiaľ nezrealizovaných 
Počet úloh: 69 
Počet splnených úloh: 48  

Opatrenie č. 1.1.: Zlepšenie manažmentu CR na úrovni samosprávy mesta a koordinácie 
subjektov CR na strednom Spiši 

K 1. marcu 2016 vznikla spojená OOCR Slovenský raj & Spiš. Stalo sa tak na základe iniciatívy 
bývalej OOCR SPIŠ, ktorá zanikla bez likvidácie a nástupníckou sa stala OOCR Slovenský raj. 
Celý proces spájania trval cca 1 rok. V súčasnosti má OOCR Slovenský raj & Spiš 52 riadnych 
členov. Významným a aktívnym subjektom v OOCR Slovenský raj & Spiš je Mesto Spišská 
Nová Ves. Predsedom predstavenstva je Ing. Zuzana Záborská, podpredsedami Mgr. Vladimír 
Nováček, Mgr. Erika Oravcová, pán Ján Džubák. Mesto Spišská Nová Ves je členom aj 
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Mikroregiónu Slovenský raj. Na zasadnutí členov v roku 2016 bolo navrhnuté presunutie 
časti finančných prostriedkov združenia ako mimoriadne členské pre OOCR. Návrh bol 
schválený, v roku 2016 bolo poskytnutých OOCR spolu 9 000 €. V roku 2017 okrem 8 660 € 
bolo ďalších 1 000 € poskytnutých na zabezpečenie prevádzky Letného Mini  busu do 
stredísk CR, ktorý v letných mesiacoch premával medzi SNV, Smižanami, Košiarnym briežkom 
a Čingovom. 
Spoločným podujatím po zlúčení oblastných organizácií CR bolo Otvorenie letnej turistickej sezóny 
2016 v Slovenskom raji. Konalo v spolupráci s obcou Stratená 28. 5. 2016 a nieslo sa v duchu 1. 
ročníka bežeckého podujatia Beh v raji (www.behvraji.sk). Podujatie bolo novinkou zaradenou medzi 
TOP 10 podujatí programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita. Medzi TOP 10 podujatí 
kraja boli zaradené aj Dni humoru na Spiši konané 24. a 25. 6. 2016 v Spišskej Novej Vsi. Samotná 
KOCR zabezpečovala marketing podujatia, sumou 5000 prispela i na zabezpečenie programu.  

Novou aktivitou OOCR Slovenský raj & Spiš bola Šťastíkova cesta za poznaním 
a dobrodružstvom. Jej cieľom je motivácia rodín s deťmi stráviť letné dni práve v našom 
regióne. Ústredným motívom súťaže bol maskot Šťastík, ktorý sa na ceste za 
dobrodružstvom a poznaním stretol so Šťastenkou. Ich stretnutie symbolizuje spojenie OOCR 
Slovenský raj a OOCR Spiš. Úlohou súťažiacich bolo absolvovať 7 stanovíšť v regióne Spiša 
a splniť na nich zadané úlohy. Do súťaže sa zapojili stovky rodín s deťmi. Zdolať všetkých 7 
úloh v časovom horizonte mesiacov júl – august a odovzdať súťažný kupón v stanovenom 
termíne sa podarilo 77 súťažiacim. 34 vyžrebovaným výhercom boli odovzdané  zaujímavé 
ceny od sponzorov.  

V dňoch 22. – 23. 7. 2016 sa uskutočnil už 4. ročník extrémnych nonstop pretekov Spišských 
333 EXTREME (www.333.spis-region.sk). Nadšenci horskej cyklistiky zabojovali na bicykli 
s prírodou Spiša a zdolávali trať o dĺžke 333 km alebo jej skrátenú verziu v dĺžke 170 km. 
V roku 2016 sa na štart postavilo až 136 pretekárov. Podujatie prispieva k prezentácii Spiša 
ako jedného z najatraktívnejších   slovenských cyklistických regiónov a športovo-turistickú 
destináciu. 5. ročník pretekov sa konal v termíne 21. – 22. 7. 2017. Na štart 5. ročníka sa 
postavilo dokopy 122 cyklistov, z  toho 7 žien. Organizátori pripravili pre účastníkov dlhšiu 
333 km trať a kratšiu 222 km trať.  

 Prebehla aktualizácia a vydanie cyklosprievodcu po južnom Spiši v nemeckom a maďarskom 
jazyku.  
 

Opatrenie č. 1.2 Zvýšenie účinnosti marketingu turistických produktov a atrakti vít 
v meste a regióne stredného Spiša 

V roku 2016 po prvýkrát bolo zabezpečené propagovanie regiónu na výstavách CR spoločne s 
OOCR, Mikroregiónom Slovenský raj, obcou Hrabušice a Košickým samosprávnym krajom. 
Jednotlivé účastnícke poplatky boli rozdelené medzi spomínané subjekty.  Mesto samotné 
okrem účastníckych poplatkov na výstavy v Brne a  Prahe zabezpečovalo personálne 
vybavenie a  dopravu na všetky výstavy. Prezentácia mesta a Slovenského raja a Spiša v roku 
2016 bola zabezpečená na týchto výstavách CR: ČR: Regiontour Brno, Holiday World 
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Praha, SR: ITF Bratislave - realizované v spolupráci s KSK (mesto zabezpečilo aj kultúrny 
program).  HU: Utazás Budapest, Menjünk Világgá Miškolc – mesto SNV a Sl. raj boli 
hlavnými partnermi výstavy, ktorej predchádzala veľká reklamná kampaň, realizovaná v 
spolupráci s SACR - Budapešť; Poľsko: GLOBalnie Katowice; Nemecko: ITB Berlin. V roku 2017 
väčšinu poplatkov uhradila OOCR. Mesto sa zúčastnilo na týchto výstavách CR: Regiontour 
Brno, Holiday World Praha, SR: ITF Bratislava.   HU: Utazás Budapest, Menjünk Világgá 
Miškolc, Poľsko: GLOBalnie Katowice; Nemecko: Stutgart.  

Propagácia  mesta v roku 2016 bola zabezpečená aj na ME v krasokorčuľovaní, výstave CR 
Infotoura cykloturistika – Hradec Králové, v prílohe denníka SME: Potulky Slovenskom, v 
ďalších bedekeroch CR: Cestovný lexikón, Cestovný informátor, Inzertno-informačný časopis 
Jantár na ITF Bratislava, Slovakia 2016 – publikácia, na turistickej mape Sl. raja (vydanej 
VKÚ).  V rokoch 2016 a 2017  prebehli aktualizácie a dotlač Turistického sprievodcu mesta, 
propagačného materiálu Naše mesto, dotlač vystrihovačky RKFK Nanebovzatie Panny Márie, 
spracovanie nových vystrihovačiek Evanjelického kostola a Reduty v slovensko-anglickej 
mutácii. V roku 2016 bola vydaná mapa mesta s potulkami zameranými na históriu, kultúru, 
šport a atrakcie nielen pre deti. V roku 2017 bola vydaná jej anglická mutácia.  

V závere roka 2015 bola spustená skúšobná prevádzka aktualizovanej a zmodernizovanej 
sekcie Návštevník web stránky www.spisskanovaves.eu. Stará verzia sekcie Návštevník už 
nespĺňala kritéria, ktoré by mala moderná stránka obsahovať, nepôsobila príťažlivo a ani 
profesionálne. Nová stránka Návštevník má atraktívny grafický návrh a prehľadné 
spracovanie, je prístupnú širokému spektru verejnosti a jej softwarovému vybaveniu, taktiež 
je responzívna. Hlavným cieľom bolo upozorniť na komplexnú, ale i jedinečnú ponuku, ktorú 
mesto a jeho okolie ponúka, samozrejme s cieľom podnietiť premenu potenciálneho 
návštevníka na skutočného. V roku 2016 bola zabezpečená anglická a maďarská mutácia 
stránky. V roku 2017 bolo zabezpečené propagačné video mesta, po jeho zverejnení na Fb 
stránke mesta bolo zaznamenané jeho zhliadnutie v počte 102 869. Pri príležitosti konania 
Majstrovstiev sveta 18-ročných v ľadovom hokeji 2017 bolo zabezpečené krátke propagačné 
video, ktoré bolo vysielané počas prestávok zápasov v Spišskej Novej Vsi a Poprade. Naďalej 
prebieha aktualizácia a publikovanie nových informácií - napr. virtuálne prehliadky mesta i 
pamiatok, praktické informácie, dopĺňanie nových subjektov pôsobiach v CR, napr. Alex park, 
gastro podniky, Escape Room, Splav Hornádu a pod.  

Mesto Spišská Nová Ves pripravilo pre návštevníkov mesta v závere roka 2017 novinku –  
mobilnú aplikáciu, ktorá majiteľom smartfónov poskytne množstvo informácií o pamiatkach 
a historických budovách, turistických atrakciách, podujatiach i histórii mesta. Výhodou 
aplikácie je jej fungovanie v off-line režime, čiže po stiahnutí do mobilu ju možno čiastočne 
používať aj bez internetového pripojenia. V súčasnosti je k dostupná v slovenskom a 
anglickom jazyku. 
Súčasťou aplikácie sú mapy a GPS navigácie, ktoré lokalizujú miesto pohybu používateľa a 
zároveň ho navedú na miesto jeho záujmu. Obsahuje na mapách zvýraznené turistické trasy 
pre peších i mapy okolitých cyklotrás. Návštevníci tu nájdu aj informácie zamerané na šport, 
oddych a rekreáciu. Pri kultúrnych inštitúciách pôsobiacich v meste sú uvedené kontaktné 
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údaje a otváracie hodiny. V menu sa nachádzajú praktické informácie ako napr. dôležité 
telefónne čísla, ďalej spoje MHD, link na webstránku mesta a pod. Zaujímavosťou je audio 
sprievodca v oboch jazykoch.     
Mobilnú aplikáciu si možno bezplatne stiahnuť cez App Store (zariadenia s iOS – iPhone/ 
iPod/iPad) alebo prostredníctvom Google Play (zariadenia s OS Android) po zadaní Spišská 
Nová Ves. 

Mesto bolo ďalej prezentované v časopisoch: FLY OK – palubný časopis ČSA (2016 a 2017), 
Turistika – CZ, Magazín Swiat – Podroze i Kultura, publikácii Spectacular Slovakia, Časopis Leo 
expres – jar, leto (2016 a 2017). Mesto je propagované aj v publikácii Spiš z 
neba. Zabezpečený bol aj pobyt poľskej blogerky a poľského novinára. Široký záber 
zapojených subjektov sa po prvýkrát podaril v rámci podujatia Víkend otvorených parkov a 
záhrad (10. - 12. 6. 2016 a 5. - 11. 6. 2017) a v rámci Svetového dňa CR (27. 9. 2016 a 27. 9. 
2017), v roku 2017 to bol ešte aj rad podujatí v rámci Medzinárodného dňa turistických 
sprievodcov (14. - 25. 2. 2017). 19. a 20. októbra 2016 bola uskutočnená 
dvojdňová prezentácia mesta a okolia v Slovenskom dome v Prahe. Do dvojdňového 
programu pre novinárov a širokú verejnosť sa dostala história, príroda aj umenie. 
Prezentácie sa zúčastnil aj  veľvyslanec Slovenskej republiky v  Česku Peter Weiss.  

V dňoch 1. 1. 2016, 27. 1. 2016, 14. 2. 2016, 21. 2. 2016, 6. 3. 2016 boli odvysielané reprízy 
filmu Slovenský raj na RTVS. 

KOCR zabezpečilo prezentáciu Sl. raja a mesta v časopise RELAX a spracovanie materiálov 
Spoznaj kraj plný pokladov, Kalendár podujatí, Tipy na výlety v Košickom kraji. V rámci 
projektu Cestujúce bábky bol vydaný materiál Za príbehmi Košického kraja a Zakarpatska. V 
rámci tohto projektu sa uskutočnilo i predstavenie v rámci Dní mesta Spišská Nová Ves 
spojené s prezentáciou  Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj.  

OOCR Slovenský raj & Spiš pripravilo aktualizáciu a vydanie cyklosprievodcu po južnom Spiši 
v nemeckom a maďarskom jazyku.  

Opatrenie č. 1.3. Tvorba turistických produktov a atraktivít na úrovni mesta a na 
nadmestskej úrovni 

OOCR Slovenský raj & Spiš postupne realizuje obnovu značenia cyklotrás a úprava lyžiarskych 
bežeckých tratí pred zimnou sezónou. Táto aktivita nadväzuje na doznačovanie cyklotrás 
a obnovu už existujúcich. Osadené boli 4 exteriérové mapy, ktoré sú osadené na začiatku 
a konci Hnileckej a Spišskej cyklomagistrály. Okrem značenia cyklotrás prebiehalo aj značenie 
nordic walking trás. Konkrétne sa jedná o 4 okruhy, ktoré sú rozdelené na náročné 
a nenáročné so štartom v obci Stratená. Okruhy milovníkov severskej chôdze prevedú 
zaujímavými miestami ako napr. Geravy, Stratenský kaňon alebo Veľké a Malé Zajfy. OOCR 
Slovenský raj & Spiš pripravuje na zimu aktualizáciu a vydanie zimného mapového 
sprievodcu, ako aj aktivitu Advent v raji. 

Pre záujemcov je zasielaný newsletter OOCR. 
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K zvýšeniu atraktivity a tým aj návštevnosti zoologickej záhrady prispel nový výbeh pre 
medvede hnedé, ktorého výstavba sa začala v septembri 2015. Pribudli aj nové chodníky. V 
zoo pribudlo v roku 2016 premostenie, ktoré vedie ponad jazero a spája pavilón Aquaterra s 
ostatnou časťou ZOO. Na ostrovčeku je chovné zariadenie lemurov. V roku 2016 bolo 
vybudované sociálne zariadenie pre zdravotne postihnutých, prebaľovací kútik pre rodiny s 
deťmi. Z Čiech boli dovezené Ary modrožlté a kriticky ohrozené jaštery Dvojjazyčníky haitské. 
K samičkám opičiek Tamarín pinčí pribudne samček. Osadené boli aj tabulky popisu zvierat v 
braillovom písme. V roku  2016 zoo zaznamenala návštevnosť cez 108 000 návštevníkov. V 
roku 2017 ich bolo o ďalších 2000 viac. 

Z ďalších aktivít uvádzame rozšírenie večerných výstupov na kostolnú vežu v Spišskej Novej 
Vsi. V priebehu roka 2016  boli zaradené pri väčších podujatiach, napr. v rámci Dní humoru 
na Spiši, Dní mesta Spišská Nová Ves, ale aj  na jeseň pred sviatkom Všetkých svätých a tiež v 
adventnom období.  V spolupráci s Múzeom Spiša sú k dispozícii i sprievodcovské služby. V 
roku 2017 bolo mesto úspešné v grantovom programe pre podporu tvorby ponuky a 
produktov CR vyhláseného KOCR Košice region turizmus. V rámci projektu Gotika na dotyk 
(dotácia 5090 €) sú zabezpečené okrem 6 večerných výstupov so sprievodcom a prehliadok 
mesta dobové  gotické oblečenia pre sprievodcov prehliadok a tvorivých dielní. Zabezpečené 
budú i panoramatické fotografie na balkóny veže, informačné panely v interiéri veže, stojan 
na materiály a tablet pre sprievodcu. 

V Slovenskom raji sprístupnili jedinečnú roklinu kedysi najnavštevovanejšia časť Slovenského 
raja po 40 rokoch od ničivého požiaru. Roklinu Kyseľ môžu návštevníci prebádať vďaka 
novootvorenému náučnému chodníku Kyseľ – Ferrata Horskej záchrannej služby. Opätovné 
sprístupnenie rokliny je výsledkom dlhodobej práce ochranárov z rezortnej organizácie 
Ministerstva životného prostredia – Štátnej ochrany prírody SR, Správy Národného parku 
Slovenský raj a Horskej záchrannej služby. Kvôli nebezpečenstvu padania skál a stromov po 
požiari, ktorý v roku 1976 zachvátil najkrajšiu a turisticky najpríťažlivejšiu časť populárnej 
rokliny Kyseľ, bola roklina celé roky uzavretá. Uplynulých dvadsať rokov silnel tlak verejnosti 
na jej otvorenie. Horská záchranná služba vstúpila do tohto projektu so zámerom sprístupniť 
roklinu Kyseľ formou ferraty, s možnosťou používať istiace prvky z dôvodu bezpečnosti 
pohybu turistov v exponovanom teréne. Týmto sa chodník priblížil k európskemu trendu pri 
prechodoch horskými exponovanými turistickými cestami, akými sú aj rokliny v Slovenskom 
raji. HZS týmto vnáša do Slovenského raja nový prvok istenia a preto sa chodník v Kyseli volá 
Ferrata Horskej záchrannej služby. Náučný chodník s ferratou prevádzkuje Správa 
Národného parku Slovenský raj. Z dôvodov ochrany prírody je možné absolvovať túru len v 
období od 15. júna do 31. októbra. Verejnosť môže po takmer pol storočí znovu vidieť 
Barikádový, Kaplnkový, Obrovský vodopád  a vodopád Roklina i ten v Temnici, ktorá je 
najkrajším úsekom rokliny. Návštevník musí mať potrebné vybavenie, tzv. ferratový set, aby 
zvládol pohyb po zapustených železných stúpačkách v skalách a s istiacim fixným lanom. 
Ferrata je spoplatnená, za vstup sa platí 5 eur. Dá sa absolvovať len v jednom smere, a to 
zdola nahor. Správa NP Slovenský raj ponúka pre skupiny maximálne desiatich turistov aj 
možnosť absolvovať ferratu s odborným výkladom. Náučný chodník bol otvorený pre 
verejnosť od 19. 8. 2016. Slovenský raj je historicky prvým národným parkom na Slovensku, 
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ktorý získal zonáciu podľa nových pravidiel. Roklina Kyseľ – kedysi Národná prírodná 
rezervácia Kyseľ, je súčasťou najprísnejšej bezzásahovej zóny, teda zóny A. V roku 2017 
prešlo roklinou okolo 15-tisíc návštevníkov, v letnej špičke to bolo okolo dvesto ľudí za jeden 
deň. 

 Novinkou letnej sezóny 2016 bolo splavovanie Hornádu v úseku, kde preteká  hlbokým 
kaňonom nazývaným Prielom Hornádu. Po rokoch je opäť možné splaviť 11,75 km dlhú 
vodnú cestu z Hrabušíc do Čingova v jednej z najatraktívnejších častí národného parku. Splav 
pripravila a organizačne zastrešuje priamo Správa Národného parku Slovenský raj.  Táto nová 
služba určite zvýši atraktívnosť Slovenského raja. Prielom Hornádu je zaradený do 
najprísnejšej A zóny ochrany. Je to jedno z najcennejších území národného parku z mnohými 
prírodnými unikátmi. Splavovať Hornád nebude možné stále, ale len za podmienok, ktoré 
stanovila ochrana prírody. Rieka sa môže splavovať od 1. mája do 31. októbra, avšak na 
nástupnom mieste na Hrabušickom mýte musí mať hladina Hornádu najmenej sedemdesiat 
centimetrov, aby vodáci nemuseli lode v Prielome prenášať. Ak je však voda nad stodesať 
centimetrov, splav sa uzatvára. Denne je možné korytom Hornádu preplávať  maximálne 70 
jedno alebo dvojmiestnych plavidiel. Záujemcovia o splav sa o naplnení kapacity lodí na daný 
deň, či výške hladiny rieky dozvedia na novej webovej stránke parku www.npslovenskyraj.sk, 
ktorej súčasťou je aj rezervačný systém. Splav je spoplatnený, desaťeurový poplatok využijú 
ochranári na údržbu rieky, hlavne na čistenie od odpadov a prerezávanie stromov. V cene 
vstupenky je zahrnuté poistenie na zásah horskej záchrannej služby. V roku 2017 počasie 
vytváralo iba málo vhodných podmienok – splavovalo sa iba v máji, kedy túto atrakciu 
vyskúšalo 500 turistov. 

Opatrenie 1.4. Zlepšenie dopravnej dostupnosti centier cestovného ruchu v Slovenskom 
raji 

Prioritou OOCR Slovenský raj & Spiš je zlepšovanie dostupnosti turistických stredísk v našom 
regióne, najmä v území Slovenského raja. Na základe pozitívnych  ohlasov i v roku 2016 
realizovali službu letného autobusu: Premával počas víkendov a sviatkov v letných mesiacoch 
júl a august, polu 11 spojov, z toho 8 počas víkendov, 3 počas celých mesiacov júl 
a august. Využilo ho vyše 3 9590 cestujúcich. Náklady 945 € boli fakturované ako strata 
Eurobusu. Dôležitým faktom je, že letný bus bol súčasťou verejnej osobnej dopravy - 
rozšírenie prímestskej dopravy. V roku 2017 ho využilo 3419 osôb. V roku 2017 bol zriadený i 
Mini letný  bus na trase Košiarny briežok, Čingov a späť, využilo ho 376 osôb, z toho 164 
cestujúcich zdarma. 

Zimné spoje boli výsledkom snáh o zvýšenie dostupnosti lyžiarskych areálov a turistických 
atraktivít zo strany OOCR SPIŠ v spolupráci s OOCR Slovenský raj, spoločnosťou Eurobus, a. 
s., a odborom dopravy Úradu Košického samosprávneho kraja. Niektoré nové spoje 
premávali celoročne (spoj 810433 Spišská Nová Ves - Dedinky a späť). Cestujúci má nárok na 
bezplatnú prepravu jedného páru lyží alebo jedného snowboardu. Spoje boli finančne 
dotované OOCR SPIŠ, OOCR Slovenský raj a Košickým samosprávnym krajom. Ski bus 
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(Čingov, SNV, Grajnár, Mlynky - zimné strediská) využilo v roku 2016 spolu 519 cestujúcich, 
v roku 2017 ich bolo 382. 

Od konca decembra 2015 môžu majitelia elektromobilov dobíjať svoje vozidlá už aj v Hoteli 
Metropol v Spišskej Novej Vsi. Od 17. decembra je nabíjacia stanica Východoslovenskej 
energetiky, a. s., prvým výsledkom spolupráce, ku ktorej sa Mesto Spišská Nová Ves a VSE 
zaviazali podpisom Memoranda o podpore elektromobility. Signatári memoranda sa v ňom 
zaviazali systematicky rozvíjať sektor elektromobility, ktorý reflektuje technologický pokrok. 
Nabíjačka v Hoteli Metropol je modernou novinkou, ktorá ho odlíši od konkurencie. Spolu 
s ostatnými nabíjačkami je v národnej mape e-mobility (www.kdenabijat.sk). Ide o príklad 
progresívneho postoja zástupcu súkromného sektora k problematike životného prostredia a 
rozvíjaniu služiev cestovného ruchu Nabíjačka je k dispozícii zdarma 24 hodín denne.  

Opatrenie 1. 5. Skvalitnenie služieb cestovného ruchu 

V Turistickom informačnom centre je už okrem zabehnutých služieb sprístupnený prístup na 
internet a free WiFi, úschovňa batožiny, predaj poštových známok, predaj lístkov na 
RegioJet. Úschovňu batožín od roku 2017 poskytuje i hotel Metropol****. 

V roku 2016 bola zabezpečená  rekonštrukcia vnútorného priestoru sauny na krytej 
plavárni (doterajšie vnútorné obloženie sauny bolo poškodené a nevyhovujúce), 
rekonštrukcia ženských šatní krytej plavárne spojenej s výmenou šatníkov (šatníky, ktoré sa 
využívali doteraz, nevyhovovali bezpečnostných a hygienickým normám), rekonštrukcia 
vyrovnávacej nádrže a výmena prepadového potrubia na letnom kúpalisku na zabránenie 
úniku vody, rekonštrukcia tribúny na futbalovom štadióne (montáž nových sedačiek 
a úprava  priestoru na hlavnej tribúne  pri trávniku), rekonštrukcia kotolne na tenisových 
kurtoch.  

V rámci skvalitnenia ubytovacej infraštruktúry  vo vlastníctve  Mesta Spišská Nová Ves bolo 
zabezpečené v Hoteli Preveza  nákup 10 ks postelí, nákup 20 ks stoličiek do salónika, nákup 
23 ks televízorov, nákup vybavenia kuchyne (konvektomat, robot,  šokový 
ochladzovač), dokončenie úpravy priestoru recepcie. V roku 2017 boli zabezpečené ďalšie 
postele (6 ks -  3 920 €), nákup zariadení pre kuchyňu (nerezový pracovný stôl, ohrevný pult, 
nerezový stroj, elektrický varný kotol a umývačky riadu. 

V decembri 2015 podaný SNP SR projekt na DBU (Nemecká spolková nadácia pre životné 
prostredie) prostredníctvom Nadácie Ekopolis. Predpokladané náklady na realizáciu 110 000 
€. Semafory sú len časť projektu, ktorý zároveň rieši online kameru pri Misových 
vodopádoch, sčítač turistov v Suchej Belej, náučný areál pri vstupe do rokliny s ukážkou 
všetkých technických zariadení v Slovenskom raji, ako aj náučný chodník o mokradiach na 
Podlesku. Od augusta 2017 je v prevádzke sčítač v rokline Suchá Belá. Zaznamenáva nielen 
tých, ktorí roklinou prejdú, ale aj ľudí, ktorí sa z nej vrátili naspäť. Svoje sily precení každý 
desiaty turista. Rekordom leta bol 14. august, kedy prešlo roklinou 1569 ľudí, v priemere je 
to 883 návštevníkov rokliny denne. Komplikovanejší a drahší prístroj môže prezradiť 
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zaujímavé dáta, napríklad aj to, koľko ľudí porušuje návštevný poriadok a vstupuje do rokliny 
počas zákazu.  

Opatrenie 1. 6. Zatraktívnenie a oživenie centier mesta 

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi od 22. septembra 2016 opäť sprístupnilo jeden zo 
siedmich divov mesta - Provinčný dom po rozsiahlej rekonštrukcii v rámci projektu „Múzeum 
Spiša v  SNV - Obnova Provinčného domu“  realizovaného z EŠF programu ROP 3.1 Posilnenie 
kultúrneho potenciálu regiónov - intervencia do pamäťových a fondových inštitúcií. 
Spolufinancovaný bol Európskou úniou vo výške 85 %, vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky a  z finančných prostriedkov Košického samosprávneho kraja,  v 
celkovej výške 2 433 031,59 €. Časovo trvala komplexná obnova kratšie ako rok, od júla 2015 
do júna 2016. Rekonštrukcia naplnila zámer vytvoriť polyfunkčný revitalizovaný múzejný 
objekt, ktorý spĺňa európske štandardy. Stavebno-technickými úpravami boli obnovené 
nevyužívané časti historickej budovy, suterén – dnes prednáškové a klubové priestory 
a podkrovie, kde vznikli kancelárie pre pracovníkov. Múzeum tak získalo rozsiahly priestor 
cca 1 000 m2 na jednom nadzemnom podlaží pre vytvorenie nových expozícií. Na prízemí bol 
obnovený historický prejazd – teraz nový vstup do múzea z  Levočskej ulice do priestorov 
muzeálnej čitárne „infomuzejky“. Debarierizáciou a inštalovaním výťahu je umožnený prístup 
imobilným návštevníkom do všetkých poschodí (prízemie, suterén, poschodie a podkrovie). 
Realizované boli: renovácia krovu, výmena strechy, výstavba novej plynovej kotolne a  
rekonštrukcia teplovodného ústredného vykurovania, nová zdravotechnika (vodovod a  
kanalizácia), elektroinštalácia, svetelná sústava a ozvučenie expozičných a výstavných 
priestorov, požiarna ochrana, bleskozvod, kamerový zabezpečovací systém, zabezpečovacia 
signalizácia, vybudovanie počítačovej siete – štrukturovaná kabeláž a s nimi súvisiace 
stavebné práce. 

Úvodná výstava s názvom Provinčný dom - história, architektúra, múzeum je situovaná v  
dvoch výstavných miestnostiach na prízemí  návštevníkom sprostredkovala komplexné 
informácie o  architektonickom vývoji vzácnej kultúrnej pamiatky, o etapách jej historického 
vývoja a prestavbách, ale i priebehu poslednej rekonštrukcie. Dokumentované sú výsledky 
archeologických výskumov in situ. V časti výstavy – múzeum pomocou IKT profilovo 
prezentovala svoju 65-ročnú históriu. Pre návštevníkov je zaujímavá časť výstavy „história“ 
inštalovaná na poschodí, ktorá sa venuje Provinčnému domu v kontexte histórie mesta v 
období poslednej tretiny 18. storočia, ako aj histórii Provincie 16 spišských miest až po 
koniec jej existencie. Mesto Spišská Nová Ves spolu s Múzeom Spiša a  poľským Muzeom 
Dwory Karwacjanów i  Gladyszów v Gorliciach pripravilo projekt Spiš a Malopoľsko –
 objavme zabudnutú spoločnú históriu v rámci výzvy cezhraničnej Slovensko – Poľskej 
spolupráce Interreg V-A. Plánované bolo sprístupnenie dvorovej časti a pivničných 
priestorov. Na poschodí je naplánované zriadenie expozície  História Spiša, rekonštrukciu 
pivníc bývalej väznice, kde plánuje múzeum vytvoriť expozíciu archeológie Slovenského raja. 
V projekte bolo plánované aj reštaurovanie fasády múzea z Levočskej ulice. Hlavným 
zámerom projektu bolo uskutočniť  dlhoročnú myšlienku prepojenia múzea s Levočskou 
ulicou. Projekt nebol schválený. 



                                                                                                                               

11 
 

Mesto Spišská Nová Ves bolo úspešné pri získavaní financií z výzvy IROP Ministerstva 
hospodárstva a  rozvoja vidieka Slovenskej republiky. V roku 2017 podalo projekt pod 
názvom Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi s úmyslom zvýšiť atraktivitu 
pripravovanej nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej) na celkovom počte 
prepravovaných osôb. Schválených bolo 912 693,16 €, spolufinancovanie mesta bude vo 
výške cca 49 000 €. Vďaka úspešnej žiadosti môže mesto revitalizovať nielen samotné 
nábrežie Hornádu, ale aj priľahlé areály. Okrem iného bude vybudovaná lávka pre peších a 
cyklistov. Tá prepojí dve husto obývané lokality a zároveň vytvorí ďalšiu spojnicu s  centrom 
mesta. Bude zároveň pamiatkou na historický drevenú lávku, ktorá stála na tomto mieste v 
minulých storočiach, takže má význam aj z pohľadu uchovávania historickej pamäti a rozvoja 
turizmu. 

Zhrnutie: P L N E N I E    CIEĽA: 

Indikátor 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet prenocovaní / rok 36.201 39.925 36.381 36.430 43.399 37.300 42.679 

Počet fungujúcich 
novovytvorených 
turistických produktov 
(balíkov) 

1 2 5 6 5 4 5 

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

48 737 1 948 351 78 750 1 795 039 278930 276503 274030 

 
Záver: 
Všetky tri indikátory ukazujú na pozitívny vývoj v oblasti rozvoja cestovného ruchu. Počet 
prenocovaní sa aj napriek nie veľmi priaznivým národným a regionálnym trendom podarilo 
udržať na približne rovnakej úrovni s miernym nárastom, v porovnaní s východiskovým 
rokom hodnotenia sa zvýšil počet turistických produktov na 5 a investície do rozvoja 
cestovného ruchu predstavujú tiež významný faktor, ktorý súčasný stav ovplyvnil. Mesto 
Spišská Nová Ves potvrdilo pri manažmente OOCR Slovenský raj & Spiš, pri spolupráci s 
ďalšími organizáciami cestovného ruchu v okolí, či pri tvorbe marketingových procesov 
a nástrojov alebo pri iniciatívach na spájanie miest a obcí Spiša) svoju významnú pozíciu. 
Zároveň sa podarilo zrealizovať niekoľko investičných krokov v oblasti budovania 
turistickej infraštruktúry, hlavne sa však urobilo veľa v oblasti marketingu a tvorby 
produktov pre podporu zlepšovania kvality a rozsahu služieb. 
Pozitívne možno skonštatovať nárast v indikátore počet prenocovaní, ktorý v roku 
2016 klesol oproti rekordnému počtu v roku 2015, no za rok 2017 došlo k nárastu oproti 
predchádzajúcemu roku o 5 379. 
 
Spracovala: Ing. Andrea Jančíková 
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CIEĽ 
Vytvoriť zo Spišskej Novej Vsi zaujímavé miesto pre podnikanie 

(RP Zaujímavé miesto pre rozvoj podnikania a nových podnikateľských investícií) 

Cieľom bolo skvalitniť, rozšíriť a prispôsobiť služby na podporu najmä malých a stredných 
podnikateľov ich skutočným potrebám, vytvoriť funkčné nástroje a odborné kapacity, pričom 
podpora mala byť zameraná na podnikateľov z perspektívnych podnikateľských odvetví. 
Zároveň bolo zámerom vytvoriť systém na aktívnu akvizičnú činnosť získavania investorov a 
následne na adresnú pomoc pri ich etablovaní na úrovni mesta, so zapojením organizácií i 
obchodných spoločností s účasťou mesta a zároveň im vytvoriť vhodné a technicky vybavené 
plochy pre podnikanie, čím malo mesto aktívne napomáhať budovaniu a rozširovaniu 
dodávateľsko-odberateľských sietí už v meste existujúcich, ako aj nových perspektívnych 
odvetví a služieb. Tieto procesy boli zoštrukturované do 3 opatrení a 6 aktivít. Ich plnenie je 
nasledovné: 

Počet opatrení: 3 
Počet aktivít: 6 z toho ukončených 0 a aktivít v realizácii 2, 4 zatiaľ nerealizované 
Počet úloh: 1 
Počet splnených úloh: 0 

Nižšie uvádzame prehľad plnenia podľa jednotlivých opatrení: 

Opatrenie č. 2.1. Príprava vhodných plôch a budov s príslušnou technickou vybavenosťou 
pre nové investície 

V súčasnosti sa na území mesta nerealizujú ani nepripravujú nové hnedé zóny. Mestské 

priemyselné zóny Inkubátor je využitý a obsadený na 100%, priemyselný park obsadený na 

90% pričom časť pozemkov bola predaná Helske a jedna hala je nevyužitá z dôvodu exekúcie. 

Opatrenie č. 2.2. Posilnenie inštitucionálneho a odborného zázemia pre udržanie väčších 
investorov a získanie (etablovanie) nových investícií 

Za účelom podpory etablovania nových investorov v Priemyselnej zóne Podskala, ale tiež v 

Priemyselnom parku boli prijaté nasledovné incentívy: Uznesenie MsZ č. 264/2012 z 

11.10.2012 (predtým Uznesenie MsZ 80/2011 zo 16.06.2011), Zásady predaja a nájmu 

nehnuteľného majetku mesta, článok 9, odsek 3, písmeno f. z 09.10.2013, poskytujúce 

zvýhodnené podmienky pre získanie a udržanie investorov v nich. Boli vypracované 

projektové zámery potenciálnych investícií na území mesta. 

Priemyselná zóna Podskala o výmere 45000m2, je využívaná a obsadená spol. OKNO final 

spol. s.r.o. (6700m2), MaxDom, s.r.o. - výroba montovaných domov (3000m2) podpísaná 

nájomná zmluva, Pivovar BUCHVALD - podpísaná nájomná zmluva (2500m2). 
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Opatrenie č. 2. 3. Zvýšenie účinnosti a kvality podpory pre rozvoj existujúcich a novo 
začínajúcich MsP 

Nerealizované/otvorené aktivity: 

• 2.3.1 Vypracovať analýzu podnikateľského a investičného prostredia v meste, 
perspektívnych podnikateľských odvetví a definovať problémy a potreby 
podnikateľských subjektov v oblasti podpory podnikania zo strany samosprávy mesta  

• 2.3.2 Prehodnotiť existujúci a zaviesť účinnejší systém podpory MaSP a komunikácie s 
podnikateľskou sférou 

•  2.3.3 Ako súčasť budovania podnikateľskej kultúry v meste pravidelne realizovať 
súťaž o najlepší produkt, inovatívny čin, či kvalitnú službu mesta, súťaž o najlepší 
produkt, inovatívny čin, či kvalitnú službu mesta 

Záver: P L N E N I E    CIEĽA: 

Indikátor 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Obsadenosť priemyselného parku - - - 90,00 90,00 90,00 90,00 

Počet založených nových podnikateľských 
subjektov 

149 197 292 203 145 166 272 

Obsadenosť priemyselnej zóny Podskala - - - - - 10,00 95,00 

Záver: 

Zo stanovených indikátorov sa podarilo vývoj odsledovať len pri novozaložených 
podnikateľských subjektoch v meste, z ktorého vyplýva, že ročne sa vytvorí okolo 200 
nových podnikov. Hodnoty ďalších dvoch ukazovateľov boli merané len v relevantných 
časových obdobiach. Mesto Spišská Nová Ves  je zaujímavým miestom pre podnikanie - 
ponúkanou infraštruktúrou pre investorov, proaktívnym prístupom Mesta a zaujímavými 
investičnými stimulmi. Je potrebné posilniť inštitucionálne a odborné zázemie a 
systematickosť podpory získavania nových investícií. 

CIEĽ 
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) 

Pre zaktivizovanie verejnosti  v oblasti kultúry zo strany mesta bolo identifikované ako 
nevyhnutné podporovať priame zapájanie sa verejnosti do definovania a vytvárania 
kultúrneho charakteru mesta jej geografickým a tematickým približovaním, či už zameraním 
alebo miestom je prezentácie. Široká škála existujúcich i navrhovaných kultúrnych činností 
a aktivít si vyžadovala zavedenie mechanizmu pre vzájomné informovanie sa a koordináciu 
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najmä kultúrnych, ale aj iných napr. vzdelávacích inštitúcií i podnikateľských subjektov v tejto 
oblasti.  Zlepšenie technického stavu a vybavenia existujúcich kultúrnych zariadení bolo 
definované ako jedna z priorít tejto časti rozvojového programu. 

Z hľadiska napomáhania a podpory zdravého životného štýlu rôznych vekových skupín 
obyvateľstva sa mesto zaviazalo realizovať adresné propagačné a osvetové kampane 
a aktivity pre zdôraznenie významu športu ako súčasti zdravého životného štýlu. Potrebné 
bolo tiež zlepšiť technický stav vybranej športovej infraštruktúry ako aj jej prístupnosť pre 
využívanie obyvateľstvom. Do portfólia dostupných možností pre pohyb, oddych a rekreáciu 
obyvateľstva v meste a jeho blízkom okolí sa zadefinovalo ako nevyhnutné doplniť 
infraštruktúru so zameraním na špecifické potreby cieľových skupín obyvateľov 
i návštevníkov mesta, ako pre mamičky s deťmi, deti a mládež, seniorov a starších občanov, 
ale aj pre turistov, cyklistov, korčuliarov, bežcov, či skateboardistov a ďalších tak, aby boli 
vytvorené možnosti tak pre letné ako aj zimné pohybové aktivity a rekreáciu. 

Tieto procesy boli zoštrukturované do 5 opatrení a 21 aktivít. Ich plnenie je nasledovné: 

počet opatrení: 5 
Počet aktivít: 21,  z toho ukončených 4 a aktivít v realizácií 10, zatiaľ nerealizovaných 7 
Počet úloh: 60 
Počet splnených úloh: 44 

3.1. Zlepšenie technickej infraštruktúry a technického vybavenia kultúrnych zariadení 

V rámci vynaloženia finančných prostriedkov do objektov slúžiacich pre kultúru bolo v rokoch 
2016 a 2017 vynaložených:  
Rok 2016: 
Investičné: 
Rekonštrukcia šatní v kine Mier 9 430 € a nákup koncertného krídla 30 000 €. 
Bežné výdavky: 
Výmena okien v Redute 33 400 € 

Rok 2017: 
Investičné: 
Dom kultúry Mier 376 510 €. 
Rekonštrukcia kanalizácie Reduta 45 000 €. 
Bežné výdavky: 
Výmena okien v Redute 130 555 €. 
Strop v divadle 78 938 €. 

V Kultúrnom dome Mier v priebehu rokov 2014 - 2016 došlo k viacerým významnejších 
investíciám. Vymenené boli staré kreslá za nové. Spomínanou výmenou sedadiel sa kapacita 
kina z pôvodného počtu 400 miest na sedenie znížila o 8 miest. Návštevníci majú vyšší 
komfort a pohodlie pri sledovaní jednotlivých predstavení. Obnovené boli aj podlahové 
krytiny.  Mestu Spišská Nová Ves sa podarilo opätovne získať grant z Audiovizuálneho fondu 
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vo výške 25 tis. €. Zvyšná suma (67 999,40 €) bola hradená z rozpočtu mesta. Podarilo sa 
vysúťažiť výhodnejšie podmienky, preto ušetrené prostriedky boli použité na riešenie 
havarijného stavu svetelnej a zvukovej techniky, osvetlenia hľadiska a javiska v hodnote 22 
357 € (delimitáciou bol zhodnotený majetok prevedený MKC k 25. 12. 2015).  V roku 2015 
boli tak priestory Domu kultúry Mier rekonštruované v celkovej sume 92 999 €, z 
prostriedkov MKC bolo zabezpečené ešte brúsenie pódia v hodnote  4 978 €. Zateplenie 
objektu a výmena okenných výplní na objekte kina Mier bola zrealizovaná v roku 2017, 
okrem financovania z vlastných zdrojov sa na ňu podarilo získať dotáciu z Envirofondu. V 
priebehu roka 2015 bola zabezpečená i oprava kanalizácie objektu Reduty v hodnote 9 
830,35 € z prostriedkov mesta.  V roku 2016 došlo k rekonštrukcii šatní pre účinkujúcich aj 
divákov KD Mier v hodnote 10 000 €. Po dlhých rokoch sa podarilo vyčleniť prostriedky na 
zakúpenie koncertného krídla Yamaha do Koncertnej siene Reduty v hodnote 29 430 
€. Súčasťou priestorov DK Mier je aj pobočka Spišskej knižnice, ktorá fungovala v 
nevyhovujúcich priestoroch bývalej šatne. Presťahovaná bola do priestorov v minulosti 
prenajímaných na komerčné účely. V knižnici pracujú dve odborné pracovníčky, ktoré v 
súčasnosti poskytujú knižnično-informačné služby a registrujú vyše šesťsto používateľov 
fondu. Ten prevyšuje jedenásťtisíc knižnično-informačných jednotiek. Nové priestory 
knižnice poskytujú väčší komfort návštevníkom aj účastníkom podujatí. Fond na podporu 
umenia schválil v roku 2016 pre Spišskú knižnicu v Spišskej Novej Vsi finančnú dotáciu na 
akvizíciu knižničného fondu vo výške 7 500 € so spolufinancovaním KSK 400 €. V rámci 
projektu „KNIHA ČÍTA ČLOVEKA“ sa do fondu Spišskej knižnice doplnia nové tituly literatúry 
pre deti a mládež, beletrie a odbornej literatúry pre centrálnu budovu a pobočku MIER.  
 
V rámci zbierkotvornej činnosti v r. 2016 Galéria umelcov Spiša získala 53 diel v celkovej 
hodnote 33 450 € / na základe výzvy pri realizáciách výstav a doplnení autorských kolekcií 
bolo do fondu darovaných 33 diel v celkovej hodnote15 950 €, 20 diel bolo nadobudnutých 
kúpou (autori: Karol Baron, Marek Brincko, Jaroslav Čech, Slavomír Durkaj, František Guldan, 
Martin Imrich, Vladimíra Vajsová) v celkovej hodnote 17 500 €(grant Fondu na podporu 
umenia a spoluúčasť). Nákupná komisia zasadala 28. 11. 2016. Všetky diela boli zaevidované 
v Knihe prírastkov v rámci prvostupňovej evidencie a uložené v depozitári galérie. Priebežná 
elektronická dokumentácia dát (úprava fyzických zložiek do elektronickej 
podoby) prebiehala počas celého roka / realizovaná pracovníkom výstavného oddelenia. 
Fotodokumentácia zbierok bola realizovaná priebežne na základe požiadaviek 
umenovedného úseku: dokumentácia nových prírastkov, reprodukovanie diel v rámci 
výstav. Ošetrenie zbierok: Galéria začala v r. 2016 s konzultáciami a prípravou projektu 
na ošetrenie zbierkového fondu. Na základe skríningu, ktorý bol realizovaný v rámci 
digitalizácie zbierky, boli vybrané najviac poškodené diela, ktorých odborné ošetrenie, 
prípadne reštaurovanie je nevyhnutné. Po analýze týchto diel reštaurátorkou boli spísané 
poškodenia, ktoré v priebehu r. 2017 boli odborne odstránené. 

V rámci zbierkotvornej činnosti v r. 2017 galéria získala 121 diel v celkovej hodnote 95 530 € 
/na základe výzvy pri realizáciách výstav a doplnení autorských kolekcií bolo do 
fondu darovaných 104 diel v celkovej hodnote 88 890 €, 17 diel bolo nadobudnutých kúpou 
v celkovej hodnote 6 640 € (grant Fondu na podporu umenia, grant Košického 
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samosprávneho kraja a spoluúčasť). Z dôvodu ochrany zbierky sa 
postupne prehodnocuje aktuálne uloženie diel a v prípade zistených nedostatkov sú diela 
vybrané a vložené medzi archivačné papiere s alkalickou rezervou. V rámci modernizácie 
depozitára došlo k prehodnoteniu úložných priestorov, kde sa zvolil nový mobilný policový 
režim v prvej z troch depozitárnych miestností. Police sú vyrobené z kovového ph 
neutrálneho materiálu, ktorý zabraňuje vzniku plesní. Z dôvodu ochrany a bezpečnosti diel 
umeleckej hodnoty boli v depozitári vymenené dvere za bezpečnostné a protipožiarne. Na 
základe skríningu, ktorý bol realizovaný v rámci digitalizácie zbierky, boli vybrané najviac 
poškodené diela, ktorých odborné ošetrenie, prípadne reštaurovanie bolo nevyhnutné. V 
rámci projektu DIGITÁLNA GALÉRIA, ktorý zabezpečuje Slovenská národná galéria (ďalej 
SNG) došlo k ďalšej etape digitalizácie zbierok jednotlivých galérií na Slovensku. Počet 
objektov, ktoré boli predmetom digitalizácie v r. 2017 bol 283 diel zo zbierok. Objekty boli 
digitalizované na pracovisku SNG v digitalizačnom centre na Zvolenskom zámku.  

Dom kultúry Mier ako celok slúži výhradne pre kultúru, činnosť kolektívov záujmovej činnosti 
(folklórny súbor Čačina, detský folklórny súbor Ihrik, divadelný súbor Hviezdoslav), 
organizovanie kvalitných programov, výstav, filmovú ponuku, filmový klub a iných.  

V roku 2016 došlo k podpisu zmluvy s Košickým samosprávnym krajom na 
prenájom divadelnej časti Reduty. Obe zúčastnené strany sa v zmluve zaviazali k úzkej 
spolupráci a vzájomnej súčinnosti pre získanie finančných prostriedkov formou dotácií a 
grantov na rekonštrukciu, rozšírenie a modernizáciu divadelnej časti Reduty. Nájomná 
zmluva sa uzatvorila na dobu určitú, na 50 rokov. 

V priebehu rokov 2016 - 2017  prebehla plánovaná výmena okien v objekte Reduty (v 
hodnote cca 35 000 € - postupná výmena okien a dverí v reštauračnej časti a časť južná 
strany objektu, v roku 2017 výmena ďalších okien a dverí v objeme 200 000 €. 
 
V roku 2016 poskytlo mesto príspevok na financovanie bežných výdavkov vo výške 256 940 
€. Na prevádzku kina na sídl. Mier čiastku 24 191 €, na podporné interné služby čiastku 232 
749 €. Príspevok bol čerpaný na 100 % upraveného rozpočtu. Na obstaranie koncertného 
krídla bol poskytnutý kapitálový transfer vo výške skutočných výdavkov 29 430 €, na 
rekonštrukciu šatní v kine na sídl. Mier kapitálový príspevok v sume 9 999,55 €. Celkom 
kapitálový príspevok činil 39 429,55 €.  

Aj keď napriek tomu, že Múzeum Spiša a Spišská knižnica sú organizácie v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, kvôli predstave o kvalitatívnom posune v oblasti 
kultúry uvádzame informácie aj o ich významných aktivitách.  

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi od 22. septembra 2016 opäť sprístupnilo jeden zo 
siedmich divov mesta - Provinčný dom po rozsiahlej rekonštrukcii v rámci projektu „Múzeum 
Spiša v  SNV - Obnova Provinčného domu“  realizovaného z EŠF programu ROP 3.1 Posilnenie 
kultúrneho potenciálu regiónov - intervencia do pamäťových a fondových inštitúcií. 
Spolufinancovaný bol Európskou úniou vo výške 85 %, vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu 
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Slovenskej republiky a  z finančných prostriedkov Košického samosprávneho kraja,  v 
celkovej výške 2 433 031,59 €.  Projekt s názvom: Rekonštrukcia areálu hudobného múzea – 
letohrádok Dardanely v Markušovciach, bol investíciou vo výške: príspevok EU 874 940,57 €, 
Štátny rozpočet SR   102 934,19 €, výška príspevku KSK: 409 203,95 €. Termín realizácie: 
05/2014-11/2015. Slávnostné otvorenie letohrádku Dardanely sa konalo pri príležitosti 
Medzinárodného dňa múzeí 13. mája 2016. Druhý projekt: „Múzeum Spiša v SNV - Obnova 
Provinčného domu“, bol realizovaný vo výške 2 433 031,59 €, EÚ a ŠR a z výdavkov  KSK 
705 896,16 €. Obnova prebehla od 07/ 2015 – do 06/ 2016 a otvorenie sa konalo 21. 
septembra 2016.  
Rekonštrukcia objektu Provinčného domu v Spišskej Novej Vsi, sídla Múzea Spiša v SNV 
(kolaudácia 18. 5. 2018) obsahovala: 
1. Obnova  suterénu (280 m2) - vybudovanie prednáškovej a multifunkčnej miestnosti IKT 
technológie a sociálno-hygienického zázemia. Účel - realizácia prednáškovej, klubovej, 
prezentačnej a vzdelávacej činnosti múzea s kapacitou 100 ľudí, s možnosťou riešenia ako 
oddelenej prevádzky od zostávajúcich častí (aj mimo prevádzkových hodín expozície), 
vybudovanie archeologickej expozície.  
2. Inštalácia výťahu a šikmej schodiskovej plošiny  zabezpečenie prístupu imobilným 
návštevníkom do  všetkých  podlaží (prízemie, suterén, poschodie a podkrovie)  
3. Obnova prízemia (260 m2) - vytvorenie informačnej kancelárie, knižnice a archívu, 
študijného centra pre zamestnancov a širokú verejnosť priestorov predajne propagačných 
materiálov, a sociálno - hygienického zázemia pre návštevníkov, rekonštrukcia malej 
výstavnej miestnosti 
4. Obnova poschodia (400 m2) -  vytvorenie novej  expozície histórie „ Provinčný dom 
v histórii Spiša“  
5. Obnova podkrovia (400m2) - vybudovanie kancelárií pre 12 - 16 pracovníkov (odborné 
pracoviská a manažment múzea), dokumentačného centra, , kotolne ÚK, sociálno - 
hygienického zázemia pre zamestnancov 
 6. Rekonštrukčné práce:  
- stavebné úpravy (včítane zabezpečenia bezbariérového prístupu, vybúrania nového vstupu 
do    budovy z Levočskej ulice a prehĺbenie pivničných priestorov) 
- odvlhčenie budovy a vysušenie pivníc 
- renovácia krovu a strechy celého objektu 
- výstavba novej plynovej kotolne a rekonštrukcia vykurovania celého objektu 
- zdravotechnika / vodovod a kanalizácia / celého objektu 
- elektroinštalácia celého objektu 
- svetelná sústava expozičných a výstavných priestorov celého objektu 
- ozvučenie expozičných a výstavných priestorov celého objektu 
- vybavenie prezentačnou audovizuálnou technikou 
- vzduchotechnika 
- ochrana pred požiarmi 
- bleskozvod 
- kamerový zabezpečovací systém 
- zabezpečovacia signalizácia 
- vybudovanie počítačovej siete – štrukturovanej kabeláže 
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7. Zníženie energetickej náročnosti prevádzky  
 - výmena výplňových konštrukcií na obvodových stenách, zateplenie strechy a stropov 

Fond na podporu umenia schválil v roku 2016 pre Spišskú knižnicu v Spišskej Novej Vsi 
finančnú dotáciu na akvizíciu knižničného fondu vo výške 7 500 € so spolufinancovaním KSK 
400 €. V rámci projektu „KNIHA ČÍTA ČLOVEKA“ sa do fondu Spišskej knižnice doplnia nové 
tituly literatúry pre deti a mládež, beletrie a odbornej literatúry pre centrálnu budovu 
a pobočku MIER. 

 Aj pre rok 2017 bol spracovaný projekt s názvom „Nová kniha – čerstvá miazga knižnice 
a kultúry“, ktorým sa Spišská knižnica uchádzala o prostriedky z Fondu na podporu umenia. 
Projekt bol úspešný, v rámci programu Knižnice - podprogramu Akvizícia knižníc schválil. 
Spišskej knižnici tak bola pridelená finančná dotácia vo výške 6000 € z FPU so 
spolufinancovaním Košického samosprávneho kraja vo výške 316 €. Použitím finančných 
prostriedkov knižnica doplnila knižničný fond o novú, aktuálnu literatúru. Cieľovou skupinou 
boli používatelia knižnice všetkých vekových stupňov. Výber literatúry sa tak obohatil o 739 
nových knižničných jednotiek všetkých žánrov, ktoré si nájdu na jednotlivých úsekoch 
knižnice a na Pobočke Mier. Pre deti a mládež je to 248 zväzkov krásnej a náučnej literatúry, 
pre dospelých 321 zväzkov krásnej literatúry a 170 zväzkov náučnej literatúry. 

Zlepšenie technického stavu a vybavenia existujúcich kultúrnych zariadení je naďalej 
definované ako jedna z priorít tejto časti rozvojového programu.  

3.2. Zefektívnenie koordinácie činností kultúrnych inštitúcií v meste 

Propagácia všetkých kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v meste 
organizovaných mestom a ďalšími zainteresovanými subjektami sa uskutočňuje 
prostredníctvom Kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor, web stránky mesta, 
sociálnych profilov FB mesta, TIC, kina Mier, TV Reduta, atd. Každý mesiac mesto vydáva 
plagát Kam za kultúrou. 

3.3. Vytvorenie príležitostí pre činnosti neprofesionálnej kultúry a pre realizáciu kultúry 

viac na sídliskách 

Mesto naďalej prostredníctvom vlastnej príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum 
vytvára priaznivé podmienky pre fungovanie troch amatérskych súborov: Folklórny súbor 
Čačina, Folklórny súbor Ihrík a Divadelný súbor Hviezdoslav.  Spoločne s Nadáciou Slováci 
Slovákov je každoročne organizovaný festival, počas ktorého sa prezentujú folklórne súbory 
zahraničných Slovákov. Ďalšia podpora amatérskych - hlavne občianskych združení, ale i 
profesionálnych organizácií, je možná formou poskytnutia dotácie v zmysle VZN 6/2013. 
V roku 2016 bolo na podporu kultúry poskytnutých 10 389 € vo forme dotácie. Formou 
dotácií sú podporené napr. spevácke zbory pôsobiace v meste, stretnutia s poéziou, rockový, 
graffiti  a divadelné festivaly, Basket Music Fest, divadelné dufarty, koncert barokovej hudby, 
vydávanie publikácií... 
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V októbri 2016 bola spustená prevádzka Klubu mladých, ktorý organizačne patrí pod 
Centrum voľného času. Klub má k dispozícii priestory mestského objektu na Zimnej 48.  

4.1. Skvalitnenie a sprístupnenie športovej infraštruktúry mesta a v meste pre športovú a 
širšiu verejnosť 

V roku 2016 kapitálové výdavky vo výške 53 000,- EUR boli určené na rekonštrukciu 
vyrovnávacej nádrže a výmenu prepadového potrubia na letnom kúpalisku na zabránenie 
úniku vody (30 000,- €), na rekonštrukciu tribúny na futbalovom štadióne (13 000,- €), na 
rekonštrukciu kotolne na tenisových kurtoch ( 10 000,- €). Prvou zmenou rozpočtu 15.6.2016 
bol rozpočet navýšený o 14 000,- EUR na bežné výdavky, z toho na opravu regulačných 
ventilov malej a hlavnej ľadovej plochy 4 000,- € , na opravu vyvíjača pary parnej sauny v 
krytej plavárni 6 000,- € a na inštaláciu kamier, ktoré boli pôvodne umiestnené v meste SNV 
4 000,- €. Kapitálový príspevok bol zvýšený o 9 000,- € pre prvok 12.1.3 – Športový komplex. 
Na úpravu vnútorného priestoru sauny bola určená suma 3 000,- € a na rekonštrukciu 
ženských šatní suma 6 000,- |€.  

Zlý stav strechy zimného štadióna si vyžiadal rekonštrukciu strešného plášťa s pokládkou 
novej FPO strešnej fólie. Výsledkom verejného obstarávania bola suma 148 800 €. Prevádzka 
zimného štadióna počas stavebných prác obmedzená nebola. V roku 2017 sa na Zimnom 
štadióne konali MS v ĽH 18-ročných. Slovenský zväz ľadového hokeja prispel sumou 70 000 € 
na nevyhnutné úpravy štadiónu - výmena mantinelov a plexiskiel inštalované podľa nových 
medzinárodných pravidiel, rekonštrukciu osvetlenia a vymaľovanie podhľadu. V roku 2016 
bola realizovaná aj oprava  regulácie technológie chladenia na zabezpečenie nezávislej 
prevádzky malej a veľkej ľadovej  plochy v sume  8 812,80 €, z toho zdroje  mesta 4 000 €.  

Objem vynaložených investičných finančných prostriedkov mesta na skvalitnenie športovej 
infraštruktúry v roku 2017 predstavoval sumu 408 448,74 EUR. 

ZIMNÝ ŠTADIÓN 
Nákup nových mantinelov a skiel  - (na základe zmien smerníc IIHF boli zmenené požiadavky 
na ich rozmery a z dôvodu konania MS 18 v roku 2017  ) – 79 999,- EUR 
Rekonštrukcie interiérov zimného štadióna (šatní, sociálnych zariadení, chodieb, technických 
miestností)- 39 689,54 EUR 
Nákup reťazového motora na spúšťanie a zdvíhanie televíznej kocky – 5 032,04 EUR 
Nákup a montáž posuvných dverí - 8 518,43 EUR 
Rekonštrukcia elektroinštalácie – 4 286,- EUR 
Nákup reklamného banera – 2 300,- EUR 
Nákup svetelného panela na zobrazovanie výsledkov a času – 5 580,- EUR 
Rekonštrukcia televíznej kocky – 66 570,51 EUR 
Rekonštrukcia vodovodných rozvodov 17 051,63 EUR 
Rekonštrukcia strechy – z prostriedkov mesta. 
PLAVÁREŇ A KUPALISKO 
Rekonštrukcia regulácie a riadenia výmenníkovej stanice  krytej plavárne a letného 
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kúpaliska 19 741,20 EUR 
ŠPORTOVÁ HALA 
Rekonštrukcia severnej steny športovej haly – 49 680,40 EUR 
FUTBALOVÝ ŠTADIÓN 
Rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení pod tribúnou – 102 653,61 EUR 
Rekonštrukcia sociálnych zariadení pre verejnosť – 7 346,38 EUR 

Naďalej je potrebné zlepšovať technický stav športovej infraštruktúry. Do portfólia 
dostupných možností pre pohyb, oddych a rekreáciu obyvateľstva v meste a jeho blízkom 
okolí sa zadefinovalo ako nevyhnutné doplniť infraštruktúru so zameraním na špecifické 
potreby cieľových skupín obyvateľov i návštevníkov mesta, ako pre mamičky s deťmi, deti a 
mládež, seniorov a starších občanov, ale aj pre turistov, cyklistov, korčuliarov, bežcov, či 
skateboard a ďalších tak, aby boli vytvorené možnosti tak pre letné ako aj zimné pohybové 
aktivity a rekreáciu. 

V roku 2017 došlo k výrazným investíciám v tejto oblasti. Najvýraznejšou bola 
výstavba cyklochodníka (528 953,58 €), 1. centrálneho detského ihriska na Bezručovej ul. s 
oplotením. Ďalšie 2 centrálne ihriska pribudli v roku 2017. Ihriská s rozmermi 14 x 28 metrov, 
sú teda na sídl. Mier, síd. Západ I a Sídl. gen. Svobodu. Ihrisko na Sídlisku gen. Svobodu 
(Tarča) sa nachádza v časti medzi ulicami Javorová a  Dubová, na sídlisku Západ I je v zadnej 
časti medzi ulicami Duklianska a Hutnícka. V meste pribudli i ďalšie dve workoutové ihriska - 
na sídl. Mier vedľa nového cyklochodníka a na sídl. Západ I v areáli základnej školy. Výraznú 
investíciu si vyžiadala rekonštrukcia strechy zimného štadióna (144 132,18 €).  

4.2.  Zlepšenie stavu existujúcich a vytvorenie nových možností a voľnočasových zón pre 
krátkodobú a víkendovú mestskú a prímestskú rekreáciu 

Mesto Spišská Nová Ves má v súčasnosti 82 detských ihrísk. Každoročne mesto vynakladá 
nemalé finančné prostriedky na údržbu, opravu ihrísk či nákup nových hracích prvkov. 
Vzhľadom na vek zariadení je finančná náročnosť na údržbu z roka na rok vyššia. Veľkú časť 
údržby mesto zabezpečuje prostredníctvom vlastných zamestnancov zo strediska ručného 
čistenia. V súčasnosti má mesto spracovanú Koncepciu správy a údržby detských ihrísk na 
roky 2016 – 2020. Hlavnou prioritou je vytvorenie jedného centrálneho detského ihriska na 
každom sídlisku a konsolidácia ostatných ihrísk. Koncepcia bola predložená 3. 3. 2016 na 
rokovaní komisie komunálneho rozvoja. Uvažuje sa aj o oplocovaní detských ihrísk. Je 
potrebné zvážiť všetky pre a proti a taktiež finančné nároky (typ materiálu, výška, povrchová 
úprava oplotenia, atď.). V prípade oplocovania detských ihrísk realizácia prebieha postupne 
na etapy. V roku 2016 pribudlo prvé centrálne ihrisko na sídl. Mier, v súčasnosti je už aj 
oplotené. Ďalšie 2 ihriská pribudli v roku 2017 na sídl. Západ a Sídl. gen. Svobodu. 

Mesto Spišská Nová Ves v roku 2016 začalo s výstavbou cyklotrasy pri rieke Hornád. 
Budovanie novej cyklotrasy je riešené v rámci IV. etapy územného generelu cyklotrás mesta 
Spišská Nová Ves. Sleduje zámery rozvoja cyklistickej dopravy v meste, ktorá je určená 
Územným plánom mesta Spišská Nová Ves ako verejnoprospešná stavba. Cyklistický chodník 
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je situovaný v intraviláne mesta a prechádza územím mestskej zástavby po pravom nábreží v 
smere toku rieky Hornád. Cyklotrasa je napojená na už existujúci úsek Ulice E. M. Šoltésovej. 
Nový úsek od Vyšnej Hati po Ulicu Gorkého má dĺžku 1 501,86 m a je rozdelený na 3 časti. 
Ako prvá sa realizovala výstavba 450 metrov dlhej trasy od Leteckej po Gorkého ulicu. 
Pokračovalo sa v ďalších dvoch častiach od Vyšnej Hati po Ulicu J. Matušku, dĺžka tejto časti 
má 500 metrov a ďalšia od Ulice J. Matušku po Leteckú ulicu je dlhá 558 metrov. Predmetom 
stavby je obojsmerný asfaltový cyklistický chodník so šírkou 3 metre. Realizované bolo aj 
verejné osvetlenie, sadové úpravy a prvky drobnej architektúry. Súčasťou bola aj 
rekonštrukcia a úprava križovatky ulíc Za Šestnástkou a Letecká a jej zmena z pôvodného 
tvaru Y na tvar T. Cyklotrasa by mala pokračovať ďalej cez kataster obce Smižany až na 
Podlesok v Slovenskom raji. Hornádsky úsek cyklotrate spojí Spišskú Novú Ves a obec 
Smižany po rieke Hornád. V smižianskom katastri pôjde cyklochodník okrajom rómskej osady 
a pretne cestu na Košiarny Briežok, čím vznikne napojenie na Slovenský raj. Cyklochodník je 
zatiaľ naplánovaný po jednom brehu Hornádu. 

V roku 2017 bol v rámci IROP predložený projekt, zameraný na vybudovanie nemotorovej 
komunikačnej línie a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry na ľavom brehu Hornádu - 
podanie projektu Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi. Jeho obsahom je hlavne: 
 -    vybudovanie novej cyklotrasy po ľavej strane Hornádu v smere od ulice Elektrárenská po 
ulicu Starosaskú v časti medzi dvoma mostami. 
-    most/lávka cez rieku Hornád a jeho prepojenie po pravej strane na cyklotrasu a na 
severnej strane na existujúcu viacúčelovú komunikáciu,  
- doplnková cyklistická infraštruktúra – záchytné parkoviská pre autá cyklistov – 10 ks, 
stojiská so stojanmi na bicykel – 5 ks, zastávka – plocha pre budúci cyklovláčik 
- vznik nového pešieho a cyklistického koridoru okolo areálu ZŠ Nad Medzou 
Celkové oprávnené náklady na projekt sú 960 729,64 €, spolufinancovanie Mesta 48 036,48 
€, NFP z IROP 912 693,16 €. 
Zmluva o poskytnutí NFP s RO IROP bola podpísaná začiatkom marca 2018, doba realizácie 
projektu je 24 mesiacov.  

Záver: P L N E N I E    CIEĽA: 

Názov indikátora 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Výška investícií mesta do 

kultúrnej infraštruktúry 
135 000 22 745 25 700 107 870 39 430 421 510 

Objem finančných 

prostriedkov mesta 

vynaložených na podporu 

alternatívnej a amatérskej 

kultúry 

14 937 15 194 15 487 31 847 10 970 10 420 
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Počet kultúrnych podujatí a 

aktivít/rok 
1 536 1 303 1 375 1 184 1 149 1 344 

Počet aktívne zúčastnených 

ľudí na organizovaných 

masových športových 

podujatiach 

1 450 1 520 1 480 2 371 2 935 3 447 

Počet detí zapojených do 

pravidelných mimoškolských 

športových aktivít 

2 181 2 559 2 862 3 792 2745 3 347 

Objem vynaložených 

finančných prostriedkov 

mesta na skvalitnenie 

športovej infraštruktúry  

105 000 170 000 110 000 63 605 421 880 369 294 

Plocha novovybudovaných 

rekreačných a voľnočasových 

zón 

0 0 0 0 0 0 

Záver: 

Väčšina naplánovaných aktivít bola uskutočnená. Indikátory signalizujú kvalitatívny i 
kvantitatívny posun dopredu v tejto oblasti. Napĺňanie cieľa – rozšíriť ponuku a zvýšiť 
dostupnosť kvalitných kultúrnych podujatí a a aktivít je možné zdokumentovať aj 
množstvom uskutočnených podujatí: 

V roku 2016 sa uskutočnilo 199 rôznych koncertných, kultúrnych a spoločenských 
programov, v meste bolo odohraných 253 divadelných predstavení, 52 výstav, 111 
doplňujúcich prehliadok, tvorivých dielní a ďalších happeningov, 17 stretnutí s poéziou, 
Čajovňa Alchýmka uviedla 15 kultúrnych programov. V tomto roku bolo uvedených aj 497 
filmových predstavení.  

V roku 2017 to bolo o niečo viac, spolu 189 rôznych vystúpení a programov, 686 filmových 
predstavení, 245 divadelných predstavení, 16 stretnutí s poéziou, 53 výstav, 131 tvorivých 
dielní, prehliadok, prednášok, dvorných dialógov a happeningov, 24 podujatí v Čajovni 
Alchýmka. 

Spracovala: Ing. Andrea Jančíková 
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CIEĽ 
Zlepšiť životné prostredie mesta 

(RP Zelené mesto) 

V rámci tejto rozvojovej priority bolo zámerom venovať sa koncepčnej obnove a 
tvorbe zelene v parkoch, na sídliskách, líniovej, ochrannej, hygienickej, estetickej, či inak 
funkčnej verejnej zelene. Dôležitým obsahom bolo budovanie zelene v meste a jeho okolí 
ako významného prvku v oblasti zmierňovania negatívnych vplyvov vyplývajúcich z častejšie 
sa opakujúcich dôsledkov klimatických zmien (povodne, horúčavy, požiare a pod.). V 
súvislosti s nárastom množstva najmä komunálnych odpadov a negatívami spojenými s jeho 
skládkovaním, bolo potrebné zamerať sa na dlhodobú preferenciu a rozširovanie 
separovaného zberu a zo strany mesta na výkon s tým súvisiacej environmentálnej výchovy 
rôznych skupín obyvateľstva. Ako jeden z účinných nástrojov skvalitňovania stavu životného 
prostredia a čistoty mesta bola identifikovaná environmentálna infraštruktúra a to údržba, 
dobudovanie a rozšírenie vodovodov a kanalizácie vo vybraných častiach mesta, tiež v 
prípade budovania nových lokalít pre bývanie. V zmysle potrieb mesta bolo žiaduce zlepšiť 
čistotu v meste. Pre udržanie požadovaného stavu v tejto oblasti bolo tiež žiaduce motivovať 
a zainteresovať obyvateľov mesta na udržiavaní čistoty a skrášľovaní mesta. 

Tieto procesy boli zoštrukturované do 5 opatrení a 20 aktivít. Ich plnenie je nasledovné: 

Počet opatrení: 5 
Počet aktivít: 20 z toho ukončených 2 a aktivít v realizácii je 13, zatiaľ nerealizovaných 5 
Počet úloh: 35 
Počet splnených úloh: 18 

Opatrenie č. 5.1. Zvýšenie kvality a rozsahu verejnej zelene v intraviláne a extraviláne 
mesta 

V roku 2014 bol spracovaný generel zelene v rozsahu ochranného pásma pamiatkovej zóny, 
v roku 2017 pre centrálnu mestskú zónu a v najbližšom období sa plánuje do generelu 
dopracovať priľahlé územie mesta. V centrálnej mestskej zóne sa robia pravidelne 
revitalizačné zásahy, orezy, presvetlenia korún stromov. Realizujú sa práce na rozširovaní 
novej zelene - na Novom cintoríne, ako aj na vojenskom cintoríne v Novoveskej Hute. V roku 
2016 boli chemicky ošetrené stromy proti škodcom; v roku 2017 boli prestárnuté stromy 
vyrúbané a zrealizovaná náhradná výsadba. V roku 2017 sa začalo s rozšírením územia 
nového cintorína v Spišskej Novej Vsi o 500 hrobových miest - terénne úpravy, rozšírenie 
parkoviska, vnútroareálové komunikácie. 

Opatrenie č. 5.2.  

Zefektívnenie činností nakladania s komunálnym odpadom a zvýšiť mieru separácie 
komunálnych odpadov 



                                                                                                                               

24 
 

Bol vypracovaný Program odpadového hospodárstva do roku 2015. Po schválení POH KSK 
bude následne spracovaný POH pre mesto Spišská Nová Ves na obdobie do roku 2020.  Cez 
úspešný projekt bolo zrealizované Regionálne centrum zhodnocovania biologicky 
rozložiteľného odpadu spolu so zavedením separovaného zberu biologicky rozložiteľných 
odpadov v celom meste. V rámci úlohy prehodnotenia možností pre separáciu textilného 
odpadu boli v spolupráci so súkromnou firmou rozmiestnené zberné nádoby na textil, zber 
textilného odpadu prebieha kontinuálne. Taktiež sa priebežne budujú hniezda/miesta pre 
separovaný KO. 

Opatrenie č. 5.3. Zlepšenie environmentálnej infraštruktúry 

Plány na spustenie rekonštruovanej ČOV v Novoveskej Hute sú vzhľadom na potrebu 
vylúčenia balastných vôd z kanalizácie odložené. V roku 2016 Spoločnosť Brantner Nova, 
s.r.o. zrealizovala vybudovanie 3. etapy rozšírenia Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II. 
Podkladovo sa pripravuje IV. a V. etapa rozšírenia skládky. 

Opatrenie č. 5.4. Zvýšenie energetickej efektívnosti a využívania OZE v meste 

V sledovanom období bola zateplená budova MŠ Šoltésova, uskutočnila sa oprava strechy a v 
roku 2017 boli opravené sociálne zariadenia. V MŠ Rybničná bola zrealizovaná elektrická 
prípojka vrátane napojenia na multifunkčné ihrisko. Na MŠ Tomášikova ulica bola opravená 
strecha a vymenené okná, objekt je však ešte nezateplený. Na MŠ Komenského sa 
zrealizovalo zateplenie obvodového plášťa a opravy terás. Ďalšie menšie úpravy a investície 
boli zrealizované na MŠ Hanulova (oprava sociálnych zariadení), MŠ Slovenská a MŠ 
Jilemnického (nákup konvektomatov). Na MŠ Jilemnického bola zrealizovaná aj oprava 
strechy a sociálnych zariadení. Nezateplená je zatiaľ aj budova MŠ Lipová, je spracovaná PD a 
vydané stavebné povolenie. 

Na štyroch ZŠ – v roku 2016 na ZŠ Komenského, ZŠ Nejedlého, ZŠ Hutnícka a v roku 2017 na 
ZŠ Lipová bolo zrealizované hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému. Ostatné tri 
školy vyregulovanie zabezpečili v rámci rekonštrukčných prác v predchádzajúcom období. 

V súčasnej dobe sa pripravuje energetický audit ďalších budov vo vlastníctve mesta. 

Opatrenie č. 5.5. Zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľstva 

Tematika ochrany životného prostredia bola zavedená ako prierezová téma do školských 
vzdelávacích programov na základných školách, na základných školách sa tiež realizuje 
projekt "Škola podporujúca zdravie" a "Zelená škola". Počas implementácie projektu BRO 
boli zorganizované 3 podujatia pre občanov zamerané na šírenie informácií a podporu 
environmentálnej výchovy obyvateľstva. V spolupráci s krajským pamiatkovým úradom sa 
pripravujú Pamiatkové zásady rozvoja mesta, ktorých neoddeliteľnou súčasťou bude aj zeleň. 
Uvedený dokument bude prijatý do konca roka 2015 na obdobie od roku 2015 – 2020 za 
účelom zvýšenia povedomia majiteľov nehnuteľností vrátane Mesta v oblasti starostlivosti 
o zeleň. 



                                                                                                                               

25 
 

V rokoch 2016 - 2017 prebehla osvetová kampaň prostredníctvom informačných nálepiek 
umiestnených priamo na zberných nádobách na separovanie jednotlivých druhov odpadov 
na celom území mesta Spišská Nová Ves. 

Záver: P L N E N I E    CIEĽA: 

Indikátor 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Výmera zelene na obyvateľa v 
m2  

17,60 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 

% vyseparovaných zložiek 
komunálneho odpadu/rok 

13,60 16,30 17,60 25,80 23,90 25,80 42,9 

Počet objektov / subjektov 
mesta využívajúcich OZE 

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00- 3,00 3,00 

Záver: 

Koncepčnosť obnovy zelene v centre mesta je podchytená v spracovanom genereli zelene 
v rozsahu ochranného pásma pamiatkovej zóny a centrálnej mestskej zóny,  čo identifikuje 
metódy, periodicitu a obsah obnovy zelene a starostlivosti o ňu s potenciálnym 
dopracovaním generelu pre obnovu ďalších častí mesta v najbližšom období. Z hľadiska 
kvality zelene sa situácia vyvíja žiaducim smerom, z hľadiska kvantity však indikátor: 
Výmera zelene na obyvateľa v m2 nesignalizuje nárast výmery v meste a jeho intraviláne. 
Pri nakladaní s komunálnym odpadom boli zrealizované všetky navrhované aktivity a 
miera vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu na rok vzrástla od roku 2011 na 42,9  
% (2017). 
Problémom pri zlepšovaní environmentálnej infraštruktúry však je skutočnosť, že 
v mnohých prípadoch nie je vo vlastníctve mesta, čo jednoznačne limituje rozvojové 
aktivity v tejto oblasti mesta ako ich realizátora.  
Energetický audit bol vypracovaný hlavne na budovy predškolských zariadení. V súčasnej 
dobe sa pripravuje energetický audit ďalších budov vo vlastníctve mesta. 
V oblasti OZE nedošlo k výraznému kvalitatívnemu ani kvantitatívnemu posunu. 
Vzdelávacie aktivity smerom k využívaniu OZE realizované ad hoc v rámci projektov.. 

 

CIEĽ 
 Zvýšiť kvalitu a dostupnosť sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb 

(RP Sociálne zodpovedné mesto) 

Dôraz v oblasti pobytových a ambulantných sociálnych služieb, najmä pre seniorov sa mal 
podľa rozvojového plánu klásť na trvalé zvyšovanie ich kvality, najmä vo forme špecializácie 
služieb a trvalého vzdelávania personálu, ako aj rozširovania ich kapacity. Rozvojový plán tiež 
zaväzoval vytvárať podmienky na aktívne trávenie voľného času a zaistiť seniorom možnosť 
participácie na verejnom živote. Pre voľný pohyb zdravotne postihnutých občanov, či pre 
občanov s dočasnými pohybovými obmedzeniami, bolo identifikované ako potrebné 



                                                                                                                               

26 
 

debarierizovať verejné priestranstvá a budovy, ako aj možnosti cestovania verejnou 
dopravou. Ako dôležitá bola tiež zo strany Mesta identifikovaná potreba podporovať 
vytváranie pracovných príležitostí pre ľudí so zdravotným postihnutím. K zlepšeniu kvality 
sociálnych služieb malo prispieť aj vytvorenie informačno–koordinačného mechanizmu 
medzi poskytovateľmi sociálnych služieb. Pre sprehľadnenie problematiky nároku a 
poskytovania sociálnych služieb, ako aj riešenia rôznych krízových situácií pre obyvateľov 
mesta sa mali vytvoriť vhodné informačné nástroje zo strany samosprávy mesta. 

Tieto procesy boli zoštrukturované do 5 opatrení a 15 aktivít . Ich plnenie je nasledovné: 

Počet opatrení:5 
Počet aktivít: 15 z toho ukončených 2 a aktivít v realizácií sú 10, zatiaľ nerealizované 2 
Počet úloh: 14 
Počet splnených úloh: 9 

6.1. Skvalitnenie opatrovateľských služieb 

Flexibilita poskytovania opatrovateľských služieb v časovom rozsahu cez víkendy, v noci, 
resp. podľa potreby je zabezpečovaná aj vzhľadom k tomu, že v meste existujú neverejné 
subjekty poskytujúce opatrovateľskú službu, ktoré pružne reagujú na požiadavky klientov 
mimo bežných pracovných hodín. Zo vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania 
opatrovateliek, zameraných najmä na zlepšenie komunikácie s klientom a jeho rodinou, 
riešenie konfliktných situácií a zvládanie stresu, bolo svojpomocne zorganizované školenie 
zamerané na podávanie inzulínu. 

V hodnotenom období boli realizované nasledovné vzdelávacie aktivity: 

2016 – Účasť sestier na Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v zariadeniach 
sociálnych služieb – prezentovaná odborná ošetrovateľská starostlivosť  a nové produkty 
v oblasti materiálno-technického vybavenia ZSS. 

2016 – Kognitívny tréning seniorov s demenciou – predvedené postupy a cvičenia na 
aktiváciu seniorov s demenciou, spôsoby ako viesť individuálnu a skupinovú prácu so 
seniormi v ZpS – účastníci sociálni pracovníci. 

2017 – Inovácie v starostlivosti o klienta – účastníkmi zdravotnícki zamestnanci – seminár 
zameraný na nové praktiky v starostlivosti o veľmi starých ľudí v sociálnych zariadeniach. 

2017 – účasť sestier na Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v zariadeniach 
sociálnych služieb -  zamerané na nové praktiky v starostlivosti o veľmi starých ľudí 
v sociálnych zariadeniach. 

2017 – celková supervízia organizácie 
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6.2. Skvalitnenie života klientom v pobytových zariadeniach mesta 

Z projektových finančných prostriedkov bolo zrealizované zateplenie objektu a rekonštrukcia 
44 balkónov na objekte Domova dôchodcov Brezová 32. V rámci úlohy revitalizácie parku pri 
DD bol v ňom svojpomocne postavený altánok.  

V hodnotenom období boli realizované nasledovné aktivity: 

- zateplenie objektu vrátane  rekonštrukcie balkónov roku 2017 vo výške 374 041,68 € 

- domáci rozhlas - 10 373,65  € – výmena technického zariadenia a doplnenie reproduktorov 
po izbách v celom objekte 

- televízny modul - 2 540,30 € pre príjem väčšieho počtu TV kanálov 

- zakúpenie konvektomatu do kuchyne v sume 20 844,-  do kuchyne DD pre zvýšenie kvality 
pripravovaných jedál a zavážacieho vozíka ku konvektomatu  v sume 1 925,64 € 

- v roku 2016 zrealizovaný komunikačný systém sestra-klient v hodnote 14 715,70 €. 

V roku 2017 mesto poskytlo Spišskej katolíckej charite budovu na Slovenskej ulici, kde bol 
zriadený denný stacionár s kapacitou 55 miest. 

6.3. Skvalitnenie voľného času a zvýšenie participácie seniorov vo verejnom živote 

V Spišskej Novej Vsi fungujú tri kluby dôchodcov. Okrem schôdzkovej činnosti sa v kluboch 
realizujú aj rôzne súťaže, dvakrát do roka sa organizujú tematické zájazdy dôchodcov. Kluby 
dôchodcov taktiež odoberajú tlač a každý klub má vlastnú knižnicu. Aktivita Klubov 
dôchodcov je dostatočná,  o čom svedčí ich vysoká návštevnosť. V roku 2017 bol pre túto 
cieľovú skupinu na Ministerstvo vnútra predložený preventívny projekt zameraný na 
osvetové aktivity na prevenciu kriminality – Akadémia seniorov v Spišskej Novej Vsi. Projekt 
obsahuje 5 modulov prednášok a besied na rôzne témy, ktoré sa dotýkajú starších ľudí – 
ochrana zdravia a bezpečnosť, násilie, bezpečnosť cestnej premávky, protipožiarna ochrana.  
Projekt sa realizuje začiatkom roka 2018 – február – marec 2018 pre osem skupín 
dôchodcov, v celkovom počte 180.  

6.4. Zvýšiť účinnosť pomoci mesta zdravotne postihnutým občanom 

Bezbariérovosť ako základný koncept je braný do úvahy pri nových stavbách a takisto sa 
rešpektuje pri rekonštrukciách verejných budov, respektíve miestnych komunikácií 
a chodníkov. MHD disponuje nízkopodlažnými autobusmi, umožňujúcimi a uľahčujúcimi 
prepravu starších a imobilných občanom. V rámci podpory zamestnanosti zdravotne 
postihnutých občanov, Mesto udržiava za podpory dotácie z ÚPSVaR dve pracovné miesta - 
na Mestskej polícii a na referáte matriky a evidencie obyvateľov MsÚ, bola tiež vytvorená 
chránená dielňa na vrátnici DOS s počtom 5 pracovných miest pre zdravotne postihnutých 
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zamestnancov.  Z celkového počtu zamestnancov Mesto Spišská Nová Ves zamestnáva 16,7% 
občanov ZŤP. Organizácie s majetkovou účasťou mesta, t.j. Emkobel, a.s. zamestnáva 5,26% 
zdravotne postihnutých a Lesy Mesta Spišská Nová Ves, s.r.o. 1,85% zdravotne postihnutých. 
Zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou zamestnávajú všetky Základné školy na 
území Mesta Spišská Nová Ves, Centrum voľného času, Základná umelecká škola, a tiež 
Správa školských zariadení. 

Mesto pri každej realizácii projektov novej výstavby alebo rekonštrukcie postupuje v zmysle 
požiadaviek na debarierizáciu podľa príslušných noriem a vyhlášok 

6.5. Zlepšenie koordinácie a spolupráce subjektov poskytujúcich sociálne služby 

Pri umiestňovaní klientov, pri koordinácii spoločných postupov aktivít existuje spolupráca 
relevantných subjektov, nemá však formu plánovitej organizovanej štruktúry. 

Záver: P L N E N I E    CIEĽA: 

Indikátor 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet plne kvalifikovaných 
pracovníkov zariadení sociálnych 
služieb 

139 132 127 129 140 137 111 

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

71,00 73,00 64,00 64,00 62,00 68,00 61,00 

Počet bariér / prekážok pre 
bezbariérový pohyb zdravotne 
postihnutých na verejných 
priestranstvách vo verejne 
dostupných budovách 

- - - - - - - 

Počet zamestnaných zdravotne 
postihnutých občanov 
 

- - - - 25 23 28 

Záver: 

Realizované opatrenia v kvalitatívnej rovine prispeli k zvýšeniu kvality a dostupnosti 
sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb. 
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CIEĽ 
Zlepšiť kvalitu života Rómskej menšiny a zvýšiť mieru jej sociálnej inklúzie 

Mesto aktívnej sociálnej inklúzie Rómov 

Aktivity mesta v tejto oblasti boli zamerané na rôznorodé aspekty kvality života Rómov a 
cieľové skupiny. Dôraz sa kládol na vzdelávanie detí z MRK a ich pozitívnu motiváciu formou 
rozvíjania ich umeleckých vlôh a predpokladov. Z hľadiska posilnenia prevzatia 
zodpovednosti dospelých za kvalitu vlastného života bola v pláne realizácia aktivít,  
zameraných na zlepšenie zamestnateľnosti obyvateľov z MRK. Pozornosť sa mala sústrediť aj 
na kvalitu bývania a čistotu prostredia rómskych osád. Rozvoj komunitného života 
obyvateľov z MRK mal byť zameraný nielen na rozvoj vnútorných väzieb v rámci tejto skupiny 
obyvateľov, ale za účelom zvýšenia miery sociálnej inklúzie aj na rozvoj väzieb s vonkajším 
prostredím vo forme zlepšenia vzdelávania a starostlivosti v komunite, organizáciou 
komunitných akcií a pod. Bezpečnosť v meste Spišská Nová Ves je negatívne ovplyvňovaná 
drobnou kriminalitou páchanou zväčša obyvateľmi z MRK, preto mali byť komunitné aktivity 
zacielené aj na jej prevenciu, ako aj na prevenciu drogových závislostí. 

Tieto procesy boli zoštrukturované do 3 opatrení a 10 aktivít . Ich plnenie je nasledovné: 

Počet opatrení: 3 
Počet aktivít:10 z toho ukončených 1 a aktivít v realizácii 9 
Počet úloh: 16 
Počet splnených úloh: 9 

7.1. Zvýšenie vzdelanostnej úrovne rómskych detí a rozvíjanie ich umeleckého talentu a 
umeleckej výchovy 

Materská škôlka na Potočnej ulici bola každoročne využitá na 100 %, preto za účelom 
zvýšenia potenciálnej kapacity Mesto vypracovalo a predložilo v roku 2014 projekt 
rekonštrukcie objektu na Tehelnej ulici. Škôlka bola v roku 2016 z Potočnej ulice 
presťahovaná do zrekonštruovaných priestorov na Tehelnej ulici. V budove na Potočnej ulici 
bolo zriadené komunitné centrum. 

7.2. Zlepšenie podmienok bývania a prostredia pre život v rómskych osadách 

Využitím nástroja aktivačných prác sa v hodnotenom období zapojilo do čistenia a 
pravidelnej deratizácie osád okolo 100 obyvateľov, za tým istým účelom sa okrem 
aktivačných prác organizujú jednorazové upratovacie práce aj pod organizáciou občianskych 
hliadok. Od marca 2013 do konca roka 2017 sa zavedením osobitného príjemcu dávok v 
hmotnej núdzi podarilo zabezpečiť úhradu nezaplateného nájomného a poplatkov za 
komunálny odpad vo výške takmer 321 743 €. 
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V roku 2015 a 2016 Mesto dostalo dotáciu z Envirofondu na likvidáciu skládky nelegálneho 
odpadu v lokalite Vilčurňa, v roku 2017 z vlastných zdrojov zlikvidovalo menšie skládky v 
lokalitách Vilčurňa, Hájik a Podskala. 

7.3. Zvýšenie zapojenosti Rómov do komunitného života a zlepšenie podmienok pre 
realizovanie terénnych sociálnych a komunitných aktivít 

Účasť Rómov na komunitnom živote bola zintenzívnená tým, že sa Mesto zapojilo do 
národného projektu "Take away" a bolo zriadené komunitné centrum na Potočnej ulici v 
roku 2016. V roku 2017 sa mesto zapojilo do národného projektu Terénna sociálna práca a 
terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK a NP Komunitné centrá v mestách a obciach s 
prítomnosťou MRK. 

Záver: P L N E N I E    CIEĽA: 

Indikátor 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet kultúrnych podujatí a 
komunitných aktivít zameraných na 
skvalitnenie života Rómov 

5 13 8 20 85 36 24 

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

9 000 6 000 6 000 13 000 23 600 72 300 4 000 

Záver: 

V rámci opatrení boli realizované takmer všetky naplánované aktivity. Indikátory 
naznačujú pokrok v tejto oblasti. Pri aktualizácii na nasledujúce obdobie bude potrebné 
zvážiť, ktoré aktivity a úlohy sa opätovne zaradia do plánu a definovať nové vzhľadom na 
identifikované potreby a problémy. 

CIEĽ 
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) 

V rámci svojej priamej kompetencie sa Mesto zaviazalo venovať zvýšenú pozornosť kvalite 
výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom všestranne rozvíjať schopnosti a daností detí a ich 
vedomosti formou inovovania a zavádzania nových metód a foriem vzdelávania, 
sprevádzaných trvalým doplňovaním odborných a metodických vedomostí pedagógov 
a zlepšovaním vybavenia škôl. Inovácie sa mali týkať aj obsahu a foriem vzdelávacích 
programov v nadväznosti na požiadavky detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. 
Nevyhnutné bolo tiež zlepšením komunikácie zo škôl vytvoriť pre vzdelávanie a výchovu 
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otvorené, motivujúce a príjemné miesto, a tiež aby školy žiakom poskytovali podnety a 
vytvárali podmienky na aktívne a hodnotné trávenie voľného času po skončení povinného 
vyučovania. Pre zlepšenie efektívnosti fungovania škôl bolo naplánované budovať a rozvíjať 
manažérske zručnosti manažmentu škôl. 

Tieto procesy boli zoštrukturované do 6 opatrení a 21 aktivít. Ich plnenie je nasledovné: 

Počet opatrení: 6 
Počet aktivít: 21 z toho ukončených 0 a aktivít v realizácii 21 
Počet úloh: 73 
Počet splnených úloh: 44 

Opatrenie č. 8.1. Zvýšenie kvality pedagogických zamestnancov základných škôl a ZUŠ pre 
zabezpečenie potrebných kvalitných vedomostí a zručností 

V hodnotenom období sa pravidelne organizovalo inovačné vzdelávanie pre učiteľov 
jednotlivých predmetov i pre vedúcich metodických združení, vytvorili sa a fungujú klubové 
rady jednotlivých predmetov za účelom výmeny skúseností a informácií v rámci jednotlivých 
odborností. V roku 2017 Oddelenie školstva MsÚ Spišská Nová Ves v spolupráci so školským 
úradom v Levoči a v Smižanoch zorganizovalo metodický deň pre pedagogických 
zamestnancov škôl a školských zariadení pre cca 700 učiteľov. Obsahom tohto metodického 
dňa boli odborné prednášky na rôzne témy, týkajúce sa metód a postupov vo výchovno-
vzdelávacom procese. Boli oslovení aj lektori z vysokých škôl v Banskej Bystrici a Prešove 
a z Metodicko-pedagogického centra v Košiciach.  

Opatrenie č. 8. 2. Zlepšenie klímy pre realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu 

Zástupcovia oboch strán – pedagógovia aj rodičia pozitívne hodnotia zavedenie 
elektronických žiackych knižiek, emailovej komunikácie medzi učiteľom a deťmi.  Jednotlivé 
školy majú svoje web stránky, ktorých obsah pravidelne aktualizujú. Posilnilo sa postavenie a 
pôsobnosť koordinátorov na školách, na všetkých školách bol v rámci projektu PRINED 
zavedený inštitút mediátora. Za účelom zvýšenia motivácie žiakov a ich záujmu o učenie boli 
z projektových, grantových, sponzorských zdrojov zakúpené interaktívne tabule a edukačné 
programy a učitelia boli zaškolení na prácu s nimi. Na štyroch základných školách v 
hodnotenom období fungovali centrá voľného času. Aj prostredníctvom vzdelávacích 
poukazov bol zabezpečovaný rozvoj záujmového vzdelávania a voľnočasových aktivít, cez 
projekt PRINED sa rozšírila ponuka záujmového vzdelávania pre marginalizovanú rómsku 
komunitu. 

Opatrenie č. 8.3. Zvýšenie úrovne kvality riadenia škôl a školských zariadení 

V zmysle Zákona o výchove a vzdelávaní sú základné školy povinné vypracovať koncepcie 
rozvoja školy a školských zariadení na dvojročné obdobie. V hodnotenom období všetky 
školy do koncepcií zapracovali úlohy, týkajúce sa trvalého budovania kapacít manažmentu 
a raz ročne sa vyhodnocovalo ich plnenie. 
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Pod pojmom budovania kapacít manažmentu v oblasti legislatívy, manažérskych zručností 
atď. je potrebné chápať úspešné absolvovanie funkčného alebo inovačného funkčného 
vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov. U všetkých vedúcich zamestnancov 
školy túto požiadavku spĺňajú. Riaditelia škôl a školských zariadení sa pravidelne zúčastňujú 
vzdelávacích aktivít prehlbujúcich ich legislatívne vedomosti a manažérske zručnosti. 

Opatrenie č. 8.4. Rekonštrukcia, modernizácia a doplnenie vybavenia škôl 

V sledovanom období bola zateplená budova MŠ Šoltésova, uskutočnila sa oprava strechy a v 
roku 2017 boli opravené sociálne zariadenia. V MŠ Rybničná bola zrealizovaná elektrická 
prípojka vrátane napojenia na multifunkčné ihrisko. Na MŠ Tomášikova ulica bola opravená 
strecha a vymenené okná, objekt je však ešte nezateplený. Na MŠ Komenského sa 
zrealizovalo zateplenie obvodového plášťa a opravy terás. Ďalšie menšie úpravy a investície 
boli zrealizované na MŠ Hanulova (oprava sociálnych zariadení), MŠ Slovenská a MŠ 
Jilemnického (nákup konvektomatov). Na MŠ Jilemnického bola zrealizovaná aj oprava 
strechy a sociálnych zariadení. Nezateplená je zatiaľ aj budova MŠ Lipová, je spracovaná PD a 
vydané stavebné povolenie. 

V sledovanom období boli naplánované a realizované rekonštrukcie sociálnych zariadení v ZŠ 
Lipová, výmena vzduchových filtrov v krytom bazéne ZŠ Z. Nejedlého, výmena svetlíkov v 
školskej jedálni v ZŠ Hutnícka a iné. 

Na štyroch ZŠ – v roku 2016 na ZŠ Komenského, ZŠ Nejedlého, ZŠ Hutnícka a v roku 2017 na 
ZŠ Lipová bolo zrealizované hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému. Ostatné tri 
školy vyregulovanie zabezpečili v rámci rekonštrukčných prác v predchádzajúcom období 

Rekonštrukcia budovy ZUŠ si vyžaduje vzhľadom na to, že sa jedná o historickú budovu, veľký 
objem finančných prostriedkov. Je potrebné však nevyhnutne vyriešiť zatekajúcu strechu, 
ktorá neustále poškodzuje vnútorné priestory školy, odizolovanie školy z dôvodu tvorby 
vlhka a plesní a výmenu okien, spočiatku aspoň tých úplne nefunkčných a tých, cez ktoré 
zateká. Vzhľadom na novoprijatú legislatívu o materiálno-technickom a priestorom vybavení 
škôl je potrebné v priebehu nasledujúcich 3 rokov doplniť potrebné vybavenie a opätovne 
zriadiť a zariadiť učebne polytechnickej výchovy. Rovnako je potrebné spracovať a doplniť 
materiálno-technické vybavenie ZUŠ a jej elokovaných pracovísk. 

Opatrenie č. 8.5. Zlepšenie vzdelávania špeciálnych cieľových skupín detí (zo sociálne 
znevýhodneného prostredia, mimoriadne nadané deti, deti s poruchami určenia 
a správania, pre deti so zdravotným znevýhodnením) 

Pozornosť bola venovaná aj zlepšeniu vzdelávania špeciálnych cieľových skupín detí (zo 
sociálne znevýhodneného prostredia, mimoriadne nadané deti, deti s poruchami učenia 
a správania a pre deti so zdravotným znevýhodnením). Bola vytvorená databáza detí so 
špeciálnym výchovno-vzdelávacími potrebami, na ZŠ Hutnícka ul. bola zriadená špeciálna 
triedy pre deti s autizmom vrátane jej vybavenia. Do školských vzdelávacích programov boli 
zapracované vzdelávacie aktivity pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
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Od roku 2017 školy spolupracujú so  školským logopédom, ktorý sa venuje deťom s  
narušenou komunikačnou schopnosťou. Cieľom školského logopéda je odstrániť vznik 
porúch  reči u detí a zvýšiť kvalitu integrácie žiakov s NKS. 

Opatrenie č. 8.6. Zlepšenie zdravia detí 

Množstvo aktivít sa zrealizovalo aj v oblasti vytvárania návykov u detí k podpore zdravého 
životného štýlu. ZŠ sa zapájali do aktivít podporujúcich zdravý zdravotný štýl cez Národný 
program boja proti obezite, cez projekt Zdravé mesto - Zdravá škola, vytvoril sa klub 
zdravých MŠ a ZŠ, školy sa aktívne zapájali do projektov a aktivít spoločnosti Embraca v 
relevantnej oblasti, realizovali sa rôzne športové súťaže s účasťou detí a mládeže ako 
Mestská športová olympiáda, Spišské športové hry, Večerný beh mestom, Dni cyklistiky na 
Spiši a množstvo ďalších športových aktivít v centrách voľného času. Do vyučovania telesnej 
výchovy boli zavedené prvky obsahujúce aj zdravotnú telesnú výchovu. 

Zhrnutie: P L N E N I E    CIEĽA: 

Indikátor 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet účastníkov 
celoživotného vzdelávania 
pedagogických a 
nepedagogických 
zamestnancov školy 

250 332 169 319 293 0 286 

Počet nových a zavedených 
výchovno-vzdelávacích 
programov v základných 
školách 

7 7 7 7 7 11 11 

Výška investícií do 
materiálového vybavenia 
škôl 

7.820.381 202.578 58.004 58 687 89 270 194 192 302 991 

% manažérov (riaditelia, 
zástupcovia) škôl s 
doplneným manažérskym 
vzdelaním 

50,00 70,00 100,00 90,00 90,00 100,00 100,00 

Počet detí zapojených do 
voľnočasových aktivít 

4828 2991 2691 2152 2401 2745 3347 

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

8 9 11 5 14 21 100 
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Záver: 

V hodnotenej oblasti boli realizované plánované úlohy v rámci všetkých schválených 
opatrení. Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu tak z hľadiska technického ako aj 
z hľadiska jeho foriem, metód a inovatívnosti dokazuje aj podstatná časť nastavených 
indikátorov na základe rekonštrukcií základných a materských škôl, investícií do 
materiálového vybavenia, školských vzdelávacích programov s inováciami, zavádzanými 
cez rôzne projektové aktivity, rozšírených možností na voľnočasové aktivity žiakov, 
procesov vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl.  

CIELE 
Zvýšiť účinnosť zabezpečenia verejného poriadku a znížiť drobnú kriminalitu 
Zvýšiť pripravenosť mesta na riešenie mimoriadnych udalostí a ich následkov 

(RP Bezpečné mesto) 

Zámerom bolo z úrovne Mesta a jeho samosprávnych orgánov a v spolupráci so štátnymi 
orgánmi, ale aj odbornými inštitúciami a verejnosťou, zabezpečiť ochranu života, zdravia a 
majetku obyvateľov a návštevníkov mesta pred poškodzovaním a ničením kriminálnou 
činnosťou i zlepšenie verejného poriadku najmä posilnením a koordináciou všetkých 
bezpečnostných zložiek pôsobiacich na území mesta. Tiež bolo zámerom realizovať 
preventívne a osvetové programy na posilnenie participácie občanov pri zabezpečovaní 
poriadku a bezpečnosti, pri zabezpečovaní ochrany svojho zdravia a majetku a pre znižovanie 
drobnej kriminality. Bola identifikovaná nevyhnutnosť prevencie a realizácie preventívnych 
opatrení zo strany mesta na obmedzenie strát a poškodenia na životoch a majetku v 
súvislostiach s náhodnými rizikami ako aj v súvislosti s dopadmi zmeny klímy. S ohľadom na 
existujúce a prichádzajúce hrozby spojené so zmenou klímy bolo identifikované ako žiaduce 
nielen zlepšiť manažment rizík z toho vyplývajúcich, ale aj navrhnúť a realizovať opatrenia 
dlhodobého charakteru na adaptovanie sa na jej možné dopady. 

Tieto procesy boli zoštrukturované do 3 opatrení a  4 aktivít. Ich plnenie je nasledovné: 

Počet opatrení: 3 
Počet aktivít: 4 z toho ukončených 0 a aktivít v realizácií sú 3, zatiaľ nerealizovaná 1 
Počet úloh: 12 
Počet splnených úloh: 8 

Opatrenie č. 9.1. Zvýšenie efektivity vypátrania páchateľov 

Na základe posúdenia potreby a operatívnosti sú v rámci pracovných porád príslušníkov MsP 
pravidelne organizované školenia v oblasti taktiky služobných zákrokov, zákonov súvisiacich s 
výkonom právomoci a problematike prvej pomoci, obdobne sa pravidelne zabezpečuje 
vykonávanie skúšok fyzickej a streleckej zdatnosti. 
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V rokoch 2016 a 2017 prebehla komplexná rekonštrukcia kamerového systému a 
momentálne je nainštalovaných 40 kamier. 

Opatrenie č. 9.2. Prevencia kriminality 

Pravidelne sa pred začatím letnej turistickej sezóny (LTS) koná stretnutie všetkých 
zainteresovaných zložiek (Policajného zboru SR, mestskej polície, Správy NPSR, atď.) na 
úrovni Mesta, kde je intenzívnejší režim hliadkovania na území mesta počas LTS, ale aj v čase 
konania masívnejších športových a kultúrnych podujatí jedným z hlavných nástrojov. 

V hodnotenom období bol realizovaný projekt " Bezpečnostná retiazka" II.,  zameraný na 
zabezpečenie vstupu do bytov dôchodcov a takto zabezpečených bolo cca 180 bytov. V 
rokoch 2016 a 2017 bolo zorganizovaných 314 hodín prednášok na tému protidrogovej 
prevencie na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (žiaci 6. a 7. Ročníkov), 
na ktorých sa zúčastnilo 2507 poslucháčov v rámci projektu " Drogy? Tie nie sú pre mňa...". 

Opatrenie č. 10.1. Zvýšenie prevencie pred rizikami vyplývajúcimi zo zmeny klímy 

Analýza rizík vyplývajúcich z dopadov zmeny klímy s dôrazom na povodne, snehové kalamity, 
horúčavy, požiare bola súčasťou návrhu dokumentu Stratégia adaptácie na dopady zmeny 
klímy v meste Spišská Nová Ves, vypracovanom v rokoch 2011-2012. Dokument však nebol 
oficiálne schválený a nastavený na plnenie. Vzhľadom na to, že od jeho vypracovania 
uplynula už určitá doba, je treba zvážiť aktualizáciu jeho analytickej časti, a tiež dopracovanie 
jeho strategickej časti. 

Opatrenie č. 10.2. Zefektívnenie systému reagovania na krízové či mimoriadne udalosti 

Mesto Spišská Nová Ves je zriaďovateľom Dobrovoľného hasičského zboru mesta 
zaradeného do kategórie „C“ s početným stavom 1 + 20 (veliteľ + členovia).  Na základe 
zaradenia môže čerpať dotáciu, ktorá je poskytovaná z prostriedkov DPO SR pre príslušný rok 
vo výške  700 EUR, resp. 1400 EUR, Táto dotácia bola použitá na odbornú prípravu členov 
DHZM, nákup pracovných odevov a obuvi, tlmíc na hasenie lesných požiarov a ďalších 
výzbrojných súčastí. V rámci projektu Aktívne protipovodňové opatrenia dostalo mesto 
Protipovodňový skriňový príves KOVOFLEX  KF-T-2, ktorý obsahuje elektrické, kalové 
a plávajúce ponorné čerpadlo, elektrocentrálu, osvetľovacie teleso, protipovodňové zábrany 
a rôzne technické pomôcky. Zbor má ešte k dispozícii 2 ks prenosných hasičských striekačiek 
PPS12. Táto technika je využívaná na odbornú prípravu členov DHZM na zvládnutie krízových 
situácií týkajúcich sa povodňového manažmentu pri nasadzovaní, ako aj použitie vybavenia 
na úrovni mesta. Mesto sa taktiež uchádza o účasť v programe  MV SR o poskytnutie dotácie 
vo výške 30000 EUR na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v Novoveskej Hute.  Pri plnení 
podmienok akcieschopnosti požiadalo cestou DPO SR v mesiaci marec 2017 o pridelenie 
hasičskej zásahovej techniky CAS 15, IVECO DAILY. V zmysle preneseného výkonu štátnej 
správy sa protipožiarnymi kontrolami preverovalo dodržiavanie povinností ustanovených 
v zákone o ochrane pred požiarmi v rodinných domoch v počte 247, u podnikajúcich 
právnických a fyzických osôb – malých prevádzkach v meste v počte 54 a v 50 bytových 
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domoch. Plnili sa opatrenia MV SR týkajúce sa možného rizika teroristického útoku 
s ohľadom na vyšší výskyt osôb alebo dôležitosť objektov kritickej infraštruktúry s doplnením 
dokumentácie  o ďalšie subjekty s možnosťou ohrozenia. Taktiež bezpečnostné opatrenia 
a opatrenia civilnej ochrany prijaté z dôvodu opakovaného doručenia listových zásielok 
s nebezpečným materiálom. Cez integrovaný záchranný systém sa pravidelne vykonáva 
mesačná skúška elektronických sirén v meste v hlasnom režime v mesiaci jún a december a 
tichom režime v ostatných mesiacoch.1 x ročne za účasti Okresného úradu Košice, Odbor 
starostlivosti o životné prostredie sa vykonáva na rieke Hornád kontrola vodných stavieb a 
rizikových úsekov s možnosťou poškodenie koryta vodného toku. Po vykonaných meraniach 
a výpočtoch pre určenie oblasti ohrozenia z dôvodu úniku  nebezpečnej  látky -  plynného 
chlóru z objektu krytej plavárne boli prijaté technické opatrenia na elimináciu vzniku 
mimoriadnej udalosti a spracovaný Plán ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do 
starostlivosti. 

Záver:  

P L N E N I E    CIEĽA: 

Indikátor 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet porušení právnych 
noriem 

5760 6752 6371 4975 6576 6298 5907 

Počet priestupkov proti 

verejnému poriadku. 2498 3269 2729 2213 2837 2734 2401 

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

20,40 15,70 16,40 19,30 16,20 15,80 17,30 

Vytvorená a implementovaná 
stratégia na adaptáciu sa na 
dopady klimatickej zmeny 

- - - - - - - 

Objem finančných 
prostriedkov mesta 
investovaný do adaptačných 
opatrení na území mesta 

6.800,00 - - - - - - 

Výška škôd spôsobená 
povodňami / požiarmi resp. 
inými prírodnými 
katastrofami 

38.630,00 - - - - - - 
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Záver: 

V oblasti zvýšenia účinnosti zabezpečenia verejného poriadku a znižovania drobnej 
kriminality indikátory signalizujú zlepšenie a pokles vybraných negatívnych javov, chýba 
však strategický dokument, ktorý by systematicky upravil postupy jednotlivých zložiek.  

V oblasti zvýšenia pripravenosti mesta na riešenie mimoriadnych udalostí a ich následkov 
je spracovaný návrh dokumentu Stratégia adaptácie na dopady zmeny klímy v Meste 
Spišská Nová Ves, ktorého súčasťou je analýza rizík a návrh opatrení na ich riešenie, 
materiál však nebol oficiálne schválený a jeho opatrenia nie sú realizované. Stanovené 
indikátory aj z toho dôvodu neboli hodnotené. 

CIEĽ 
Zlepšiť dostupnosť mesta, technický stav komunikácií a ich dopravnú vybavenosť 

(RP Mesto dopravnej mobility) 

Zámerom bolo pri rastúcej hustote premávky realizovať opatrenia zamerané na reguláciou 
množstva dopravy v meste a zavádzať opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti účastníkov 
cestnej premávky vrátane inštalovania účinného dopravno-informačného systému. Za 
účelom odľahčenia dopravy prostredníctvom cyklodopravných trás v meste bolo cieľom 
dobudovanie a rozšírenie existujúcej siete. Pre zvyšovanie bezpečnosti a plynulosti dopravy 
sa prijalo za cieľ dobudovať základný komunikačný systém vrátane železničných priecestí, 
prispôsobovanie kapacít a technických parametrov komunikácií a križovatiek (dobudovanie, 
rekonštrukcie) vyšším nárokom na dopravu (dobudovanie, rekonštrukcie). Potrebné bolo 
koncepčne a komplexne sa zaoberať aj statickou dopravou, najmä parkovaním, ale aj 
skvalitnením informačno-navigačného systému a dopravného značenia. 

Tieto procesy boli zoštrukturované do 3 opatrení a 14 aktivít. Ich plnenie je nasledovné: 

Počet opatrení: 3 
Počet aktivít: 14 z toho ukončených 0 a aktivít v realizácií sú 12, zatiaľ nerealizované 2 
Počet úloh: 40 
Počet splnených úloh: 22 

Opatrenie č. 11.1. Dobudovanie komunikačného systému 

V oblasti železničnej dopravy je spracovaná projektová dokumentácia modernizácie 
železničnej trate s územným rozhodnutím a táto skutočnosť je premietnutá do Územného 
plánu mesta Spišská Nová Ves. Do roku 2017 bolo rekonštruovaných 8,3  km miestnych 
komunikácií a 9,40 km V oblasti cyklodopravnej infraštruktúry bola vypracovaná stavebná 
dokumentácia pre stavebné konanie pre štyri trasy, boli vybavené majetkovo-právne vzťahy 
a povolenia k realizácii cyklotrás, z ktorých bola v roku 2017 realizovaná výstavba cyklotrasy 
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Vyšná Hať - Elektrárenská (1,5 km nová cyklotrasa + 0,5 km obnova asfaltu Elektrárenská - Za 
Hornádom). V roku 2018 sa začne realizácia schváleného projektu cez IROP s názvom 
Ekologicky a bezpečne zameraného na vybudovanie cyklistickej infraštruktúry na ľavom 
brehu Hornádu - cyklotrasa v dlžke 0,5 km, dobudovanie prepojenia MK Nad Medzou so 
Starou cestou. 

V roku 2017 bola započatá rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných 
plôch v rozsahu schválenom v MsZ. Predmetom rekonštrukcie boli ulice Brezová, Kováčska, 
Stolárska, B. Nemcovej, Kollárova. 

Opatrenie č. 11.2. Dobudovanie statickej dopravy 

Procesy pasportizácie dopravného značenia, vypracovanie koncepcie a vybudovanie 
komplexného parkovacieho systému boli zrealizované čiastočne. V období od roku 2011 - 
2017 bolo vytvorených 420 nových parkovacích miest, hlavne na sídliskách, rekonštruované 
boli parkovacie miesta v rámci projektu Regenerácia námestia III. a VII. etapa a a každoročne 
je snaha pripraviť výstavbu ďalších parkovacích miest. Boli zmodernizované autobusové 
zastávky v Novoveskej Hute, pred Embracom, pod NsP, Mercury Market, Ferčekovce v smere 
do N. Huty, tiež boli rekonštruované povrchy na stanovištiach taxíkov. 

Opatrenie č. 11.3. Zvýšenie funkčnosti križovatiek a bezpečnosti železničných priecestí a 
priechodov pre chodcov 

 V hodnotenom období boli zvýraznené prechody pre chodcov pred základnými školami. 
Zrealizované. PD + realizácia priechody pri Shell, Duklianska pri STK, žel. priecestie Západ, 
Západ Duklianska - k autobus. zastávke. V roku 2017 v rámci výstavby LIDL sídl. Západ, dva 
priechody na Duklianskej ulici medzi sídliskom a LIDL. Prepojenie Telepu s centrom mesta 
mimoúrovňovým prechodom cez železničnú trať bolo zaradené do podrobnejších stupňov 
dokumentácie v kompetencii ŽSR. 

Záver: P L N E N I E    CIEĽA: 

Indikátor 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dĺžka km novovybudovaných a 
rekonštruovaných miestnych 
komunikácií a) ciest  

0,30 0,00 2,20 1,90 1,90 0,00 2,3 

Dĺžka km novovybudovaných a 
rekonštruovaných miestnych 
komunikácií b) chodníkov  

1,20 1,10 1,20 1,40 1,4 1,70 2,80 

Dĺžka km novovybudovaných a 
rekonštruovaných miestnych 
komunikácií c) cyklodopravných 
chodníkov 

0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1,50 
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Počet novovytvorených parkovacích 
miest 

50 73 94 48 58 57 90 

Záver: 

Väčšina aktivít v rámci tohto cieľa bola uskutočnená. Vyhodnotenie indikátorov signalizuje 
každoročný kvantitatívny aj kvalitatívny posun v tejto oblasti, najzreteľnejší je v 
rozširovaní kapacity parkovacích miest.  

CIEĽ 
Zvýšiť kvalitu spravovania Mestskej samosprávy za účelom dosiahnutia vyššej dynamiky 

rozvoja 
(RP Mesto dobrého spravovania) 

V oblasti zlepšenia spravovania mesta, ako nevyhnutného predpokladu pre implementáciu 
všetkých vyššie uvedených rozvojových priorít, bolo potrebné zlepšiť technické a organizačné 
podmienky pre jej fungovanie, najmä zavádzať postupnú elektronizáciu činností samosprávy, 
sprehľadňovať a zjednodušovať tok informácií a úloh, zaviesť efektívny spôsob 
implementácie Rozvojového plánu a pod. Potrebné tiež bolo posilniť a zaviesť trvalé 
budovanie kapacít tak výkonných ako aj volených predstaviteľov samosprávy a zamerať sa aj 
na zlepšenie  internej  a externej komunikácie. Vzhľadom k tomu, že významnou položkou na 
príjmovej aj výdavkovej strane rozpočtu mesta sú spoločnosti s majetkovou účasťou 
mestskej samosprávy, bolo identifikované ako dôležité sústrediť sa na definovanie očakávaní 
mesta v spojitosti s ich činnosťou a následne zlepšiť ich efektívnosť a účinnosť. 

Tieto procesy boli zoštrukturované do 4 opatrení a 7aktivít. Ich plnenie je nasledovné: 

Počet opatrení: 4 
Počet aktivít: 7 z toho ukončených 0 a aktivít v realizácií 5, zatiaľ nerealizovaných 2 
Počet úloh: 9 
Počet splnených úloh: 5 

Opatrenie č. 12.1. Optimalizácia organizačných a technických podmienok pre činnosť 
samosprávy 

Uskutočnili sa prvé rokovania a osobné stretnutie za účelom realizácie aktivity 12.1.1 Zaviesť 
Spoločný systém hodnotenia kvality (model CAF - Common Assessment Framework) so 
zástupcami Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo v Bratislave ako národného 
korešpondenta modelu CAF. 

 Model CAF je verejne prístupný a bezplatne poskytnutý ako jednoduchý nástroj na aplikáciu, 
ktorý pomáha organizáciám verejného sektora v rámci celej Európy implementovať techniky 
manažérstva kvality s cieľom zlepšiť výkonnosť. Poskytuje samohodnotiaci systém koncepčne 
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blízky hlavným nástrojom komplexného manažérstva kvality, prispôsobený organizáciám 
verejného sektora berúc do úvahy ich špecifiká. 

V podmienkach úradu sa plánuje implementovať cca  12 mesiacov a bude pozostávať z 
prípravnej fázy( školenia manažmentu a CAF tímu ), procesu samohodnotenia (príprava 
samohodnotiacej správy), procesu zlepšovania( školenia a príprava akčného plánu 
zlepšovania) a externej spätnej väzby( hodnotenie podkladov externými posudzovateľmi). Na 
základe pozitívneho hodnotenia bude udelený titul ECU - tj. Efektívny používateľ modelu 
CAF), platnosť certifikátu je 24 mesiacov. Náklady na obnovenie certifikátu sú  1500€,  v cene 
sú zahrnuté poplatky za externú spätnú väzbu - externý hodnotiteľ a opätovné vydanie 
certifikátu po 24 mesiacoch. 

Opatrenie č. 12.2. Zvýšenie odborných kapacít mestskej samosprávy 

Každoročne je v rozpočte vyčlenená položka 3 000 € na zvyšovanie odborných kapacít 
pracovníkov Mestského úradu, na gremiálnych poradách sa operatívne rieši ponuka/potreba 
ďalšieho vzdelávania. Vzdelávanie je zabezpečované externými subjektami, ktoré ponúkajú 
školenia resp. preškoľovanie v rámci aktuálnych legislatívnych zmien a nových povinností 
vyplývajúcich z novej legislatívy SR a EU. 

Opatrenie č. 12.3. Zlepšenie internej a externej komunikácie a rozhodovania samosprávy 
mesta 

Na báze pravidelnej dennej aktualizácie funguje profil Mesta na sociálnej sieti Facebook, 
ktorý informuje o aktivitách a udalostiach v réžii Mesta a v meste Spišská Nová Ves. Na 
komunikáciu a podávanie elektronických podnetov občanmi boli na web stránke mesta 
www.spisskanovaves.eu zriadené aplikácie Otázky, námety a pripomienky a Odkaz pre 
starostu, ktorá im umožňuje interaktívnu komunikáciu s relevantnými zložkami mestskej 
samosprávy. 

Realizovaná bola úloha prepojiť modul Účtovníctvo v MIS Korwin s rozpočtovými 
a príspevkovými organizáciami a PO Mesta do IS mesta.  Všetky RO a PO mesta používajú 
rovnaký informačný systém ako Mesto. Zjednotil sa systém zverejňovania zmlúv faktúr 
objednávok, zverejňuje sa podrobný rozpočet mesta, následne sa zverejňuje rozpočet 
organizácií.  

Spracovaná  je pracovná verzia Komunikačnej stratégie mesta (cielená externá komunikácia - 
čo komunikovať, prečo komunikovať, s kým a ako komunikovať). 

Opatrenie č. 12.4. Zvýšenie účasti organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
a spoločnosti s majetkovou účasťou mestskej samosprávy na rozvoji mesta 

V tomto opatrení neboli v hodnotenom období realizované žiadne aktivity. 
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Záver: P L N E N I E    CIEĽA: 
 

Indikátor 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet človekodní vzdelávania volených a 
výkonných predstaviteľov samosprávy za 
rok 

- 15,00 15,00 15,00 20,00 15,00 15,00 

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

15 12 30 25 22 23 28 

V tejto oblasti bola realizovaná väčšina opatrení.  Procesy zavádzaniu modulu CAF budú 
priamo riešiť  dosiahnutie cieľa zlepšenie stavu jednotlivých opatrení.  
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1.3.1 Dobudovať športovo – rekreačný areál „Spišský raj“ – 
Aktuálny stav: Príprava podkladov k možnostiam ukončenia zmluvy s ROMULUS s.r.o  
 

 

1.3.3 Dobudovať lyžiarsky areál Rittenberg vrátane rekonštrukcie lyžiarskeho vleku 
Aktuálny stav: Projekt neriešený, nebude sa realizovať 
 

 

1.3.8 Zaviesť „židovský turistický produkt“ ako reakciu na zvyšujúci sa počet návštevníkov z 
Izraela  
Aktuálny stav:  Zatiaľ nerealizované ako produkt, cintorín udržiavaný, v prípade záujmu je 
možná prehliadka. 
 

 

1.6.6 Inštalovať osvetlenie pamiatok mesta 
Aktuálny stav: Zatiaľ neriešené 
 

 

1.6.8 Zabezpečiť premávku "vláčika" k jednotlivým atrakciám mesta 
Vzhľadom na vysoké finančné náklady (len samotný vláčik okolo 80 000 €) projekt nebude 
riešený 
 

 

11.1.2 Vybudovať vonkajší okruh (juhovýchodný obchvat, dobudovanie severného obchvatu, 
juhozápadný okruh) 
Aktuálny stav: Dokumentácia pripravená, realizácia úlohy spadá do kompetencie KSK 
 

 

11.2.2 Vypracovať koncepciu a vybudovať komplexný parkovací systém v meste 
Aktuálny stav: vypracovanie koncepcie nie je prioritné, v súčasnosti sa postupuje podľa 
platného VZN 7/2011 
 

 

12.2.3 Pripraviť a realizovať vzdelávací modulárny program zameraný na posilnenie 
kompetencií (vedomosti, zručnosti a postojov) volených predstaviteľov samosprávy mesta 
Aktuálny stav: Aktivita bude súčasťou procesov zavádzania modelu CAF po zapojení sa do 
národného projektu (cca druhá polovica 2018, 2019) 
 

 

12.4.1 Realizovať opatrenia na zefektívnenie komunikácie Mesta s RO, PO a organizáciami s 
majetkovou účasťou Mesta za účelom intenzívnejšieho zapojenia do rozvojových činností  
Aktuálny stav: Aktivita bude súčasťou procesov zavádzania modelu CAF po zapojení sa do 
národného projektu (cca druhá polovica 2018, 2019) 
 

 

2.2.1 Posilniť odborné kapacity a činnosti na úrovni Mesta a jeho organizačných štruktúr a 
proaktívne zabezpečiť činnosti zamerané na udržanie a získanie investorov 
Aktuálny stav: Aktivita bude súčasťou procesov zavádzania modelu CAF po zapojení sa do 
národného projektu (cca druhá polovica 2018, 2019) 

 

Otvorené/neriešené úlohy z rozvojového programu s vysvetlením ich 
aktuálneho stavu 
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2.3.1 Vypracovať analýzu podnikateľského a investičného prostredia v meste, perspektívnych 
podnikateľských odvetví nepoškodzujúcich životné prostredie a definovať problémy a potreby 
podnikateľských subjektov v oblasti podpory podnikania zo strany samosprávy mesta 
Aktuálny stav: (týka sa aj opatrenia 2.3.2.) S podnikateľských a investičným prostredím 
prebiehajú skôr stretnutia individuálnou formou v réžii vedenia mesta, čo sa javí ako 
dostatočné. 

 

2.3.2 Prehodnotiť existujúci a zaviesť účinnejší systém podpory MaSP a komunikácie s 
podnikateľskou sférou  

2.3.3 Ako súčasť budovania podnikateľskej kultúry v meste pravidelne realizovať súťaž o 
najlepší produkt, inovatívny čin, či kvalitnú službu mesta  
Aktuálny stav: Zatiaľ neriešené z dôvodu veľkej rôznorodosti podnikateľského prostredia 
a širokospektrálnosti jeho produktového zamerania. Zo strany podnikateľského prostredia ani 
nie je prejavovaný záujem v tomto smere, skôr sa každý vo svojom špecifickom prostredí 
sústreďuje na kvalitu vlastnej produkcie.  

 

3.3.2 Nahradiť dotačný systém grantovým systémom na podporu profesionálnej aj 
neprofesionálnej kultúry  
Aktuálny stav: nepodarilo sa vytvoriť systémové riešenie podpory 
 

 

3.3.3 Vytvoriť koncepčný spôsob podpory amatérskych súborov (napr. tanečná škola BDSK) 
 Aktuálny stav: Amatérske súbory – Čačina, Hviezdoslav a Ihrík sú podporované priamo cez 
MKC, ostatné formou dotácií, nepodarilo sa vytvoriť systémové riešenie podpory 
 

 

4.1.4 Zrekonštruovať štadión Tatran 
Aktuálny stav: Vzhľadom finančnú náročnosť zatiaľ neriešené 
 

 

4.1.5 Vytvoriť podmienky pre vybudovanie viacúčelového areálu v lokalite Šulerloch 
Aktuálny stav: zámer v štádiu riešenia 
 

 

4.1.7 Zabezpečiť prekrytie malej ľadovej plochy na Zimnom štadióne 
Aktuálny stav: Vzhľadom na finančnú náročnosť zatiaľ neriešené 
 

 

4.2.3 Vytvoriť podmienky pre prímestskú rekreáciu na Blaumonte 
Aktuálny stav: nezaradené do priorít mesta 
 

 

5.3.1 Rekonštruovať ČOV v Novoveskej Hute 
Aktuálny stav: ČOV je vybudovaná, uvažuje sa s prevádzkovaním PVS 
 

 

5.3.3 Vybudovať vodovod a kanalizáciu Pod Tepličkou 
Aktuálny stav: prioritne rozširovanie sietí rieši PVS 
 
5.3.4 Vybudovať vodovod a kanalizáciu v lokalite Podskala a Hájik 
Aktuálny stav: prioritne rozširovanie sietí rieši PVS 
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5.4.3 Zhodnotiť potenciál a možnosti využívania OZE na území mesta a v jeho okolí 
Aktuálny stav: Zatiaľ sa nepodarilo úlohu realizovať 
 

 

5.5.2 Pripraviť a realizovať program prevencie znečisťovania územia mesta psími 
exkrementami  
Aktuálny stav: zatiaľ je spracovaná PD – Dog Park na Filinského ulici, kde je najväčšia 
koncentrácia psov v meste a taká bola aj požiadavka príslušného mestského výboru, koncepčný 
materiál zatiaľ nie je  
 

 

6.3.2 Zriadiť klub dôchodcov - denné centrum na sídlisku Mier  
Aktuálny stav: úloha neriešená – nie je záujem ani potreba zo strany obyvateľov sídliska – 
k dispozícii je bohatá sieť klubov dôchodcov 

 



I n d i k á t o r y:

1 z 7



2 z 7



3 z 7



4 z 7



5 z 7



6 z 7



Vypracoval: Š.Pohly,2018

7 z 7



                                                                                                                                            

 

Akčný plán na roky 2018 – 2020 
Apríl 2018 



P.č. Popis aktivity
NFP/Dotácia

v EUR

Vlastné zdroje

v EUR

Zodpovedný za 

aktivitu

Súlad s Rozvojovým 

plánom mesta

A/N

Väzba na opatrenie 

RPM
Poznámka

1. Zabezpečiť vydanie publikácie 7 divov mesta 0 10 000 Kancelária 

primátora

A 1.2.

2. Vydať seriálový komiks Ilustrované dejiny Spišskej 

Novej Vsi

0 20 000 Kancelária 

primátora

A 1.2.

3. Zabezpečiť prezentáciu mesta v turistickej ročenke 

Potulky po Slovensku

0 1 100 Kancelária 

primátora

A 1.2.

4. Mesto kultúry Spišská Nová Ves 2019 - Mesto SNoV - 

projekt podaný

8 400 2 100 Kancelária 

primátora

A 1.2. predložený projekt

5. Výmena vstupných dverí objektu Reduta 0 60 000 Oddelenie výstavby 

a dopravy

A 3.1.

6. Cyklotrasa Hornád - Pri Vyšnej Hati - Madaras 277 298 14 595 Oddelenie 

vnútornej správy

A 4.1., 4.2., 11.1. refundácia

7. Ekologicky a bezpečne - rekonštrukcia nábrežia 

Hornádu a Baníckeho námestia vrátane chodníkov a 

cyklochodníka 

912 693 48 036 Oddelenie výstavby 

a dopravy

A 4.1., 4.2., 11.1.

8. Rekonštrukcia futbalového štadióna 250 000 STEZ, 

Oddelenie výstavby 

a dopravy

A 4.1. celkový rozpočet stavby bude známy po 

ukončení VO, na rok 2018 rozpočtované 

náklady na zbúranie oválu

9. Grajnár - vyňatie z LPF pre parkovisko 3 100 Oddelenie 

územného 

plánovanie a 

stavebného 

poriadku

A 4.1. príprava zámeru

10. Detské ihriská 2 ks 0 30 000 Oddelenie 

komunálneho 

servisu

A 4.2.

11. Detské ihrisko - Dunajská 11 280 720 Oddelenie 

vnútornej správy

A 4.2. predložený projekt

12. Detské ihrisko - Stolárska 10 550 563 Správa školských 

zariadení

A 4.2. predložený projekt

Akčný plán na rok 2018

Cieľ: Vytvoriť zo Spišskej Novej Vsi a jej okolia významnú turistickú destináciu Spiša

Cieľ: Rozšíriť ponuku a zvýšiť dostupnosť kvalitných kultúrnych podujatí a aktivít

Cieľ: Zvýšiť zapojenie verejnosti do aktívneho oddychu, pohybu a športovania ako súčasti zdravého životného štýlu



13. Rozšírenie nového cintorína SNV - oplotenie, 

chodníky, rozšírenie parkoviska, osvetlenie, 

vodovodná prípojka (500 hrobových miest, 60 

urnových boxov)

0 370 000 Oddelenie výstavby 

a dopravy

A 5.1.

14. Zmena územného plánu-Kúdelník-rozšírenie skládky 4 950 Oddelenie 

územného 

plánovanie a 

stavebného 

poriadku

A 5.3. na náklady Brantner Nova s.r.o.

15. Zníženie energetickej náročnosti Hasičskej zbrojnice v 

MČ Novoveská Huta

30 000 11 700 Oddelenie výstavby 

a dopravy, 

Oddelenie 

vnútornej správy

A 5.4. projekt predložený na MV SR, HaZZ 

v roku 2018

16. Rekonštrukcia a modernizácia tepelného 

hospodárstva - rekonštrukcia sekundárnych 

vykurovacích rozvodov v okruhu plynovej kotolne 

Tarča  II.etapa

0 157 000 Oddelenie výstavby 

a dopravy

A 5.4.

17. Rozvody kúrenia v okruhu kotolni na Mieri - I., II. , III., 

IV.

0 5,00% Emkobel A 5.4. plánovaná

18. Realizovať vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávanie 

opatrovateliek zameraných najmä na zlepšenie 

komunikácie s klientom a jeho rodinou, riešenie 

konfliktných situácií a zvládanie stresu

850 Domov dôchodcov A 6.1.

19. Propagovať terénne a ambulantné sociálne služby na 

internetovej stránke a v mestskom mesačníku

Oddelenie 

sociálnych vecí

A 6.1. aktivita bez finančného vyjadrenia

20. Vykonávať prieskum kvality/spokojnosti s 

poskytovanou opatrovateľskou službou

Oddelenie 

sociálnych vecí, 

Domov dôchodcov

A 6.1. aktivita bez finančného vyjadrenia

21. Modernizovať interiérové vybavenie nocľahárne 2 000 Oddelenie 

sociálnych vecí

A 6.2.

22. Vytvoriť nové aktivity pre seniorov v rámci záujmovej 

činnosti , ktoré prispejú k zvýšeniu kvality života 

v zariadení pre seniorov

Domov dôchodcov A 6.2. aktivita bez finančného vyjadrenia

23. Modernizovať vybavenie zariadenia pre seniorov 

(Domov dôchodcov) - 10 izieb

75 000 Domov dôchodcov A 6.2.

24. Akadémia seniorov v Spišskej Novej Vsi 10 000 2 500 Mestská polícia,

Oddelenie 

vnútornej správy

A 6.3. realizuje sa

Cieľ: Zlepšiť životné prostredie mesta

Cieľ: Zvýšiť kvalitu a dostupnosť sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb najmä pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov



25. Zriadiť rómsky detský folklórny súbor pri komunitnom 

centre

Oddelenie 

sociálnych vecí

A 7.1. aktivita bez finančného vyjadrenia

26. Realizovať besedy v KC zamerané na zdravý životný 

štýl a prevenciu chorôb, vzdelávacie aktivity pre 

mládež v oblasti plánovaného rodičovstva

Oddelenie 

sociálnych vecí

A 7.3. aktivita bez finančného vyjadrenia

27. Spolupracovat s ÚPSVR na programe zameranom na 

riešenie problematiky ochrany detí pred násilím, ktorý 

plní úlohy pri implementácii Národného projektu 

Podpora ochrany detí pred násilím  a Národnej 

stratégie na ochranu detí pred násilím

Oddelenie 

sociálnych vecí, 

Oddelenie školstva

A 8.1. aktivita bez finančného vyjadrenia

28. Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Nejedlého 

2  

71 031 3 739 Oddelenie školstva A 8.4. v procese odborného hodnotenia

29. Zlepšením kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Levočská 

11 k zvýšeniu záujmu o prírodovedné predmety

81 320 4 280 Oddelenie školstva A 8.4. v procese odborného hodnotenia

30. Kvalitné vzdelávanie v odborne pripravenom a 

modernom prostredí ZŠ Lipová

50 421 2 654 Oddelenie školstva A 8.4. v procese odborného hodnotenia

31. Moderná učebňa pre moderného žiaka ZŠ Hutnícka 45 980 2 420 Oddelenie školstva A 8.4. v procese odborného hodnotenia

32. Budúcnosť vo vlastných rukách, ZŠ Ing. Kožucha 57 354 3 020 Oddelenie školstva A 8.4. v procese odborného hodnotenia

33. PPPaPPP - Perfektné Prostredie a Prístup pre 

Praktickú Prípravu a Prax na ZŠ Komenského 

63 410 3 337 Oddelenie školstva A 8.4. v procese odborného hodnotenia

34. PD na výstavbu malej telocvične ZŠ Nad Medzou 7 000 Oddelenie školstva A 8.4. dokumentácia pre stavebné konanie

35. Výstavba malej telocvične pri ZŠ Nad Medzou 150 000 50 000 Oddelenie školstva A 8.4

36. PD na zateplenie strechy ZŠ Komenského 6 000 Oddelenie školstva A 8.4

37. Zateplenie strechy ZŠ Komenského 60 000 Oddelenie školstva A 8.4 celkový rozpočet 180 000, 

tento rok  600 000, požiadavka
38. Výmena strešnej krytiny ZŠ Levočská 70 000 Oddelenie školstva A 8.4 prevádzkový normatív

39. Vysprávka ostenia na ZŠ Lipová 25 000 Oddelenie školstva A 8.4 prevádzkový normatív

40. PD na celkovú rekonštrukciu teplovovodu ZŠ Nad 

Medzou

5 000 Oddelenie školstva A 8.4

41. Prístavba a stavebné úpravy na obvodovom plášti MŠ 

Lipová

316 000 Správa školských 

zariadení

A 8.4

Cieľ: Zlepšiť kvalitu života rómskej menšiny a zvýšiť mieru jej sociálnej inklúzie

Cieľ: Zvýšiť kvalitu a inovovať výchovno vzdelávací proces za účelom rozvoja kľúčových kompetencií a zdravého vývoja detí a žiakov škol v správe mesta



42. Zriadenie prípravného ročníka pre deti s narušenou 

komunikačnou schopnosťou na ZŠ Ing. Kožucha

20 000 Oddelenie školstva A 8.5. mzdový a prevádzkový normatív

43. Sanácia mostu Ing. Kožucha 0 150 000 Oddelenie výstavby 

a dopravy

A 11.1.

44. Rekonštrukcia komunikácie k IBV Červený jarok 0 100 000 Oddelenie výstavby 

a dopravy

A 11.1.

45. Rekonštrukcie miestnych komunikácií 2018 (v rozsahu 

schválenom MsZ)

0 4 698 000 Oddelenie výstavby 

a dopravy

A 11.1.

46. Vybudovanie cestnej svetelnej signalizácie  - 

križovatka Rázusova - Elektrárenská

0 90 000 Oddelenie výstavby 

a dopravy

A 11.1.

47. Parkovisko Rázusova vnútroblok 44 parkovacích miest 0 150 000 Oddelenie výstavby 

a dopravy

A 11.2.

48. Rozšírenie parkovacích plôch Javorová 0 40 000 Oddelenie výstavby 

a dopravy

A 11.2.

49. Realizačné PD a štúdie (parkoviská Hutnícka, Česká, 

Slovenská, Javorová), svetelná signalizácia Školská - 

Hviezdoslavova

0 20 000 Oddelenie výstavby 

a dopravy

A 11.1., 11.2.

50. Zapojenie sa do projektu elektronizácie služieb 

verejnosti s názvom miniDCOM+ , ktorý vznikol pod 

záštitou ZMOS, s podporou Ministerstva financií SR a 

Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a 

informatizáciu.

0 0 Oddelenie 

vnútornej správy

A 12.1. bezplatne

51. Zavedenie Spoločného systému hodnotenia kvality 

(model CAF - Common Assessment Framework)

0 1 500 Oddelenie 

vnútornej správy

A 12.1. realizácia plánovaná v rámci národného 

projektu

Spolu 2 276 737 6 395 164

Cieľ: Zlepšiť dostupnosť mesta Sp. Nová Ves, technický stav komunikácií a ich dopravnú vybavenosť

Cieľ: Zvýšiť kvalitu spravovania Mestskej samosprávy za účelom dosiahnutia vyššej dynamiky rozvoja



P.č. Popis aktivity
NFP/Dotácia

v EUR

Predpokladané 

vlastné zdroje

v EUR

Zodpovedný za 

aktivitu

Súlad s Rozvojovým 

plánom mesta

A/N

Väzba na opatrenie 

RPM
Poznámka

1. Marketing Mesta Spišská Nová Ves (výstavy, nástroje) 30 000 Kancelária 

primátora

A 1.2.

2. Dobudovanie Madaras parku, rekonštrukcia 

amfiteátra

2 000 000 Oddelenie výstavby 

a dopravy

A 1.3.

3. Regenerácia námestia - Levočská ulica - pešia zóna 700 000 Oddelenie výstavby 

a dopravy

A 1.6.

4. Rekonštrukcia štadiónu pamätníka oslobodenia 500 000 Oddelenie výstavby 

a dopravy

A 1.6.

5. Zriadenie parkoviska na Grajnári so štrkovou 

povrchovou úpravou

20 000 Oddelenie výstavby 

a dopravy

A 4.1.

6. Rekonštrukcia futbalového štadióna 750 000 ? Oddelenie výstavby 

a dopravy, 

STEZ

A 4.1. celkový rozpočet stavby a vlastné 

prostriedky na rok 2019 bude známy po 

ukončení VO, na rok 2019 dotácia zo SFZ 

vo výške 750 000 € na novú tribúnu

7. Rekonštrukcia štadiónu Tatran STEZ A 4.1.
8. Zriadenie workout ihrísk 25 000 Oddelenie 

komunálneho 

servisu

A 4.1.

9. Rekonštrukcia a modernizácia tepelného hospodárstva 

- rekonštrukcia sekundárnych vykurovacích rozvodov v 

okruhu plynovej kotolne Tarča  III.etapa

155 000 Oddelenie výstavby 

a dopravy

A 5.4.

10. Výmena výplní okenných a dverných otvorov na Dome 

smútku

40 000 Oddelenie 

komunálneho 

servisu

A 5.4.

Akčný plán na rok 2019

Cieľ: Vytvoriť zo Spišskej Novej Vsi a jej okolia významnú turistickú destináciu Spiša

Cieľ: Zvýšiť zapojenie verejnosti do aktívneho oddychu, pohybu a športovania ako súčasti zdravého životného štýlu

Cieľ: Zlepšiť životné prostredie mesta



11. Realizovať vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávanie 

opatrovateliek zameraných najmä na zlepšenie 

komunikácie s klientom a jeho rodinou, riešenie 

konfliktných situácií a zvládanie stresu

850 Domov dôchodcov A 6.1.

12. Vytvoriť nové aktivity pre seniorov v rámci záujmovej 

činnosti , ktoré prispejú k zvýšeniu kvality života 

v zariadení pre seniorov

Domov dôchodcov A 6.2.

13. Realizovať besedy v Komunitnom centre zamerané na 

zdravý životný štýl a prevenciu chorôb, vzdelávacie 

aktivity pre mládež v oblasti plánovaného rodičovstva

Oddelenie 

sociálnych vecí

A 7.3.

14. Rozširovanie parkovacích plôch v zmysle spracovaných 

PD

300 000 Oddelenie výstavby 

a dopravy

A 11.2.

15. Nasvietenie priechodov pre chodcov 10  ks 25 000 Oddelenie výstavby 

a dopravy

A 11.3.

Spolu 750 000 3 795 850

Cieľ: Zlepšiť kvalitu života rómskej menšiny a zvýšiť mieru jej sociálnej inklúzie

Cieľ: Zlepšiť dostupnosť mesta Sp. Nová Ves, technický stav komunikácií a ich dopravnú vybavenosť

Cieľ: Zvýšiť kvalitu a dostupnosť sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb najmä pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov



P.č. Popis aktivity
NFP/Dotácia

v EUR

Predpokladané 

vlastné zdroje

v EUR

Zodpovedný za 

aktivitu

Súlad s Rozvojovým 

plánom mesta

A/N

Väzba na opatrenie 

RPM
Poznámka

1. Marketing Mesta Spišská Nová Ves (výstavy, nástroje) 30 000 Kancelária 

primátora

A 1.2.

2. Vybudovanie Domu smútku na novom cintoríne 300 000 Oddelenie výstavby 

a dopravy

A 5.1.

3. Vybudovanie kolumbária na cintoríne v Novoveskej 

Hute

15 000 Oddelenie 

komunálneho 

servisu

A 5.1.

4. Rozvody kúrenia v okruhu kotolni na Mieri, 

I. etapa

140 000 Emkobel A 5.4.

5. Realizovať vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávanie 

opatrovateliek zameraných najmä na zlepšenie 

komunikácie s klientom a jeho rodinou, riešenie 

konfliktných situácií a zvládanie stresu

850 Domov dôchodcov A 6.1.

6. Vytvoriť nové aktivity pre seniorov v rámci záujmovej 

činnosti , ktoré prispejú k zvýšeniu kvality života 

v zariadení pre seniorov

Domov dôchodcov A 6.2.

7. Realizovať besedy v KC zamerané na zdravý životný 

štýl a prevenciu chorôb, vzdelávacie aktivity pre 

mládež v oblasti plánovaného rodičovstva

Oddelenie 

sociálnych vecí

A 7.3.

8. Vybudovanie cestnej svetelnej signalizácie  - 

križovatka Školská - Hviezdoslavova

90 000 Oddelenie výstavby 

a dopravy

A 11.1.

9. Rozširovanie parkovacích plôch v zmysle 

spracovaných PD

300 000 Oddelenie výstavby 

a dopravy

A 11.2.

Spolu 875 850

Cieľ: Zlepšiť kvalitu života rómskej menšiny a zvýšiť mieru jej sociálnej inklúzie

Cieľ: Zlepšiť dostupnosť mesta Sp. Nová Ves, technický stav komunikácií a ich dopravnú vybavenosť

Akčný plán na rok 2020

Cieľ: Vytvoriť zo Spišskej Novej Vsi a jej okolia významnú turistickú destináciu Spiša

Cieľ: Zlepšiť životné prostredie mesta

Cieľ: Zvýšiť kvalitu a dostupnosť sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb najmä pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov


