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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

26. 9. 2019 

PREDMET:   

Vyhodnotenie Rozvojového plánu mesta Spišská Nová Ves  2011 – 2020 vrátane návrhu 
na jeho zmeny a Akčný plán rozvoja mesta na roky 2020 – 2022. 

 

 

Predkladá:   Ing. Pavol Bečarik,  primátor mesta 

Spracoval:   Ing. Darina Paveleková, vedúca referátu rozvoja mesta 
     
     
Dôvod predloženia:              V zmysle implementačného mechanizmu Rozvojového plánu 

mesta Spišská Nová  Ves 2011 – 2020 (RPM) 
 

Podpisy: 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

1. berie na vedomie: 
 
1.1. Hodnotiacu správu plnenia Rozvojového plánu mesta Spišská Nová Ves 2011 – 2020  
        k 31.12.2018 
 
1.2.  Návrh akčného plánu na roky 2021 - 2022 
 
2. schvaľuje: 
 
2.1 Návrh zmien, vyplývajúcich z Hodnotiacej správy plnenia Rozvojového plánu mesta 

Spišská Nová Ves 2011 – 2020 k 31. 12. 2018, a to: 
a) predlženie platnosti RPM 2011 – 2020 do konca roka 2022, 
b) zmeny indikátorov plnenia cieľov rozvoja mesta, 
c) zmeny implementačného mechanizmu RPM.  

 
2.2 Akčný plán rozvoja mesta na rok 2020 podľa predloženého návrhu. 



 
 
 
3. ukladá: 

a) Navrhované zmeny  RPM zakomponovať do jeho obsahu a zverejniť ho na web 
stránke mesta 
Z: Ing. Darina Paveleková                                                                            T: obratom 
 

b) Zapracovať Akčný plán rozvoja mesta 2020  do programového rozpočtu mesta 
Z: vedúci oddelení             T: 09-10/2019 

    
c) Realizovať monitoring AP a vyhodnotenie plnenia RPM v súlade so schváleným 

implementačným mechanizmom (IM) RPM.    
Z: Ing. Darina Paveleková                                                                T: podľa IM RPM 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa: 

 
Rozvojový plán mesta Spišská Nová Ves SYNERGIA na roky 2011- 2020 (ďalej len RPM) má 
charakter strednodobého plánovacieho dokumentu a v zmysle zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore 
regionálneho rozvoja v znení neskorších jeho doplnkov plní funkciu Programu hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja - - PHSR: 
 
Bol schválený a prijatý 16. 6. 2011 uznesením Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi ako 
záväzný a základný rozvojový dokument mesta a 16. 12. 2015 bola Mestským zastupiteľstvom 
schválená aktualizácia jeho programovej časti.  
 
Predkladaný dokument pozostáva z niekoľkých častí: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1. Hodnotiaca správa o plnení Rozvojového plánu mesta 2011 – 2020 k 31. 12. 2018. Dokument 
obsahuje vecné vyhodnotenie plnenia cieľov RPM podľa ich jednotlivých opatrení so sumárom 
dosiahnutých výsledkov a prehľadom vývoja schválených indikátorov ku koncu roka 2018. 
 
2. Akčný plán rozvoja mesta 2020 – 2022 (na rok 2020 detailný, na ďalšie dva roky indikatívny 
prehľad plánovaných rozvojových zámerov a aktivít ako nástroj plnenia RPM) 
 
3. Návrh na zmenu indikátorov plnenia cieľov rozvoja mesta. Dôvodom návrhu na ich 
zmenu/úpravu/preformulovanie je snaha o čo najefektívnejší a najvýpovednejší spôsob hodnotenia 
plnenia RPM. 
 
4. Návrh na zmenu implementačného mechanizmu RPM. Návrh na zmenu implementačného 
mechanizmu RPM bol vyvolaný jednak vývojom a zmenami organizačnej štruktúry inštitucionálneho 
prostredia mesta, nakoľko úlohy a zodpovednosti súvisiace s jeho implementáciou sú organicky 
začlenené do činnosti všetkých zložiek a subjektov a tiež v snahe racionalizovať súvisiace hodnotiace, 
monitorovacie a administratívne postupy. 
 
Za účelom  zosúladenia platností RPM Spišská Nová Ves 2011 - 2020 s  programovým obdobím 
financovania z fondov EÚ (aktuálne programové obdobie 2014 – 2020 a pravidlo n+2, nové 
programové obdobie 2021 – 2027) navrhujeme predĺžiť jeho platnosť do konca roka 2022. 
 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, 17. 9. 2019              



                                                                                                                             
 

 

Hodnotiaca správa plnenia Rozvojového plánu mesta Spišská Nová Ves 

Rozvojový plán mesta Spišská Nová Ves SYNERGIA na roky 2011 
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 
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 sc
aktualizáciu Programu rozvoja mesta Spišská Nová Ves 2011 
novou  legislatívou  hlavne  na  nadnárodnej  a  národnej úrovni pre nové programové 
obdobie Kohéznej politiky EÚ na roky 2014 
regionálneho  rozvoja  č.  539/2008  v znení  zákona  č.  309/2014 Z. z.  
V zmysle uvedenej aktualizácie boli vykonané určité zmeny v
a finančnej časti rozvojového dokumentu, jeho strategická časť (vízia, ciele, rozv
programy) však ostala zachovaná v
 
Vízia: 

Spišská Nová Ves – 
konkurencieschopným mestom v rámci Slovenska, s dobrými podmienkami pre rozvoj 
ekonomických príležitostí a
obyvateľov. Mesto plní prirodzenú úlohu rozvojového lídra svojho okolia:

 
-        Počet návštevníkov a počet prenocovaní v meste sa výrazne zvýšil vysoko nad úroveň 
priemeru miest Slovenskej republiky.
infraštruktúrou cestovného ruchu a zároveň turistickými atraktivitami a produktmi na území 
mesta. Súčasne je centrom turizmu najmä pre destináciu Národný park Slovenský raj, ako aj 
pre kultúrno-historický región Spiš. 
 
-       Mesto je vyhľadávaným miestom pre podnikanie. Počet malých a stredných 
podnikateľov, ako aj objem nových investícií, sa významne zvýšil.
podpory malého a priemyselný park a priemyselnú zónu plne využívané stredného 
podnikania, dobudovaný priemyselný park a
podnikateľskými subjektmi, založené najmä na environmentálne prijateľných činno
technológiách.  
 
-         Mesto je výnimočné svojím statusom kultúrneho centra regiónu Spiša.
účinkujú významní umelci a umelecké telesá národného a medzinárodného významu. 
Kultúrny život v meste sa 
profesionálnej i neprofesionálnej kultúry v zrekonštruovaných kultúrnych stánkoch, ako aj 
kultúrnych aktivít pod holým nebom organizovaných bližšie k ľuďom a k ich obydliam. 
Občania všetkých vekových skupín aktívne využívajú svoj tvorivý a u
 

                                                                                                                             

Hodnotiaca správa plnenia Rozvojového plánu mesta Spišská Nová Ves 
2011 – 2020 k 31. 12. 2018 

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 
539/2008 Z.z.  o  podpore  regionálneho  rozvoja  nazývaný  Program  hospodárskeho  a  

PHSR) má charakter strednodobého plánovacieho dokumentu. 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi na svojom zasadnutí dňa 16. 12. 2015 sc
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 Zákon
regionálneho  rozvoja  č.  539/2008  v znení  zákona  č.  309/2014 Z. z.   

zmysle uvedenej aktualizácie boli vykonané určité zmeny v programovej, realizačnej 
finančnej časti rozvojového dokumentu, jeho strategická časť (vízia, ciele, rozv

programy) však ostala zachovaná v pôvodnom znení nasledovne: 

 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:

Počet návštevníkov a počet prenocovaní v meste sa výrazne zvýšil vysoko nad úroveň 
priemeru miest Slovenskej republiky. Mesto láka návštevníkov svojím vzhľadom, rozvinutou 
infraštruktúrou cestovného ruchu a zároveň turistickými atraktivitami a produktmi na území 
mesta. Súčasne je centrom turizmu najmä pre destináciu Národný park Slovenský raj, ako aj 

n Spiš.  

Mesto je vyhľadávaným miestom pre podnikanie. Počet malých a stredných 
podnikateľov, ako aj objem nových investícií, sa významne zvýšil. Mesto má cielený systém 
podpory malého a priemyselný park a priemyselnú zónu plne využívané stredného 
podnikania, dobudovaný priemyselný park a priemyselnú zónu plne využívanú 
podnikateľskými subjektmi, založené najmä na environmentálne prijateľných činno

Mesto je výnimočné svojím statusom kultúrneho centra regiónu Spiša.
účinkujú významní umelci a umelecké telesá národného a medzinárodného významu. 

 vyznačuje vysokou návštevnosťou atraktí
profesionálnej i neprofesionálnej kultúry v zrekonštruovaných kultúrnych stánkoch, ako aj 
kultúrnych aktivít pod holým nebom organizovaných bližšie k ľuďom a k ich obydliam. 
Občania všetkých vekových skupín aktívne využívajú svoj tvorivý a umelecký potenciál. 
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Hodnotiaca správa plnenia Rozvojového plánu mesta Spišská Nová Ves 

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  

PHSR) má charakter strednodobého plánovacieho dokumentu.  

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi na svojom zasadnutí dňa 16. 12. 2015 schválilo 
2020, ktorá bola vyvolaná 

novou  legislatívou  hlavne  na  nadnárodnej  a  národnej úrovni pre nové programové 
2020,  a tiež  novelizáciou Zákona  o podpore  

programovej, realizačnej 
finančnej časti rozvojového dokumentu, jeho strategická časť (vízia, ciele, rozvojové 

je v roku 2020 vysoko 
konkurencieschopným mestom v rámci Slovenska, s dobrými podmienkami pre rozvoj 

je miestom pre kvalitný život všetkých skupín 
obyvateľov. Mesto plní prirodzenú úlohu rozvojového lídra svojho okolia: 

Počet návštevníkov a počet prenocovaní v meste sa výrazne zvýšil vysoko nad úroveň 
láka návštevníkov svojím vzhľadom, rozvinutou 

infraštruktúrou cestovného ruchu a zároveň turistickými atraktivitami a produktmi na území 
mesta. Súčasne je centrom turizmu najmä pre destináciu Národný park Slovenský raj, ako aj 

Mesto je vyhľadávaným miestom pre podnikanie. Počet malých a stredných 
Mesto má cielený systém 

podpory malého a priemyselný park a priemyselnú zónu plne využívané stredného 
priemyselnú zónu plne využívanú 

podnikateľskými subjektmi, založené najmä na environmentálne prijateľných činnostiach a 

Mesto je výnimočné svojím statusom kultúrneho centra regiónu Spiša. V meste 
účinkujú významní umelci a umelecké telesá národného a medzinárodného významu. 

vyznačuje vysokou návštevnosťou atraktívnych podujatí 
profesionálnej i neprofesionálnej kultúry v zrekonštruovaných kultúrnych stánkoch, ako aj 
kultúrnych aktivít pod holým nebom organizovaných bližšie k ľuďom a k ich obydliam. 

melecký potenciál.  



                                                                                                                             
 

 

- Mesto je známe nadpriemerným počtom ľudí zapojených do športových a 
pohybových aktivít, čo sa odráža aj v ich zdravšom životnom štýle.
motivuje silná športová tradícia mesta, existencia širokej škály profesionálnych a 
výkonnostných športov a športovcov na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni. Pre šport a 
športovanie ľudí v každom veku sú v meste vytvorené kvalitné pod

 
- Charakter zeleného mesta

sídliskách, ktorá plní všetky funkcie verejnej zelene, tiež vysoká miera separovania a 
zhodnocovania komunálneho odpadu, ako aj kompletne dobudovaná environmentálna 
infraštruktúra. Kombináciou podpory a využívania obnoviteľných zdrojov energie a realizácie 
úsporných energetických opatrení 
bezpečnosti.  

 
- Mesto má vytvorené podmienky pre kvalitnú a dostupnú sociálnu staros

Starostlivosť o seniorov z mesta i blízkeho okolia je založená na cielených službách 
pobytového, ambulantného a terénneho typu s individuálnym prístupom. Seniori participujú 
na verejnom živote a aktívne trávia svoj voľný čas v dôstojných podmienka
obmedzenou pohyblivosťou majú vytvorené podmienky pre voľný bezbariérový pohyb v 
meste, vrátane prístupu do verejnej dopravy a verejných budov. Mesto pomáha všetkým 
zraniteľným skupinám, ktoré to potrebujú. 

 
- Mesto sa systematicky venuje riešen

cieľavedomú komunitnú a terénnu sociálnu prácu v rómskych osídleniach, hlavne aktivity 
zamerané na zlepšenie kvality bývania, na zvýšenie starostlivosti o vlastné zdravie, na 
vzdelanie a zvyšovanie zamestnateľnosti, čo vý
inklúzie.  

 
- V meste deti a žiaci získavajú kvalitné, komplexné a na inovatívnych metódach 

založené vzdelanie, rozvíjajúce ich vedomosti a zručnosti.
prichádzajú deti vedomostne a mentálne pr
tvorivým, bezpečným a motivujúcim miestom pre výchovu a vzdelávanie a vhodné 
podmienky vytvára mesto aj pre pôsobenie stredných a vysokých škôl na jeho území.
má kvalitných absolventov škôl, z ktorých v
školách v ďalšom stupni vzdelávania. 

 
- V meste sa v minimálnej miere vyskytuje drobná kriminalita, či porušovanie 

verejného poriadku, čo je výsledkom efektívnejšej práce a spolupráce bezpečnostných 
zložiek, programov prevencie kriminality, ako aj zodpovednejšieho správania sa a konania 
samotných obyvateľov meste.

 
-  Mesto výrazným spôsobom znižuje možné škody na majetku a zdraví vyplývajúce z 

extrémnych výkyvov počasia,
Toto sa dosiahlo predovšetkým skvalitnením plánovacích a rozhodovacích procesov v oblasti 

                                                                                                                             

Mesto je známe nadpriemerným počtom ľudí zapojených do športových a 
pohybových aktivít, čo sa odráža aj v ich zdravšom životnom štýle. 
motivuje silná športová tradícia mesta, existencia širokej škály profesionálnych a 
výkonnostných športov a športovcov na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni. Pre šport a 
športovanie ľudí v každom veku sú v meste vytvorené kvalitné podmienky. 

Charakter zeleného mesta vyjadrujú obnovené hlavné parky a nová zeleň na 
sídliskách, ktorá plní všetky funkcie verejnej zelene, tiež vysoká miera separovania a 
zhodnocovania komunálneho odpadu, ako aj kompletne dobudovaná environmentálna 

uktúra. Kombináciou podpory a využívania obnoviteľných zdrojov energie a realizácie 
úsporných energetických opatrení mesto zvýšilo mieru svojej energetickej sebestačnosti a 

Mesto má vytvorené podmienky pre kvalitnú a dostupnú sociálnu staros
Starostlivosť o seniorov z mesta i blízkeho okolia je založená na cielených službách 
pobytového, ambulantného a terénneho typu s individuálnym prístupom. Seniori participujú 
na verejnom živote a aktívne trávia svoj voľný čas v dôstojných podmienka
obmedzenou pohyblivosťou majú vytvorené podmienky pre voľný bezbariérový pohyb v 
meste, vrátane prístupu do verejnej dopravy a verejných budov. Mesto pomáha všetkým 
zraniteľným skupinám, ktoré to potrebujú.  

Mesto sa systematicky venuje riešeniu rómskej problematiky.
cieľavedomú komunitnú a terénnu sociálnu prácu v rómskych osídleniach, hlavne aktivity 
zamerané na zlepšenie kvality bývania, na zvýšenie starostlivosti o vlastné zdravie, na 
vzdelanie a zvyšovanie zamestnateľnosti, čo významne prispieva k zvýšeniu miery sociálnej 

V meste deti a žiaci získavajú kvalitné, komplexné a na inovatívnych metódach 
založené vzdelanie, rozvíjajúce ich vedomosti a zručnosti. Do prvých ročníkov ZŠ 
prichádzajú deti vedomostne a mentálne pripravené. Materské a základné školy sú zdravým, 
tvorivým, bezpečným a motivujúcim miestom pre výchovu a vzdelávanie a vhodné 
podmienky vytvára mesto aj pre pôsobenie stredných a vysokých škôl na jeho území.
má kvalitných absolventov škôl, z ktorých väčšina nemá problém sa umiestniť na výberových 
školách v ďalšom stupni vzdelávania.  

V meste sa v minimálnej miere vyskytuje drobná kriminalita, či porušovanie 
čo je výsledkom efektívnejšej práce a spolupráce bezpečnostných 

ogramov prevencie kriminality, ako aj zodpovednejšieho správania sa a konania 
samotných obyvateľov meste. 

Mesto výrazným spôsobom znižuje možné škody na majetku a zdraví vyplývajúce z 
extrémnych výkyvov počasia, ako sú povodne, požiare, havárie, snehové 
Toto sa dosiahlo predovšetkým skvalitnením plánovacích a rozhodovacích procesov v oblasti 
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Mesto je známe nadpriemerným počtom ľudí zapojených do športových a 
 K športovaniu ľudí 

motivuje silná športová tradícia mesta, existencia širokej škály profesionálnych a 
výkonnostných športov a športovcov na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni. Pre šport a 

mienky.  

vyjadrujú obnovené hlavné parky a nová zeleň na 
sídliskách, ktorá plní všetky funkcie verejnej zelene, tiež vysoká miera separovania a 
zhodnocovania komunálneho odpadu, ako aj kompletne dobudovaná environmentálna 

uktúra. Kombináciou podpory a využívania obnoviteľných zdrojov energie a realizácie 
mesto zvýšilo mieru svojej energetickej sebestačnosti a 

Mesto má vytvorené podmienky pre kvalitnú a dostupnú sociálnu starostlivosť. 
Starostlivosť o seniorov z mesta i blízkeho okolia je založená na cielených službách 
pobytového, ambulantného a terénneho typu s individuálnym prístupom. Seniori participujú 
na verejnom živote a aktívne trávia svoj voľný čas v dôstojných podmienkach. Ľudia s 
obmedzenou pohyblivosťou majú vytvorené podmienky pre voľný bezbariérový pohyb v 
meste, vrátane prístupu do verejnej dopravy a verejných budov. Mesto pomáha všetkým 

iu rómskej problematiky. Realizuje 
cieľavedomú komunitnú a terénnu sociálnu prácu v rómskych osídleniach, hlavne aktivity 
zamerané na zlepšenie kvality bývania, na zvýšenie starostlivosti o vlastné zdravie, na 

znamne prispieva k zvýšeniu miery sociálnej 

V meste deti a žiaci získavajú kvalitné, komplexné a na inovatívnych metódach 
Do prvých ročníkov ZŠ 

ipravené. Materské a základné školy sú zdravým, 
tvorivým, bezpečným a motivujúcim miestom pre výchovu a vzdelávanie a vhodné 
podmienky vytvára mesto aj pre pôsobenie stredných a vysokých škôl na jeho území. Mesto 

äčšina nemá problém sa umiestniť na výberových 

V meste sa v minimálnej miere vyskytuje drobná kriminalita, či porušovanie 
čo je výsledkom efektívnejšej práce a spolupráce bezpečnostných 

ogramov prevencie kriminality, ako aj zodpovednejšieho správania sa a konania 

Mesto výrazným spôsobom znižuje možné škody na majetku a zdraví vyplývajúce z 
ako sú povodne, požiare, havárie, snehové kalamity a pod. 

Toto sa dosiahlo predovšetkým skvalitnením plánovacích a rozhodovacích procesov v oblasti 



                                                                                                                             
 

 

prevencie a adaptácie na zmenu klímy, ako aj modernizáciou vybavenia záchranných zložiek 
a zlepšenou koordináciou ich činností. 

 
- Mesto je organicky z

dôležitých dopravných uzlov pre región Spiš. Obyvatelia a návštevníci mesta sa v rámci mesta 
plynulo a bezpečne prepravujú. 

 
- Mesto plne využíva svoj rozvojový potenciál, príležitosti a verejné zdroje

na princípoch načúvania potrebám a podnetom verejnosti a reaguje na príležitosti a 
ohrozenia prichádzajúce z vonkajšieho prostredia. Aktívne využíva mechanizmy spolupráce a 
partnerstva s podnikateľmi, neziskovým sektorom, s obcami a mestami regiónu a
združeniami, ale i s partnerskými 
a schválené zásady efektívneho hospodárenia a zhodnocuje tak svoj vlastný majetok.

 
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 menšin
7.   Zvýšiť kvalitu a inovovať výchovno
      kompetencií a zdravého vývoja detí a žiakov škôl v správe mesta 
8a) Zvýšiť účinnosť zabezpečenia verejného poriadku a zní
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 dosi
       rozvoja  
 
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 

                                                                                                                             

prevencie a adaptácie na zmenu klímy, ako aj modernizáciou vybavenia záchranných zložiek 
a zlepšenou koordináciou ich činností.  

Mesto je organicky zapojené do národného dopravného systému
dôležitých dopravných uzlov pre región Spiš. Obyvatelia a návštevníci mesta sa v rámci mesta 
plynulo a bezpečne prepravujú.  

Mesto plne využíva svoj rozvojový potenciál, príležitosti a verejné zdroje
na princípoch načúvania potrebám a podnetom verejnosti a reaguje na príležitosti a 
ohrozenia prichádzajúce z vonkajšieho prostredia. Aktívne využíva mechanizmy spolupráce a 
partnerstva s podnikateľmi, neziskovým sektorom, s obcami a mestami regiónu a
združeniami, ale i s partnerskými mestami. Mesto uplatňuje definované, verejne diskutované 
a schválené zásady efektívneho hospodárenia a zhodnocuje tak svoj vlastný majetok.

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 

pojenie verejnosti do aktívneho oddychu, pohybu a športovania ako súčasti 

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 

Ciele rozpracované do rozvojových programov: 

1. Mesto ako centrum turizmu stredného Spiša  
2. Zaujímavé miesto pre podnikanie  

5. Sociálne zodpovedné mesto  
ociálnej inklúzie Rómov  

7. Mesto kvalitnej výchovy a vzdelávania detí  

 
10. Mesto dobrého spravovania  
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prevencie a adaptácie na zmenu klímy, ako aj modernizáciou vybavenia záchranných zložiek 

apojené do národného dopravného systému ako jeden z 
dôležitých dopravných uzlov pre región Spiš. Obyvatelia a návštevníci mesta sa v rámci mesta 

Mesto plne využíva svoj rozvojový potenciál, príležitosti a verejné zdroje. Funguje 
na princípoch načúvania potrebám a podnetom verejnosti a reaguje na príležitosti a 
ohrozenia prichádzajúce z vonkajšieho prostredia. Aktívne využíva mechanizmy spolupráce a 
partnerstva s podnikateľmi, neziskovým sektorom, s obcami a mestami regiónu a ich 

Mesto uplatňuje definované, verejne diskutované 
a schválené zásady efektívneho hospodárenia a zhodnocuje tak svoj vlastný majetok.  

1. Vytvoriť zo Spišskej Novej Vsi a jej okolia významnú turistickú destináciu Stredného Spiša  

3a) Rozšíriť ponuku a zvýšiť dostupnosť kvalitných kultúrnych podujatí a aktivít  
pojenie verejnosti do aktívneho oddychu, pohybu a športovania ako súčasti 

 
y a zvýšiť mieru jej sociálnej inklúzie  

vzdelávací proces za účelom rozvoja kľúčových  

žiť drobnú kriminalitu  
8b) Zvýšiť pripravenosť mesta na riešenie mimoriadnych udalostí a ich následkov  
9.   Zlepšiť dostupnosť mesta, technický stav komunikácií a ich dopravnú vybavenosť  

ahnutia vyššej dynamiky  



                                                                                                                             
 

 

 
Implementačný mechanizmus Rozvojového plánu Mesta Spišská Nová Ves 2011 

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

Predkladaný dokument mapuje plnenie RPM Spišská Nová 
obdobie od januára 2016 a predstavuje vecné a
obdobie, nakoľko obdobie od začiatku jeho platnosti až do rok
(koncom roka 2015) a je k dispozícii na web stránke mesta v
dokumenty. 
 
V hodnotenom období mesto Spišská Nová Ves predložilo realizovalo 
Prevažná väčšina týchto projektov bola r
 
Najväčšími  investíciami boli v

 
 Modernizácia verejného osvetlenia
 Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2017
 Cyklotrasa Hornád-Pri Vyšnej Hat
 Zateplenie Kino Mier  
 Rekonštrukčné práce (okná, kanalizácia, štuková výzdoba stropnej 
 klenby Reduta)   
 Rekonštrukcia strešnej krytiny Zimného štadióna
 Zateplenie obvodového plášťa MŠ Šoltésova
 Zateplenie obvodového plášťa MŠ Komenského            
 Parkovisko Bezručova  

Investície za rok 2018: 

 Rekonštrukcia miestnych komunikácií (pokračovani
 Parkovisko Rázusová ul.                                                             
 Parkovisko Slovenská   
 Rekonštrukcia prístupovej cesty na Červený jarok
 Rekonštrukcia mostu Ing. Kožucha
 Cestná svetelná signalizácia križovatky 
 Prípravné práce - Búranie betónových tribún na futbalovom štadióne           
 Rozšírenie cintorína (parkovisko, chodníky, urnové boxy, osvetlenie,...)         

 

 

                                                                                                                             

Implementačný mechanizmus Rozvojového plánu Mesta Spišská Nová Ves 2011 
aktualizáciou dotknutý. Ustanovenia tohto dokumentu sú  východiskom 

metodickým rámcom pre hodnotenie plnenia RPM. Základnými informačnými zdrojmi pre 
vyhodnotenie údajov sú elektronický systém Mesta na sledovanie stavu projektov, 

PM mesta a iné interné zdroje Mesta. 
Predkladaný dokument mapuje plnenie RPM Spišská Nová Ves k

predstavuje vecné a obsahové vyhodnotenie len za uvedené 
obdobie, nakoľko obdobie od začiatku jeho platnosti až do roku 2015, už bolo hodnotené 

dispozícii na web stránke mesta v časti Strategické rozvojové 

hodnotenom období mesto Spišská Nová Ves predložilo realizovalo viac než  30
Prevažná väčšina týchto projektov bola realizovaná v súlade s rozvojovým plánom. 

Najväčšími  investíciami boli v hodnotenom období boli: 

Modernizácia verejného osvetlenia              
Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2017             

Pri Vyšnej Hati         
      (z Envirofondu 40 000 €)                    

Rekonštrukčné práce (okná, kanalizácia, štuková výzdoba stropnej  
                                                                         

Rekonštrukcia strešnej krytiny Zimného štadióna                          
Zateplenie obvodového plášťa MŠ Šoltésova                    
Zateplenie obvodového plášťa MŠ Komenského                          

                 

Rekonštrukcia miestnych komunikácií (pokračovanie z roku 2017)                  
Parkovisko Rázusová ul.                                                                                         

        
vej cesty na Červený jarok    

trukcia mostu Ing. Kožucha                  
Cestná svetelná signalizácia križovatky Elektrárenská – Rázusova                 

Búranie betónových tribún na futbalovom štadióne           
Rozšírenie cintorína (parkovisko, chodníky, urnové boxy, osvetlenie,...)         
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Implementačný mechanizmus Rozvojového plánu Mesta Spišská Nová Ves 2011 – 2020 
aktualizáciou dotknutý. Ustanovenia tohto dokumentu sú  východiskom 

metodickým rámcom pre hodnotenie plnenia RPM. Základnými informačnými zdrojmi pre 
vyhodnotenie údajov sú elektronický systém Mesta na sledovanie stavu projektov, 

Ves k 31. 12. 2018 za 
obsahové vyhodnotenie len za uvedené 

u 2015, už bolo hodnotené 
časti Strategické rozvojové 

viac než  30 projektov. 
rozvojovým plánom.  

         3 000 000 € 
         1 206 000 € 
 687 000 € 

                        376 000 € 

     280 000 € 
            147 132 € 

                         104 000 € 
               120 000 € 
               168 000 € 

roku 2017)                  4 552 000 € 
                            154 000 € 

     43 000 € 
     10  000 € 
              160 000 € 
                87 000 € 

Búranie betónových tribún na futbalovom štadióne                171 000 € 
Rozšírenie cintorína (parkovisko, chodníky, urnové boxy, osvetlenie,...)              472 000 € 



                                                                                                                             
 

 

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

Vízia: 

Počet návštevníkov a počet prenocovaní v meste sa výrazne zvýšil vysoko nad úroveň 
priemeru miest Slovenskej 
rozvinutou infraštruktúrou cestovného ruchu a zároveň turistickými atraktivitami a 
produktmi na území mesta. Súčasne je centrom turizmu najmä pre destináciu Národný 
park Slovenský raj, ako aj pre kultúrno

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 zatraktívn
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 nástroj
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 návštevníko
pre podporu zlepšovania kvality a
marketingu, dopravných služieb, turistických atraktivít.

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

Mesto je zakladajúcim členom OOCR, taktiež je naďalej členom Mikroregiónu Slovenský raj 
a euro regiónu Tatry. V rámci organizačnej štruktúry referát CR a
patria pod kanceláriu primátora.

Rok Spolu vybratá daň v EUR

2010 14 305,20 

2011 14 341,20 

2012 14 180,80 

2013 15 759,60 

2014 15 098,00 

                                                                                                                             

 

CIEĽ 1.: 
riť zo Spišskej Novej Vsi a jej okolia významnú turistickú destináciu Stredného Spiša

RP  Mesto ako centrum turizmu stredného Spiša) 

Počet návštevníkov a počet prenocovaní v meste sa výrazne zvýšil vysoko nad úroveň 
priemeru miest Slovenskej republiky. Mesto láka návštevníkov svojím vzhľadom, 
rozvinutou infraštruktúrou cestovného ruchu a zároveň turistickými atraktivitami a 
produktmi na území mesta. Súčasne je centrom turizmu najmä pre destináciu Národný 
park Slovenský raj, ako aj pre kultúrno-historický región Spiš.  

Pre plné využitie potenciálu a príležitostí, ktoré mesto má, sa naplánovalo doplnenie 
tak letných, ako aj zimných turistických atraktivít, spojených 

novými investíciami, skrášlenie a vizuálne zatraktívnenie centra mesta. Zároveň mali 
aktivity smerovať k tomu, aby sa Spišská Nová Ves stala prirodzeným lídrom 

koordinátorom rozvoja cestovného ruchu na celom území stredného Spiša. Za týmto 
účelom sa naprojektovali procesy tvorby kapacít, štruktúr a nástrojov zameraných na 

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 návštevníko
pre podporu zlepšovania kvality a rozsahu služieb, vedomostí a zručností pre manažment CR, 
marketingu, dopravných služieb, turistických atraktivít. 

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

Mesto je zakladajúcim členom OOCR, taktiež je naďalej členom Mikroregiónu Slovenský raj 
rámci organizačnej štruktúry referát CR a zahraničných vzťahov a TIC 

patria pod kanceláriu primátora. 

EUR Sadzba dane v EUR Spolu počet prenocovaní

0,40 35 763,00

0,40 35 853,00

0,40 35 452,00

0,40 39 399,00

0,40 37 745,00
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riť zo Spišskej Novej Vsi a jej okolia významnú turistickú destináciu Stredného Spiša 

Počet návštevníkov a počet prenocovaní v meste sa výrazne zvýšil vysoko nad úroveň 
Mesto láka návštevníkov svojím vzhľadom, 

rozvinutou infraštruktúrou cestovného ruchu a zároveň turistickými atraktivitami a 
produktmi na území mesta. Súčasne je centrom turizmu najmä pre destináciu Národný 

Pre plné využitie potenciálu a príležitostí, ktoré mesto má, sa naplánovalo doplnenie 
tak letných, ako aj zimných turistických atraktivít, spojených 

enie centra mesta. Zároveň mali 
aktivity smerovať k tomu, aby sa Spišská Nová Ves stala prirodzeným lídrom 

koordinátorom rozvoja cestovného ruchu na celom území stredného Spiša. Za týmto 
ov zameraných na 

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,  

rozsahu služieb, vedomostí a zručností pre manažment CR, 

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

Mesto je zakladajúcim členom OOCR, taktiež je naďalej členom Mikroregiónu Slovenský raj 
zahraničných vzťahov a TIC 

Spolu počet prenocovaní 

35 763,00 

35 853,00 

35 452,00 

39 399,00 

37 745,00 



                                                                                                                             
 

 

2015 16 219,60 

2016 22 380,00 

2017 26 565,60 

2018 25 097,40 

K 1. marcu 2016 vznikla spojená OOCR Slovenský raj & Spiš.
iniciatívy bývalej OOCR SPIŠ, ktorá zanikla bez likvidácie a nástupníckou sa stala OOCR 
Slovenský raj. V súčasnosti (k 31.12.2018) má OOCR Slovenský raj & Spiš 50 riadnych členov, 
z toho 18 samospráv vrátane mesta Spišská Nová Ves.
v OOCR Slovenský raj & Spiš je Mesto Spišská Nová Ves. Predsedom predstavenstva je 
Ing. Zuzana Záborská (mesto Spišská Nová Ves), podpredsedami Mgr. Vladimír Nováček 
(ACOMO s.r.o. a JEKA Spišská Nová Ves), Dáša Ovšonková (
(Penzióny Lesnica a Stefani, Smižany). Register členov OOCR nájdete 
https://www.mindop.sk/ministerstvo
ruchu/register-oblastnych-organizacii

Členský príspevok mesta do OOCR bol v roku 2017 
príspevok mesta vo výške spolu 23600 
15 000 EUR, ktoré budú zohľadnené v
o cestovnom ruchu. V roku 2018 sa členský príspevok pre sa
OOCR, počítal podľa vzorca 200 
2019 bude členský príspevok mesta vypočítaný ako 200 + (0,20 
za rok 2017). Výška dane z
prenocovanie. 

OOCR Slovenský raj & Spiš  pripravuje a
destinácií v pôsobnosti OOCR 2016 
implementácie Stratégie rozvoja územia NP Slo
ruchu (2015) a so zohľadnením Marketingovej stratégie destinácie NP Slovenský raj (2015), 
ktorej nositeľom je mesto Spišská Nová Ves. Rok 2020 bude rokom vyhodnotenia plnenia 
oboch stratégií s následnou aktualizáci

Mesto Spišská Nová Ves je aj členom Mikroregiónu Slovenský raj, 
je zamerané na takmer totožné činnosti ako OOCR Slovenský raj & Spiš. Z
členovia dohodli na ponížení 
navrhnuté presunutie časti finančných prostriedkov (9000 
členské pre OOCR, ktoré bolo účelovo viazané na opravu technických turistických zariadení 
v Slovenskom raji. Rovnako v
do rozpočtu OOCR suma vo výške 5
Slovenský raj je splnená podmienka pre to, aby obyvatelia SNV neplatili vstupné do raja.

                                                                                                                             

0,40 40 549,00

0,60 37 300,00

0,60 44 276,00

0,60 41 829,00

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. V súčasnosti (k 31.12.2018) má OOCR Slovenský raj & Spiš 50 riadnych členov, 

toho 18 samospráv vrátane mesta Spišská Nová Ves. Významným a aktívnym subjektom 
v OOCR Slovenský raj & Spiš je Mesto Spišská Nová Ves. Predsedom predstavenstva je 
Ing. Zuzana Záborská (mesto Spišská Nová Ves), podpredsedami Mgr. Vladimír Nováček 

JEKA Spišská Nová Ves), Dáša Ovšonková (obec Stratená), pán Ján Džubák 
Stefani, Smižany). Register členov OOCR nájdete 

ps://www.mindop.sk/ministerstvo-1/cestovny-ruch-7/register-organizacii
organizacii-cestovneho-ruchu. 

Členský príspevok mesta do OOCR bol v roku 2017 - 8 660 EUR. V roku 2018 bol členský 
príspevok mesta vo výške spolu 23600 EUR, z toho mimoriadny členský príspevok vo výške 

, ktoré budú zohľadnené v žiadosti o dotáciu v roku 2020 v súlade so zákonom 
roku 2018 sa členský príspevok pre samosprávy, ktoré sú členmi 

OOCR, počítal podľa vzorca 200 EUR + (0,10 EUR x počet prenocovaní za
2019 bude členský príspevok mesta vypočítaný ako 200 + (0,20 EUR x počet prenocovaní 
za rok 2017). Výška dane z ubytovania je podľa platného VZN mesta 0,60 

OOCR Slovenský raj & Spiš  pripravuje a realizuje aktivity CR v súlade s
pôsobnosti OOCR 2016 – 2018 (2020), ktorý bol vypracovaný ako nástroj 

implementácie Stratégie rozvoja územia NP Slovenský raj s dôrazom na rozvoj cestovného 
so zohľadnením Marketingovej stratégie destinácie NP Slovenský raj (2015), 

ktorej nositeľom je mesto Spišská Nová Ves. Rok 2020 bude rokom vyhodnotenia plnenia 
následnou aktualizáciou Plánu rozvoja destinácie v pôsobnosti OOCR.

Mesto Spišská Nová Ves je aj členom Mikroregiónu Slovenský raj, ktoré však podľa Stanov 
je zamerané na takmer totožné činnosti ako OOCR Slovenský raj & Spiš. Z
členovia dohodli na ponížení členského na 50 % a v predchádzajúcich rokoch (2016)
navrhnuté presunutie časti finančných prostriedkov (9000 EUR) združenia ako mimoriadne 
členské pre OOCR, ktoré bolo účelovo viazané na opravu technických turistických zariadení 

vnako v roku 2018 bola z Mikroregiónu poukázaná na ten istý účel 
do rozpočtu OOCR suma vo výške 5 500 EUR. Zaplatenie členského do Mikroregiónu 
Slovenský raj je splnená podmienka pre to, aby obyvatelia SNV neplatili vstupné do raja.
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40 549,00 

300,00 

44 276,00 

41 829,00 

Stalo sa tak na základe 
iniciatívy bývalej OOCR SPIŠ, ktorá zanikla bez likvidácie a nástupníckou sa stala OOCR 
Slovenský raj. V súčasnosti (k 31.12.2018) má OOCR Slovenský raj & Spiš 50 riadnych členov, 

Významným a aktívnym subjektom  
v OOCR Slovenský raj & Spiš je Mesto Spišská Nová Ves. Predsedom predstavenstva je  
Ing. Zuzana Záborská (mesto Spišská Nová Ves), podpredsedami Mgr. Vladimír Nováček 

obec Stratená), pán Ján Džubák 
Stefani, Smižany). Register členov OOCR nájdete 

organizacii-cestovneho-

V roku 2018 bol členský 
toho mimoriadny členský príspevok vo výške 

súlade so zákonom 
mosprávy, ktoré sú členmi 

+ (0,10 EUR x počet prenocovaní za rok 2016). Pre rok 
x počet prenocovaní  

VZN mesta 0,60 EUR/jedno 

súlade s Plánom rozvoja 
2018 (2020), ktorý bol vypracovaný ako nástroj 

dôrazom na rozvoj cestovného 
so zohľadnením Marketingovej stratégie destinácie NP Slovenský raj (2015), 

ktorej nositeľom je mesto Spišská Nová Ves. Rok 2020 bude rokom vyhodnotenia plnenia 
pôsobnosti OOCR. 

ktoré však podľa Stanov 
je zamerané na takmer totožné činnosti ako OOCR Slovenský raj & Spiš. Z tohto dôvodu sa 

predchádzajúcich rokoch (2016) bolo 
) združenia ako mimoriadne 

členské pre OOCR, ktoré bolo účelovo viazané na opravu technických turistických zariadení 
roku 2018 bola z Mikroregiónu poukázaná na ten istý účel  

. Zaplatenie členského do Mikroregiónu 
Slovenský raj je splnená podmienka pre to, aby obyvatelia SNV neplatili vstupné do raja. 



                                                                                                                             
 

 

Mimoriadnymi členským príspevkami bol navýšený rozpočet OOCR a
zvýšila štátna dotácia, ktorá predstavuje sumu 90 % z

Mesto Spišská Nová Ves je tiež členom Združenia Euroregión Tatry, 
organizovalo 24. kongres 30. 5. 2018 za účasti primátora mesta Jána Volného. V programe 
boli prerokované: Správa o činnosti Rady Združenia Euroregión Tatry, Projektové aktivity 
Združenia Euroregión Tatry, Správa Revíznej komisie o výsledkoch kontroly hospodárenia 
a nakladania s finančnými prostriedkami za rok 2017, Plán činnosti Združenia Euroregión 
Tatry na rok 2018, Návrh rozpočtu Združenia Euroregión Tatry  a odzneli informácie na tému 
Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY s ručením obmedzeným Po 17. raz sa 
uskutočnilo slovensko-poľské hospodárske fórum (26. 9. 2018), tentokrát v meste Poprad 
za účasti J. E. Krzysztof Strzałka 
z Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave. V rámci okruhov odborných tém bo
prerokované: Poľsko–slovenská hospodárska spolupráca: „Čo čísla nepovedia“; Cezhraničná 
doprava a „cyklodoprava“ na slovensko
riešenia pre mestá a regióny; Spolu v regióne; Cestovný ruch na slovensko
cezhraničnom území; Príprava nového programového obdobia 2021 
8. 12. 2018 uskutočnil Cezhraničný kongres Euroregiónu Tatry. V roku 2018 bola taktiež 
vydaná Ročenka Euroregónu Tatry v rámci mikroprojektu „Prírodné a kultúrne hodnoty 
poľsko-slovenského pohraničia" z prostriedkov EFRR v rámci programu Interreg V, kde je 
okrem 23 miest predstavené aj mesto SNV na 12 stranách v slovenskom a poľskom jazyku.

Opatrenie č. 1.2 Zvýšenie účinnosti marketingu turistických produktov a
a regióne stredného Spiša 

Výstavy a podujatia 

V roku 2016 po prvýkrát bolo zabezpečené propagovanie regiónu na výstavách CR 
s OOCR, Mikroregiónom Slovenský raj, obcou Hrabušice a Košickým samosprávnym krajom. 
Jednotlivé účastnícke poplatky boli rozdelené medzi spomínané subjekty.
okrem účastníckych poplatkov na výstavy v Brne a 
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 Praha,
v spolupráci s KSK (mesto zabezpečilo aj kultúrny program). 
Világgá Miškolc – mesto SNV a Sl. raj boli hlavnými partnermi výstavy, ktorej predchádzala 
veľká reklamná kampaň, realizovaná
Katowice; Nemecko: ITB Berlin.
v krasokorčuľovaní, výstave CR Infotoura cykloturistika 

V roku 2017 väčšinu poplatkov na výstavy uhradila OOCR. Mesto spolu s
na týchto výstavách CR: Regiontour Brno, Holiday World Praha
Utazás Budapest, Menjünk Világgá Miškolc,

                                                                                                                             

príspevkami bol navýšený rozpočet OOCR a tým sa aj adekvátne 
zvýšila štátna dotácia, ktorá predstavuje sumu 90 % z výberu členského do rozpočtu OOCR.

Mesto Spišská Nová Ves je tiež členom Združenia Euroregión Tatry, 
es 30. 5. 2018 za účasti primátora mesta Jána Volného. V programe 

boli prerokované: Správa o činnosti Rady Združenia Euroregión Tatry, Projektové aktivity 
Združenia Euroregión Tatry, Správa Revíznej komisie o výsledkoch kontroly hospodárenia 

s finančnými prostriedkami za rok 2017, Plán činnosti Združenia Euroregión 
Tatry na rok 2018, Návrh rozpočtu Združenia Euroregión Tatry  a odzneli informácie na tému 
Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY s ručením obmedzeným Po 17. raz sa 

poľské hospodárske fórum (26. 9. 2018), tentokrát v meste Poprad 
za účasti J. E. Krzysztof Strzałka - veľvyslanca Poľskej republiky a J. E. Dušana Krištofíka 
z Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave. V rámci okruhov odborných tém bo

slovenská hospodárska spolupráca: „Čo čísla nepovedia“; Cezhraničná 
doprava a „cyklodoprava“ na slovensko-poľskom pohraničí; Smart Cities 
riešenia pre mestá a regióny; Spolu v regióne; Cestovný ruch na slovensko
cezhraničnom území; Príprava nového programového obdobia 2021 
8. 12. 2018 uskutočnil Cezhraničný kongres Euroregiónu Tatry. V roku 2018 bola taktiež 
vydaná Ročenka Euroregónu Tatry v rámci mikroprojektu „Prírodné a kultúrne hodnoty 

slovenského pohraničia" z prostriedkov EFRR v rámci programu Interreg V, kde je 
okrem 23 miest predstavené aj mesto SNV na 12 stranách v slovenskom a poľskom jazyku.

Opatrenie č. 1.2 Zvýšenie účinnosti marketingu turistických produktov a

V roku 2016 po prvýkrát bolo zabezpečené propagovanie regiónu na výstavách CR 
Slovenský raj, obcou Hrabušice a Košickým samosprávnym krajom. 

Jednotlivé účastnícke poplatky boli rozdelené medzi spomínané subjekty.
okrem účastníckych poplatkov na výstavy v Brne a  Prahe zabezpečovalo personálne 

všetky výstavy.  

Prezentácia mesta a Slovenského raja a Spiša v roku 2016 bola zabezpečená na týchto 
ČR: Regiontour Brno, Holiday World Praha, SR: ITF Bratislave 

v spolupráci s KSK (mesto zabezpečilo aj kultúrny program).  HU: Utazás Budapest, Menjünk 
mesto SNV a Sl. raj boli hlavnými partnermi výstavy, ktorej predchádzala 

veľká reklamná kampaň, realizovaná v spolupráci s SACR - Budapešť; 
Nemecko: ITB Berlin. Propagácia  mesta v roku 2016 bola zabezpečená aj na

v krasokorčuľovaní, výstave CR Infotoura cykloturistika – Hradec Králové. 

V roku 2017 väčšinu poplatkov na výstavy uhradila OOCR. Mesto spolu s OOCR sa zúčastnilo 
Regiontour Brno, Holiday World Praha, SR: ITF Bratislava.

Utazás Budapest, Menjünk Világgá Miškolc, Poľsko: GLOBalnie Katowice; Nemecko: Stutgart.
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tým sa aj adekvátne 
výberu členského do rozpočtu OOCR. 

Mesto Spišská Nová Ves je tiež členom Združenia Euroregión Tatry, ktoré v roku 2018 
es 30. 5. 2018 za účasti primátora mesta Jána Volného. V programe 

boli prerokované: Správa o činnosti Rady Združenia Euroregión Tatry, Projektové aktivity 
Združenia Euroregión Tatry, Správa Revíznej komisie o výsledkoch kontroly hospodárenia  

s finančnými prostriedkami za rok 2017, Plán činnosti Združenia Euroregión 
Tatry na rok 2018, Návrh rozpočtu Združenia Euroregión Tatry  a odzneli informácie na tému 
Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY s ručením obmedzeným Po 17. raz sa 

poľské hospodárske fórum (26. 9. 2018), tentokrát v meste Poprad  
veľvyslanca Poľskej republiky a J. E. Dušana Krištofíka  

z Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave. V rámci okruhov odborných tém bolo 
slovenská hospodárska spolupráca: „Čo čísla nepovedia“; Cezhraničná 

poľskom pohraničí; Smart Cities – inteligentné 
riešenia pre mestá a regióny; Spolu v regióne; Cestovný ruch na slovensko-poľskom 
cezhraničnom území; Príprava nového programového obdobia 2021 - 2027. Ďalej sa  
8. 12. 2018 uskutočnil Cezhraničný kongres Euroregiónu Tatry. V roku 2018 bola taktiež 
vydaná Ročenka Euroregónu Tatry v rámci mikroprojektu „Prírodné a kultúrne hodnoty 

slovenského pohraničia" z prostriedkov EFRR v rámci programu Interreg V, kde je 
okrem 23 miest predstavené aj mesto SNV na 12 stranách v slovenskom a poľskom jazyku. 

Opatrenie č. 1.2 Zvýšenie účinnosti marketingu turistických produktov a atraktivít v meste 

V roku 2016 po prvýkrát bolo zabezpečené propagovanie regiónu na výstavách CR spoločne  
Slovenský raj, obcou Hrabušice a Košickým samosprávnym krajom. 

Jednotlivé účastnícke poplatky boli rozdelené medzi spomínané subjekty.  Mesto samotné 
Prahe zabezpečovalo personálne 

Prezentácia mesta a Slovenského raja a Spiša v roku 2016 bola zabezpečená na týchto 
SR: ITF Bratislave - realizované  

Utazás Budapest, Menjünk 
mesto SNV a Sl. raj boli hlavnými partnermi výstavy, ktorej predchádzala 

 Poľsko: GLOBalnie 
2016 bola zabezpečená aj na ME  

 

OOCR sa zúčastnilo 
SR: ITF Bratislava.  HU: 

Nemecko: Stutgart. 



                                                                                                                             
 

 

V roku 2018 sa mesto SNV v spolupráci s
& Spiš zúčastnilo týchto výstav a
účastnícky poplatok hradený OOCR Slovenský raj & Spiš, BERLÍN 
SNV. Tieto výstavy boli realizované po záštitou Ministerstva dopravy a
(MINDOP). Prezentácia na výstave ITF SLOVAKIATOUR v
Región Turizmus. 

MINDOP, zahraničné zastúpenie v Prahe organizovalo v dňoch 8. 
Československý festival pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa. Na základe 
dlhoročnej spolupráce so zahraničným zas
na tejto významnej kultúrno-spoločenskej a prezentačnej akcii.
V spolupráci so Spišským múzeom v
počas kultúrneho festivalu SúHRADnice, ktorý sa konal v
V poľskom Krakove v auguste 2018 mesto Spišská Nová Ves zabezpečilo inštaláciu  výstavu 
fotografii Spišská Nová Ves 
v spolupráci s Mestom Krakov a
sprístupnená v Slovenskom inštitúte vo Varšave. V
v spolupráci s honorárnym konzulom SR v ďalšom poľskom meste 
a Slovenský raj boli prezentované aj formou výstavy fotografií v
Kisújszállás. 

V rámci týchto medzinárodných podujatí mesto v
Spiša organizovalo okrem zvýhodneného vstupného i výtvarné workshopy Gotika trochu 
inak, s Múzeom Spiša tematické prehliadky mesta, múzea,
v Markušovciach, s TIC večerné prehliadky veže ako aj bezplatné výstupy do veže počas 
týchto dní, so STM – MEBC výstavy a
pre školy a pod. 

Mesto sa aktívne zapája do celoslovens
sprievodcov, Medz. deň cestovného ruchu, Víkend otvorených parkov a záhrad.

Tlačoviny a média   

Mesto bolo prezentované v časopisoch:
Turistika – CZ, Magazín Swiat 
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 prvýk
a záhrad (10. - 12. 6. 2016 a 5. 
a 27. 9. 2017), v roku 2017 to bol ešte aj rad podujatí v rámci Medzinárodného dňa 
turistických sprievodcov (14. 
dvojdňová prezentácia mesta
programu pre novinárov a
Prezentácie sa zúčastnil aj  veľvysla

                                                                                                                             

spolupráci s Mikroregiónom Slovenský raj a OOCR 
účastnilo týchto výstav a prezentácii: BRNO, PRAHA, BUDAPEŠŤ, KATOVICE 

účastnícky poplatok hradený OOCR Slovenský raj & Spiš, BERLÍN – náklady hradené mestom 
SNV. Tieto výstavy boli realizované po záštitou Ministerstva dopravy a
(MINDOP). Prezentácia na výstave ITF SLOVAKIATOUR v Bratislave v spolupráci s

MINDOP, zahraničné zastúpenie v Prahe organizovalo v dňoch 8. – 9. septembra 2018 
Československý festival pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa. Na základe 
dlhoročnej spolupráce so zahraničným zastúpením sme dostali možnosť prezentovať sa aj 

spoločenskej a prezentačnej akcii. 
spolupráci so Spišským múzeom v Levoči bola zabezpečená prezentácia mesta a

počas kultúrneho festivalu SúHRADnice, ktorý sa konal v auguste na Spišskom hrade.
auguste 2018 mesto Spišská Nová Ves zabezpečilo inštaláciu  výstavu 

fotografii Spišská Nová Ves – brána do Slovenského raja. Výstava bola realizovaná 
Mestom Krakov a Slovenským inštitútom vo Varšave. V októbri bola výstava 

Slovenskom inštitúte vo Varšave. V roku 2019 bude prezentovaná 
honorárnym konzulom SR v ďalšom poľskom meste - 

Slovenský raj boli prezentované aj formou výstavy fotografií v par

V rámci týchto medzinárodných podujatí mesto v roku 2018 v spolupráci s
Spiša organizovalo okrem zvýhodneného vstupného i výtvarné workshopy Gotika trochu 

Múzeom Spiša tematické prehliadky mesta, múzea, kaštieľa a
TIC večerné prehliadky veže ako aj bezplatné výstupy do veže počas 
MEBC výstavy a prednášky na tému hory a turistika, prednášky a

Mesto sa aktívne zapája do celoslovenských kampaní - Medzinárodný deň turistických 
sprievodcov, Medz. deň cestovného ruchu, Víkend otvorených parkov a záhrad.

Mesto bolo prezentované v časopisoch: FLY OK – palubný časopis ČSA (2016 a 2017), 
CZ, Magazín Swiat – Podroze i Kultura, publikácii Spectacular Slovakia,
jar, leto (2016 a 2017). Mesto je propagované aj v publikácii Spiš 

aj pobyt poľskej blogerky a poľského novinára. Široký záber 
zapojených subjektov sa po prvýkrát podaril v rámci podujatia Víkend otvorených parkov 

12. 6. 2016 a 5. - 11. 6. 2017) a v rámci Svetového dňa CR (27. 9. 2016 
27. 9. 2017), v roku 2017 to bol ešte aj rad podujatí v rámci Medzinárodného dňa 

. - 25. 2. 2017). 19. a 20. októbra 2016 bola uskutočnená 
prezentácia mesta a okolia v Slovenskom dome v Prahe.

programu pre novinárov a širokú verejnosť sa dostala história, príroda aj umenie. 
veľvyslanec Slovenskej republiky v  Česku Peter
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OOCR Slovenský raj 
, PRAHA, BUDAPEŠŤ, KATOVICE – 

náklady hradené mestom 
SNV. Tieto výstavy boli realizované po záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR 

spolupráci s Košice 

9. septembra 2018 
Československý festival pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa. Na základe 

túpením sme dostali možnosť prezentovať sa aj  

Levoči bola zabezpečená prezentácia mesta a destinácie  
auguste na Spišskom hrade. 

auguste 2018 mesto Spišská Nová Ves zabezpečilo inštaláciu  výstavu 
brána do Slovenského raja. Výstava bola realizovaná 

októbri bola výstava 
roku 2019 bude prezentovaná  

 Bydgoszcz. Mesto 
partnerskom meste 

spolupráci s Galériou umelcov 
Spiša organizovalo okrem zvýhodneného vstupného i výtvarné workshopy Gotika trochu 

kaštieľa a letohrádku  
TIC večerné prehliadky veže ako aj bezplatné výstupy do veže počas 

turistika, prednášky a súťaže 

Medzinárodný deň turistických 
sprievodcov, Medz. deň cestovného ruchu, Víkend otvorených parkov a záhrad. 

palubný časopis ČSA (2016 a 2017), 
odroze i Kultura, publikácii Spectacular Slovakia, Časopis Leo 

jar, leto (2016 a 2017). Mesto je propagované aj v publikácii Spiš  
aj pobyt poľskej blogerky a poľského novinára. Široký záber 

rát podaril v rámci podujatia Víkend otvorených parkov  
11. 6. 2017) a v rámci Svetového dňa CR (27. 9. 2016  

27. 9. 2017), v roku 2017 to bol ešte aj rad podujatí v rámci Medzinárodného dňa 
20. októbra 2016 bola uskutočnená 

a okolia v Slovenskom dome v Prahe. Do dvojdňového 
širokú verejnosť sa dostala história, príroda aj umenie. 

Česku Peter Weiss.  



                                                                                                                             
 

 

Mesto ďalej bolo prezentované v prílohe
bedekeroch CR: Cestovný lexikón, Cestovný informátor,
na ITF Bratislava, Slovakia 2016 
V rokoch 2016 a 2017  prebehli
propagačného materiálu Naše mesto, dotlač vystrihovačky RKFK Nanebovzatie Panny Márie, 
spracovanie nových vystrihov
mutácii. V roku 2016 bola vydaná mapa
šport a atrakcie nielen pre deti. V roku 2017 bola vydaná jej anglická mutácia.

Košice Región Turizmus  (KRT
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 
Košický kraj – KRT. 

Na prelome roku 2017- 2018 bola Spišská Nová Ves prezentovaná v
Euroregión Tatry: „Tatry“ Pohraničie poľsko
realizovala v rámci projektu Prírodné a kultúrne hodnoty poľsko
Text obsahuje základné informácie o
pamiatkach a stručnej histórii. Súčasťou je aj poviedka „Majster Konrád“ od autora
Karpinského. 

V roku 2018 bolo mesto ako i
Commercial Directory Slovakia 2/2018, v
po Slovensku 6/2018, článok, resp. príspevok českej „cestovateľky“ o
sa objavil aj v českom týždenníku TINA 5/2018. Okrem toho bola propagácia zabezpečená
v publikáciách CR Slovakia 2018, Cestovný informátor a
mobilná aplikácia mesta. Mesto v roku 2018 zabezpečilo dotlač fotografickej publikácie 
o meste, dotlač a aktualizáciu Potuliek mestom v slovenskom aj anglickom jazyku a ich 
distribúciu v regióne Spiš, letáky 7 divov
vydanie publikácie Iglovská elektráreň v spolupráci s vydavateľstvom Scepusia, Zvony v srdci 
v spolupráci s Fama art. Mesto taktiež zabezpečilo aktualizáciu a dotlač marketingového 
printového materiálu o meste, zhotovenie a používanie príležitostnej poštovej pečiatky, 
letáky k projektu Gotika na dotyk, vydanie príležitostných pamätných mincí v prevedení 
mosadz a striebro, propagáciu podujatí na citylightoch a billboardoch v rámci Slovenska.

Mesto Spišská Nová Ves v 
v celkovom náklade 4 000 ks v
publikáciu s názvom Sedem divov mesta.
a po prvýkrát je skompletizovaný text aj o

Naďalej mesto zabezpečilo aktualizáciu a dotlač Potuliek mestom v
jazyku. K dispozícii boli v infoboxoch vo Vysokých Tatrách, v

                                                                                                                             

Mesto ďalej bolo prezentované v prílohe denníka SME: Potulky Slovenskom, v ďalších 
Cestovný lexikón, Cestovný informátor, Inzertno-informačný časopis Jantár 

Slovakia 2016 – publikácia, na turistickej mape Sl. raja (vydanej VKÚ). 
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
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.

Košice Región Turizmus  (KRT) zabezpečilo prezentáciu Slovenského raja a mesta v časopise 
RELAX a spracovanie materiálov Spoznaj kraj plný pokladov, Kalendár podujatí, Tipy na výlety 

rámci projektu Cestujúce bábky bol vydaný materiál Za príbehmi 
Zakarpatska. V rámci tohto projektu sa uskutočnilo i predstavenie v rámci 

Dní mesta Spišská Nová Ves spojené s prezentáciou  krajskej organizácie cestovného ruchu 

2018 bola Spišská Nová Ves prezentovaná v 
„Tatry“ Pohraničie poľsko-slovenské v rozsahu 12 normostrán, ktorá sa 

realizovala v rámci projektu Prírodné a kultúrne hodnoty poľsko-slovenského pohraničia. 
Text obsahuje základné informácie o meste Spišská Nová Ves, o jeho najz

stručnej histórii. Súčasťou je aj poviedka „Majster Konrád“ od autora

roku 2018 bolo mesto ako i destinácia Slovenský raj propagované v
Commercial Directory Slovakia 2/2018, v špeciálnej prílohe denníka SME: Letné potulky 
po Slovensku 6/2018, článok, resp. príspevok českej „cestovateľky“ o Slovenskom raji a
sa objavil aj v českom týždenníku TINA 5/2018. Okrem toho bola propagácia zabezpečená
v publikáciách CR Slovakia 2018, Cestovný informátor a Cestovný lexikón 2018. V užívaní je aj 
mobilná aplikácia mesta. Mesto v roku 2018 zabezpečilo dotlač fotografickej publikácie 
o meste, dotlač a aktualizáciu Potuliek mestom v slovenskom aj anglickom jazyku a ich 
distribúciu v regióne Spiš, letáky 7 divov mesta, propagáciu mesta v publikácii Spiš z neba, 
vydanie publikácie Iglovská elektráreň v spolupráci s vydavateľstvom Scepusia, Zvony v srdci 
v spolupráci s Fama art. Mesto taktiež zabezpečilo aktualizáciu a dotlač marketingového 

este, zhotovenie a používanie príležitostnej poštovej pečiatky, 
letáky k projektu Gotika na dotyk, vydanie príležitostných pamätných mincí v prevedení 
mosadz a striebro, propagáciu podujatí na citylightoch a billboardoch v rámci Slovenska.

 roku 2018 vydalo v spolupráci so spoločnosťou BAMBOW 
000 ks v troch jazykových mutáciách: slovenská, anglická a
Sedem divov mesta. Je zameraná hlavne na pamiatky mesta 

aný text aj o meštianskych domoch námestia.

Naďalej mesto zabezpečilo aktualizáciu a dotlač Potuliek mestom v slovenskom aj anglickom 
infoboxoch vo Vysokých Tatrách, v Liptovskom Mikuláši, v
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denníka SME: Potulky Slovenskom, v ďalších 
informačný časopis Jantár 

ublikácia, na turistickej mape Sl. raja (vydanej VKÚ).   
a dotlač Turistického sprievodcu mesta, 

propagačného materiálu Naše mesto, dotlač vystrihovačky RKFK Nanebovzatie Panny Márie, 
ačiek Evanjelického kostola a Reduty v slovensko-anglickej 

mesta s potulkami zameranými na históriu, kultúru, 
šport a atrakcie nielen pre deti. V roku 2017 bola vydaná jej anglická mutácia. 

) zabezpečilo prezentáciu Slovenského raja a mesta v časopise 
RELAX a spracovanie materiálov Spoznaj kraj plný pokladov, Kalendár podujatí, Tipy na výlety 

rámci projektu Cestujúce bábky bol vydaný materiál Za príbehmi 
Zakarpatska. V rámci tohto projektu sa uskutočnilo i predstavenie v rámci 

krajskej organizácie cestovného ruchu 

 ročenke Združenia 
rozsahu 12 normostrán, ktorá sa 

slovenského pohraničia. 
jeho najznámejších 

stručnej histórii. Súčasťou je aj poviedka „Majster Konrád“ od autora Petra 

destinácia Slovenský raj propagované v publikáciách: 
níka SME: Letné potulky  

Slovenskom raji a SNV 
sa objavil aj v českom týždenníku TINA 5/2018. Okrem toho bola propagácia zabezpečená 

Cestovný lexikón 2018. V užívaní je aj 
mobilná aplikácia mesta. Mesto v roku 2018 zabezpečilo dotlač fotografickej publikácie  
o meste, dotlač a aktualizáciu Potuliek mestom v slovenskom aj anglickom jazyku a ich 

mesta, propagáciu mesta v publikácii Spiš z neba, 
vydanie publikácie Iglovská elektráreň v spolupráci s vydavateľstvom Scepusia, Zvony v srdci 
v spolupráci s Fama art. Mesto taktiež zabezpečilo aktualizáciu a dotlač marketingového 

este, zhotovenie a používanie príležitostnej poštovej pečiatky, 
letáky k projektu Gotika na dotyk, vydanie príležitostných pamätných mincí v prevedení 
mosadz a striebro, propagáciu podujatí na citylightoch a billboardoch v rámci Slovenska. 

spolupráci so spoločnosťou BAMBOW 
troch jazykových mutáciách: slovenská, anglická a nemecká 

Je zameraná hlavne na pamiatky mesta  
meštianskych domoch námestia. 

slovenskom aj anglickom 
Liptovskom Mikuláši, v Poprade. 



                                                                                                                             
 

 

V súčasnosti prevádzku infoboxov zabezpečuje nová spoločnosť, žiaľ, len na území mesta 
Poprad. 

V roku 2018 mesto vydalo po prvýkrát spoločenskú stolovú hru. V
uvedené pamiatky a zaujímavosti mesta a
o pozoruhodnostiach Spišskej Novej Vsi a
kaplnka či Markušovský kaštieľ. 
ako aj dar na reprezentačné účely mesta. Herný plán  poskladaného obrázka puzzlí pozostáva 
zo 100 dielikov, má veľkosť je 60 x 80 cm.

OOCR Slovenský raj & Spiš vydal v
a zaujímavosťami regiónu Slovenský raj & Spiš“ v štyroch jazykoch (slovenský, anglický, 
maďarský a poľsky), pre rok 2019 sa

Pre zimnú ponuku bol aktualizovaný dvojjazyčný zimný mapový sprievodca (2016 a 2018).

Filmy a videá  

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

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 propaga
video, ktoré bolo vysielané počas prestávok zápasov v Spišskej Novej Vsi a Poprade.

V  roku 2018 mesto taktiež zabezpečilo a

OOCR propaguje územie Slovenského raja vrátane mesta Spišská Nová Ves 
videom destinácie (www.vraji.sk
na veľtrhoch, výstavách, atď. V
Slovenský raj & Spiš a v zime 2018/2019 
pobyt v raji v zime.  V minulom roku 2018 OOCR vyrobila nové video s
témou, ktoré bude prezentované túto jar 2019.

Web a FB 

V závere roka 2015 bola spustená skúšobná prevádzka aktualizovanej 
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 
spracovanie, je prístupná 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 podnieti

                                                                                                                             

infoboxov zabezpečuje nová spoločnosť, žiaľ, len na území mesta 

roku 2018 mesto vydalo po prvýkrát spoločenskú stolovú hru. V rámci herného plánu sú 
zaujímavosti mesta a okolia. Hravou formou sa môžu deti učiť 

ch Spišskej Novej Vsi a jej okolia, pretože v hre nechýba ani Tisícročná 
kaplnka či Markušovský kaštieľ. Spišská Nová Ves tak získala netradičný propagačný produkt 
ako aj dar na reprezentačné účely mesta. Herný plán  poskladaného obrázka puzzlí pozostáva 
o 100 dielikov, má veľkosť je 60 x 80 cm. 

Slovenský raj & Spiš vydal v roku 2018 spoločnú publikáciu 
a zaujímavosťami regiónu Slovenský raj & Spiš“ v štyroch jazykoch (slovenský, anglický, 
maďarský a poľsky), pre rok 2019 sa pripravuje preklad do nemčiny. 

Pre zimnú ponuku bol aktualizovaný dvojjazyčný zimný mapový sprievodca (2016 a 2018).

roku 2016 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. 

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 

ročných v ľadovom hokeji 2017 bolo zabezpečené krátke propaga
video, ktoré bolo vysielané počas prestávok zápasov v Spišskej Novej Vsi a Poprade.

roku 2018 mesto taktiež zabezpečilo a prezentovalo propagačné video Živé sochy.

OOCR propaguje územie Slovenského raja vrátane mesta Spišská Nová Ves 
www.vraji.sk a Fb OOCR), ktoré je využívané pri online prezentáciách, 

na veľtrhoch, výstavách, atď. V lete 2018 bola krátkym videom prezentovaná turistická karta 
v zime 2018/2019 bolo prezentované krátke video ako pozvánka pre 

minulom roku 2018 OOCR vyrobila nové video s
témou, ktoré bude prezentované túto jar 2019. 

V závere roka 2015 bola spustená skúšobná prevádzka aktualizovanej 
sekcie Návštevník web stránky www.spisskanovaves.eu. Stará verzia sekcie Návštevník už 
nespĺňala kritéria, ktoré by mala moderná stránka obsahovať, nepôsobila príťažlivo a ani 

stránka Návštevník má atraktívny grafický návrh a prehľadné 
spracovanie, je prístupná 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 
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infoboxov zabezpečuje nová spoločnosť, žiaľ, len na území mesta 

rámci herného plánu sú 
Hravou formou sa môžu deti učiť 

hre nechýba ani Tisícročná 
Spišská Nová Ves tak získala netradičný propagačný produkt 

ako aj dar na reprezentačné účely mesta. Herný plán  poskladaného obrázka puzzlí pozostáva 

2018 spoločnú publikáciu „Potulky krásami  
a zaujímavosťami regiónu Slovenský raj & Spiš“ v štyroch jazykoch (slovenský, anglický, 

Pre zimnú ponuku bol aktualizovaný dvojjazyčný zimný mapový sprievodca (2016 a 2018). 

roku 2016 v dňoch 1. 1. 2016, 27. 1. 2016, 14. 2. 2016, 21. 2. 2016, 6. 3. 2016 boli 

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 

ročných v ľadovom hokeji 2017 bolo zabezpečené krátke propagačné 
video, ktoré bolo vysielané počas prestávok zápasov v Spišskej Novej Vsi a Poprade. 

prezentovalo propagačné video Živé sochy. 

OOCR propaguje územie Slovenského raja vrátane mesta Spišská Nová Ves - propagačným 
Fb OOCR), ktoré je využívané pri online prezentáciách,  

lete 2018 bola krátkym videom prezentovaná turistická karta 
bolo prezentované krátke video ako pozvánka pre 

minulom roku 2018 OOCR vyrobila nové video s cykloturistickou 

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 

návrh a prehľadné 
spracovanie, je prístupná širokému spektru verejnosti a jej softwarovému vybaveniu, taktiež 
je responzívna. Hlavným cieľom bolo upozorniť na komplexnú, ale i jedinečnú ponuku, ktorú 

ť premenu potenciálneho 



                                                                                                                             
 

 

návštevníka na skutočného. V roku 2016 bola zabezpečená anglická a maďarská mutácia 
stránky.  

Na propagáciu je využívaný aj facebook, konkrétne samostatný profil pre mesto Spišská Nová 
Ves, ale i samostatný profil pre Turistické inf
zverejňované a zdieľané rôzne podujatia v
pamätihodností, atrakcií alebo rôznych zaujímavostí týkajúcich sa noviniek v
ruchu, vytvárané sú udalosti pre organizované podujati
informácie o predpredaji vstupeniek na podujatia, o
o aktualitách v meste a pod.  
sú rôzne otázky návštevníkov i

Profil Fb TIC bol vytvorený v roku
Profil mesta Spišská Nová Ves má 9

V rokoch 2017 a 2018 bola web stránka mesta pravidelne aktualizovaná, doplňovaná 
o informácie  o stravovacích a
grafikony, prehľad podujatí v
zdravotné služby a pod.  Zobrazení web stránky mesta bolo v roku 2018: 709 572, užívatelia 
spolu 153 971, v tom noví užívatelia 

Počet užívateľov sekcie Návštevník v roku 2018 bol 67 292. Zobrazení sekcie Návštevník bolo 
92 407. Mesto naďalej zabezpečuje aktualizáciu web stránky 
prebieha aktualizácia a publikovanie nových informácií 
i pamiatok, praktické informácie, dopĺňanie nových subjektov pôsobiacich v CR, napr. Alex 
park, gastro podniky, Escape Room, Splav Hornádu a pod.

Mesto Spišská Nová Ves je prezentované aj prostredníctvom web stránky 
je toho času už viacjazyčnou stránkou s

Na záver roka 2018 bol čiastočne zmenený projekt opätovne predložený Fondu na po
umenia. Mesto sa tak uchádza o
300 000 EUR. Mesto opätovne postúpilo do druhého kola.

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

Kultúrny turizmus v meste  

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, podu
aplikácie je jej fungovanie v off
používať aj bez internetového pripojenia. V súčasnosti je k dostupná v slovenskom 
a anglickom jazyku. 

                                                                                                                             

návštevníka na skutočného. V roku 2016 bola zabezpečená anglická a maďarská mutácia 

využívaný aj facebook, konkrétne samostatný profil pre mesto Spišská Nová 
samostatný profil pre Turistické informačné centrum. Na stránke TIC  sú 

zdieľané rôzne podujatia v rámci mesta a okolia, články ohľadne 
pamätihodností, atrakcií alebo rôznych zaujímavostí týkajúcich sa noviniek v
ruchu, vytvárané sú udalosti pre organizované podujatia a pod. Taktiež sú zverejňované 
informácie o predpredaji vstupeniek na podujatia, o výstupoch do kostolnej veže, 

 Facebook je využívaný aj ako komunikačný kanál, odpovedané 
sú rôzne otázky návštevníkov i domácich obyvateľov. 

roku 2014 a v roku 2018 mal 1 586 sledovateľov.
Profil mesta Spišská Nová Ves má 9 798 sledovateľov. 

rokoch 2017 a 2018 bola web stránka mesta pravidelne aktualizovaná, doplňovaná 
stravovacích a ubytovacích zariadeniach, aktualizované boli dopravné 

grafikony, prehľad podujatí v meste, ale aj praktické informácie ako napr. pohotovostné 
Zobrazení web stránky mesta bolo v roku 2018: 709 572, užívatelia 

spolu 153 971, v tom noví užívatelia 140 741, vracajúci sa užívatelia 13 230.

Počet užívateľov sekcie Návštevník v roku 2018 bol 67 292. Zobrazení sekcie Návštevník bolo 
407. Mesto naďalej zabezpečuje aktualizáciu web stránky www.slovenskyraj.eu

prebieha aktualizácia a publikovanie nových informácií - napr. virtuálne prehliadky mesta 
i pamiatok, praktické informácie, dopĺňanie nových subjektov pôsobiacich v CR, napr. Alex 
park, gastro podniky, Escape Room, Splav Hornádu a pod. 

Nová Ves je prezentované aj prostredníctvom web stránky www.vraji.sk
je toho času už viacjazyčnou stránkou s prepojením na web mesta.  

Na záver roka 2018 bol čiastočne zmenený projekt opätovne predložený Fondu na po
umenia. Mesto sa tak uchádza o titul Slovenské mesto kultúry 2020 a

. Mesto opätovne postúpilo do druhého kola. 

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

Mesto Spišská Nová Ves pripravilo pre návštevníkov mesta v závere roka 2017 novinku 
, 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 
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návštevníka na skutočného. V roku 2016 bola zabezpečená anglická a maďarská mutácia 

využívaný aj facebook, konkrétne samostatný profil pre mesto Spišská Nová 
ormačné centrum. Na stránke TIC  sú 

okolia, články ohľadne 
pamätihodností, atrakcií alebo rôznych zaujímavostí týkajúcich sa noviniek v cestovnom 

pod. Taktiež sú zverejňované 
výstupoch do kostolnej veže, 

Facebook je využívaný aj ako komunikačný kanál, odpovedané 

586 sledovateľov. 

rokoch 2017 a 2018 bola web stránka mesta pravidelne aktualizovaná, doplňovaná 
riadeniach, aktualizované boli dopravné 

meste, ale aj praktické informácie ako napr. pohotovostné 
Zobrazení web stránky mesta bolo v roku 2018: 709 572, užívatelia 

140 741, vracajúci sa užívatelia 13 230. 

Počet užívateľov sekcie Návštevník v roku 2018 bol 67 292. Zobrazení sekcie Návštevník bolo 
www.slovenskyraj.eu,naďalej 

napr. virtuálne prehliadky mesta  
i pamiatok, praktické informácie, dopĺňanie nových subjektov pôsobiacich v CR, napr. Alex 

www.vraji.sk, ktorá 

Na záver roka 2018 bol čiastočne zmenený projekt opätovne predložený Fondu na podporu 
titul Slovenské mesto kultúry 2020 a grant vo výške  

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

Mesto Spišská Nová Ves pripravilo pre návštevníkov mesta v závere roka 2017 novinku –  
, ktorá majiteľom smartfónov poskytne množstvo informácií o pamiatkach 

jatiach i histórii mesta. Výhodou 
line režime, čiže po stiahnutí do mobilu ju možno čiastočne 

používať aj bez internetového pripojenia. V súčasnosti je k dostupná v slovenskom  



                                                                                                                             
 

 

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 zame
na šport, oddych a rekreáciu. Pri kultúrnych inštitúciách pôsobiacich v meste sú uvedené 
kontaktné údaje a otváracie hodiny. V menu sa nachádzajú praktické informácie ako 
napr. dôležité telefónne čísla, ďalej spoje MHD, link na webstránku mesta a po
Zaujímavosťou je audio sprievodca v oboch jazykoch.    

Mobilnú aplikáciu si možno bezplatne stiahnuť cez App Store (zariadenia s iOS 
iPod/iPad) alebo prostredníctvom Google Play (zariadenia s OS Android) po zadaní Spišská 
Nová Ves. 

Dni humoru na Spiši konané 24. a 25. 6. 2016 v Spišskej Novej Vsi boli zaradené medzi TOP 
10 podujatí košického kraja a boli finančne podporené KOCR, ktorá  zabezpečovala 
marketing podujatia a sumou 5000 prispela i na zabezpečenie programu.

Priamo v meste uvádzame rozšírenie 
Vsi. V priebehu roka 2016  boli zaradené pri väčších podujatiach, napr. v rámci Dní humoru 
na Spiši, Dní mesta Spišská Nová Ves, ale aj 
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 Región Turizmus. V rámci projektu
(dotácia 5 090 EUR) 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.

ZOO Spišská Nová Ves 

V roku 2015 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 o pribudlo v roku 2016 premostenie, ktoré vedie ponad jazero a spája 
pavilón Aquaterra s ostatnou časťou ZOO. Na ostrovčeku je chovné
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 
cez 108 000 návštevníkov. V roku 2017 ich bolo o ďalších 2000 viac.

V roku 2018 zoologickú záhradu navštívilo rekordných 117
54 129 detí a 57 778 dospelých. Najväčší počet návštevníkov bol v
a z týchto mesiacov najvyšší počet 30 298 návštevníkov bol v
rok niekoľkými prírastkami: labuť čierna, páv korunkatý, lama krotká, daniel škvrnitý, jak 
domáci, rácka hortobágyská, kengura červenokrká, koza walliská, koza kamerunsk
červená, nandu pampový, bernikla bielolíca a

                                                                                                                             

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 zame
na šport, oddych a rekreáciu. Pri kultúrnych inštitúciách pôsobiacich v meste sú uvedené 
kontaktné údaje a otváracie hodiny. V menu sa nachádzajú praktické informácie ako 
napr. dôležité telefónne čísla, ďalej spoje MHD, link na webstránku mesta a po
Zaujímavosťou je audio sprievodca v oboch jazykoch.     

Mobilnú aplikáciu si možno bezplatne stiahnuť cez App Store (zariadenia s iOS 
iPod/iPad) alebo prostredníctvom Google Play (zariadenia s OS Android) po zadaní Spišská 

konané 24. a 25. 6. 2016 v Spišskej Novej Vsi boli zaradené medzi TOP 
10 podujatí košického kraja a boli finančne podporené KOCR, ktorá  zabezpečovala 
marketing podujatia a sumou 5000 prispela i na zabezpečenie programu.  

rozšírenie večerných výstupov na kostolnú vežu
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 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 Región Turizmus. V rámci projektu

) sú zabezpečené okrem 6 večerných výstupov so sprievodcom 
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. 

roku 2015 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 

ZOO o 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 

ik 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 návštevn
cez 108 000 návštevníkov. V roku 2017 ich bolo o ďalších 2000 viac. 

roku 2018 zoologickú záhradu navštívilo rekordných 117 655 návštevníkov, z
778 dospelých. Najväčší počet návštevníkov bol v mesiacoch máj

hto mesiacov najvyšší počet 30 298 návštevníkov bol v júli. ZOO sa pochválila aj tento 
rok niekoľkými prírastkami: labuť čierna, páv korunkatý, lama krotká, daniel škvrnitý, jak 
domáci, rácka hortobágyská, kengura červenokrká, koza walliská, koza kamerunsk
červená, nandu pampový, bernikla bielolíca a iné. V  pavilóne Aquaterra mohli návštevníci 
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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 údaje a otváracie hodiny. V menu sa nachádzajú praktické informácie ako  
napr. dôležité telefónne čísla, ďalej spoje MHD, link na webstránku mesta a pod. 

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 

konané 24. a 25. 6. 2016 v Spišskej Novej Vsi boli zaradené medzi TOP 
10 podujatí košického kraja a boli finančne podporené KOCR, ktorá  zabezpečovala 

 

večerných výstupov na kostolnú vežu v Spišskej Novej 
boli zaradené pri väčších podujatiach, napr. v rámci Dní humoru 

na jeseň pred sviatkom Všetkých svätých a tiež  
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 Región Turizmus. V rámci projektu Gotika na dotyk 

) sú zabezpečené okrem 6 večerných výstupov so sprievodcom  
gotické oblečenia pre sprievodcov prehliadok a tvorivých dielní. 

Zabezpečené budú i panoramatické fotografie na balkóny veže, informačné panely v interiéri 

roku 2015 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 

ZOO o pribudlo v roku 2016 premostenie, ktoré vedie ponad jazero a spája 
zariadenie lemurov.  

V roku 2016 bolo vybudované sociálne zariadenie pre zdravotne postihnutých, prebaľovací 
ik 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 
2016 ZOO zaznamenala návštevnosť  

655 návštevníkov, z toho bolo 
mesiacoch máj – august 

júli. ZOO sa pochválila aj tento 
rok niekoľkými prírastkami: labuť čierna, páv korunkatý, lama krotká, daniel škvrnitý, jak 
domáci, rácka hortobágyská, kengura červenokrká, koza walliská, koza kamerunská, vodárka 

pavilóne Aquaterra mohli návštevníci  



                                                                                                                             
 

 

po prvýkrát pozorovať ježkov bielobruchých a
žraločieho. V ZOO sa zamerali viac na opravu a
chodníky, zábradlia, hospodársku budovu, schody v
a dvere na tejto budove, rozšírili výbeh pume americkej, postavili pódium a
novú šatňu pre zamestnancov a
obnovili vchod do ZOO, vybudovali nové jazierko pre plameniaky ružové, opravovali 
elektrický ohradník pre lemury kata, vybudovali sme nový výbeh pre skunka, opravovali 
chodník pred vchodom do ZOO a osadili fontánu pri chovno

V roku 2018 ZOO predložila na Environmentálny fond projekt Chovné zariadenie pre leva. 
Predmetom projektu je vnútorné chovné zariadenie pre leva, slúžiace na ukrytie leva 
v prípade zlých vonkajších poveternostných vplyvov a v
slúžiť na voľný pohyb leva. Objekt chovného zariadenia bude zabezpečený elektrickým 
ohradníkom, v susedstve je chovné zariadenie pre jaky domáce. Obvodovú časť chovného 
zariadenia budú tvoriť murovacie tvárnice. Zastrešenie 
krytina bude z trapézového plechu.  K
hodnotiaceho procesu. 

Turistika v Raji 

V Slovenskom raji sprístupnili jedinečnú roklinu (2016) kedysi najnavštevovanejšia časť 
Slovenského raja po 40 rokoch od ničivého požiaru. Roklinu Kyseľ môžu návštevníci prebádať 
vďaka novootvorenému náučnému chodníku 
Opätovné sprístupnenie rokliny je výsledkom dlhodobej práce ochranárov z
organizácie Ministerstva životného prostredia 
Národného parku Slovenský raj a Horskej záchrannej služby.
skál a stromov po požiari, ktorý v
časť populárnej rokliny Kyseľ, bola roklina celé roky uzavretá. Uplynulých dvadsať rokov 
silnel tlak verejnosti na jej otvorenie.
so zámerom sprístupniť roklinu Kyseľ formou ferraty, s
z dôvodu bezpečnosti pohybu turistov v
k európskemu trendu pri prechodoch horskými exponovanými turistickými cestami, akými sú 
aj rokliny v Slovenskom raji. HZS týmto vnáša do Slovenského raja nový prvo
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 
pol storočí znovu vidieť Barikádový, Kaplnkový, Obrovský vodopád
v Temnici, ktorá je najkrajším úsekom rokliny. Návštevník musí mať potrebné vybavenie, 
tzv. ferratový set, aby zvládol pohyb po zapustených železných
a s istiacim fixným lanom. Ferrata je spoplatnená, za vstup sa platí 5 
len v jednom smere, a to zdola nahor. Správa NP Slovenský raj ponúka pre skupiny 
maximálne desiatich turistov aj možnosť absolvovať ferratu 
chodník bol otvorený pre verejnosť od 19. 8. 2016.
národným parkom na Slovensku, ktorý získal zonáciu podľa nových pravidiel. Roklina Kyseľ 
kedysi Národná prírodná rezervácia Kyseľ, je súčasťo

                                                                                                                             

po prvýkrát pozorovať ježkov bielobruchých a v akváriách cichlazomu zebrovitú či sumčeka 
zamerali viac na opravu a údržbu chovných zariadení a

chodníky, zábradlia, hospodársku budovu, schody v pavilóne Aquaterra, vymenili okná 
dvere na tejto budove, rozšírili výbeh pume americkej, postavili pódium a

novú šatňu pre zamestnancov a pre účinkujúcich v kultúrno-osvetových programoch, 
obnovili vchod do ZOO, vybudovali nové jazierko pre plameniaky ružové, opravovali 
elektrický ohradník pre lemury kata, vybudovali sme nový výbeh pre skunka, opravovali 
chodník pred vchodom do ZOO a osadili fontánu pri chovnom zariadení pre plameniakov. 

roku 2018 ZOO predložila na Environmentálny fond projekt Chovné zariadenie pre leva. 
Predmetom projektu je vnútorné chovné zariadenie pre leva, slúžiace na ukrytie leva 
v prípade zlých vonkajších poveternostných vplyvov a výbeh na tom istom pozemku, bude 
slúžiť na voľný pohyb leva. Objekt chovného zariadenia bude zabezpečený elektrickým 
ohradníkom, v susedstve je chovné zariadenie pre jaky domáce. Obvodovú časť chovného 
zariadenia budú tvoriť murovacie tvárnice. Zastrešenie bude riešené pultovou strechou, 
krytina bude z trapézového plechu.  K dnešnému dňu ešte neboli známe výsledky 

Slovenskom raji sprístupnili jedinečnú roklinu (2016) kedysi najnavštevovanejšia časť 
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

rstva životného prostredia – Štátnej ochrany prírody SR, Správy 
Národného parku Slovenský raj a Horskej záchrannej služby. Kvôli nebezpečenstvu padania 

stromov po požiari, ktorý v roku 1976 zachvátil najkrajšiu a turisticky najpríťažlivejšiu 
pulárnej 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

dôvodu bezpečnosti pohybu turistov v exponovanom teréne. Týmto sa chodník priblížil 
európskemu trendu pri prechodoch horskými exponovanými turistickými cestami, akými sú 

Slovenskom raji. HZS týmto vnáša do Slovenského raja nový prvo
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 
pol storočí znovu vidieť Barikádový, Kaplnkový, Obrovský vodopád  a vodopád Roklina i

Temnici, ktorá je najkrajším úsekom rokliny. Návštevník musí mať potrebné vybavenie, 
tzv. ferratový set, aby zvládol pohyb po zapustených železných stúpačkách v skalách 

s istiacim fixným lanom. Ferrata je spoplatnená, za vstup sa platí 5 EUR
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 

Slovensku, ktorý získal zonáciu podľa nových pravidiel. Roklina Kyseľ 
kedysi Národná prírodná rezervácia Kyseľ, je súčasťou najprísnejšej bezzásahovej zóny, teda 
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akváriách cichlazomu zebrovitú či sumčeka 
riadení a areálu. Opravili  

pavilóne Aquaterra, vymenili okná 
dvere na tejto budove, rozšírili výbeh pume americkej, postavili pódium a hľadisko, zakúpili 

osvetových programoch, 
obnovili vchod do ZOO, vybudovali nové jazierko pre plameniaky ružové, opravovali 
elektrický ohradník pre lemury kata, vybudovali sme nový výbeh pre skunka, opravovali 

m zariadení pre plameniakov.  

roku 2018 ZOO predložila na Environmentálny fond projekt Chovné zariadenie pre leva. 
Predmetom projektu je vnútorné chovné zariadenie pre leva, slúžiace na ukrytie leva  

ýbeh na tom istom pozemku, bude 
slúžiť na voľný pohyb leva. Objekt chovného zariadenia bude zabezpečený elektrickým 
ohradníkom, v susedstve je chovné zariadenie pre jaky domáce. Obvodovú časť chovného 

bude riešené pultovou strechou, 
dnešnému dňu ešte neboli známe výsledky 

Slovenskom raji sprístupnili jedinečnú roklinu (2016) kedysi najnavštevovanejšia časť 
40 rokoch od ničivého požiaru. Roklinu Kyseľ môžu návštevníci prebádať 

Horskej záchrannej služby. 
Opätovné sprístupnenie rokliny je výsledkom dlhodobej práce ochranárov z rezortnej 

Štátnej ochrany prírody SR, Správy 
Kvôli nebezpečenstvu padania 

turisticky najpríťažlivejšiu 
pulárnej rokliny Kyseľ, bola roklina celé roky uzavretá. Uplynulých dvadsať rokov 

Horská záchranná služba vstúpila do tohto projektu  
možnosťou používať istiace prvky 

exponovanom teréne. Týmto sa chodník priblížil 
európskemu trendu pri prechodoch horskými exponovanými turistickými cestami, akými sú 

Slovenskom raji. HZS týmto vnáša do Slovenského raja nový prvok istenia a preto 
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  

vodopád Roklina i ten 
Temnici, ktorá je najkrajším úsekom rokliny. Návštevník musí mať potrebné vybavenie,  

stúpačkách v skalách  
EUR. Dá sa absolvovať 

to zdola nahor. Správa NP Slovenský raj ponúka pre skupiny 
odborným výkladom. Náučný 

Slovenský raj je historicky prvým 
Slovensku, ktorý získal zonáciu podľa nových pravidiel. Roklina Kyseľ – 

u najprísnejšej bezzásahovej zóny, teda 



                                                                                                                             
 

 

zóny A. V roku 2017 prešlo roklinou okolo 15
dvesto ľudí za jeden deň. 

V roku 2018 bola zaznamenaná návštevnosť NCH Ferrata HZS 10
(15. 6. – 31. 10. 2018). 

Novinkou letnej sezóny 2016 bolo splavovanie Hornádu v
kaňonom nazývaným Prielom Hornádu. Po rokoch je opäť možné splaviť 11,75 km dlhú 
vodnú cestu z Hrabušíc do Čingova v
pripravila a organizačne zastrešuje priamo Správa Národného parku Slovenský raj. 
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.
do 31. októbra, avšak na nástupnom mieste na Hrabušickom mýte musí mať hladina 
Hornádu najmenej sedemdesiat centimetrov, aby vodáci nemuseli lode v
Ak je však voda nad stodesať centimetrov, splav sa uzatvára. Denne je možné korytom 
Hornádu preplávať  maximálne 70 jedno alebo dvojmiestnych plavidiel. Záujemcovia o
sa o naplnení kapacity lodí na daný deň, či výške hladiny rieky dozvedia na novej webovej 
stránke parku www.npslovenskyraj.sk
spoplatnený, desaťeurový poplatok využijú ochra
od odpadov a prerezávanie stromov. V
horskej záchrannej služby. V roku 2017 počasie vytváralo iba málo vhodných podmienok
splavovalo sa iba v máji, kedy túto atrakciu

V  Národnom parku Slovenský raj v
Hornádu v rámci realizovanému projektu Zlepšenie služieb návštevníkom v
mieste splavu Prielomu Hornádu. V
milovníci splavovania a vodáctva sa tak majú kde prezliecť, zložiť si batožinu a
je aj koordinácia a  informovanie účastníkov splavu. Službu splavu spustila SNP SR ako  
pilotnú aktivitu ekologického turizmu. Infobod b
o možnostiach turistiky v Slovenskom raji. Celkov
polovicu z tejto sumy poskytol Košický samosprávny kraj prostredníctvom organizácie Košice 
Región Turizmus v rámci granto
cestovného ruchu. K téme vodáctva KOC  vydala brožúru s
distribuovanú do turistických informačných centier. 

Splav Hornádu v NP Slovenský raj využilo v
(1. 5. – 31. 10. 2018). 

OOCR Slovenský raj & Spiš na základe zlúčených fin. prostriedkov s
raj – Sever v roku 2017 rekonštruovala vybrané technické turistické zariadenia v
raji v sume 9000 EUR. 

                                                                                                                             

V roku 2017 prešlo roklinou okolo 15 000 návštevníkov, v letnej špičke to bolo okolo 

roku 2018 bola zaznamenaná návštevnosť NCH Ferrata HZS 10

Novinkou letnej sezóny 2016 bolo splavovanie Hornádu v úseku, kde preteká 
kaňonom nazývaným Prielom Hornádu. Po rokoch je opäť možné splaviť 11,75 km dlhú 

Hrabušíc do Čingova v jednej z najatraktívnejších častí národného parku. Splav
organizačne zastrešuje priamo Správa Národného parku Slovenský raj. 

služba určite zvýši atraktívnosť Slovenského raja. Prielom Hornádu je zaradený 
zóny ochrany. Je to jedno z najcennejších území národného parku 

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 

sedemdesiat centimetrov, aby vodáci nemuseli lode v 
Ak je však voda nad stodesať centimetrov, splav sa uzatvára. Denne je možné korytom 

maximálne 70 jedno alebo dvojmiestnych plavidiel. Záujemcovia o
í kapacity lodí na daný deň, či výške hladiny rieky dozvedia na novej webovej 

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

máji, kedy túto atrakciu vyskúšalo 500 turistov. 

Národnom parku Slovenský raj v roku 2018 uviedli informačný bod pri splave Prielomu 
rámci realizovanému projektu Zlepšenie služieb návštevníkom v

mieste splavu Prielomu Hornádu. V priľahlej budove vzniklo plnohodnotné zázemie splavu, 
vodáctva sa tak majú kde prezliecť, zložiť si batožinu a

informovanie účastníkov splavu. Službu splavu spustila SNP SR ako  
pilotnú aktivitu ekologického turizmu. Infobod bude poskytovať široké portfólio informácií 

Slovenskom raji. Celkový rozpočet projektu bol 15 000
tejto sumy poskytol Košický samosprávny kraj prostredníctvom organizácie Košice 

rámci grantového programu na podporu členov oblastných organizácií 
cestovného ruchu. K téme vodáctva KOC  vydala brožúru s tipmi na výlet po celom kraji 
distribuovanú do turistických informačných centier.  

NP Slovenský raj využilo v rámci vhodných podmienok v roku 2018 184 osôb 

OOCR Slovenský raj & Spiš na základe zlúčených fin. prostriedkov s Mikroregiónom Slovenský 
2017 rekonštruovala vybrané technické turistické zariadenia v
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návštevníkov, v letnej špičke to bolo okolo 

roku 2018 bola zaznamenaná návštevnosť NCH Ferrata HZS 10 349 osôb  

úseku, kde preteká  hlbokým 
kaňonom nazývaným Prielom Hornádu. Po rokoch je opäť možné splaviť 11,75 km dlhú 

najatraktívnejších častí národného parku. Splav 
organizačne zastrešuje priamo Správa Národného parku Slovenský raj.  Táto nová 

služba určite zvýši atraktívnosť Slovenského raja. Prielom Hornádu je zaradený  
zóny ochrany. Je to jedno z najcennejších území národného parku 

mnohými prírodnými unikátmi. Splavovať Hornád nebude možné stále, ale len  
Rieka sa môže splavovať od 1. mája  

do 31. októbra, avšak na nástupnom mieste na Hrabušickom mýte musí mať hladina 
 Prielome prenášať. 

Ak je však voda nad stodesať centimetrov, splav sa uzatvára. Denne je možné korytom 
maximálne 70 jedno alebo dvojmiestnych plavidiel. Záujemcovia o splav 

í kapacity lodí na daný deň, či výške hladiny rieky dozvedia na novej webovej 
, ktorej súčasťou je aj rezervačný systém. Splav je 

nári na údržbu rieky, hlavne na čistenie  
cene vstupenky je zahrnuté poistenie na zásah 

horskej záchrannej služby. V roku 2017 počasie vytváralo iba málo vhodných podmienok – 

roku 2018 uviedli informačný bod pri splave Prielomu 
rámci realizovanému projektu Zlepšenie služieb návštevníkom v nástupnom 

ohodnotné zázemie splavu, 
vodáctva sa tak majú kde prezliecť, zložiť si batožinu a jednoduchšia 

informovanie účastníkov splavu. Službu splavu spustila SNP SR ako  
ude poskytovať široké portfólio informácií 

ý rozpočet projektu bol 15 000 EUR, pričom 
tejto sumy poskytol Košický samosprávny kraj prostredníctvom organizácie Košice 

vého programu na podporu členov oblastných organizácií 
tipmi na výlet po celom kraji 

roku 2018 184 osôb 

Mikroregiónom Slovenský 
2017 rekonštruovala vybrané technické turistické zariadenia v Slovenskom 



                                                                                                                             
 

 

OOCR Slovenský raj & Spiš ponúka hosťom v
trasy. Konkrétne sa jedná o:  
- 4 okruhy, ktoré sú rozdelené na náročné a

milovníkov severskej chôdze prevedú zaujímavými miestam
Stratenský kaňon alebo Veľké a

- 3 okruhy  (3 – 6 km) v Poráčskej doline.

Novou aktivitou OOCR Slovenský raj & Spiš bola
a dobrodružstvom. Jej cieľom je motivácia rodín s
regióne. Úlohou súťažiacich bolo absolvovať 7 stanovíšť v
zadané úlohy. Do súťaže sa zapojili stovky rodín s
boli odovzdané zaujímavé ceny od sponzorov a
(2 000,00 EUR) Nadáciou Volksvagen bol ukončený vzdelávacím podujatím 
rodičov v Spolupráci so Správou NP Slovenský raj a

Spoločným podujatím po zlúčení oblastných organizácií CR bolo Otvorenie le
sezóny 2016 v Slovenskom raji.
sa v duchu 1. ročníka bežeckého podujatia
novinkou zaradenou medzi TOP 10 podujatí programu Košického 
Incognita. V roku 2018 sa konal už 4. ročník týchto bežeckých pretekov v

Slovenský raj Správa NP Slovenský raj hodnotí letnú sezónu 2018 za štandardnú. Podľa 
sčítaní, ktoré prebehli v júlovom a
dosahovala 80  % minuloročnej. Polovicu návštevníkov tvoria Slováci, okolo 20
a Poliaci. Posledné roky viac ako 5
návštevníkov z Maďarska. Kvôli upršanému počasiu v
návštevnosť roklín. Avšak potešujúce je zistenie, že ak už sú návštevníci v
pri zlom počasí neodchádzajú, len zmenia program. V
návštevnosť napr. Dobšinskej ľadovej jaskyne.

Turistická karta Slovenský raj & Spiš

Turistická karta Slovenský raj & Spiš je zavedená od roku
na zvyšovanie návštevnosti a
v niektorom z partnerských ubytovacích 
mal návštevník možnosť získať zľavy na obľúbené turistické produkty a služby.
regionálnej turistickej karty realizuje
& Spiš, s finančným prispením Ministerstva dopravy a
cestovného ruchu Košice Región Turizmus.
postavený na filozofii, ktorá úspešne funguje v
destináciách.  Karta je vystavená na meno a
na kartu rodiča či sprevádzajúcej dospelej osoby, bez potreby vlastnej karty. Prvýkrát v
2018 OOCR vyzvala k spolupráci lyžiarske strediská, avšak poskytovanie dohodnut
nebolo dostatočne akceptované cez systém. V roku 2018 uzavreli takmer 50 zmlúv 
(vydávatelia a akceptačné miesta). Súbor služieb a produktov vyrokovali 2x 

                                                                                                                             

OOCR Slovenský raj & Spiš ponúka hosťom v SNV v jeho okolí vyznačené N
 

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, 

Poráčskej doline. 

R Slovenský raj & Spiš bola v roku 2017 Šťastíkova cesta za poznaním 
. Jej cieľom je motivácia rodín s deťmi stráviť letné dni práve v

regióne. Úlohou súťažiacich bolo absolvovať 7 stanovíšť v regióne Spiša a
zadané úlohy. Do súťaže sa zapojili stovky rodín s deťmi. 34 vyžrebovaným výhercom (zo 77) 
boli odovzdané zaujímavé ceny od sponzorov a tento projekt finančne podporený 

) Nadáciou Volksvagen bol ukončený vzdelávacím podujatím 
Spolupráci so Správou NP Slovenský raj a hotelom Metropol. 

Spoločným podujatím po zlúčení oblastných organizácií CR bolo Otvorenie le
Slovenskom raji. Konalo sa v spolupráci s obcou Stratená 28. 5. 2016 a

1. ročníka bežeckého podujatia Beh v raji (www.behvraji.sk). Podujatie bolo 
novinkou zaradenou medzi TOP 10 podujatí programu Košického samosprávneho kraja Terra 

roku 2018 sa konal už 4. ročník týchto bežeckých pretekov v raji.

Slovenský raj Správa NP Slovenský raj hodnotí letnú sezónu 2018 za štandardnú. Podľa 
júlovom a augustovom termíne, návštevnosť Slovenského raja 

% minuloročnej. Polovicu návštevníkov tvoria Slováci, okolo 20
Poliaci. Posledné roky viac ako 5 % predstavujú hostia z Izraela, ktorí dokonca predbehli 

Maďarska. Kvôli upršanému počasiu v júli bola v tomto období nižšia 
návštevnosť roklín. Avšak potešujúce je zistenie, že ak už sú návštevníci v 
pri zlom počasí neodchádzajú, len zmenia program. V  zlom počasí sa preto zvýšila 
návštevnosť napr. Dobšinskej ľadovej jaskyne. 

karta Slovenský raj & Spiš 

ský raj & Spiš je zavedená od roku 2017. Je novou službou a
na zvyšovanie návštevnosti a počtu prenocovaní. Zdarma ju získal každý, kto sa ubytoval 

partnerských ubytovacích zariadení v regióne aspoň na dve noci. V
mal návštevník možnosť získať zľavy na obľúbené turistické produkty a služby.
regionálnej turistickej karty realizuje Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj 

finančným prispením Ministerstva dopravy a výstavby SR a krajskej organizácie 
cestovného ruchu Košice Región Turizmus.  Regionálna karta a systém jej využívania je 
postavený na filozofii, ktorá úspešne funguje v popredných domácich i

ciách.  Karta je vystavená na meno a je neprenosná. Deti do 6 rokov čerpajú zľavy 
kartu rodiča či sprevádzajúcej dospelej osoby, bez potreby vlastnej karty. Prvýkrát v

2018 OOCR vyzvala k spolupráci lyžiarske strediská, avšak poskytovanie dohodnut
nebolo dostatočne akceptované cez systém. V roku 2018 uzavreli takmer 50 zmlúv 
(vydávatelia a akceptačné miesta). Súbor služieb a produktov vyrokovali 2x 
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jeho okolí vyznačené Nordic walking 

obci Stratená. Okruhy 
i ako napr. Geravy, 

Šťastíkova cesta za poznaním 
letné dni práve v našom 

regióne Spiša a splniť na nich 
deťmi. 34 vyžrebovaným výhercom (zo 77) 

rojekt finančne podporený  
) Nadáciou Volksvagen bol ukončený vzdelávacím podujatím  pre deti a ich 

Spoločným podujatím po zlúčení oblastných organizácií CR bolo Otvorenie letnej turistickej 
obcou Stratená 28. 5. 2016 a nieslo 
(www.behvraji.sk). Podujatie bolo 

samosprávneho kraja Terra 
raji. 

Slovenský raj Správa NP Slovenský raj hodnotí letnú sezónu 2018 za štandardnú. Podľa 
ť Slovenského raja 

% minuloročnej. Polovicu návštevníkov tvoria Slováci, okolo 20 % Česi 
Izraela, ktorí dokonca predbehli 

tomto období nižšia 
 regióne ubytovaní, 

zlom počasí sa preto zvýšila 

2017. Je novou službou a nástrojom  
aždý, kto sa ubytoval 

regióne aspoň na dve noci. Vďaka karte 
mal návštevník možnosť získať zľavy na obľúbené turistické produkty a služby. Projekt 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj  
výstavby SR a krajskej organizácie 

systém jej využívania je 
popredných domácich i zahraničných 

je neprenosná. Deti do 6 rokov čerpajú zľavy  
kartu rodiča či sprevádzajúcej dospelej osoby, bez potreby vlastnej karty. Prvýkrát v roku 

2018 OOCR vyzvala k spolupráci lyžiarske strediská, avšak poskytovanie dohodnutej zľavy 
nebolo dostatočne akceptované cez systém. V roku 2018 uzavreli takmer 50 zmlúv 
(vydávatelia a akceptačné miesta). Súbor služieb a produktov vyrokovali 2x - v zime a v lete. 



                                                                                                                             
 

 

Cieľom 2019 je na kartu dostať najdôležitejšiu zľavu, resp. ponuku zadarmo
(len pre ubytovaných hostí). OOCR na 2x ponúkala kartu takmer všetkým ubytovateľom 
v Slovenskom raji a okolí v cene 0,50 EUR za jedno prenocovanie, čo znamená, že pre hosťa 
ubytovaného 2 noci, by stála karta pre ubytovateľ 1 
propagácia, Výdajné miesta karty zliav: Penzión Lesnica, Hotel Metropol****, Penzión 
pod Guglom, Apartments Club Telgárt***, Penzión Resa, Chata Horáreň, Poráč Park, Penzión 
u Hanky, Privát Spiš, Chata Štefana, Penzión Stefani, Penzió
kúria, Penzión Ľadová, Horská chata Stará Horáreň. V
spolu vystavených 1 299 kariet, z
turistických kariet bolo v období 1. 1. 2018 
1. 7. – 31. 8. 2019 ich bolo 302.

Cykloturistika v území južného Spiša 

Koordinátorom cykloturistiky na Spiši a
Za obdobie od vzniku OOCR (2011) vyznačila a
trás, vyznačila okruhy exteriérovými cyklotur. mapami (35), osadené boli ďalšie 4 exteriérové 
mapy, ktoré vyznačujú Hnileckú a
mapu – Cykloregión Južný Spiš (tri ak
mutácie). 

OOCR Slovenský raj & Spiš aktívne participovala aj na procese prípravy nového návštevného 
poriadku Národného parku Slovenský raj vrátane témy cykloturistiky. Na predmetných 
rokovaniach sa podarilo OOCR presadiť do návštevného poriadku NP viacero nových 
cykloturistických trás: Tomášovský výhľad (kraj lesa) 
Dobšinská Ľadová Jaskyňa - Samelova dolina 
(bude slúžiť zároveň aj ako konská trasa pre hipoturistiku), Vojtechova samota 
– Zadný Hýľ - Geravy – Glacká cesta, Chotárna dolka 

V roku 2018 sa na základe zmien návštevného poriadku vyznačilo 39 km nových 
cykloturistických trás a na 47 km bolo obnovené značenie.  

Cykloregión Južný Spiš vrátane Slovenského raja je prezentovaný aj udalosťou 
333 Extréme (www.333.spis
extrémneho horského cyklomaratónu b
svojho druhu na Slovensku a počas doterajších ročníkov si získal obľubu domácich 
i zahraničných nadšencov horskej cyklistiky. Nadšenci horskej cyklistiky zabojovali na bicykli 
s prírodou Spiša a zdolávajú tr
sa na štart postavilo 136 pretekárov, v
pretekárov vrátane žien. V priestore štartu a cieľa pretekov v
pripravený kultúrny program aj pre fanúšikov z radov širokej verejnosti. 

V súvislosti s rozvojom cykloturistiky sa za 3 minulé roky OOCR Slovenský raj & Spiš  spolu  
s OOCR Tatry – Spiš – Pieniny a OOCR Severný Spiš 
cyklopodujatia v Kálnici pod spoločnou značkou „Cykloregión Spiš“ s

                                                                                                                             

Cieľom 2019 je na kartu dostať najdôležitejšiu zľavu, resp. ponuku zadarmo
(len pre ubytovaných hostí). OOCR na 2x ponúkala kartu takmer všetkým ubytovateľom 
v Slovenskom raji a okolí v cene 0,50 EUR za jedno prenocovanie, čo znamená, že pre hosťa 
ubytovaného 2 noci, by stála karta pre ubytovateľ 1 EUR. Karte chýba intenzívnejšia 
propagácia, Výdajné miesta karty zliav: Penzión Lesnica, Hotel Metropol****, Penzión 
pod Guglom, Apartments Club Telgárt***, Penzión Resa, Chata Horáreň, Poráč Park, Penzión 

Hanky, Privát Spiš, Chata Štefana, Penzión Stefani, Penzión Salamander, Horehronská 
kúria, Penzión Ľadová, Horská chata Stará Horáreň. V období 1. 1. 2018 –
spolu vystavených 1 299 kariet, z toho v čase 1. 7. – 31. 8. 2019 ich bolo 736. Akceptácii 
turistických kariet bolo v období 1. 1. 2018 – 31. 10. 2018 spolu 405, z

31. 8. 2019 ich bolo 302. 

území južného Spiša  

Koordinátorom cykloturistiky na Spiši a v Slovenskom raji je OOCR Slovenský raj& Spiš. 
Za obdobie od vzniku OOCR (2011) vyznačila a preznačila viac ako 500 km cykloturistických 
trás, vyznačila okruhy exteriérovými cyklotur. mapami (35), osadené boli ďalšie 4 exteriérové 
mapy, ktoré vyznačujú Hnileckú a Spišskú cyklomagistrálu, vydala dvojjazyčnú cykloturistickú 

Cykloregión Južný Spiš (tri aktualizácie) ako aj Cyklosprievodcu Južný Spiš (4 jazykové 

OOCR Slovenský raj & Spiš aktívne participovala aj na procese prípravy nového návštevného 
poriadku Národného parku Slovenský raj vrátane témy cykloturistiky. Na predmetných 

podarilo OOCR presadiť do návštevného poriadku NP viacero nových 
cykloturistických trás: Tomášovský výhľad (kraj lesa) – Tomášovský výhľad (vyhliadka), 

Samelova dolina – Nižná záhrada – Pod Hanesovou II 
roveň aj ako konská trasa pre hipoturistiku), Vojtechova samota 

Glacká cesta, Chotárna dolka – Zadný Hýľ a Vernár –

roku 2018 sa na základe zmien návštevného poriadku vyznačilo 39 km nových 
na 47 km bolo obnovené značenie.   

Cykloregión Južný Spiš vrátane Slovenského raja je prezentovaný aj udalosťou 
(www.333.spis-region.sk). V roku 2018 sa uskutočnil už 6. ročník tohto 

extrémneho horského cyklomaratónu bez podpory, ktorý je doposiaľ jediným podujatím 
svojho druhu na Slovensku a počas doterajších ročníkov si získal obľubu domácich 
i zahraničných nadšencov horskej cyklistiky. Nadšenci horskej cyklistiky zabojovali na bicykli 

zdolávajú trať o dĺžke 333 km, 222km (2017) a 111km (2018). V
136 pretekárov, v roku 2017 - 122 cyklistov a v

pretekárov vrátane žien. V priestore štartu a cieľa pretekov v Spišskej Novej Vsi bol opäť 
program aj pre fanúšikov z radov širokej verejnosti.  

V súvislosti s rozvojom cykloturistiky sa za 3 minulé roky OOCR Slovenský raj & Spiš  spolu  
Pieniny a OOCR Severný Spiš – Pieniny zúčastnila medzinárodného 

ici pod spoločnou značkou „Cykloregión Spiš“ s prezentovaním aktivít 
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Cieľom 2019 je na kartu dostať najdôležitejšiu zľavu, resp. ponuku zadarmo - vstup do roklín 
(len pre ubytovaných hostí). OOCR na 2x ponúkala kartu takmer všetkým ubytovateľom  
v Slovenskom raji a okolí v cene 0,50 EUR za jedno prenocovanie, čo znamená, že pre hosťa 

chýba intenzívnejšia 
propagácia, Výdajné miesta karty zliav: Penzión Lesnica, Hotel Metropol****, Penzión  
pod Guglom, Apartments Club Telgárt***, Penzión Resa, Chata Horáreň, Poráč Park, Penzión 

n Salamander, Horehronská 
– 31. 10. 2018 bolo 

31. 8. 2019 ich bolo 736. Akceptácii 
1. 10. 2018 spolu 405, z toho v čase  

Slovenskom raji je OOCR Slovenský raj& Spiš.  
ac ako 500 km cykloturistických 

trás, vyznačila okruhy exteriérovými cyklotur. mapami (35), osadené boli ďalšie 4 exteriérové 
Spišskú cyklomagistrálu, vydala dvojjazyčnú cykloturistickú 

tualizácie) ako aj Cyklosprievodcu Južný Spiš (4 jazykové 

OOCR Slovenský raj & Spiš aktívne participovala aj na procese prípravy nového návštevného 
poriadku Národného parku Slovenský raj vrátane témy cykloturistiky. Na predmetných 

podarilo OOCR presadiť do návštevného poriadku NP viacero nových 
Tomášovský výhľad (vyhliadka), 

Pod Hanesovou II – Voniarky 
roveň aj ako konská trasa pre hipoturistiku), Vojtechova samota – Predný Hýľ 

– Kopanecká cesta.  

roku 2018 sa na základe zmien návštevného poriadku vyznačilo 39 km nových 

Cykloregión Južný Spiš vrátane Slovenského raja je prezentovaný aj udalosťou Spišských  
roku 2018 sa uskutočnil už 6. ročník tohto 

ez podpory, ktorý je doposiaľ jediným podujatím 
svojho druhu na Slovensku a počas doterajších ročníkov si získal obľubu domácich  
i zahraničných nadšencov horskej cyklistiky. Nadšenci horskej cyklistiky zabojovali na bicykli 

111km (2018). V roku 2016 
v roku 2018 – 143 

Spišskej Novej Vsi bol opäť 

V súvislosti s rozvojom cykloturistiky sa za 3 minulé roky OOCR Slovenský raj & Spiš  spolu   
Pieniny zúčastnila medzinárodného 

prezentovaním aktivít 



                                                                                                                             
 

 

„Cyklistické podujatia na Spiši“ (leták), ktorý zahŕňal cyklopodujatia na celom Spiši a bol
distribuovaný v turistických informačných centrách v regióne, na veľtrhoch cestovného ruchu 
a tiež na jednotlivých domácich cyklistických podujatiach.

Bežecké lyžovanie 

Lesný športový areál Grajnár je prímestská rekreačná oblasť, ktorá je využívaná na športové 
vyžitie v zimnom a letnom období. OOCR
sa každý rok v spolupráci s 
o značenie a úpravu tratí bežeckého lyžovania na Grajnári. V rozpočte mesta je každoročne 
vyčleňovaná suma 2 500 EUR
zriadenia parkoviska pri Grajnári mesto v roku 2018 zabezpečilo vyňatie príslušných 
pozemkov z lesného pozemkového fondu  a
v priebehu roka 2019, príp. 2020.

OOCR sa okrem Grajnára stará tiež
v spolupráci s obcou Mlynky. Ročne na aktivity pre bežecké lyžovanie vynaloží OOCR sumu 
cca 2000 až 2500 EUR. V
vypracovaný projekt, podľa ktorého sa strate budú značiť v
informačnej tabule. 

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

Jednou z priorít OOCR Slovenský raj & Spiš je zlepšovanie dostupnosti turistických stredísk 
v našom regióne, najmä v území Slovenského raja.
2016 realizovali službu letného autobusu: Premával
mesiacoch júl a august, spolu 11 spojov, z
a august. Využilo ho vyše 3 9590 cestujúcich. Náklady OOCR 
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 z
i Mini letný  bus na trase Košiarny briežok, Čingov a
164 cestujúcich zdarma. Mini letný bus mesto podporilo sumou
projekt podporili aj Smižany v 

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 
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 (Čingov, SNV, Grajnár
519 cestujúcich, v roku 2017 ich bolo 382.

                                                                                                                             

„Cyklistické podujatia na Spiši“ (leták), ktorý zahŕňal cyklopodujatia na celom Spiši a bol
distribuovaný v turistických informačných centrách v regióne, na veľtrhoch cestovného ruchu 

iež na jednotlivých domácich cyklistických podujatiach. 

Lesný športový areál Grajnár je prímestská rekreačná oblasť, ktorá je využívaná na športové 
vyžitie v zimnom a letnom období. OOCR Slovenský raj & Spiš pre posilnenie zimnej ponuky 

 Mestom Sp.N.Ves,  Lesmi mesta SNV a obcou Mlynky stará 
úpravu tratí bežeckého lyžovania na Grajnári. V rozpočte mesta je každoročne 

EUR na realizáciu údržby a ďalších potrebných aktivít. Pre zá
zriadenia parkoviska pri Grajnári mesto v roku 2018 zabezpečilo vyňatie príslušných 
pozemkov z lesného pozemkového fondu  a dobudovanie parkoviska  je plánované 
v priebehu roka 2019, príp. 2020. 

OOCR sa okrem Grajnára stará tiež o bežecké trate v lokalite Mlynky 
obcou Mlynky. Ročne na aktivity pre bežecké lyžovanie vynaloží OOCR sumu 

cca 2000 až 2500 EUR. V minulom roku bol pre komplexné preznačenie Grajnára 
vypracovaný projekt, podľa ktorého sa strate budú značiť v roku 2019 vrátane novej vstupnej 

Opatrenie 1.4. Zlepšenie dopravnej dostupnosti centier cestovného ruchu v Slovenskom 

Jednou z priorít OOCR Slovenský raj & Spiš je zlepšovanie dostupnosti turistických stredísk 
území Slovenského raja. Na základe pozitívnych 

službu letného autobusu: Premával počas víkendov a 
august, spolu 11 spojov, z toho 8 počas víkendov, 3 počas celých mesiacov júl 

vyše 3 9590 cestujúcich. Náklady OOCR - 945 EUR boli
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 z

Košiarny briežok, Čingov a späť, využilo ho 376 osôb, z toho 
164 cestujúcich zdarma. Mini letný bus mesto podporilo sumou 1 000 

 sume 770,00 EUR. 

om 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 

(spoj 810433 Spišská Nová Ves - Dedinky a späť).
nárok na bezplatnú prepravu jedného páru lyží alebo jedného snowboardu. Spoje boli 

finančne dotované OOCR SPIŠ, OOCR Slovenský raj a Košickým samosprávnym krajom. 
Čingov, SNV, Grajnár, Mlynky - zimné strediská) využilo v roku 2016 spolu 

519 cestujúcich, v roku 2017 ich bolo 382. 
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„Cyklistické podujatia na Spiši“ (leták), ktorý zahŕňal cyklopodujatia na celom Spiši a bol 
distribuovaný v turistických informačných centrách v regióne, na veľtrhoch cestovného ruchu 

Lesný športový areál Grajnár je prímestská rekreačná oblasť, ktorá je využívaná na športové 
Slovenský raj & Spiš pre posilnenie zimnej ponuky 

obcou Mlynky stará 
úpravu tratí bežeckého lyžovania na Grajnári. V rozpočte mesta je každoročne 

na realizáciu údržby a ďalších potrebných aktivít. Pre zámer 
zriadenia parkoviska pri Grajnári mesto v roku 2018 zabezpečilo vyňatie príslušných 

dobudovanie parkoviska  je plánované  

lite Mlynky – Biele vody 
obcou Mlynky. Ročne na aktivity pre bežecké lyžovanie vynaloží OOCR sumu 

minulom roku bol pre komplexné preznačenie Grajnára 
9 vrátane novej vstupnej 

Opatrenie 1.4. Zlepšenie dopravnej dostupnosti centier cestovného ruchu v Slovenskom 

Jednou z priorít OOCR Slovenský raj & Spiš je zlepšovanie dostupnosti turistických stredísk 
Na základe pozitívnych  ohlasov i v roku 

 sviatkov v letných 
toho 8 počas víkendov, 3 počas celých mesiacov júl 

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  

späť, využilo ho 376 osôb, z toho  
1 000 EUR. Tento pilotný 

om 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 

Dedinky a späť). Cestujúci 
nárok na bezplatnú prepravu jedného páru lyží alebo jedného snowboardu. Spoje boli 

finančne dotované OOCR SPIŠ, OOCR Slovenský raj a Košickým samosprávnym krajom.  
využilo v roku 2016 spolu  



                                                                                                                             
 

 

Počas zimy 2017/2018 OOCR Slovenský raj & Spiš doplácala pre SKIBUS už len minimálnu 
čiastku za zachádzanie autobusu na Biele Vody (počas víkendov a
sezóne 2018/2019 sa tento model už nemenil.

V roku 2018 Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj 
s dopravcom Eurobus, a. s., Košice a
podporila posilnené verejné auto
raja. Posilnené spoje premávali počas aprílovo
počas letných víkendov a sviatkov od 1.
Spišská Nová Ves cez obec Smižany, turistické stredisko Čingov, obce Spišské Tomášovce, 
Letanovce, Spišský Štvrtok a  
Hrabušickej píly a späť. Posilnené spoje sa v
dopravy spoločnosti Eurobus, a. s., a
dopravcu. 

Letný BUS do turistických stredísk Slovenského raja, LETO 1. 7. 
a štátne sviatky) 
Trasa: SNV- Smižany – Čingov 
Štvrtok – Hrabušice – Hrabušice, Píla 

Počet osôb: 1 212 
Počet osôb zadarmo: 216 (držitelia turistickej karty Slovenský raj & Spiš)
Tržby: 1 409,90 EUR 

Trasa: (pilotný projekt) Dedinky 
kopec – Stratená a späť:  
Počet osôb: 33 
Tržby: 7,20 EUR 

V nadväznosti na rekonštrukciu Kopaneckej cesty Košickým samosprávnym krajom, celé leto 
2018, počas mesiacov júl a august premával malý autobus z
Jaskyne so zachádzkou do Tegártu a
posilnený aj opačným smerom z
autobusu cez Kopanec bola finančne podporená OOCR a

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 s
zaviazali podpisom Memoranda o podpore elektromobility.
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
progresívneho postoja zástupcu súkromného sektora k problematike životného prostredia 
a rozvíjaniu služiev cestovného ruchu Nabíjačka je k

                                                                                                                             

Počas zimy 2017/2018 OOCR Slovenský raj & Spiš doplácala pre SKIBUS už len minimálnu 
čiastku za zachádzanie autobusu na Biele Vody (počas víkendov a sviatkov)
sezóne 2018/2019 sa tento model už nemenil. 

roku 2018 Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj 
s., Košice a Košickým samosprávnym krajom už po tretíkrát 

podporila posilnené verejné autobusové spoje do najvyhľadávanejších stredísk Slovenského 
raja. Posilnené spoje premávali počas aprílovo-májových predĺžených víkendov a

sviatkov od 1. 6. do 31. 8. 2018. Trasa spojov  viedla z
obec Smižany, turistické stredisko Čingov, obce Spišské Tomášovce, 

 Vydrník (napojenie na osobné vlaky) do Hrabušíc, Betlanoviec, 
späť. Posilnené spoje sa v tomto roku stali súčasťou grafikonu verejnej 

urobus, a. s., a výška cestovného sa odvíjala od štandardných taríf 

Letný BUS do turistických stredísk Slovenského raja, LETO 1. 7. – 31. 8. 2018 (víkendy 

Čingov – Spišské Tomášovce – Arnutovce – Letanovce 
Hrabušice, Píla – Vernár – Stratená, DĽJ a späť: 

Počet osôb zadarmo: 216 (držitelia turistickej karty Slovenský raj & Spiš) 

Trasa: (pilotný projekt) Dedinky – Mlynky, Palcmanská Maša – Dobšinská Maša 

nadväznosti na rekonštrukciu Kopaneckej cesty Košickým samosprávnym krajom, celé leto 
august premával malý autobus z Podleska do Dobšinskej Ľadovej 

Jaskyne so zachádzkou do Tegártu a do Dediniek. V polovičke sezóny  (od augusta) bol spoj 
posilnený aj opačným smerom z mesta Dobšiná na Podlesok do Hrabušíc. Premávka malého 

panec bola finančne podporená OOCR a KOCR.  

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
zaviazali systematicky rozvíjať sektor elektromobility, ktorý reflektuje technologický pokrok. 

opol je modernou novinkou, ktorá ho odlíši od konkurencie. Spolu 
ostatnými nabíjačkami je v národnej mape e-mobility (www.kdenabijat.sk). Ide o príklad 

progresívneho postoja zástupcu súkromného sektora k problematike životného prostredia 
užiev cestovného ruchu Nabíjačka je k dispozícii zdarma 24 hodín denne.
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Počas zimy 2017/2018 OOCR Slovenský raj & Spiš doplácala pre SKIBUS už len minimálnu 
sviatkov). Ani v zimnej 

roku 2018 Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš, spolupráci 
Košickým samosprávnym krajom už po tretíkrát 

busové spoje do najvyhľadávanejších stredísk Slovenského 
májových predĺžených víkendov a následne aj 

2018. Trasa spojov  viedla z mesta 
obec Smižany, turistické stredisko Čingov, obce Spišské Tomášovce, 

Vydrník (napojenie na osobné vlaky) do Hrabušíc, Betlanoviec, 
tomto roku stali súčasťou grafikonu verejnej 

výška cestovného sa odvíjala od štandardných taríf 

31. 8. 2018 (víkendy 

Letanovce – Spišský 

Dobšinská Maša – Dobšinský 

nadväznosti na rekonštrukciu Kopaneckej cesty Košickým samosprávnym krajom, celé leto 
Podleska do Dobšinskej Ľadovej 

polovičke sezóny  (od augusta) bol spoj 
mesta Dobšiná na Podlesok do Hrabušíc. Premávka malého 

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 

polupráce, ku ktorej sa Mesto Spišská Nová Ves a VSE 
Signatári memoranda sa v ňom 

zaviazali systematicky rozvíjať sektor elektromobility, ktorý reflektuje technologický pokrok. 
opol je modernou novinkou, ktorá ho odlíši od konkurencie. Spolu 

mobility (www.kdenabijat.sk). Ide o príklad 
progresívneho postoja zástupcu súkromného sektora k problematike životného prostredia  

dispozícii zdarma 24 hodín denne.  



                                                                                                                             
 

 

V roku 2018 sa pracovníci referátu cestovného ruchu a
informačného centra zúčastnili v
MILE (Posledná miľa) s prezentáciou Tourism Meeting (rozvoj alternatívnej dopravy 
v regióne, 5. 6. 2018, SNV). Projekt LAST MILE je medzinárodný projekt so zameraním 
na prípravu a realizáciu alternatívnych druhov dopravy  do stredísk CR. V
vypracovaný Akčný plán alternatívnej dopravy v
Slovenský raj a OOCR  pre letnú sezónu 2019 (a ďalšie) získa nosič na bicykle za malý autobus 
najmä cez zrekonštruovanú Kopaneckú cestu.

KOCR zabezpečila v roku 2018 t
od 7. 7. do 1. 9. 2018 (vrátane) zo železničnej stanice v Košiciach do železničnej stanice 
Dobšinská ľadová jaskyňa a späť. Nástup, resp. výstup, bol  možný aj v
Kysak, Margecany, Dedinky a
Ľadový expres nový turistický vlak s
v stanici Mlynky v oboch smeroch. Cena jednosmerného lístka pre dospelých bola jednotná 
 5 EUR. Deti od 3 do 18 rokov, seniori nad 62 rokov, držitelia preukazu ŤZP a
sprievodcovia platili 3 EUR. Deti do 3 rokov cestovali zdarma.

Po neuveriteľných 43. rokoch sa podarilo zrekonštruovať asfaltovú cestu na Košiarny briežok. 
Predchádzalo tomu niekoľko rokovaní z
Novej Vsi Ing.  Pavla Bečarika. Rekonštrukcia cesty bola súčasťou investičného plánu 
na údržbu a  opravu komunikácií štátnych lesov. Stavebná investícia dvoch z
lesných ciest, celkovo 1,6 km, 
Maša - Smižany od družstva k
investícií v roku 2019, je pripravená projektová dokumentácia a
povolenia pre realizáciu stavby. Pre turistov je táto cesta prakticky jedinou autospojnicou 
s rekreačnou lokalitou Košiarny briežok.

V sezóne 2018 sa z Popradu lietalo: v
pravidelné linky: Londýn Luton (3x týždenne,
december - marec). 

Opatrenie 1. 5. Skvalitnenie služieb cestovného ruchu

Turisticko informačné centrum

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

V roku 2018 službu „úschovne batožín“ v
Počas sezóny 2018 TIC organizovalo počas 8 veče
199 osôb.  Záujem o predaj poštových známok a cestovných lístkov na Regio Jet v
bol aj v roku 2018 veľký záujem, ako aj o

                                                                                                                             

2018 sa pracovníci referátu cestovného ruchu a zahraničných vzťahov a
informačného centra zúčastnili v spolupráci s OOCR Slovenský raj & Spiš medz. projektu LAST 

prezentáciou Tourism Meeting (rozvoj alternatívnej dopravy 
regióne, 5. 6. 2018, SNV). Projekt LAST MILE je medzinárodný projekt so zameraním 

realizáciu alternatívnych druhov dopravy  do stredísk CR. V
vypracovaný Akčný plán alternatívnej dopravy v rámci KSK so zakomponovaním územia 

OOCR  pre letnú sezónu 2019 (a ďalšie) získa nosič na bicykle za malý autobus 
najmä cez zrekonštruovanú Kopaneckú cestu. 

roku 2018 turistický vlak - Ľadový expres, ktorý premával
(vrátane) zo železničnej stanice v Košiciach do železničnej stanice 

Dobšinská ľadová jaskyňa a späť. Nástup, resp. výstup, bol  možný aj v staniciach/zastávkach: 
y, Dedinky a Stratená. Od 21. 7. 2018 pre veľký záujem nahradil doterajší 

Ľadový expres nový turistický vlak s dvojnásobnou kapacitou miest (170) a
oboch smeroch. Cena jednosmerného lístka pre dospelých bola jednotná 

Deti od 3 do 18 rokov, seniori nad 62 rokov, držitelia preukazu ŤZP a
Deti do 3 rokov cestovali zdarma. 

Po neuveriteľných 43. rokoch sa podarilo zrekonštruovať asfaltovú cestu na Košiarny briežok. 
ľko rokovaní z  iniciatívy prednostu Okresného úradu v

Pavla Bečarika. Rekonštrukcia cesty bola súčasťou investičného plánu 
opravu komunikácií štátnych lesov. Stavebná investícia dvoch z

elkovo 1,6 km, si vyžiadala približne 180 000 EUR. Zvyšný úsek lesnej cesty 
Smižany od družstva k Hornádu je navrhnutý do predbežného plánu stavebných 

roku 2019, je pripravená projektová dokumentácia a vybavené príslušné 
ealizáciu stavby. Pre turistov je táto cesta prakticky jedinou autospojnicou 

rekreačnou lokalitou Košiarny briežok. 

Popradu lietalo: v lete charterove lety (Bulharsko, Čierna Hora, Turecko), 
pravidelné linky: Londýn Luton (3x týždenne, celý rok), Riga a Kyjev (1x týždenne, zima 

Opatrenie 1. 5. Skvalitnenie služieb cestovného ruchu 

Turisticko informačné centrum 

V Turistickom informačnom centre je už okrem zabehnutých služieb sprístupnený prístup 
WiFi, úschovňa batožiny, predaj poštových známok, predaj lístkov 

na RegioJet. Úschovňu batožín od roku 2017 poskytuje i hotel Metropol****.

roku 2018 službu „úschovne batožín“ v našom TIC využilo 64 osôb. 
Počas sezóny 2018 TIC organizovalo počas 8 večerov 10 výstupov, ktorých sa zúčastnilo 
199 osôb.  Záujem o predaj poštových známok a cestovných lístkov na Regio Jet v

roku 2018 veľký záujem, ako aj o uzatvorenie poistenia na zásah Horskej služby.
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zahraničných vzťahov a Turistického 
OOCR Slovenský raj & Spiš medz. projektu LAST 

prezentáciou Tourism Meeting (rozvoj alternatívnej dopravy 
regióne, 5. 6. 2018, SNV). Projekt LAST MILE je medzinárodný projekt so zameraním  

realizáciu alternatívnych druhov dopravy  do stredísk CR. V rámci projektu bol 
rámci KSK so zakomponovaním územia 

OOCR  pre letnú sezónu 2019 (a ďalšie) získa nosič na bicykle za malý autobus 

Ľadový expres, ktorý premával každú sobotu 
(vrátane) zo železničnej stanice v Košiciach do železničnej stanice 

staniciach/zastávkach: 
Stratená. Od 21. 7. 2018 pre veľký záujem nahradil doterajší 

dvojnásobnou kapacitou miest (170) a zastavoval aj 
oboch smeroch. Cena jednosmerného lístka pre dospelých bola jednotná –

Deti od 3 do 18 rokov, seniori nad 62 rokov, držitelia preukazu ŤZP a ich 

Po neuveriteľných 43. rokoch sa podarilo zrekonštruovať asfaltovú cestu na Košiarny briežok. 
iniciatívy prednostu Okresného úradu v  Spišskej 

Pavla Bečarika. Rekonštrukcia cesty bola súčasťou investičného plánu  
opravu komunikácií štátnych lesov. Stavebná investícia dvoch z troch úsekov 

. Zvyšný úsek lesnej cesty 
Hornádu je navrhnutý do predbežného plánu stavebných 

vybavené príslušné 
ealizáciu stavby. Pre turistov je táto cesta prakticky jedinou autospojnicou 

lete charterove lety (Bulharsko, Čierna Hora, Turecko), 
Kyjev (1x týždenne, zima 

V Turistickom informačnom centre je už okrem zabehnutých služieb sprístupnený prístup  
batožiny, predaj poštových známok, predaj lístkov  

na RegioJet. Úschovňu batožín od roku 2017 poskytuje i hotel Metropol****. 

našom TIC využilo 64 osôb.  
rov 10 výstupov, ktorých sa zúčastnilo  

199 osôb.  Záujem o predaj poštových známok a cestovných lístkov na Regio Jet v našom TIC 
uzatvorenie poistenia na zásah Horskej služby. 



                                                                                                                             
 

 

Počas roka 2018 v TIC realizovali pri
TIC pre vlastné potreby. KOCR 
dotazníka nerealizovala.  

Počas letnej turistickej sezóny (máj
10 008 osôb zo 42 krajín (najviac Slováci 7347, Česi 1268, Nemci 322, Poliaci 299, Maďari 
127, Angličania 115, Izraelčania 127…). Exotickí turisti prišli z
Taiwanu či Japonska. Najväčšiu skupinu (88
návštevy uviedli oddych v horách a
pamiatok (9 %), obchodní cestujúci (1
do 15 rokov, 20 % dvojice vo veku 30 
v roku 2018 navštívilo 18 262 návštevníkom (+1591). Lákadlom pre návštevu Spišskej Novej 
Vsi sú okrem kultúrnych zariadení, historických pamiatok, ZOO a
podujatia, ktoré sú veľmi obľúben
Spišský trh či Dni mesta s Trhom ľudových remesiel). Toto leto sa mnohí zaujímali o
Živé sochy. Bodkou za letnou turistickou sezónou v
cestovného ruchu 27. septembra 2018, do ktorého sa zapojilo viacero subjektov a
pôsobiacich v našom meste. Záujemcovia si mohli užiť prehliadku mesta s
sprievodcami  – študentmi Hotelovej akadémie, návštevu ZOO, bezplatné výstupy 
do kostolnej veže, večernú p
za symbolické vstupné, detské workshopy o
kostol či stráviť príjemné chvíle v
v rôznych gastronomických zariadeniach v

Vežu rímsko-katolíckeho farského kostola navštívilo 4
a  zvýšiť návštevnosť veže sa mestu podarilo aj vďaka cyklu podujatí pod názvom Gotika 
na dotyk – večerné výstupy do veže vo svetle 
večernej veže so zaujímavým výkladom sprievodcu v

TIC sa zúčastňovala školení organizovaných AICES: Marketing TIC a
ruchu na Slovensku (28. 9. 2018, Poprad), valného z
(12. 10. 2018, Nitra), konferencie Data v
školenia Profesionálna komunikácia s

Krytá plaváreň a kúpalisko 

V roku 2016 bola zabezpečená 
plavárni (doterajšie vnútorné obloženie sauny bolo poškodené a
rekonštrukcia ženských šatní krytej plavárne spojenej s
využívali doteraz, nevyhovovali bezpečnostných a
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 
kurtoch.  

                                                                                                                             

TIC realizovali prieskum medzi návštevníkmi TIC ústne, resp. pracovníkom 
TIC pre vlastné potreby. KOCR – Košice Región Turizmus už prieskum formou vyplnenia 

Počas letnej turistickej sezóny (máj – august) navštívilo Turistické informačné centrum     
10 008 osôb zo 42 krajín (najviac Slováci 7347, Česi 1268, Nemci 322, Poliaci 299, Maďari 
127, Angličania 115, Izraelčania 127…). Exotickí turisti prišli z Kolumbie, Brazílie, Indie, 
Taiwanu či Japonska. Najväčšiu skupinu (88 %) tvorili dovolenkári, ktorí ako hlavný dôvod 

horách a v prírode, potom to bola návšteva kultúrnohistorických 
%), obchodní cestujúci (1 %), iné (1 %). 60 % návštevníkov tvorili rodiny s

% dvojice vo veku 30 - 50 rokov, 10 % študenti a 10 % seniori. TIC celkovo 
262 návštevníkom (+1591). Lákadlom pre návštevu Spišskej Novej 

Vsi sú okrem kultúrnych zariadení, historických pamiatok, ZOO a kúpaliska aj kultúrne 
podujatia, ktoré sú veľmi obľúbené a vyhľadávané aj návštevníkmi (Dni humoru na Spiši, 

Trhom ľudových remesiel). Toto leto sa mnohí zaujímali o
Živé sochy. Bodkou za letnou turistickou sezónou v Spišskej Novej Vsi bol Svetový deň 

eptembra 2018, do ktorého sa zapojilo viacero subjektov a
našom meste. Záujemcovia si mohli užiť prehliadku mesta s

študentmi Hotelovej akadémie, návštevu ZOO, bezplatné výstupy 
do kostolnej veže, večernú prehliadku Múzea Spiša, výstavy v Galérii umelcov Spiša 
za symbolické vstupné, detské workshopy o prírode, pozrieť, aké poklady ukrýva evanjelický 
kostol či stráviť príjemné chvíle v hoteli Metropol. Bonusom pre návštevníkov boli aj zľavy 

omických zariadeniach v meste. 

katolíckeho farského kostola navštívilo 4 789 osôb (+753). Zatraktívniť výstupy 
zvýšiť návštevnosť veže sa mestu podarilo aj vďaka cyklu podujatí pod názvom Gotika 

večerné výstupy do veže vo svetle sviečok. Návštevníci si užili gotickú atmosféru 
večernej veže so zaujímavým výkladom sprievodcu v gotickom kostýme.  

TIC sa zúčastňovala školení organizovaných AICES: Marketing TIC a propagácia cestovného 
ruchu na Slovensku (28. 9. 2018, Poprad), valného zhromaždenia AICES a
(12. 10. 2018, Nitra), konferencie Data v destinačnom manažmente (21. 11. 2018, Košice),
školenia Profesionálna komunikácia s klientom v cestovnom ruchu (22. 11. 2018, Košice).

bezpečená  rekonštrukcia vnútorného priestoru sauny na krytej 
(doterajšie vnútorné obloženie sauny bolo poškodené a

rekonštrukcia ženských šatní krytej plavárne spojenej s výmenou šatníkov
ovovali bezpečnostných a hygienickým normám),

výmena prepadového potrubia na letnom kúpalisku na zabránenie 
úniku vody, rekonštrukcia tribúny na futbalovom štadióne (montáž nových sedačiek 

priestoru na hlavnej tribúne  pri trávniku), rekonštrukcia kotolne na tenisových 
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eskum medzi návštevníkmi TIC ústne, resp. pracovníkom 
Košice Región Turizmus už prieskum formou vyplnenia 

august) navštívilo Turistické informačné centrum                 
10 008 osôb zo 42 krajín (najviac Slováci 7347, Česi 1268, Nemci 322, Poliaci 299, Maďari 

Kolumbie, Brazílie, Indie, 
kári, ktorí ako hlavný dôvod 

prírode, potom to bola návšteva kultúrnohistorických 
% návštevníkov tvorili rodiny s deťmi 

% seniori. TIC celkovo 
262 návštevníkom (+1591). Lákadlom pre návštevu Spišskej Novej 

kúpaliska aj kultúrne 
vyhľadávané aj návštevníkmi (Dni humoru na Spiši, 

Trhom ľudových remesiel). Toto leto sa mnohí zaujímali o  Festival 
Spišskej Novej Vsi bol Svetový deň 

eptembra 2018, do ktorého sa zapojilo viacero subjektov a inštitúcií 
našom meste. Záujemcovia si mohli užiť prehliadku mesta s mladými 

študentmi Hotelovej akadémie, návštevu ZOO, bezplatné výstupy  
Galérii umelcov Spiša  

prírode, pozrieť, aké poklady ukrýva evanjelický 
hoteli Metropol. Bonusom pre návštevníkov boli aj zľavy 

789 osôb (+753). Zatraktívniť výstupy 
zvýšiť návštevnosť veže sa mestu podarilo aj vďaka cyklu podujatí pod názvom Gotika  

sviečok. Návštevníci si užili gotickú atmosféru 
 

propagácia cestovného 
hromaždenia AICES a V. kolokvia  

destinačnom manažmente (21. 11. 2018, Košice), 
cestovnom ruchu (22. 11. 2018, Košice). 

rekonštrukcia vnútorného priestoru sauny na krytej 
(doterajšie vnútorné obloženie sauny bolo poškodené a nevyhovujúce), 

výmenou šatníkov (šatníky, ktoré sa 
hygienickým normám), rekonštrukcia 

výmena prepadového potrubia na letnom kúpalisku na zabránenie 
úniku vody, rekonštrukcia tribúny na futbalovom štadióne (montáž nových sedačiek 

rekonštrukcia kotolne na tenisových 



                                                                                                                             
 

 

Letné kúpalisko v roku 2018 otvorili 9. júna a
návštevnosť bola nižšia, kým v
25 741. Hlavným dôvodom nižšej návštevnosti
a na začiatku júla, keď bola návštevnosť o

Hotely mesta  

V rámci skvalitnenia ubytovacej infraštruktúry
zabezpečené v Hoteli Preveza 
23 ks televízorov, nákup vybavenia kuchyne
ochladzovač), dokončenie úpravy priestoru recepcie. V roku 2017 boli zabezpečené ďalšie 
postele (6 ks -  3 920 EUR), nákup zariadení pre kuchyňu (nerezový pracovný stôl, ohrevný 
pult, nerezový stroj, elektrický varný kotol a umývačky riadu. 

V Hoteloch Preveza a Šport bolo v
Nákup nočných stolíkov 31 ks 
Nákup stoliček čalúnených do reštaurácie a
Nákup postelí 14 ks – 3 862,18 
Nákup písacích stolíkov na izby 
Maľovanie izieb a chodieb hotel Šport 

Služby cykloturistom 

Počas letnej sezóny 2018 sa bicykle dali požičať v
DĽJ. Bicykle svojim klientom požičiavali aj ubytovacie zariadenia na Mlynkách, Dedinkách, 
Pod Ostrou skalou, v Hrabušiciach, mnoho turistov využilo možnosť zjazdu horským bicyklom 
z Kláštoriska alebo z lokality Suchá Belá 

Novinkou  sezóny bola požičovňa elektrobicyklov. Turisti, ktorí zavítali do nášho mesta veľmi 
uvítali a  pochvaľovali si možnosť požičiavania bicyklov na spoznávanie okolia. Zahraničných 
turistov milo prekvapila možnosť zapožičania si
dokážu vyrovnávať handicap či už výkonnostný, vekový alebo aj zdravotný. Túto službu 
poskytuje spoločnosť Schwabik Bicykle.

Doplnkové služby pre turistov v raji

V decembri 2018 bol podaný SNP SR projekt na DBU (Nemecká spolková nadácia pre životné 
prostredie) prostredníctvom Nadácie Ekopolis, partnerom projektu je OOCR Slovenský raj 
& Spiš. Predpokladané náklady na realizáciu 110 000 
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 
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 
14. august, kedy prešlo roklinou 1

                                                                                                                             

roku 2018 otvorili 9. júna a sezónu uzatvorili 2. septembra. V
návštevnosť bola nižšia, kým v roku 2017 ho navštívilo 29 400 ľudí, v roku 2018 ich bolo 

41. Hlavným dôvodom nižšej návštevnosti bolo nestále počasie počas mesiaca jún 
na začiatku júla, keď bola návštevnosť o 4 230 osôb nižšia ako plánovali. 

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 vybavenia kuchyne (konvektomat, robot,
dokončenie úpravy priestoru recepcie. V roku 2017 boli zabezpečené ďalšie 

), nákup zariadení pre kuchyňu (nerezový pracovný stôl, ohrevný 
pult, nerezový stroj, elektrický varný kotol a umývačky riadu.  

Šport bolo v roku 2018 zabezpečené:  
Nákup nočných stolíkov 31 ks – 683,76 EUR 
Nákup stoliček čalúnených do reštaurácie a salónika  24 ks – 1 540,37 EUR

862,18 EUR 
ákup písacích stolíkov na izby 15 ks – 356,10 EUR 

chodieb hotel Šport – 3 180 EUR 

Počas letnej sezóny 2018 sa bicykle dali požičať v Spišskej Novej Vsi, na Čingove, Podlesku, 
DĽJ. Bicykle svojim klientom požičiavali aj ubytovacie zariadenia na Mlynkách, Dedinkách, 

Hrabušiciach, mnoho turistov využilo možnosť zjazdu horským bicyklom 
lokality Suchá Belá – záver na Podlesok.  

bola požičovňa elektrobicyklov. Turisti, ktorí zavítali do nášho mesta veľmi 
ali si možnosť požičiavania bicyklov na spoznávanie okolia. Zahraničných 

turistov milo prekvapila možnosť zapožičania si čoraz populárnejších elektrobicyklov, ktoré 
dokážu vyrovnávať handicap či už výkonnostný, vekový alebo aj zdravotný. Túto službu 

uje spoločnosť Schwabik Bicykle. 

Doplnkové služby pre turistov v raji 

V decembri 2018 bol podaný SNP SR projekt na DBU (Nemecká spolková nadácia pre životné 
prostredie) prostredníctvom Nadácie Ekopolis, partnerom projektu je OOCR Slovenský raj 

dpokladané náklady na realizáciu 110 000 EUR. Semafory pre vstupy do roklín 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 
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 1 569 ľudí, v priemere je to 883 návštevníkov rokliny denne. 
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sezónu uzatvorili 2. septembra. V tomto roku 
roku 2018 ich bolo  

bolo nestále počasie počas mesiaca jún  
 

Mesta Spišská Nová Ves bolo 
nákup 20 ks stoličiek do salónika, nákup 

konvektomat, robot,  šokový 
dokončenie úpravy priestoru recepcie. V roku 2017 boli zabezpečené ďalšie 

), nákup zariadení pre kuchyňu (nerezový pracovný stôl, ohrevný 

EUR 

Spišskej Novej Vsi, na Čingove, Podlesku, 
DĽJ. Bicykle svojim klientom požičiavali aj ubytovacie zariadenia na Mlynkách, Dedinkách, 

Hrabušiciach, mnoho turistov využilo možnosť zjazdu horským bicyklom 

bola požičovňa elektrobicyklov. Turisti, ktorí zavítali do nášho mesta veľmi 
ali si možnosť požičiavania bicyklov na spoznávanie okolia. Zahraničných 

čoraz populárnejších elektrobicyklov, ktoré 
dokážu vyrovnávať handicap či už výkonnostný, vekový alebo aj zdravotný. Túto službu 

V decembri 2018 bol podaný SNP SR projekt na DBU (Nemecká spolková nadácia pre životné 
prostredie) prostredníctvom Nadácie Ekopolis, partnerom projektu je OOCR Slovenský raj  

. Semafory pre vstupy do roklín 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 

desiaty turista. Rekordom leta bol 
569 ľudí, v priemere je to 883 návštevníkov rokliny denne. 



                                                                                                                             
 

 

Komplikovanejší a drahší prístroj môže prezradiť zaujímavé dáta, napríklad aj to, koľko ľudí 
porušuje návštevný poriadok a vstu

Opatrenie 1. 6. Zatraktívnenie a oživenie centier mesta

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi od
zo siedmich divov mesta - Provinčný dom po rozsiahlej rekonštrukcii v rámci projektu 
„Múzeum Spiša v  SNV - Obnova Provinčného domu“ 
Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov 
inštitúcií. Spolufinancovaný bol Európskou úniou vo výške 85 %, vo výške 10
rozpočtu Slovenskej republiky a
v celkovej výške 2 433 031,59 
2015 do júna 2016. Rekonštrukcia naplnila
múzejný objekt, ktorý spĺňa
obnovené nevyužívané časti historickej budovy, suterén 
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 
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 st
plynovej kotolne a  rekonštrukcia teplovodného ústredného vykurovania, nová 
zdravotechnika (vodovod a  
expozičných a výstavných priestorov, požiarna ochrana, bleskozvod, ka
zabezpečovací systém, zabezpečovacia signalizácia, vybudovanie počítačovej siete 
štrukturovaná kabeláž a s nimi súvisiace stavebné práce.

Úvodná výstava s názvom Provinčný dom 
v  dvoch výstavných miestnostiach na prízemí
informácie o  architektonickom vývoji vzácnej kultúrnej pamiatky, o
vývoja a prestavbách, ale i priebehu poslednej rekonštrukcie. Dokumentované sú výsledky 
archeologických výskumov in situ. V
prezentovala svoju 65-ročnú históriu. Pre návštevníkov je zaujímavá časť výstavy „história“ 
inštalovaná na poschodí, ktorá sa venuje Provinčnému domu v
v období poslednej tretiny 18.
po koniec jej existencie. Mesto Spišská Nová Ves spolu s
Dwory Karwacjanów i  Gladyszów v Gorliciach pripravilo projekt
 objavme zabudnutú spoločnú históriu v rámci výzvy cezhraničnej Slovensko 
spolupráce Interreg V-A. Plánované bolo sprístupnenie dvorovej
priestorov. Na poschodí je naplánované zriadenie expozície
pivníc bývalej väznice, kde plánuje múzeum vytvoriť expozíciu
V projekte bolo plánované aj reštaurovanie fasády múzea z
zámerom projektu bolo uskutočniť
ulicou. Projekt nebol schválený.

                                                                                                                             

Komplikovanejší a drahší prístroj môže prezradiť zaujímavé dáta, napríklad aj to, koľko ľudí 
porušuje návštevný poriadok a vstupuje do rokliny počas zákazu. 

Opatrenie 1. 6. Zatraktívnenie a oživenie centier mesta 

Spišskej Novej Vsi od 22. septembra 2016 opäť sprístupnilo jeden 
Provinčný dom po rozsiahlej rekonštrukcii v rámci projektu 

Obnova Provinčného domu“  realizovaného z EŠF programu ROP 3.1 
Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov - intervencia do pamäťových a fondových 

titúcií. Spolufinancovaný bol Európskou úniou vo výške 85 %, vo výške 10
rozpočtu Slovenskej republiky a  z finančných prostriedkov Košického samosprávneho kraja,
v celkovej výške 2 433 031,59 EUR. Časovo trvala komplexná obnova kratšie ako 
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

podkrovie, kde vznikli kancelárie pre pracovníkov. Múzeum tak získalo rozsiahly 
na jednom nadzemnom podlaží pre vytvorenie nových expozícií. 

Na prízemí bol obnovený historický prejazd – teraz nový vstup do múzea z
do priestorov muzeálnej čitárne „infomuzejky“. Debarierizáciou a inštalovaním výťahu je 
umožnený prístup imobilným návštevníkom do všetkých poschodí (prízemie, suterén, 

podkrovie). Realizované boli: renovácia krovu, výmena strechy, výstavba novej 
rekonštrukcia teplovodného ústredného vykurovania, nová 

 kanalizácia), elektroinštalácia, svetelná sústava a ozvučenie 
výstavných priestorov, požiarna ochrana, bleskozvod, ka

zabezpečovací systém, zabezpečovacia signalizácia, vybudovanie počítačovej siete 
nimi súvisiace stavebné práce. 

Provinčný dom - história, architektúra, múzeum je situovaná 
tnostiach na prízemí  návštevníkom sprostredkovala komplexné 

architektonickom vývoji vzácnej kultúrnej pamiatky, o etapách jej historického 
priebehu poslednej rekonštrukcie. Dokumentované sú výsledky 

h výskumov in situ. V časti výstavy – múzeum pomocou IKT profilovo 
ročnú históriu. Pre návštevníkov je zaujímavá časť výstavy „história“ 

inštalovaná na poschodí, ktorá sa venuje Provinčnému domu v kontexte histórie mesta 
lednej tretiny 18. storočia, ako aj histórii Provincie 16 spišských miest až 

po koniec jej existencie. Mesto Spišská Nová Ves spolu s Múzeom Spiša a
Gladyszów v Gorliciach pripravilo projekt Spiš a

zabudnutú spoločnú históriu v rámci výzvy cezhraničnej Slovensko 
A. Plánované bolo sprístupnenie dvorovej časti a pivničných 

priestorov. Na poschodí je naplánované zriadenie expozície  História Spiša, rekonštrukciu 
ývalej väznice, kde plánuje múzeum vytvoriť expozíciu archeológie Slovenského raja. 

projekte bolo plánované aj reštaurovanie fasády múzea z Levočskej ulice. Hlavným 
zámerom projektu bolo uskutočniť  dlhoročnú myšlienku prepojenia múzea s Levočskou 

. Projekt nebol schválený. 
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Komplikovanejší a drahší prístroj môže prezradiť zaujímavé dáta, napríklad aj to, koľko ľudí 

22. septembra 2016 opäť sprístupnilo jeden  
Provinčný dom po rozsiahlej rekonštrukcii v rámci projektu 

realizovaného z EŠF programu ROP 3.1 
intervencia do pamäťových a fondových 

titúcií. Spolufinancovaný bol Európskou úniou vo výške 85 %, vo výške 10 % zo štátneho 
z finančných prostriedkov Košického samosprávneho kraja,  

. Časovo trvala komplexná obnova kratšie ako rok, od júla 
zámer vytvoriť polyfunkčný revitalizovaný 

technickými úpravami boli 
dnes prednáškové a klubové 

podkrovie, kde vznikli kancelárie pre pracovníkov. Múzeum tak získalo rozsiahly 
na jednom nadzemnom podlaží pre vytvorenie nových expozícií.  

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, 

rechy, výstavba novej 
rekonštrukcia teplovodného ústredného vykurovania, nová 

kanalizácia), elektroinštalácia, svetelná sústava a ozvučenie 
výstavných priestorov, požiarna ochrana, bleskozvod, kamerový 

zabezpečovací systém, zabezpečovacia signalizácia, vybudovanie počítačovej siete – 

história, architektúra, múzeum je situovaná  
návštevníkom sprostredkovala komplexné 

etapách jej historického 
priebehu poslednej rekonštrukcie. Dokumentované sú výsledky 

múzeum pomocou IKT profilovo 
ročnú históriu. Pre návštevníkov je zaujímavá časť výstavy „história“ 

kontexte histórie mesta  
spišských miest až  

Múzeom Spiša a  poľským Muzeom 
Spiš a Malopoľsko –

zabudnutú spoločnú históriu v rámci výzvy cezhraničnej Slovensko – Poľskej 
časti a pivničných 

História Spiša, rekonštrukciu 
archeológie Slovenského raja. 

Levočskej ulice. Hlavným 
dlhoročnú myšlienku prepojenia múzea s Levočskou 



                                                                                                                             
 

 

Mesto Spišská Nová Ves predložilo projekt pod názvom Ekologicky a bezpečne v Spišskej 
Novej Vsi s úmyslom zvýšiť atraktivitu pripravovanej nemotorovej dopravy (predovšetkým 
cyklistickej) na celkovom počte prepravovaných osôb.

Stavba nerealizovaná  z dôvodu identifikovaných nezrovnalostí v procese po podpise Zmluvy 
o NFP. 

Na námestí v roku 2018 pribudol Pamätník elektrifikácie Spišskej Novej Vsi. Slávnostné 
zažatie sa uskutočnilo 18. októbra 2018. Pamätník sa nachádza na Radničnom námestí vedľa 
budovy Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka. Je dielom Emila Labaja. Mesto vyhlási
zhotovenie dobrovoľnú zbierku 1.
5037,32 EUR. Prispelo aj naše partnerské mesto Youngstown. Pamätník je zároveň 
vyjadrením pocty významnému rodu Münnich, z
technolo-gického rozvoja nášho mesta i

Zhrnutie: P L N E N I E    CIEĽA:

Počet opatrení: 6 
V plnení: 6 
 

Indikátor 2011 

Počet prenocovaní / rok 36.201 

Počet fungujúcich 
novovytvorených 
turistických produktov 
(balíkov) 

1 

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

48 737 

 
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 východis
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 spolu
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
turistickej infraštruktúry, hlavne sa však urobilo veľa v oblasti marketingu a tvorby 
produktov pre podporu zlepšovania kvality a rozsahu služieb.

                                                                                                                             

Mesto Spišská Nová Ves predložilo projekt pod názvom Ekologicky a bezpečne v Spišskej 
Novej Vsi s úmyslom zvýšiť atraktivitu pripravovanej nemotorovej dopravy (predovšetkým 
cyklistickej) na celkovom počte prepravovaných osôb. 

vba nerealizovaná  z dôvodu identifikovaných nezrovnalostí v procese po podpise Zmluvy 

roku 2018 pribudol Pamätník elektrifikácie Spišskej Novej Vsi. Slávnostné 
zažatie sa uskutočnilo 18. októbra 2018. Pamätník sa nachádza na Radničnom námestí vedľa 
budovy Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka. Je dielom Emila Labaja. Mesto vyhlási
zhotovenie dobrovoľnú zbierku 1. 10. 2015. Počas troch rokov naň prispeli darcovia spolu 

. Prispelo aj naše partnerské mesto Youngstown. Pamätník je zároveň 
vyjadrením pocty významnému rodu Münnich, z ktorého pochádzali mnohí predstav

gického rozvoja nášho mesta i regiónu. 

CIEĽA: 

 2012 2013 2014 2015 2016

 39.925 36.381 36.430 43.399 37.300

2 5 6 5 4

 1 948 351 78 750 1 795 039 278 930 276 

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 východis
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 spolu
s ďalšími organizáciami cestovného ruchu v okolí, či pri tvorbe marketingových procesov 

nástrojov alebo pri iniciatívach na spájanie miest a obcí Spiša) svoju významnú pozíciu. 
Zároveň sa podarilo zrealizovať niekoľko investičných krokov v oblasti
turistickej infraštruktúry, hlavne sa však urobilo veľa v oblasti marketingu a tvorby 
produktov pre podporu zlepšovania kvality a rozsahu služieb. 
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Mesto Spišská Nová Ves predložilo projekt pod názvom Ekologicky a bezpečne v Spišskej 
Novej Vsi s úmyslom zvýšiť atraktivitu pripravovanej nemotorovej dopravy (predovšetkým 

vba nerealizovaná  z dôvodu identifikovaných nezrovnalostí v procese po podpise Zmluvy 

roku 2018 pribudol Pamätník elektrifikácie Spišskej Novej Vsi. Slávnostné 
zažatie sa uskutočnilo 18. októbra 2018. Pamätník sa nachádza na Radničnom námestí vedľa 
budovy Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka. Je dielom Emila Labaja. Mesto vyhlásilo na jeho 

2015. Počas troch rokov naň prispeli darcovia spolu 
. Prispelo aj naše partnerské mesto Youngstown. Pamätník je zároveň 

ktorého pochádzali mnohí predstavitelia 

2016 2017 2018 

37.300 42.679 41.829 

4 5 4 

 503 274 030 372 850 

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 

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 



                                                                                                                             
 

 

V roku 2017 bolo do rozpočtu pre cestovný ruch (274 030
pre Mikrorogión Slovenský raj, euroregión Tatry, OOCR, propagáciu mesta, TIC, kostolná 
veža, príspevok pre ZOO, značenie turistických tratí.
V roku 2018 bolo do rozpočtu pre cestovný ruch (372 850
pre Mikrorogión Slovenský raj, euroregión Tat
veža, príspevok pre ZOO, značenie turistických tratí.
Pozitívne možno skonštatovať nárast v indikátore počet
2016 klesol oproti rekordnému počtu v roku 2015, no od roku 2017 zaznamenáva op
roku 2016 rast. V roku 2016 ukončilo prevádzku zariadenia Slovdekra, v
v poslednom kvartáli došlo k
Penzión Grillbar. 
 
 
 
 
 

Vytvoriť zo Spišskej Novej Vsi zaujímavé miesto pre pod
(RP Zaujímavé miesto pre rozvoj podnikania a

 
Vízia: 
Mesto je vyhľadávaným miestom pre podnikanie. Počet malých a stredných podnikateľov, 
ako aj objem nových investícií, sa významne zvýšil. Mesto má cielený systém podpory 
malého a priemyselný park a priemyselnú zónu plne využívané stredného podnikania, 
dobudovaný priemyselný park a
subjektmi, založené najmä na environmentálne prijateľných činnostiach a technológiách. 

Cieľom je 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 technick
vybavené plochy pre podnikanie, čím malo mesto aktívne napomáhať budovaniu 
a rozširovaniu dodávateľsko-
perspektívnych odvetví a služieb. Tieto procesy boli zoštrukturované do 3 opatrení 
a 6 aktivít.  

Nižšie uvádzame prehľad plnenia podľa jednotlivých opatrení:

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

                                                                                                                             

V roku 2017 bolo do rozpočtu pre cestovný ruch (274 030 EUR) započítané 
n Slovenský raj, euroregión Tatry, OOCR, propagáciu mesta, TIC, kostolná 

veža, príspevok pre ZOO, značenie turistických tratí. 
V roku 2018 bolo do rozpočtu pre cestovný ruch (372 850 EUR) započítané 
pre Mikrorogión Slovenský raj, euroregión Tatry, OOCR, propagáciu mesta, TIC, kostolná 
veža, príspevok pre ZOO, značenie turistických tratí. 
Pozitívne možno skonštatovať nárast v indikátore počet prenocovaní, ktorý v roku 

klesol oproti rekordnému počtu v roku 2015, no od roku 2017 zaznamenáva op
roku 2016 ukončilo prevádzku zariadenia Slovdekra, v

poslednom kvartáli došlo k ukončeniu prevádzky ubytovne Limba.  V

CIEĽ 2.: 
Vytvoriť zo Spišskej Novej Vsi zaujímavé miesto pre podnikanie

RP Zaujímavé miesto pre rozvoj podnikania a nových podnikateľských investícií)

Mesto je vyhľadávaným miestom pre podnikanie. Počet malých a stredných podnikateľov, 
ako aj objem nových investícií, sa významne zvýšil. Mesto má cielený systém podpory 
malého a priemyselný park a priemyselnú zónu plne využívané stredného podnikania, 

ovaný priemyselný park a priemyselnú zónu plne využívanú podnikateľskými 
subjektmi, založené najmä na environmentálne prijateľných činnostiach a technológiách. 

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. 

oveň 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 technick
vybavené plochy pre podnikanie, čím malo mesto aktívne napomáhať budovaniu 

-odberateľských sietí už v meste existujúcich, ako aj nových 
perspektívnych odvetví a služieb. Tieto procesy boli zoštrukturované do 3 opatrení 

Nižšie uvádzame prehľad plnenia podľa jednotlivých opatrení: 

Opatrenie č. 2.1. Príprava vhodných plôch a budov s príslušnou technickou vybavenosťou 
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) započítané - poplatky  
n Slovenský raj, euroregión Tatry, OOCR, propagáciu mesta, TIC, kostolná 

) započítané - poplatky  
ry, OOCR, propagáciu mesta, TIC, kostolná 

prenocovaní, ktorý v roku 
klesol oproti rekordnému počtu v roku 2015, no od roku 2017 zaznamenáva oproti 

roku 2016 ukončilo prevádzku zariadenia Slovdekra, v roku 2018 
ukončeniu prevádzky ubytovne Limba.  V meste pribudol 

nikanie 
nových podnikateľských investícií) 

Mesto je vyhľadávaným miestom pre podnikanie. Počet malých a stredných podnikateľov, 
ako aj objem nových investícií, sa významne zvýšil. Mesto má cielený systém podpory 
malého a priemyselný park a priemyselnú zónu plne využívané stredného podnikania, 

priemyselnú zónu plne využívanú podnikateľskými 
subjektmi, založené najmä na environmentálne prijateľných činnostiach a technológiách.  

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. 

oveň 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  

odberateľských sietí už v meste existujúcich, ako aj nových 
perspektívnych odvetví a služieb. Tieto procesy boli zoštrukturované do 3 opatrení  

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



                                                                                                                             
 

 

V súčasnosti sa na území mesta nerealizujú ani nepripravujú nové hnedé zóny. 
priemyselné zóny Inkubátor 
na 90% pričom časť pozemkov bola predaná 
využitá na 80%. 

2.1.1.Poskytovať súčinnosť pri zvyšovaní využiteľnosti existujú
Aktuálny stav: Mesto zverejňuje svoje voľné plochy na portáloch, ktoré patria Min. 
hospodárstva SR. tj. SARIO a www.priemyselneparkyslovenska.sk, vrámci mesta máme 
vytvorenú novú stránku https://www.spisskanovaves.eu/majetok/ jedná
ktorom sú evidované všetky nehnuteľnosti, ktoré mesto ponúka buď na predaj alebo 
prenájom. 

Opatrenie č. 2.2. Posilnenie inštitucionálneho
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 45
spol. s.r.o. (6 700m2), MaxDom, s.r.o. 
nájomná zmluva, Pivovar BUCHVALD 

Opatrenie č. 2.3. Zvýšenie účinnosti a kvality podpory pre rozvoj existujúcich a novo 
začínajúcich MsP 

2.3.1 Vypracovať analýzu podnikateľského a investičného prostredia v meste, perspektívnych 
podnikateľských odvetví nepoškodzujúcich životné prostredie a definovať probl
a potreby podnikateľských subjektov v oblasti podpory podnikania zo strany samosprávy 
mesta 
Aktuálny stav: (týka sa aj opatrenia 2.3.2.) S
prebiehajú skôr stretnutia individuálnou formou v
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
Aktuálny stav: Zatiaľ neriešené z dôvodu veľkej rôznorodosti podnikateľského prostredia 
a širokospektrálnosti jeho produktového zamerania. Zo strany podnikateľského prostredia 

                                                                                                                             

V súčasnosti sa na území mesta nerealizujú ani nepripravujú nové hnedé zóny. 
Inkubátor je využitý a obsadený na 97%, Priemyselný park obsadený 

na 90% pričom časť pozemkov bola predaná spol. Helske a priemyselná zóna Podskala je 

Poskytovať súčinnosť pri zvyšovaní využiteľnosti existujúcich hnedých zón v
Mesto zverejňuje svoje voľné plochy na portáloch, ktoré patria Min. 

hospodárstva SR. tj. SARIO a www.priemyselneparkyslovenska.sk, vrámci mesta máme 
vytvorenú novú stránku https://www.spisskanovaves.eu/majetok/ jedná 
ktorom sú evidované všetky nehnuteľnosti, ktoré mesto ponúka buď na predaj alebo 

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

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 

teľného 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 45 000 m2, je využívaná a obsadená spol. OKNO final 
700m2), MaxDom, s.r.o. - výroba montovaných domov (3 000

nájomná zmluva, Pivovar BUCHVALD - podpísaná nájomná zmluva (2 500 m2).

3. Zvýšenie účinnosti a kvality podpory pre rozvoj existujúcich a novo 

2.3.1 Vypracovať analýzu podnikateľského a investičného prostredia v meste, perspektívnych 
podnikateľských odvetví nepoškodzujúcich životné prostredie a definovať probl
a potreby podnikateľských subjektov v oblasti podpory podnikania zo strany samosprávy 

Aktuálny stav: (týka sa aj opatrenia 2.3.2.) S podnikateľských a investičným prostredím 
prebiehajú skôr stretnutia individuálnou formou v réžii vedenia mesta, 

2.3.2 Prehodnotiť existujúci a zaviesť účinnejší systém podpory MaSP a komunikácie 

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 

širokospektrálnosti jeho produktového zamerania. Zo strany podnikateľského prostredia 
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V súčasnosti sa na území mesta nerealizujú ani nepripravujú nové hnedé zóny. Mestské 
riemyselný park obsadený  

priemyselná zóna Podskala je 

cich hnedých zón v meste 
Mesto zverejňuje svoje voľné plochy na portáloch, ktoré patria Min. 

hospodárstva SR. tj. SARIO a www.priemyselneparkyslovenska.sk, vrámci mesta máme 
 sa nový portál, na 

ktorom sú evidované všetky nehnuteľnosti, ktoré mesto ponúka buď na predaj alebo 

a odborného zázemia pre udržanie väčších 

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 

teľného majetku mesta, článok 9, odsek 3, písmeno f. z 09.10.2013, poskytujúce 
zvýhodnené podmienky pre získanie a udržanie investorov v nich. Boli vypracované 

m2, je využívaná a obsadená spol. OKNO final 
000 m2) podpísaná 
m2). 

3. Zvýšenie účinnosti a kvality podpory pre rozvoj existujúcich a novo 

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 

investičným prostredím 
réžii vedenia mesta, čo sa javí ako 

2.3.2 Prehodnotiť existujúci a zaviesť účinnejší systém podpory MaSP a komunikácie  

2.3.3 Ako súčasť budovania podnikateľskej kultúry v meste pravidelne realizovať súťaž  

Aktuálny stav: Zatiaľ neriešené z dôvodu veľkej rôznorodosti podnikateľského prostredia 
širokospektrálnosti jeho produktového zamerania. Zo strany podnikateľského prostredia 



                                                                                                                             
 

 

ani nie je prejavovaný záujem v
sústreďuje na kvalitu vlastnej produkcie.

Záver: P L N E N I E    CIEĽA: 
 
Počet opatrení: 3 
V plnení: 3 

Indikátor 

Obsadenosť priemyselného parku (v %)

Počet založených nových 
podnikateľských subjektov 

Obsadenosť priemyselnej zóny Podskala
(v %) 

Záver: 

Zo stanovených indikátorov sa podarilo vývoj odsledovať
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 miest
ponúkanou infraštruktúrou pre investorov, proaktívnym prístupom Mesta a zaujímavými 
investičnými stimulmi. Je potrebné posilniť inštitucionálne a odborné zázemie 
a systematickosť podpory získavania nových investícií.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

ani nie je prejavovaný záujem v tomto smere, skôr sa každý vo svojom špecifickom prostredí 
sústreďuje na kvalitu vlastnej produkcie. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

(v %) - - - 90,00 90,00 90,00

149 197 292 203 145 166

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

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. 
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každý vo svojom špecifickom prostredí 

2016 2017 2018 

90,00 90,00 90,00 

166 272 279 

10,00 95,00 80,00 

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 

om pre podnikanie - 
ponúkanou infraštruktúrou pre investorov, proaktívnym prístupom Mesta a zaujímavými 
investičnými stimulmi. Je potrebné posilniť inštitucionálne a odborné zázemie  



                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozšíriť ponuku a zvýšiť dostupnosť kvalitných kultúrnych podujatí a aktivít

Vízia: 

Mesto je výnimočné svojím statusom kultúrneho centra regiónu Spiša. V meste účinkujú 
významní umelci a umelecké telesá národného a 
v meste sa vyznačuje vysokou návštevnosťou atraktívnych podujatí profesionálnej i 
neprofesionálnej kultúry v zrekonštruovaných kultúrnych stánkoch, ako aj kultúrnych 
aktivít pod holým nebom organizovaných bližšie k ľu
všetkých vekových skupín aktívne využívajú svoj tvorivý a

Pre zaktivizovanie verejnosti
nevyhnutné podporovať priame zapájanie sa verejnosti do def
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 vzájo
najmä kultúrnych, ale aj iných napr. vzdelávacích inštitúcií i podnikateľských subjektov v
oblasti.  Zlepšenie technického stavu a vybavenia existujúcich kultúrnych zariadení bolo 
definované ako jedna z priorít tejto

                                                                                                                             

CIEĽ 3.: 
Rozšíriť ponuku a zvýšiť dostupnosť kvalitných kultúrnych podujatí a aktivít

 (RP Pulzujúce mesto) 

Mesto je výnimočné svojím statusom kultúrneho centra regiónu Spiša. V meste účinkujú 
významní umelci a umelecké telesá národného a medzinárodného významu. Kultúrny život 

meste sa vyznačuje vysokou návštevnosťou atraktívnych podujatí profesionálnej i 
neprofesionálnej kultúry v zrekonštruovaných kultúrnych stánkoch, ako aj kultúrnych 
aktivít pod holým nebom organizovaných bližšie k ľuďom a k ich obydliam. Občania 
všetkých vekových skupín aktívne využívajú svoj tvorivý a umelecký potenciál.

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 

aktivít si vyžadovala zavedenie mechanizmu pre vzájomné informovanie sa a koordináciu 
najmä kultúrnych, ale aj iných napr. vzdelávacích inštitúcií i podnikateľských subjektov v

Zlepšenie technického stavu a vybavenia existujúcich kultúrnych zariadení bolo 
definované ako jedna z priorít tejto časti rozvojového programu. 
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Rozšíriť ponuku a zvýšiť dostupnosť kvalitných kultúrnych podujatí a aktivít 

Mesto je výnimočné svojím statusom kultúrneho centra regiónu Spiša. V meste účinkujú 
medzinárodného významu. Kultúrny život 

meste sa vyznačuje vysokou návštevnosťou atraktívnych podujatí profesionálnej i 
neprofesionálnej kultúry v zrekonštruovaných kultúrnych stánkoch, ako aj kultúrnych 

ďom a k ich obydliam. Občania 
potenciál. 

v oblasti kultúry zo strany mesta bolo identifikované ako 
inovania a vytvárania 

kultúrneho charakteru mesta jej geografickým a tematickým približovaním, či už zameraním 
alebo miestom je prezentácie. Široká škála existujúcich i navrhovaných kultúrnych činností 

mné informovanie sa a koordináciu 
najmä kultúrnych, ale aj iných napr. vzdelávacích inštitúcií i podnikateľských subjektov v tejto 

Zlepšenie technického stavu a vybavenia existujúcich kultúrnych zariadení bolo 



                                                                                                                             
 

 

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 
Bežné výdavky: 
Výmena okien v Redute 33 396 

Rok 2017: 
Investičné: 
Dom kultúry Mier 376 510 EUR
Rekonštrukcia kanalizácie Reduta 45 000 
Bežné výdavky: 
Výmena okien v Redute 128 559 
Strop v divadle 78 938 EUR. 

Rok2018: 
Investičné: 
Doplnenie zádveria hlavného vstupu Reduty 12 562 

V Kultúrnom dome Mier v priebehu rokov 2014 
investíciám. Vymenené boli staré kreslá za nové. 
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
vo výške 25 000 EUR. Zvyšná suma (67 999,40 
sa vysúťažiť výhodnejšie podmienky, preto ušetrené prostriedky boli použité na riešenie 
havarijného stavu svetelnej a zv
22 357 EUR (delimitáciou bol zhodnotený majetok prevedený MKC k 25. 12. 2015). 
2015 boli tak priestory Domu kultúry Mier
z prostriedkov MKC bolo zabezpečené ešte brúsenie
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 Envirofo
V priebehu roka 2015 bola zabezpečená i oprava kanalizácie objektu Reduty v hodnote 
9 830,35 EUR z prostriedkov mesta.
aj divákov KD Mier v hodnote 10 000 
na zakúpenie koncertného krídla Yamaha do Koncertnej siene Reduty v hodnote 
29 430 EUR. Súčasťou priestorov DK Mier je aj pobočka Spišskej knižnice, ktorá fungovala 
v nevyhovujúcich priestoroch bývalej šatne. Presťahovaná bola do pries
prenajímaných na komerčné účely. V knižnici pracujú dve odborné pracovníčky, ktoré 
v súčasnosti poskytujú knižnično

                                                                                                                             

3.1. Zlepšenie technickej infraštruktúry a technického vybavenia kultúrnych zariadení

V rámci vynaloženia finančných prostriedkov do objektov slúžiacich pre kultúru bolo v rokoch 

Rekonštrukcia šatní v kine Mier 9 430 EUR a nákup koncertného krídla 30 000 

Výmena okien v Redute 33 396 EUR 

EUR. 
Rekonštrukcia kanalizácie Reduta 45 000 EUR. 

Redute 128 559 EUR. 

Doplnenie zádveria hlavného vstupu Reduty 12 562 EUR. 

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 

Mestu Spišská Nová Ves sa podarilo opätovne získať grant z Audiovizuálneho fondu 
suma (67 999,40 EUR) 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 

(delimitáciou bol zhodnotený majetok prevedený MKC k 25. 12. 2015). 
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 
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 Envirofo
V priebehu roka 2015 bola zabezpečená i oprava kanalizácie objektu Reduty v hodnote 

z prostriedkov mesta.  V roku 2016 došlo k rekonštrukcii šatní pre účinkujúcich 
aj divákov KD Mier v hodnote 10 000 EUR. Po dlhých rokoch sa podarilo vy
na zakúpenie koncertného krídla Yamaha do Koncertnej siene Reduty v hodnote 

Súčasťou priestorov DK Mier je aj pobočka Spišskej knižnice, ktorá fungovala 
v nevyhovujúcich priestoroch bývalej šatne. Presťahovaná bola do pries
prenajímaných na komerčné účely. V knižnici pracujú dve odborné pracovníčky, ktoré 
v súčasnosti poskytujú knižnično-informačné služby a registrujú vyše šesťsto používateľov 
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3.1. Zlepšenie technickej infraštruktúry a technického vybavenia kultúrnych zariadení 

V rámci vynaloženia finančných prostriedkov do objektov slúžiacich pre kultúru bolo v rokoch 

a nákup koncertného krídla 30 000 EUR. 

2016 došlo k viacerým významnejších 
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 

opätovne získať grant z Audiovizuálneho fondu 
) bola hradená z rozpočtu mesta. Podarilo 

sa vysúťažiť výhodnejšie podmienky, preto ušetrené prostriedky boli použité na riešenie 
ukovej techniky, osvetlenia hľadiska a javiska v hodnote  

(delimitáciou bol zhodnotený majetok prevedený MKC k 25. 12. 2015).  V roku 
rekonštruované v celkovej sume 92 999 EUR,  

4 978 EUR. 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  

V roku 2016 došlo k rekonštrukcii šatní pre účinkujúcich 
. Po dlhých rokoch sa podarilo vyčleniť prostriedky 

na zakúpenie koncertného krídla Yamaha do Koncertnej siene Reduty v hodnote  
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  

informačné služby a registrujú vyše šesťsto používateľov 



                                                                                                                             
 

 

fondu. Ten prevyšuje jedenásťtisíc knižnično
knižnice poskytujú väčší komfort návštevníkom aj účastníkom podujatí. Fond na podporu 
umenia schválil v roku 2016 pre Spišskú knižnicu v
na akvizíciu knižničného fondu vo výške 7
EUR. V rámci projektu „KNIHA ČÍTA ČLOVEKA“ sa do fondu Spišskej knižnice doplnia nové 
tituly literatúry pre deti a mládež, beletrie a
a pobočku MIER.  
 
V rámci zbierkotvornej činnosti v r. 2016 Galé
hodnote 33 450 EUR / na základe výzvy pri realizáciách výstav a doplnení autorských kolekcií 
bolo do fondu darovaných 33 diel v celkovej hodnote
nadobudnutých kúpou (autori:
František Guldan, Martin Imrich,
Fondu na podporu umenia a spoluúčasť).
diela boli zaevidované v Knihe prí
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 fon
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 roka
 
V rámci zbierkotvornej činnosti v roku
95 530 EUR /na základe výzvy pri realizáciách výstav a doplnení autorských kolekcií bolo 
do fondu darovaných 104 diel v celk
kúpou v celkovej hodnote 6 640 
samosprávneho kraja a spoluúčasť). Z dôvodu ochrany zbierky sa 
postupne prehodnocuje aktuálne uloženie diel a v prípade z
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. P
neutrálneho materiálu, ktorý 
umeleckej hodnoty boli v depozitári
Na základe skríningu, ktorý bol realizovaný v rám
poškodené diela, ktorých odborné ošetrenie, prípadne reštaurovanie bolo nevyhnutné. 
V rámci projektu DIGITÁLNA GALÉRIA, ktorý zabezpečuje Slovenská národná galéria
SNG) došlo k ďalšej etape digitalizác
objektov, ktoré boli predmetom digitalizácie v r. 2017 bol 283 diel zo zbierok.
digitalizované na pracovisku SNG v digitalizačnom centre na Zvolenskom zámku.
 

                                                                                                                             

fondu. Ten prevyšuje jedenásťtisíc knižnično-informačných jednotiek. Nové priestory 
knižnice poskytujú väčší komfort návštevníkom aj účastníkom podujatí. Fond na podporu 

roku 2016 pre Spišskú knižnicu v Spišskej Novej Vsi finančnú dotáciu 
na akvizíciu knižničného fondu vo výške 7 500 EUR so spolufinancovaním KSK 400 

rámci projektu „KNIHA ČÍTA ČLOVEKA“ sa do fondu Spišskej knižnice doplnia nové 
mládež, beletrie a odbornej literatúry pre centrálnu budovu 

rámci zbierkotvornej činnosti v r. 2016 Galéria umelcov Spiša získala 53 diel v celkovej 
/ na základe výzvy pri realizáciách výstav a doplnení autorských kolekcií 

darovaných 33 diel v celkovej hodnote 15 950 EUR
nadobudnutých kúpou (autori: Karol Baron, Marek Brincko, Jaroslav Čech, Slavomír Durkaj, 
František Guldan, Martin Imrich, Vladimíra Vajsová) v celkovej hodnote 17 500 
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 

Priebežná elektronická dokumentácia dát (úprava fyzických zložiek do 

podoby) prebiehala počas celého roka / realizovaná pracovníkom výstavného oddelenia.
zbierok bola realizovaná priebežne na základe požiadaviek 

úseku: dokumentácia nových prírastkov, reprodukovanie diel v rámci 
Ošetrenie zbierok: Galéria začala v r. 2016 s konzultáciami a prípravou projektu 

ošetrenie zbierkového fondu. Na základe skríningu, ktorý bol realizovaný v rámci 
zbierky, boli vybrané najviac poškodené diela, ktorých odborné ošetrenie, 

je nevyhnutné. Po analýze týchto diel reštaurátorkou boli spísané
ebehu roka 2017 boli odborne odstránené. 

mci zbierkotvornej činnosti v roku 2017 galéria získala 121 diel v celkovej hodnote
/na základe výzvy pri realizáciách výstav a doplnení autorských kolekcií bolo 

darovaných 104 diel v celkovej hodnote 88 890 EUR, 17 diel bolo nadobudnutých 
kúpou v celkovej hodnote 6 640 EUR (grant Fondu na podporu umenia, grant
samosprávneho kraja a spoluúčasť). Z dôvodu ochrany zbierky sa 

aktuálne uloženie diel a v prípade zistených nedostatkov sú diela 
vložené medzi archivačné papiere s alkalickou rezervou. V rámci modernizácie 

k prehodnoteniu úložných priestorov, kde sa zvolil nový mobilný policový 
depozitárnych miestností. Police sú vyrobené z kovového ph 

 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
poškodené diela, ktorých odborné ošetrenie, prípadne reštaurovanie bolo nevyhnutné. 
V rámci projektu DIGITÁLNA GALÉRIA, ktorý zabezpečuje Slovenská národná galéria
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.
digitalizované na pracovisku SNG v digitalizačnom centre na Zvolenskom zámku.

                                                                                                                                 

29 

iek. Nové priestory 
knižnice poskytujú väčší komfort návštevníkom aj účastníkom podujatí. Fond na podporu 

Spišskej Novej Vsi finančnú dotáciu  
ncovaním KSK 400 

rámci projektu „KNIHA ČÍTA ČLOVEKA“ sa do fondu Spišskej knižnice doplnia nové 
odbornej literatúry pre centrálnu budovu 

ria umelcov Spiša získala 53 diel v celkovej 
/ na základe výzvy pri realizáciách výstav a doplnení autorských kolekcií 

EUR, 20 diel bolo 
Marek Brincko, Jaroslav Čech, Slavomír Durkaj, 

Vladimíra Vajsová) v celkovej hodnote 17 500 EUR (grant 
Nákupná komisia zasadala 28. 11. 2016. Všetky 

prvostupňovej evidencie a uložené v 
Priebežná elektronická dokumentácia dát (úprava fyzických zložiek do 

podoby) prebiehala počas celého roka / realizovaná pracovníkom výstavného oddelenia. 
zbierok bola realizovaná priebežne na základe požiadaviek 

úseku: dokumentácia nových prírastkov, reprodukovanie diel v rámci 
Ošetrenie zbierok: Galéria začala v r. 2016 s konzultáciami a prípravou projektu 

du. Na základe skríningu, ktorý bol realizovaný v rámci 
zbierky, boli vybrané najviac poškodené diela, ktorých odborné ošetrenie, 

je nevyhnutné. Po analýze týchto diel reštaurátorkou boli spísané 

2017 galéria získala 121 diel v celkovej hodnote  
/na základe výzvy pri realizáciách výstav a doplnení autorských kolekcií bolo  

, 17 diel bolo nadobudnutých 
(grant Fondu na podporu umenia, grant Košického 

samosprávneho kraja a spoluúčasť). Z dôvodu ochrany zbierky sa 
istených nedostatkov sú diela 

vložené medzi archivačné papiere s alkalickou rezervou. V rámci modernizácie 
k prehodnoteniu úložných priestorov, kde sa zvolil nový mobilný policový 

olice sú vyrobené z kovového ph 
zabraňuje vzniku plesní. Z dôvodu ochrany a bezpečnosti diel 

vymenené dvere za bezpečnostné a protipožiarne.  
ci 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 

ie 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
(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
na prenájom divadelnej časti Reduty. Obe zúčastnené strany sa v zmluve
spolupráci a vzájomnej súčinnosti pre získanie finančných prostriedkov formou dotácií 
a grantov na rekonštrukciu, rozšírenie a
zmluva sa uzatvorila na dobu určitú, na 50 rokov.

V priebehu rokov 2016 - 2017
(v hodnote cca 33 396 EUR - postupná výmena okien a dverí v reštauračnej časti a časť južná 
strany objektu, v roku 2017 výmena
 
V roku 2016 poskytlo mesto príspevok na financovanie bežných výdavkov vo výške 
256 940 EUR. Na prevádzku kin
služby čiastku 232 749 EUR. Príspevok bol čerpaný na 100 % upraveného rozpočtu. Na 
obstaranie koncertného krídla bol poskytnutý kapitálový transfer vo výške skutočných 
výdavkov 29 430 EUR, na rek
sume 9 999,55 EUR. Celkom kapitálový príspevok činil 39 429,55 

Aj keď napriek tomu, že Múzeum Spiša a
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
kultúry uvádzame informácie aj o
 
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi od
zo siedmich divov mesta - Provinčný dom po rozsiahlej rekonštru
„Múzeum Spiša v  SNV - Obnova Provinčného domu“ 
Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov 
inštitúcií. Spolufinancovaný bol Európskou úniou vo výške 85 %, vo
rozpočtu Slovenskej republiky a
kraja, celkovej výške 2 433 031,59 
múzea – letohrádok Dardanely v
874 940,57 EUR, štátny rozpočet SR
Termín realizácie: 05/2014-11/2015. Slávnostné otvorenie letohrádku Dardanely sa konalo 
pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí 13. mája 20
v SNV - Obnova Provinčného domu“, bol realizovaný vo výške 2
a z výdavkov  KSK 705 896,16 
sa konalo 21. septembra 2016.
Rekonštrukcia objektu Provinčného domu v
(kolaudácia 18. 5. 2018) obsahovala:

1. Obnova  suterénu (280 m2) 
technológie a sociálno-hygienického zázemia. Účel 
prezentačnej a vzdelávacej činnosti múzea s kapacitou 100 ľudí, s možnosťou riešenia ako 

                                                                                                                             

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 
divadelnej časti Reduty. Obe zúčastnené strany sa v zmluve

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. 

2017  prebehla plánovaná výmena okien v objekte Reduty 
postupná výmena okien a dverí v reštauračnej časti a časť južná 

strany objektu, v roku 2017 výmena ďalších okien a dverí v objeme

V roku 2016 poskytlo mesto príspevok na financovanie bežných výdavkov vo výške 
. Na prevádzku kina na sídl. Mier čiastku 24 191 EUR, na podporné interné 

. Príspevok bol čerpaný na 100 % upraveného rozpočtu. Na 
obstaranie koncertného krídla bol poskytnutý kapitálový transfer vo výške skutočných 

, na rekonštrukciu šatní v kine na sídlisku Mier kapitálový príspevok v 
. Celkom kapitálový príspevok činil 39 429,55 EUR. 

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

Spišskej Novej Vsi od 22. septembra 2016 opäť sprístupnilo jeden 
Provinčný dom po rozsiahlej rekonštrukcii v rámci projektu 

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
rozpočtu Slovenskej republiky a  z finančných prostriedkov Košického samosprávneho 

celkovej výške 2 433 031,59 EUR.  Projekt s názvom: Rekonštrukcia areálu hudobného 
letohrádok Dardanely v Markušovciach, bol investíciou vo výške: príspevok EU

874 940,57 EUR, štátny rozpočet SR 102 934,19 EUR, výška príspevku KSK
11/2015. Slávnostné otvorenie letohrádku Dardanely sa konalo 

pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí 13. mája 2016. Druhý projekt: „Múzeum Spiša 
Obnova Provinčného domu“, bol realizovaný vo výške 2 433 031,59 

896,16 EUR. Obnova prebehla od 07/ 2015 – do 06/ 2016 a
2016.  

tu Provinčného domu v Spišskej Novej Vsi, sídla Múzea Spiša v
(kolaudácia 18. 5. 2018) obsahovala: 

1. Obnova  suterénu (280 m2) - vybudovanie prednáškovej a multifunkčnej miestnosti IKT 
hygienického zázemia. Účel - realizácia prednáškovej, klubovej, 

prezentačnej a vzdelávacej činnosti múzea s kapacitou 100 ľudí, s možnosťou riešenia ako 
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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.  

Košickým samosprávnym krajom  
divadelnej časti Reduty. Obe zúčastnené strany sa v zmluve zaviazali k úzkej 

spolupráci a vzájomnej súčinnosti pre získanie finančných prostriedkov formou dotácií  
modernizáciu divadelnej časti Reduty. Nájomná 

prebehla plánovaná výmena okien v objekte Reduty  
postupná výmena okien a dverí v reštauračnej časti a časť južná 

ďalších okien a dverí v objeme 128 559 EUR. 

V roku 2016 poskytlo mesto príspevok na financovanie bežných výdavkov vo výške  
, na podporné interné 

. Príspevok bol čerpaný na 100 % upraveného rozpočtu. Na 
obstaranie koncertného krídla bol poskytnutý kapitálový transfer vo výške skutočných 

Mier kapitálový príspevok v 

Spišská knižnica sú organizácie v zriaďovateľskej 
kvalitatívnom posune v oblasti 

22. septembra 2016 opäť sprístupnilo jeden  
kcii v rámci projektu 

realizovaného z EŠF programu ROP 3.1 
intervencia do pamäťových a fondových 

výške 10 % zo štátneho 
Košického samosprávneho 

názvom: Rekonštrukcia areálu hudobného 
ou vo výške: príspevok EU  

2 934,19 EUR, výška príspevku KSK 409 203,95 EUR. 
11/2015. Slávnostné otvorenie letohrádku Dardanely sa konalo  

Druhý projekt: „Múzeum Spiša 
031,59 EUR, EÚ a ŠR 

do 06/ 2016 a otvorenie 

Spišskej Novej Vsi, sídla Múzea Spiša v SNV 

vybudovanie prednáškovej a multifunkčnej miestnosti IKT 
dnáškovej, 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) 
študijného centra pre zamestnan
materiálov, a sociálno - hygienického zázemia pre návštevníkov, rekonštrukcia malej 
výstavnej miestnosti 
4. Obnova poschodia (400 m2) 
histórii Spiša“  
5. Obnova podkrovia (400m2) 
pracoviská a manažment 
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 rek
- zdravotechnika / vodovod a kanalizácia / celého objektu
- elektroinštalácia celého objektu
- svetelná sústava expozičných a výstavných priestorov celého objektu
- ozvučenie expozičných a výstavných priestorov celého 
- vybavenie prezentačnou audovizuálnou technikou
- vzduchotechnika 
- ochrana pred požiarmi 
- bleskozvod 
- kamerový zabezpečovací systém
- zabezpečovacia signalizácia 
- vybudovanie počítačovej siete 

7. Zníženie energetickej náročnosti prevádzky 
 - výmena výplňových konštrukcií na obvodových stenách, zateplenie strechy a stropov
 
Fond na podporu umenia schválil v
finančnú dotáciu na akvizíciu knižničného fondu vo výške 7
KSK 400 EUR. V rámci projektu „KNIHA ČÍTA ČLOVEKA“ sa do fondu Spišskej knižnice 
nové tituly literatúry pre deti a
a pobočku MIER. 

Aj pre rok 2017 bol spracovaný projekt s
a kultúry“, ktorým sa Spišská knižnica uchádzala o p
Projekt bol úspešný, v rámci programu Knižnice 
Spišskej knižnici tak bola pridelená finančná dotácia vo výške 6000 
so spolufinancovaním Košického samosprávneho kraja

                                                                                                                             

oddelenej prevádzky od zostávajúcich častí (aj mimo prevádzkových hodín expozície), 
vybudovanie archeologickej expozície.  

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 

hygienického zázemia pre návštevníkov, rekonštrukcia malej 

4. Obnova poschodia (400 m2) -  vytvorenie novej  expozície histórie „ Provinčný dom v 

5. Obnova podkrovia (400m2) - vybudovanie kancelárií pre 12 - 16 pracovníkov (odborné 
pracoviská a manažment múzea), dokumentačného centra, kotolne ÚK, sociálno 
hygienického zázemia pre zamestnancov 

(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 

kamerový zabezpečovací systém 
 

vybudovanie počítačovej siete – štruktúrovanej kabeláže 
náročnosti prevádzky  

výmena výplňových konštrukcií na obvodových stenách, zateplenie strechy a stropov

Fond na podporu umenia schválil v roku 2016 pre Spišskú knižnicu v 
finančnú dotáciu na akvizíciu knižničného fondu vo výške 7 500 EUR so spolufinancovaním 

rámci projektu „KNIHA ČÍTA ČLOVEKA“ sa do fondu Spišskej knižnice 
nové tituly literatúry pre deti a mládež, beletrie a odbornej literatúry pre centrálnu budovu 

Aj pre rok 2017 bol spracovaný projekt s názvom „Nová kniha – čerstvá miazga knižnice 
kultúry“, ktorým sa Spišská knižnica uchádzala o prostriedky z Fondu na podporu umenia. 

rámci programu Knižnice - podprogramu Akvizícia knižníc schválil. 
Spišskej knižnici tak bola pridelená finančná dotácia vo výške 6000 
so spolufinancovaním Košického samosprávneho kraja vo výške 316 
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oddelenej prevádzky od zostávajúcich častí (aj mimo prevádzkových hodín expozície), 

šikmej schodiskovej plošiny  zabezpečenie prístupu imobilným 
návštevníkom do  všetkých  podlaží (prízemie, suterén, poschodie a podkrovie)  

vytvorenie informačnej kancelárie, knižnice a archívu, 
cov a širokú verejnosť priestorov predajne propagačných 

hygienického zázemia pre návštevníkov, rekonštrukcia malej 

vytvorenie novej  expozície histórie „ Provinčný dom v 

16 pracovníkov (odborné 
kotolne ÚK, sociálno - 

(včítane zabezpečenia bezbariérového prístupu, vybúrania nového vstupu 

onštrukcia vykurovania celého objektu 

výmena výplňových konštrukcií na obvodových stenách, zateplenie strechy a stropov 

 Spišskej Novej Vsi 
so spolufinancovaním 

rámci projektu „KNIHA ČÍTA ČLOVEKA“ sa do fondu Spišskej knižnice doplnia 
odbornej literatúry pre centrálnu budovu 

čerstvá miazga knižnice 
Fondu na podporu umenia. 

podprogramu Akvizícia knižníc schválil. 
Spišskej knižnici tak bola pridelená finančná dotácia vo výške 6000 EUR z FPU  

vo výške 316 EUR. Použitím 



                                                                                                                             
 

 

finančných prostriedkov knižnica doplnila knižničný fond o
literatúru. Cieľovou skupinou boli používatelia knižnice všetkých vekových stupňov. Výber 
literatúry sa tak obohatil o 739 nových knižničných jednotiek vš
na jednotlivých úsekoch knižnice a
krásnej a náučnej literatúry, pre dospelých 321 zväzkov krásnej literatúry a
náučnej literatúry. 

Zlepšenie technického stavu a
definované ako jedna z priorít tejto časti rozvojového programu.

V rámci vylepšenia technického stavu objektu Reduta
vnútornej kanalizácie v divadelnej časti v sume 45 
V Dome kultúry MIER bol inštalovaný z bežných prostriedkov MKC závesný systém, ktorý je 
určený na konanie rôznych výstav hlavne domácich

V roku 2018 sa v rámci pokračovania výmeny otvo
zádverie hlavného vstupu do objektu, ktoré zlepšuje energetické štandardy budovy 
predovšetkým vstupného zhromaždovacieho priestoru.
Spišské osvetové stredisko (zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj) v
zlepšenia technickej infraštruktúry a technického vybavenia doplnilo 
bodovým osvetlením v objekte na Zimnej ulici, čím sa zvýšila efektívnosť a  viditeľnosť 
výstavného priestoru a príslušných vystavovaných objektov, taktiež bola realizova
štyroch sociálnych zariadení, maľovanie vstupných priestorov dufartu a výstavnej miestnosti, 
pokládka kobercov, zabezpečenie výpočtovej techniky.

Rok 2018 si vyžadoval veľké pracovné nasadenie na všetkých stupňoch tak riadiacej, ako 
i odbornej práce pracovníkov Múzea Spiša (MS). 
na prevádzkach MS. Náročnosť prezentačných aktivít vychádzala zo skutočnosti, že 
v novovzniknutých expozičných a výstavných priestoroch nie sú ešte inštalované stále 
expozície. Prvé časti expozície História Spiša tvoria parciálne, krok za krokom, rok za rokom, 
takže vyplniť všetky ostatné výstavné priestory (cca 600 m
i podpora MS zo strany oddelenia kultúry a
na nákup zbierkových predmetov 
i prostriedky na prvú etapu novej expozície v
časť novej expozície, podľa existujúceho architektonicko
informačný systém, vytvorenie oddychovej zóny, a interaktívnej zóny s gramofónom 
a hudobnými nástrojmi pre deti v priestore pod schodiskom, inštalovanie expozície 
akordeónov v bočnom krídle na prízemí, riešenie akustiky 
Projekt revitalizácie depozitárnych priestorov v Smižanoch, na realizáciu ktorých výrazne 
prispel zriaďovateľ KSK (20 000 
múzeum zaznamenalo v príprave a tvorbe nových expozícií
dome v Sp. N. Vsi (umiestnenie ďalších reštaurovaných obrazov hodnostárov, ale i faximile 
privilégia Márie Terézie...). Múzeu sa podarilo realizovať dôležité základné činnosti, medzi 
ktoré patrí akvizícia (9 160 EUR

                                                                                                                             

finančných prostriedkov knižnica doplnila knižničný fond o
Cieľovou skupinou boli používatelia knižnice všetkých vekových stupňov. Výber 

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 

náučnej literatúry, pre dospelých 321 zväzkov krásnej literatúry a

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

V rámci vylepšenia technického stavu objektu Reduta bola realizovaná rekonštrukcia 
nútornej kanalizácie v divadelnej časti v sume 45 000 EUR riešená z kapitálových výdajov. 

V Dome kultúry MIER bol inštalovaný z bežných prostriedkov MKC závesný systém, ktorý je 
určený na konanie rôznych výstav hlavne domácich autorov a záujmových združení.

rámci pokračovania výmeny otvorových konštrukcií Reduty doplnilo 
zádverie hlavného vstupu do objektu, ktoré zlepšuje energetické štandardy budovy 
predovšetkým vstupného zhromaždovacieho priestoru. 
Spišské osvetové stredisko (zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj) v roku 2018  v
lepšenia technickej infraštruktúry a technického vybavenia doplnilo osvetľovaciu rampu 

objekte na Zimnej ulici, čím sa zvýšila efektívnosť a  viditeľnosť 
výstavného priestoru a príslušných vystavovaných objektov, taktiež bola realizova
štyroch sociálnych zariadení, maľovanie vstupných priestorov dufartu a výstavnej miestnosti, 
pokládka kobercov, zabezpečenie výpočtovej techniky. 

veľké pracovné nasadenie na všetkých stupňoch tak riadiacej, ako 
ráce pracovníkov Múzea Spiša (MS). Podobne sa zvýšil rozsah prác 

na prevádzkach MS. Náročnosť prezentačných aktivít vychádzala zo skutočnosti, že 
v novovzniknutých expozičných a výstavných priestoroch nie sú ešte inštalované stále 

xpozície História Spiša tvoria parciálne, krok za krokom, rok za rokom, 
takže vyplniť všetky ostatné výstavné priestory (cca 600 m2) bolo náročné. Významná bola 

podpora MS zo strany oddelenia kultúry a CR KSK, ktorý v roku 2018 poskytol prostriedky 
ákup zbierkových predmetov - 9 160 EUR a múzeum získalo v internej súťaži „ Inovácie“ 

i prostriedky na prvú etapu novej expozície v letohrádku Dardanely. Realizovaná bola prvá 
časť novej expozície, podľa existujúceho architektonicko-výtvarného návrhu (čas
informačný systém, vytvorenie oddychovej zóny, a interaktívnej zóny s gramofónom 
a hudobnými nástrojmi pre deti v priestore pod schodiskom, inštalovanie expozície 
akordeónov v bočnom krídle na prízemí, riešenie akustiky – koberec v koncertnej sále
Projekt revitalizácie depozitárnych priestorov v Smižanoch, na realizáciu ktorých výrazne 
prispel zriaďovateľ KSK (20 000 EUR), bude ukončený do konca apríla 2019. Významný posun 

v príprave a tvorbe nových expozícií: História Spiša v 
dome v Sp. N. Vsi (umiestnenie ďalších reštaurovaných obrazov hodnostárov, ale i faximile 
privilégia Márie Terézie...). Múzeu sa podarilo realizovať dôležité základné činnosti, medzi 

EUR), 192 zb. predmetov. Na akvizíciu knižnice získalo múzeum 
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finančných prostriedkov knižnica doplnila knižničný fond o novú, aktuálnu 
Cieľovou skupinou boli používatelia knižnice všetkých vekových stupňov. Výber 

etkých žánrov, ktoré si nájdu 
mládež je to 248 zväzkov 

náučnej literatúry, pre dospelých 321 zväzkov krásnej literatúry a 170 zväzkov 

vybavenia existujúcich kultúrnych zariadení je naďalej 

bola realizovaná rekonštrukcia 
riešená z kapitálových výdajov.  

V Dome kultúry MIER bol inštalovaný z bežných prostriedkov MKC závesný systém, ktorý je 
autorov a záujmových združení. 

rových konštrukcií Reduty doplnilo 
zádverie hlavného vstupu do objektu, ktoré zlepšuje energetické štandardy budovy 

roku 2018  v rámci 
osvetľovaciu rampu 

objekte na Zimnej ulici, čím sa zvýšila efektívnosť a  viditeľnosť 
výstavného priestoru a príslušných vystavovaných objektov, taktiež bola realizovaná výmena 
štyroch sociálnych zariadení, maľovanie vstupných priestorov dufartu a výstavnej miestnosti, 

veľké pracovné nasadenie na všetkých stupňoch tak riadiacej, ako  
Podobne sa zvýšil rozsah prác  

na prevádzkach MS. Náročnosť prezentačných aktivít vychádzala zo skutočnosti, že  
v novovzniknutých expozičných a výstavných priestoroch nie sú ešte inštalované stále 

xpozície História Spiša tvoria parciálne, krok za krokom, rok za rokom, 
) bolo náročné. Významná bola  

, ktorý v roku 2018 poskytol prostriedky 
múzeum získalo v internej súťaži „ Inovácie“  

letohrádku Dardanely. Realizovaná bola prvá 
výtvarného návrhu (časová os, 

informačný systém, vytvorenie oddychovej zóny, a interaktívnej zóny s gramofónom  
a hudobnými nástrojmi pre deti v priestore pod schodiskom, inštalovanie expozície 

koberec v koncertnej sále). 
Projekt revitalizácie depozitárnych priestorov v Smižanoch, na realizáciu ktorých výrazne 

), bude ukončený do konca apríla 2019. Významný posun 
: História Spiša v Provinčnom 

dome v Sp. N. Vsi (umiestnenie ďalších reštaurovaných obrazov hodnostárov, ale i faximile 
privilégia Márie Terézie...). Múzeu sa podarilo realizovať dôležité základné činnosti, medzi 

íciu knižnice získalo múzeum 



                                                                                                                             
 

 

príspevok z FPU a KSK. Infomúzejka Múzea Spiša sa neustále snaží obohacovať svoj fond 
o nové zaujímavé tituly, ktoré čitateľ nikde inde v
knihami, ktoré sa podarilo získať sú obidva diely
venovanej dejinám Spiša. Na tomto diele pracovali niekoľko rokov špičkoví odborníci 
zo Slovenska i Poľska. Čitateľov môžu zaujať aj knihy o
Pavlovi z Levoče. Etnografia je zastúpen
Slovensku. Čitateľsky atraktívnymi sú aj tituly Kulinárna kultúra regiónov Slovenska a
ponúkala hradná kuchyňa. Na svoje si prídu tiež milovníci kvetov v
alebo Xerotermné rastliny v
múzeami a inštitúciami ďalších 83 zaujímavých titulov. Všetky tieto a
čitateľom k dispozícii každý pracovný deň v

Za TOP aktivitu jednoznačne považuje Múzeu
histórie a archeológie v Smižanoch a ich zariadenie posuvnými regálmi. Finančne túto 
investičnú akciu podporil FPU (7 

Spišská knižnica každoročne vypracuje pro
literatúry. Fond na podporu umenia ho v
knižníc schválil. Spišskej knižnici tak bola pridelená finančná dotácia vo výške 6 000 
z FPU so spolufinancovaním Košick
finančných prostriedkov knižnica doplnila knižničný fond o
Ponukou aktualizovaného fondu sa tak skvalitnili knižnično
a  prezenčných výpožičkách a
literatúry. 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
krásnej a náučnej literatúry, pre dospelých 321 zväzkov krásnej literatúry a
náučnej literatúry. Používatelia si jednotlivé tituly môžu nájsť i v
stránke Spišskej knižnice – www.spisskakniznica.sk

3.2. Zefektívnenie koordinácie činností kultúrnych inštitúcií v

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. 

V spolupráci s kultúrnymi inštitúciami v
občianskymi združeniami mesto predložilo v
SNoV. Projekt postúpil do finále s
prostriedky napokon získala Banská Štiavnica. Jednou z
v novembri 2018 realizovaná pripomienka 750. výročia mesta 
po prvýkrát v našom meste uskutočnil tzv. mapping na Evanjelickom kostole a

                                                                                                                             

KSK. Infomúzejka Múzea Spiša sa neustále snaží obohacovať svoj fond 
nové zaujímavé tituly, ktoré čitateľ nikde inde v širokom okolí nenájde. Najhodnotnejšími 

knihami, ktoré sa podarilo získať sú obidva diely rozsiahlej publikácie Historia Scepusii 
venovanej dejinám Spiša. Na tomto diele pracovali niekoľko rokov špičkoví odborníci 

Poľska. Čitateľov môžu zaujať aj knihy o národnostiach Spiša a
Levoče. Etnografia je zastúpená napríklad publikáciou o textilných remeslách na 

Slovensku. Čitateľsky atraktívnymi sú aj tituly Kulinárna kultúra regiónov Slovenska a
ponúkala hradná kuchyňa. Na svoje si prídu tiež milovníci kvetov v  knihách ako Tatry a

liny v záhrade. Okrem toho sa podarilo získať výmenou s
inštitúciami ďalších 83 zaujímavých titulov. Všetky tieto a mnohé ďalšie knihy sú 
dispozícii každý pracovný deň v Informúzejke.   

Za TOP aktivitu jednoznačne považuje Múzeum Spiša rekonštrukciu depozitárnych priestorov 
v Smižanoch a ich zariadenie posuvnými regálmi. Finančne túto 

investičnú akciu podporil FPU (7 000 EUR), no hlavne zriaďovateľ KSK (20 000

Spišská knižnica každoročne vypracuje projekt na poskytnutie dotácie na nákup novej 
literatúry. Fond na podporu umenia ho v  rámci programu Knižnice - podprogramu Akvizícia 
knižníc schválil. Spišskej knižnici tak bola pridelená finančná dotácia vo výške 6 000 

FPU so spolufinancovaním Košického samosprávneho kraja vo výške 316 
finančných prostriedkov knižnica doplnila knižničný fond o novú, aktuálnu literatúru. 
Ponukou aktualizovaného fondu sa tak skvalitnili knižnično-informačné služby v

prezenčných výpožičkách a  tiež realizácia kultúrno-výchovných podujatí s
literatúry. Cieľovou skupinou boli používatelia knižnice všetkých vekových stupňov. Výber 

739 nových knižničných jednotiek všetkých žánrov, ktoré si nájdu 
tlivých úsekoch knižnice a na Pobočke Mier. Pre deti a mládež je to 248 zväzkov 
náučnej literatúry, pre dospelých 321 zväzkov krásnej literatúry a

náučnej literatúry. Používatelia si jednotlivé tituly môžu nájsť i v on-line katalógu n
www.spisskakniznica.sk. 

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 

spoločenského mesačníka Informátor, web stránky mesta, 
sta, TIC, kina Mier, TV Reduta, atd. Každý mesiac mesto vydáva 

kultúrnymi inštitúciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK ako i
občianskymi združeniami mesto predložilo v roku 2018 projekt Mesto kultúry 2019 
SNoV. Projekt postúpil do finále s ďalšími 2 mestami. Samotný titul ako i
prostriedky napokon získala Banská Štiavnica. Jednou z akcií zahrnutou v projekte mesta bola 

novembri 2018 realizovaná pripomienka 750. výročia mesta – Mesto SNoV, ke
našom meste uskutočnil tzv. mapping na Evanjelickom kostole a
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KSK. Infomúzejka Múzea Spiša sa neustále snaží obohacovať svoj fond 
širokom okolí nenájde. Najhodnotnejšími 

rozsiahlej publikácie Historia Scepusii 
venovanej dejinám Spiša. Na tomto diele pracovali niekoľko rokov špičkoví odborníci  

národnostiach Spiša a o Majstrovi 
textilných remeslách na 

Slovensku. Čitateľsky atraktívnymi sú aj tituly Kulinárna kultúra regiónov Slovenska a Čo 
knihách ako Tatry a  kvety 

záhrade. Okrem toho sa podarilo získať výmenou s inými 
mnohé ďalšie knihy sú 

m Spiša rekonštrukciu depozitárnych priestorov 
v Smižanoch a ich zariadenie posuvnými regálmi. Finančne túto 

000 EUR). 

poskytnutie dotácie na nákup novej 
podprogramu Akvizícia 

knižníc schválil. Spišskej knižnici tak bola pridelená finančná dotácia vo výške 6 000 EUR 
ého samosprávneho kraja vo výške 316 EUR. Použitím 

novú, aktuálnu literatúru. 
informačné služby v  absenčných 

výchovných podujatí s použitím novej 
literatúry. Cieľovou skupinou boli používatelia knižnice všetkých vekových stupňov. Výber 

739 nových knižničných jednotiek všetkých žánrov, ktoré si nájdu 
mládež je to 248 zväzkov 

náučnej literatúry, pre dospelých 321 zväzkov krásnej literatúry a 170 zväzkov 
line katalógu na webovej 

Propagácia všetkých kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v meste 
organizovaných mestom a ďalšími zainteresovanými subjektami sa uskutočňuje 

spoločenského mesačníka Informátor, web stránky mesta, 
sta, TIC, kina Mier, TV Reduta, atd. Každý mesiac mesto vydáva 

zriaďovateľskej pôsobnosti KSK ako i ďalšími 
roku 2018 projekt Mesto kultúry 2019 – mesto 

ďalšími 2 mestami. Samotný titul ako i finančné 
projekte mesta bola 

Mesto SNoV, kedy sa  
našom meste uskutočnil tzv. mapping na Evanjelickom kostole a svetelná 



                                                                                                                             
 

 

inštalácia ANDROMEDA v priestore pri Pamätníku oslobodenia a
sieni Radnice, ktorý zabezpečilo OZ Človek a umenie. Spracovaným projektom m
podklad pre organizáciu budúcich zaujímavých podujatí. Čiastočne obmenený projekt mesto 
podalo v závere roka 2018 opäť. Fond na podporu umenia mesto opäť posunul do finále. 
Samotné rozhodnutie sa uskutoční v

Spoločne s inštitúciami KSK sú v
kampane: Víkend otvorených par
sprievodcov. 

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. 
Slovákov je každoročne organizovaný festival, počas ktorého sa prezentujú folklórne súbory 
zahraničných Slovákov. Ďalšia podpora amatérskych 
i profesionálnych organizácií, je možná formou poskytn
V roku 2016 bolo na podporu kultúry poskytnutých 10 389 
dotácií sú podporené napr. spevácke
graffiti  a divadelné festivaly, Basket Music
vydávanie publikácií... 

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.

V Spišskej Novej Vsi pôsobí Spišské osvetové stredisko, ktorého náplňou je zabezpečenie 
činnosti neprofesionálnej kultúry v obciach okresu Spišská Nová Ves a

Mesto vytvára podmienky a príležitosti pre činnosť a prezentáciu profesionálnych aj 
neprofesionálnych umelcov. Organizačne patrí pod MKC folklórny súbor Čačina, DS 
Hviezdoslav a FS Ihrík. 

Množstvo podujatí sa konalo v amfiteátri v Madaras parku, na sídliskách 
Svobodu a v mestskej časti Novoveská Huta sú počas leta uvádzané rozprávky p
a v Novoveskej Hute i koncerty. V rámci Kultúrneho leta prebieha počas sobôt Letné kino 
pred Redutou, v nedeľu promenádne divadelné predstavenia pre deti a koncerty.

Mnohé akcie prebiehali v mestských kultúrnych zariadeniach Reduta a Dom kultúry Mi

Na námestí v priestore pred Redutou sa v
a prehliadka domácej  hudobnej scény s hosťami 
v  spolupráci s  občianskym združením AFL promotion pokrač
Nova a  nadväzuje na úspešné predchádzajúce ročníky Graffiti Spiš. Projekt

                                                                                                                             

priestore pri Pamätníku oslobodenia a komorný koncert v
sieni Radnice, ktorý zabezpečilo OZ Človek a umenie. Spracovaným projektom m
podklad pre organizáciu budúcich zaujímavých podujatí. Čiastočne obmenený projekt mesto 

závere roka 2018 opäť. Fond na podporu umenia mesto opäť posunul do finále. 
Samotné rozhodnutie sa uskutoční v júni 2019. 

KSK sú v meste realizované podujatia v rámci celoslovenskej 
kampane: Víkend otvorených parkov a záhrad, Sv. deň CR a Medzinárodný

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

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 

rofesionálnych organizácií, je možná formou poskytnutia dotácie v zmysle VZN 6/2013.
V roku 2016 bolo na podporu kultúry poskytnutých 10 389 EUR vo forme dotácie. Formou 
dotácií sú podporené napr. spevácke zbory pôsobiace v meste, stretnutia s poéziou, rockový, 

a divadelné festivaly, Basket Music Fest, divadelné dufarty, koncert barokovej hudby, 

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.

ovej Vsi pôsobí Spišské osvetové stredisko, ktorého náplňou je zabezpečenie 
činnosti neprofesionálnej kultúry v obciach okresu Spišská Nová Ves a Gelnica. 

Mesto vytvára podmienky a príležitosti pre činnosť a prezentáciu profesionálnych aj 
h umelcov. Organizačne patrí pod MKC folklórny súbor Čačina, DS 

Množstvo podujatí sa konalo v amfiteátri v Madaras parku, na sídliskách 
Svobodu a v mestskej časti Novoveská Huta sú počas leta uvádzané rozprávky p

koncerty. V rámci Kultúrneho leta prebieha počas sobôt Letné kino 
nedeľu promenádne divadelné predstavenia pre deti a koncerty.

Mnohé akcie prebiehali v mestských kultúrnych zariadeniach Reduta a Dom kultúry Mi

priestore pred Redutou sa v spolupráci s OZ AFL promotion uskutočnil festival 
a prehliadka domácej  hudobnej scény s hosťami – Spiš Rock Fest. Mesto Spišská Nová Ves               

občianskym združením AFL promotion pokračuje v  projekte
nadväzuje na úspešné predchádzajúce ročníky Graffiti Spiš. Projekt
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komorný koncert v obradnej 
sieni Radnice, ktorý zabezpečilo OZ Človek a umenie. Spracovaným projektom mesto  získalo 
podklad pre organizáciu budúcich zaujímavých podujatí. Čiastočne obmenený projekt mesto 

závere roka 2018 opäť. Fond na podporu umenia mesto opäť posunul do finále. 

meste realizované podujatia v rámci celoslovenskej 
Medzinárodný deň turistických 

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

Mesto naďalej prostredníctvom vlastnej príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum 
vytvára priaznivé podmienky pre fungovanie troch amatérskych súborov: Folklórny súbor 

ločne s Nadáciou Slováci 
Slovákov je každoročne organizovaný festival, počas ktorého sa prezentujú folklórne súbory 

hlavne občianskych združení, ale  
utia dotácie v zmysle VZN 6/2013. 

vo forme dotácie. Formou 
zbory pôsobiace v meste, stretnutia s poéziou, rockový, 

Fest, divadelné dufarty, koncert barokovej hudby, 

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.  

ovej Vsi pôsobí Spišské osvetové stredisko, ktorého náplňou je zabezpečenie 
Gelnica.  

Mesto vytvára podmienky a príležitosti pre činnosť a prezentáciu profesionálnych aj 
h umelcov. Organizačne patrí pod MKC folklórny súbor Čačina, DS 

Množstvo podujatí sa konalo v amfiteátri v Madaras parku, na sídliskách - Mier, Západ, gen. 
Svobodu a v mestskej časti Novoveská Huta sú počas leta uvádzané rozprávky pre deti 

koncerty. V rámci Kultúrneho leta prebieha počas sobôt Letné kino 
nedeľu promenádne divadelné predstavenia pre deti a koncerty. 

Mnohé akcie prebiehali v mestských kultúrnych zariadeniach Reduta a Dom kultúry Mier. 

OZ AFL promotion uskutočnil festival  
Spiš Rock Fest. Mesto Spišská Nová Ves               

projekte  Graffiti Villa 
nadväzuje na úspešné predchádzajúce ročníky Graffiti Spiš. Projekt Graffiti Villa 



                                                                                                                             
 

 

Nova otvoril prvú celoročnú legálnu graffiti stenu pre writerov a
i začiatočníkov a mladé talenty, ktorí sa ve
umeniu v  meste Spišská Nová Ves. Betónový plot areálu bývalých kasární sa využíval legálne 
na autorské umelecké vyjadrenie writerov či graffiti jamy a
Graffiti Villa Nova v našom me
jednorazovej legálnej graffiti steny, ktorá vznikla počas graffiti jamu v
na uliciach Radlinského a Kmeťova (na plote rodinných domov pri podjazde, smer 
na polikliniku). Vznikla tak celoročná pouličná graffiti galéria, ktorá vizuálne pritiahne pohľad 
každého, kto navštívi mesto z
umelci Soya, Zohe, Pypos1, Zoro,
autorských graffiti malieb zakomponovali farby mesta Spišská Nová Ves, čarodejníka 
s vešteckou guľou, v ktorej sú siluety historických budov a
písomnej zmienky o našom meste. Mesto Spišská Nová Ves projekt finančne podporilo 
a prevzalo nad podujatím záštitu.

V Dome kultúry Mier sa okrem profesionálnych filmových festivalov ako napr. Projekt 100 
(100  európskych filmov), Brazil vizual, Be2Can 
amatérskych horských filmov a Ekotopfilm
umelcov každého druhu vzniká aj v rámci hlavných akcií mesta ako sú Mesto plné detí, Dni 
humoru na Spiši, Spišský trh, Vianočný trh, folklórny festival zahraničných Slovákov Slováci 
Slovákom, Príchod Mikuláša, be
pred radnicou, Tradičný prvomájový majáles s dôrazom na účinkovanie folklórnych súborov. 
Počas Dní mesta Spišská a Trhu ľudových remesiel sa každoročne pripomína významná 
historická udalosť z dejín mes
hercov Divadla teatrálnej skratky. 

Projekt Spišského osvetového strediska v
umenie s obchodnými priestormi a
odrazom presklených výkladov do ulice. Obchodné výklady na Letnej a
v Spišskej Novej Vsi sa na istý čas zmenili na galériu a
v netradičnom priestore v spolupráci s
Peter Mezei, František Ďuriančik, Peter Decheť a
vystavené v konkrétnych výkladoch a
odštartoval a vernisáž výstavy weKLADY post
eLAra za prítomnosti zúčastnených umelcov a
programom, v ktorom sa predstavil  viac žánr
Barbory Opielovej a rapera 
prevádzok: eLAra kaviareň, Fusion restaurant, Finestra al Italia, JV Muzika
nástroje, Cafe-Shop Cornella, Konex Elektro
Bicykle Schwabik a GaPer Kreatívna galantéria.

Medzinárodný deň mládeže po prvýkrát mohli oslavovať aj v
s názvom Lepšejší deň, ktorí pripravili členovia OZ Mladí ľudia a
na námestí mala byť oslavou mládeže. Pozvaných bolo viacero organizácií a

                                                                                                                             

otvoril prvú celoročnú legálnu graffiti stenu pre writerov a street
mladé talenty, ktorí sa venujú tejto subkultúre a modernému výtvarnému 

meste Spišská Nová Ves. Betónový plot areálu bývalých kasární sa využíval legálne 
na autorské umelecké vyjadrenie writerov či graffiti jamy a odštartoval tak nový projekt 

našom meste. V  tomto projekte pokračujeme realizáciou novej 
jednorazovej legálnej graffiti steny, ktorá vznikla počas graffiti jamu v  nedeľu

Kmeťova (na plote rodinných domov pri podjazde, smer 
tak celoročná pouličná graffiti galéria, ktorá vizuálne pritiahne pohľad 

každého, kto navštívi mesto z  príjazdu od Levoče. Na realizácii sa podieľali siedmi graffiti 
Zoro, Fuser,  Esme,  Jola. Na ploche viac ako 90 m² do svojich

autorských graffiti malieb zakomponovali farby mesta Spišská Nová Ves, čarodejníka 
ktorej sú siluety historických budov a symboliku 750. výročia prvej 
našom meste. Mesto Spišská Nová Ves projekt finančne podporilo 

prevzalo nad podujatím záštitu. 

V Dome kultúry Mier sa okrem profesionálnych filmových festivalov ako napr. Projekt 100 
(100  európskych filmov), Brazil vizual, Be2Can – veľké filmové echo, uskutočnil i Festival 
amatérskych horských filmov a Ekotopfilm. Priestor pre prezentáciu domácich i iných 
umelcov každého druhu vzniká aj v rámci hlavných akcií mesta ako sú Mesto plné detí, Dni 
humoru na Spiši, Spišský trh, Vianočný trh, folklórny festival zahraničných Slovákov Slováci 
Slovákom, Príchod Mikuláša, betlehemské predstavenie Keď tá jasná hviezda, Nový rok 
pred radnicou, Tradičný prvomájový majáles s dôrazom na účinkovanie folklórnych súborov. 

Trhu ľudových remesiel sa každoročne pripomína významná 
dejín mesta prostredníctvom amatérskeho divadelného predstavenia 

hercov Divadla teatrálnej skratky.  

Projekt Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi weKLADY
obchodnými priestormi a vytvoril rôzne obrazy, ktoré boli akýmsi abstraktným 

odrazom presklených výkladov do ulice. Obchodné výklady na Letnej a Zimnej ulici námestia 
Spišskej Novej Vsi sa na istý čas zmenili na galériu a poskytli priestor pre tvorbu 

spolupráci s mladými slovenskými umelcami -
Peter Mezei, František Ďuriančik, Peter Decheť a Zuzana Antalová. Ich originálne diela boli 

konkrétnych výkladoch a vznikla tak tzv. weKLADY post-gallery. Projekt weKlady 
odštartoval a vernisáž výstavy weKLADY post-gallery sa uskutočnila v októbri 2018 v
eLAra za prítomnosti zúčastnených umelcov a so zaujímavým hudobným sprievodným 

ktorom sa predstavil  viac žánrový projekt ARS club speváčky a
 Taupo Braf. Výstava diela bola realizovaná vo

prevádzok: eLAra kaviareň, Fusion restaurant, Finestra al Italia, JV Muzika
Shop Cornella, Konex Elektro, Dufo bistro, Výdajňa zdravotníckych pomôcok, 

GaPer Kreatívna galantéria. 

Medzinárodný deň mládeže po prvýkrát mohli oslavovať aj v Spišskej N. Vsi na podujatí 
názvom Lepšejší deň, ktorí pripravili členovia OZ Mladí ľudia a život. Akc

na námestí mala byť oslavou mládeže. Pozvaných bolo viacero organizácií a
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street-art umelcov, ale 
modernému výtvarnému 

meste Spišská Nová Ves. Betónový plot areálu bývalých kasární sa využíval legálne 
odštartoval tak nový projekt 

tomto projekte pokračujeme realizáciou novej 
nedeľu  21.  10.  2018 

Kmeťova (na plote rodinných domov pri podjazde, smer  
tak celoročná pouličná graffiti galéria, ktorá vizuálne pritiahne pohľad 

príjazdu od Levoče. Na realizácii sa podieľali siedmi graffiti 
Jola. Na ploche viac ako 90 m² do svojich 

autorských graffiti malieb zakomponovali farby mesta Spišská Nová Ves, čarodejníka 
symboliku 750. výročia prvej 

našom meste. Mesto Spišská Nová Ves projekt finančne podporilo 

V Dome kultúry Mier sa okrem profesionálnych filmových festivalov ako napr. Projekt 100 
veľké filmové echo, uskutočnil i Festival 

. Priestor pre prezentáciu domácich i iných 
umelcov každého druhu vzniká aj v rámci hlavných akcií mesta ako sú Mesto plné detí, Dni 
humoru na Spiši, Spišský trh, Vianočný trh, folklórny festival zahraničných Slovákov Slováci 

tlehemské predstavenie Keď tá jasná hviezda, Nový rok  
pred radnicou, Tradičný prvomájový majáles s dôrazom na účinkovanie folklórnych súborov. 

Trhu ľudových remesiel sa každoročne pripomína významná 
ta prostredníctvom amatérskeho divadelného predstavenia 

Spišskej Novej Vsi weKLADY prepojil výtvarné 
vytvoril rôzne obrazy, ktoré boli akýmsi abstraktným 

Zimnej ulici námestia 
ytli priestor pre tvorbu 

- Paulína Halasová, 
Zuzana Antalová. Ich originálne diela boli 

gallery. Projekt weKlady 
gallery sa uskutočnila v októbri 2018 v Kaviarni 

hudobným sprievodným 
ový projekt ARS club speváčky a klaviristky 

Taupo Braf. Výstava diela bola realizovaná vo výkladoch 
prevádzok: eLAra kaviareň, Fusion restaurant, Finestra al Italia, JV Muzika – hudobné 

, Dufo bistro, Výdajňa zdravotníckych pomôcok, 

Spišskej N. Vsi na podujatí 
život. Akcia v  parku  

na námestí mala byť oslavou mládeže. Pozvaných bolo viacero organizácií a v parku sa 



                                                                                                                             
 

 

nakoniec predstavili zástupcovia Klubu mladých, Projektu MP, OZ Nespi Spiš, skautov zo 75. 
zboru Jána Vojtaššáka, Rady mládeže Košického kraja, Krajskej rady 
Košického kraja a aj OZ Mladí ľudia a
Industry, BDSkrew a Black Ladies. Príjemnú akciu ukončila svojím vystúpením kapela 
Akustika. 

V zmysle VZN č. 6/2013 bolo v
stretnutie rodín, Čaro Vianoc 
Slovenska. Podporené boli aj tunajšie spevácke zbory Cantus Villa Nova 
SNV pri príležitosti konania Novoročného koncert
30. výročie vzniku. Mesto ho pri tejto príležitosti podporilo čiastkou 1 500 
čiastkou 200 EUR konanie vianočného koncertu Tichá noc. Aj v
komorné koncerty organizované 
Nonstop, podporené čiastkou 900 
raného baroka a Cuore Barocco 
čiastkou 900 EUR. Podporený
Stretávanie s poéziou slovenských básnikov a autorov žijúcich na Spiši a 12. ročník 
vedomostnej súťaže „Naše mesto“ pre žiakov ZŠ a
zabezpečením bolo podporené poduja
s benefičným charakterom. 

Podporené bolo i Divadlo na opätkoch 
na čiastočnú úhradu nájomného v Dome Matice slovenskej.

Profesionálny divadelný súbor 
rozprávkovej klasiky Kráska a
Križovatky: ďaleký Východ blízky Východu.  Divadlo Kontra bolo podporené sumou 800 
na hru: Nick Reed – Life kouč a
Spiša bolo podporené sumou 400 

Najväčšími investíciami v hodnotenom období boli:

Zateplenie kina Mier   
Rekonštrukcia (okná, kanalizácia, štuková výzdoba stropnej klenby Reduta) 280

Záver: PLNENIE CIEĽA: 

Počet opatrení: 3 
V plnení: 3 

Názov indikátora 

Výška investícií mesta do kultúrnej 
infraštruktúry v EUR 

                                                                                                                             

nakoniec predstavili zástupcovia Klubu mladých, Projektu MP, OZ Nespi Spiš, skautov zo 75. 
zboru Jána Vojtaššáka, Rady mládeže Košického kraja, Krajskej rady žiackych školských rád 
Košického kraja a aj OZ Mladí ľudia a  život. O  kultúrnu zložku sa tancom postarali Denzz 

Black Ladies. Príjemnú akciu ukončila svojím vystúpením kapela 

zmysle VZN č. 6/2013 bolo v roku 2018 podporené: organizovanie Predveľkonočné 
stretnutie rodín, Čaro Vianoc - predvianočné stretnutie rodín organizované Úniou žien 
Slovenska. Podporené boli aj tunajšie spevácke zbory Cantus Villa Nova 
SNV pri príležitosti konania Novoročného koncertu, taktiež zbor Chorus Iglovia, ktorý oslávil 
30. výročie vzniku. Mesto ho pri tejto príležitosti podporilo čiastkou 1 500 

konanie vianočného koncertu Tichá noc. Aj v roku 2018 sa v
komorné koncerty organizované OZ Človek a umenie s názvom Zlatý vek gitary, Viva Vivaldi, 
Nonstop, podporené čiastkou 900 EUR a tiež komorné večery - Le nuove musiche 
raného baroka a Cuore Barocco – Porpora a Händel – majstri opernej árie podporené 

Podporený bol aj Miestny odbor Matice slovenskej, ktorý zorganizoval 
Stretávanie s poéziou slovenských básnikov a autorov žijúcich na Spiši a 12. ročník 
vedomostnej súťaže „Naše mesto“ pre žiakov ZŠ a SŠ. Dotáciou ale i
zabezpečením bolo podporené podujatia Basket Music fest – športovo 

Podporené bolo i Divadlo na opätkoch – účinkovanie v Dolnej zemi a taktiež dostalo dotáciu 
na čiastočnú úhradu nájomného v Dome Matice slovenskej. 

Profesionálny divadelný súbor Spišského divadla bol podporený čiastkou 700 
rozprávkovej klasiky Kráska a Netvor. GUS bola poskytnutá dotácia 350 
Križovatky: ďaleký Východ blízky Východu.  Divadlo Kontra bolo podporené sumou 800 

kouč a sumou 300 EUR hra T. Kuschnera: Anjeli v Amerike. Múzeum 
Spiša bolo podporené sumou 400 EUR na vydanie vlastivedného zborníka Spiš 9.

hodnotenom období boli: 

             
, kanalizácia, štuková výzdoba stropnej klenby Reduta) 280

2012 2013 2014 2015 2016 

135 000 22 745 25 700 107 870 39 430 
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nakoniec predstavili zástupcovia Klubu mladých, Projektu MP, OZ Nespi Spiš, skautov zo 75. 
žiackych školských rád 

kultúrnu zložku sa tancom postarali Denzz 
Black Ladies. Príjemnú akciu ukončila svojím vystúpením kapela 

: organizovanie Predveľkonočné 
predvianočné stretnutie rodín organizované Úniou žien 

Slovenska. Podporené boli aj tunajšie spevácke zbory Cantus Villa Nova – mieš. spev. zbor. 
u, taktiež zbor Chorus Iglovia, ktorý oslávil 

30. výročie vzniku. Mesto ho pri tejto príležitosti podporilo čiastkou 1 500 EUR a taktiež 
roku 2018 sa v meste konali 

názvom Zlatý vek gitary, Viva Vivaldi, 
Le nuove musiche – poklady 

majstri opernej árie podporené 
bol aj Miestny odbor Matice slovenskej, ktorý zorganizoval 

Stretávanie s poéziou slovenských básnikov a autorov žijúcich na Spiši a 12. ročník 
SŠ. Dotáciou ale i technickým 

športovo - hudobný festival  

účinkovanie v Dolnej zemi a taktiež dostalo dotáciu 

Spišského divadla bol podporený čiastkou 700 EUR na projekt 
Netvor. GUS bola poskytnutá dotácia 350 EUR na projekt 

Križovatky: ďaleký Východ blízky Východu.  Divadlo Kontra bolo podporené sumou 800 EUR 
hra T. Kuschnera: Anjeli v Amerike. Múzeum 

na vydanie vlastivedného zborníka Spiš 9. 

       376 000 € 
, kanalizácia, štuková výzdoba stropnej klenby Reduta) 280 000 € 

 2017 2018 

 421 510 57 000 



                                                                                                                             
 

 

Objem finančných prostriedkov 
mesta vynaložených na podporu 
alternatívnej a amatérskej kultúry  
v EUR 

Počet kultúrnych podujatí a 
aktivít/rok 

Záver: 

Väčšina naplánovaných aktivít bola uskutočnená. Indikátory signalizujú kvalitatívny 
i kvantitatívny posun dopredu v tejto oblasti. Napĺňanie cieľa 
dostupnosť kvalitných kultúrnych podujatí a a
množstvom uskutočnených podujatí

 

 

 

 

Rozšíriť ponuku a zvýšiť dostupnosť kvalitných kultúrnych podujatí a aktivít
Zvýšiť zapojenie verejnosti do aktívneho oddychu, pohybu a športovania ako súčasti 

Vízia: 

Mesto je známe nadpriemerným počtom ľudí zapojených do športových a pohybových 
aktivít, čo sa odráža aj v ich zdravšom životnom štýle. K športovaniu ľudí motivuje silná 
športová tradícia mesta, existencia širokej škály profesionálnych a výkonnostných šport
a športovcov na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni. Pre šport a športovanie ľudí v 
každom veku sú v meste vytvorené kvalitné podmienky. 

Z hľadiska napomáhania a podpory zdravého životného štýlu rôznych vekových skupín 
obyvateľstva sa mesto zaviazalo
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
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 m

                                                                                                                             

 
14 937 15 194 15 487 31 847 10 970 

1 536 1 303 1 375 1 184 1 149 

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. 

CIEĽ 4.: 
Rozšíriť ponuku a zvýšiť dostupnosť kvalitných kultúrnych podujatí a aktivít

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

(RP Pulzujúce mesto) 

Mesto je známe nadpriemerným počtom ľudí zapojených do športových a pohybových 
aktivít, čo sa odráža aj v ich zdravšom životnom štýle. K športovaniu ľudí motivuje silná 
športová tradícia mesta, existencia širokej škály profesionálnych a výkonnostných šport
a športovcov na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni. Pre šport a športovanie ľudí v 
každom veku sú v meste vytvorené kvalitné podmienky.  

Z hľadiska napomáhania a podpory zdravého životného štýlu rôznych vekových skupín 
obyvateľstva sa mesto zaviazalo realizovať adresné propagačné a osvetové kampane 

aktivity pre zdôraznenie významu športu ako súčasti zdravého životného štýlu. Potrebné 
bolo tiež zlepšiť technický stav vybranej športovej infraštruktúry ako aj jej prístupnosť pre 

m. Do portfólia dostupných možností pre pohyb, oddych a
obyvateľstva v meste a jeho blízkom okolí sa zadefinovalo ako nevyhnutné doplniť 
infraštruktúru so zameraním na špecifické potreby cieľových skupín obyvateľov 

návštevníkov mesta, ako pre mamičky s deťmi, deti a mládež, seniorov a starších občanov, 
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 10 420 24 325 

 1 344 1 211 

Väčšina naplánovaných aktivít bola uskutočnená. Indikátory signalizujú kvalitatívny  
rozšíriť ponuku a zvýšiť 

aktivít je možné zdokumentovať aj 

Rozšíriť ponuku a zvýšiť dostupnosť kvalitných kultúrnych podujatí a aktivít 
Zvýšiť zapojenie verejnosti do aktívneho oddychu, pohybu a športovania ako súčasti 

Mesto je známe nadpriemerným počtom ľudí zapojených do športových a pohybových 
aktivít, čo sa odráža aj v ich zdravšom životnom štýle. K športovaniu ľudí motivuje silná 
športová tradícia mesta, existencia širokej škály profesionálnych a výkonnostných športov 
a športovcov na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni. Pre šport a športovanie ľudí v 

Z hľadiska napomáhania a podpory zdravého životného štýlu rôznych vekových skupín 
realizovať adresné propagačné a osvetové kampane 

aktivity pre zdôraznenie významu športu ako súčasti zdravého životného štýlu. Potrebné 
bolo tiež zlepšiť technický stav vybranej športovej infraštruktúry ako aj jej prístupnosť pre 

m. 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 

amičky 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.

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
vyrovnávacej nádrže a výmenu prepadového potrubia na letnom kúpalisku na zabránenie 
úniku vody (30 000 EUR), na rekonštrukciu tribúny na futbalovom štadióne (13 000 
na rekonštrukciu kotolne na tenisových kurtoch (
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 
parnej sauny v krytej plavárni 6 000 
umiestnené v meste SNV 4 000
12.1.3 – Športový komplex. Na úpravu vnútorného priestoru
EUR a na rekonštrukciu ženských šatní suma 6 000 EUR

Zlý stav strechy zimného štadióna si vyžiadal rekonštrukciu strešného plášťa s
novej FPO strešnej fólie. Výsledk
projektovej dokumentácie a 
prác obmedzená nebola. V roku 2017 sa na Zimnom štadióne konali MS v ĽH 18
ročných. Slovenský zväz ľadového hokeja prispel sumou 70 000 
štadiónu - výmena mantinelov a plexiskiel inštalo
pravidiel, rekonštrukciu osvetlenia a vymaľovanie podhľadu. V
oprava  regulácie technológie chladenia na zabezpečenie nezávislej prevádzky malej a
ľadovej  plochy v sume  8 812,80 

Objem vynaložených investičných finančných prostriedkov mesta na skvalitnenie športovej 
infraštruktúry v roku 2017 predstavoval sumu 408

ZIMNÝ ŠTADIÓN 
Nákup nových mantinelov a skiel  
na ich rozmery a z dôvodu konania MS 
Rekonštrukcie interiérov zimného štadióna (šatní, sociálnych zariadení, chodieb, techni
miestností)- 39 689,54 EUR 
Nákup reťazového motora na spúšťanie a
Nákup a montáž posuvných dverí 
Rekonštrukcia elektroinštalácie 
Nákup reklamného banera – 2
Nákup svetelného panela na zobrazo
Rekonštrukcia televíznej kocky 
Rekonštrukcia vodovodných rozvodov 17 051,63 
Rekonštrukcia strechy – z prostriedkov mesta.
PLAVÁREŇ A KUPALISKO 

                                                                                                                             

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.

ístupnenie športovej infraštruktúry mesta a v meste pre športovú a 

álové výdavky vo výške 53 000 EUR boli určené na rekonštrukciu 
vyrovnávacej nádrže a výmenu prepadového potrubia na letnom kúpalisku na zabránenie 

), na rekonštrukciu tribúny na futbalovom štadióne (13 000 
kotolne na tenisových kurtoch (10 000 EUR). Prvou zmenou rozpočtu 

15.6.2016 bol rozpočet navýšený o 14 000 EUR na bežné výdavky, z toho na opravu 
entilov malej a hlavnej ľadovej plochy 4 000 EUR , na opravu vyvíjača pary 

parnej sauny v krytej plavárni 6 000 EUR a na inštaláciu kamier, ktoré boli pôvodne 
v meste SNV 4 000 EUR. Kapitálový príspevok bol zvýšený o 9

Športový komplex. Na úpravu vnútorného priestoru sauny bola určená suma 3
kciu ženských šatní suma 6 000 EUR.  

Zlý stav strechy zimného štadióna si vyžiadal rekonštrukciu strešného plášťa s
novej FPO strešnej fólie. Výsledkom verejného obstarávania bola suma 147 132

 inžinieringu). Prevádzka zimného štadióna počas stavebných 
prác obmedzená nebola. V roku 2017 sa na Zimnom štadióne konali MS v ĽH 18

Slovenský zväz ľadového hokeja prispel sumou 70 000 EUR na nevyhnutné úpravy 
mantinelov a plexiskiel inštalované podľa nových medzinárodných 

pravidiel, rekonštrukciu osvetlenia a vymaľovanie podhľadu. V roku 2016 bola realizovaná aj 
regulácie technológie chladenia na zabezpečenie nezávislej prevádzky malej a

812,80 EUR, z toho zdroje  mesta 4 000 EUR.  

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

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, techni

Nákup reťazového motora na spúšťanie a zdvíhanie televíznej kocky – 5 032,04 EUR
Nákup a montáž posuvných dverí - 8 518,43 EUR 

kcia elektroinštalácie – 4 286 EUR 
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 

z prostriedkov mesta. 
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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. 

ístupnenie športovej infraštruktúry mesta a v meste pre športovú a 

boli určené na rekonštrukciu 
vyrovnávacej nádrže a výmenu prepadového potrubia na letnom kúpalisku na zabránenie 

), na rekonštrukciu tribúny na futbalovom štadióne (13 000 EUR),  
). Prvou zmenou rozpočtu 

15.6.2016 bol rozpočet navýšený o 14 000 EUR na bežné výdavky, z toho na opravu 
, na opravu vyvíjača pary 

a na inštaláciu kamier, ktoré boli pôvodne 
bol zvýšený o 9 000 EUR pre prvok 

sauny bola určená suma 3 000 

Zlý stav strechy zimného štadióna si vyžiadal rekonštrukciu strešného plášťa s pokládkou 
147 132 EUR (vrátane 

. Prevádzka zimného štadióna počas stavebných 
prác obmedzená nebola. V roku 2017 sa na Zimnom štadióne konali MS v ĽH 18-

na nevyhnutné úpravy 
vané podľa nových medzinárodných 

roku 2016 bola realizovaná aj 
regulácie technológie chladenia na zabezpečenie nezávislej prevádzky malej a veľkej 

Objem vynaložených investičných finančných prostriedkov mesta na skvalitnenie športovej 

IIHF boli zmenené požiadavky 

Rekonštrukcie interiérov zimného štadióna (šatní, sociálnych zariadení, chodieb, technických 

5 032,04 EUR 



                                                                                                                             
 

 

Rekonštrukcia regulácie a riadenia výmenníkovej stanice  krytej plavárne a letného kúpaliska 
19 741,20 EUR 
ŠPORTOVÁ HALA 
Rekonštrukcia severnej steny športovej haly 
FUTBALOVÝ ŠTADIÓN 
Rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení pod tribúnou 
Rekonštrukcia sociálnych zariadení pre verejnosť 

Naďalej je potrebné zlepšovať
dostupných možností pre pohyb, oddych a
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 poh
aktivity a rekreáciu. 

V roku 2017 došlo k výrazným investíciám v tejto oblasti. Najvýraznejšou bola 
výstavba cyklochodníka vrátane inžinieringu a
centrálneho detského ihriska na Bezručovej ul. 

 
s oplotením. Ďalšie 2 centrálne ihriska pribudli v roku 2017.
14 x 28 metrov, sú teda na sídl. Mier, síd. Západ I a Sídl. gen. Svobodu. Ihrisko na
gen. Svobodu (Tarča) sa nachádza
I je v zadnej časti medzi ulicami Duklianska a
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 
(144 132,18 EUR). 

2018: 
ZIMNÝ ŠTADIÓN 

1. Rekonštrukcia technológie strojovne   17
2. Rekonštrukcia strešného plášťa           12
3. Rekonštrukcia regulácie kúrenia         10

Zdroje vo výške 3 750 EUR na zabezpečenie 5 % spoluúčasti pri modernizácii a
žiackych šatní, ktoré boli podmienkou pre poskytnutie príspevku vo výške 75
zo Slovenského zväzu ľadového hokeja  neboli vyčerpané, keďže rekonštrukcia sa bude 
realizovať v roku 2019.  

V rámci bežných  výdavkov na údržbu  boli v
1. Opravy kompresora na zabezpečenia chladenia YORK 
2. Opravy ústredného kúrenia a

                                                                                                                             

Rekonštrukcia regulácie a riadenia výmenníkovej stanice  krytej plavárne a letného kúpaliska 

Rekonštrukcia severnej steny športovej haly – 49 680,40 EUR 

Rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení pod tribúnou – 102 653,61 EUR 
Rekonštrukcia sociálnych zariadení pre verejnosť – 7 346,38 EUR 

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 

ových 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 poh

V roku 2017 došlo k výrazným investíciám v tejto oblasti. Najvýraznejšou bola 
cyklochodníka vrátane inžinieringu a projektovej dokumentácie 

centrálneho detského ihriska na Bezručovej ul.  

alšie 2 centrálne ihriska pribudli v roku 2017. Ihriská s
14 x 28 metrov, sú teda na sídl. Mier, síd. Západ I a Sídl. gen. Svobodu. Ihrisko na
gen. Svobodu (Tarča) sa nachádza v časti medzi ulicami Javorová a  Dubová, na sídlisku Západ 

zadnej časti medzi ulicami Duklianska a Hutnícka. V meste pribudli i ďalšie 
na sídl. Mier vedľa nového cyklochodníka a na sídl. Západ I v areáli 

základnej školy. Výraznú investíciu si vyžiadala rekonštrukcia strechy zimného 

1. Rekonštrukcia technológie strojovne   17 034,28 EUR 
2. Rekonštrukcia strešného plášťa           12 732,12 EUR 
3. Rekonštrukcia regulácie kúrenia         10 715,82 EUR 

na zabezpečenie 5 % spoluúčasti pri modernizácii a
žiackych šatní, ktoré boli podmienkou pre poskytnutie príspevku vo výške 75
zo Slovenského zväzu ľadového hokeja  neboli vyčerpané, keďže rekonštrukcia sa bude 

rámci bežných  výdavkov na údržbu  boli v roku 2018 vynaložené zdroje na:
1. Opravy kompresora na zabezpečenia chladenia YORK – 6 240 EUR 

kúrenia a výmeny radiátorov – 1 187 EUR 
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Rekonštrukcia regulácie a riadenia výmenníkovej stanice  krytej plavárne a letného kúpaliska 

 

technický stav športovej infraštruktúry. Do portfólia 
rekreáciu obyvateľstva v meste a jeho blízkom 

okolí sa zadefinovalo ako nevyhnutné doplniť infraštruktúru so zameraním na špecifické 
ových 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 

V roku 2017 došlo k výrazným investíciám v tejto oblasti. Najvýraznejšou bola 
projektovej dokumentácie (753 223 €), 1. 

Ihriská s rozmermi  
14 x 28 metrov, sú teda na sídl. Mier, síd. Západ I a Sídl. gen. Svobodu. Ihrisko na Sídlisku 

Dubová, na sídlisku Západ 
V meste pribudli i ďalšie  

na sídl. Mier vedľa nového cyklochodníka a na sídl. Západ I v areáli 
základnej školy. Výraznú investíciu si vyžiadala rekonštrukcia strechy zimného štadióna  

na zabezpečenie 5 % spoluúčasti pri modernizácii a rekonštrukcii 
žiackych šatní, ktoré boli podmienkou pre poskytnutie príspevku vo výške 75 000 EUR 
zo Slovenského zväzu ľadového hokeja  neboli vyčerpané, keďže rekonštrukcia sa bude 

roku 2018 vynaložené zdroje na: 



                                                                                                                             
 

 

3. Oprava zariadenia nástreku čpavku 

ŠPOTOVÝ KOMPLEX 

Zo Slovenským futbalovým zväzom bola v roku 2018 podpísaná zmluvu na poskytnutie 
finančných zdrojov v sume 750 000 
štadióna.  

V oblasti bežných  výdavkov STEZu v roku 2018 bola zabezpečená oprav
ihriska (vysprávky prekážok, opravy zábradlia pri prekážkach, betónovanie poškodených 
plôch) v hodnote  1 163,33 EUR

V roku 2018 sa uskutočnila asanácia pôvodných betónových tribún (oválov) na futbalovom 
štadióne za 173 257 EUR vrátane i
možné vnímať ako prípravné práce pre celkovú rekonštrukciu stávajúcich objektov 
futbalového štadióna – zázemie + existujúca tribúna, resp. dobudovania novej tribúny, 
inžinierskych sietí, prístupových 
kategória II. S realizáciou sa plánuje od roku 2019.

KOLKÁREŇ: 
Oprava plynového kotla  490,67 
Oprava odkvapových žľabov a zvodov 2 890,39 

TENISOVÉ KURTY: 
Výmena vchodových dverí za plastové  1 236 

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

Multiúčelové voľnočasové zóny 
v sledovanom období zriadené neboli avšak mesto zabezpečilo realizáciu mnohých 
čiastkových projektov a prvkov smerujúcich k

Mesto Spišská Nová Ves má v súčasnosti 82 detských ihrísk. Každoročne mesto vynakla
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 
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 predl
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 
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.

                                                                                                                             

3. Oprava zariadenia nástreku čpavku – 999,60 EUR 

Zo Slovenským futbalovým zväzom bola v roku 2018 podpísaná zmluvu na poskytnutie 
finančných zdrojov v sume 750 000 EUR na modernizáciu a rekonštrukciu futbalového 

V oblasti bežných  výdavkov STEZu v roku 2018 bola zabezpečená oprava skateboardového 
ihriska (vysprávky prekážok, opravy zábradlia pri prekážkach, betónovanie poškodených 

EUR. 

V roku 2018 sa uskutočnila asanácia pôvodných betónových tribún (oválov) na futbalovom 
EUR vrátane inžinieringu a projektovej dokumentácie

možné vnímať ako prípravné práce pre celkovú rekonštrukciu stávajúcich objektov 
zázemie + existujúca tribúna, resp. dobudovania novej tribúny, 

inžinierskych sietí, prístupových komunikácií a ďalších aktivít pre naplnenie požiadavky UEFA 
kategória II. S realizáciou sa plánuje od roku 2019. 

Oprava plynového kotla  490,67 EUR 
Oprava odkvapových žľabov a zvodov 2 890,39 EUR 

Výmena vchodových dverí za plastové  1 236 EUR 

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

Multiúčelové voľnočasové zóny pre krátkodobú a víkendovú mestskú a prímestskú rekreáciu
sledovanom období zriadené neboli avšak mesto zabezpečilo realizáciu mnohých 

prvkov smerujúcich k zabezpečeniu tejto podpory.

Mesto Spišská Nová Ves má v súčasnosti 82 detských ihrísk. Každoročne mesto vynakla
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 
čistenia. V súčasnosti má mesto spracovanú Koncepciu správy a údržby detských ihrísk 

2020. Hlavnou prioritou je vytvorenie jedného centrálneho detského ihriska 
na každom sídlisku a konsolidácia ostatných ihrísk. Koncepcia bola predl
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.
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Zo Slovenským futbalovým zväzom bola v roku 2018 podpísaná zmluvu na poskytnutie 
na modernizáciu a rekonštrukciu futbalového 

a skateboardového 
ihriska (vysprávky prekážok, opravy zábradlia pri prekážkach, betónovanie poškodených 

V roku 2018 sa uskutočnila asanácia pôvodných betónových tribún (oválov) na futbalovom 
projektovej dokumentácie. Koncepčne je to 

možné vnímať ako prípravné práce pre celkovú rekonštrukciu stávajúcich objektov 
zázemie + existujúca tribúna, resp. dobudovania novej tribúny, 

komunikácií a ďalších aktivít pre naplnenie požiadavky UEFA 

Zlepšenie stavu existujúcich a vytvorenie nových možností a voľnočasových zón pre 

prímestskú rekreáciu 
sledovanom období zriadené neboli avšak mesto zabezpečilo realizáciu mnohých 

zabezpečeniu tejto podpory. 

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  

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 

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
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 a
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 Hat
na 3 časti. Ako prvá sa realizovala výstavba 450 metrov dlhej trasy
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.
 
Na konci leta 2018 pribudli v
ulice sídliska Východ nájdu rodičia s
prvky pre deti – šmýkačku, šplhaciu sieť, lezeckú stenu, atď. Na ihrisku bola použitá gumená 
dopadová plocha. Celá zostava je vhodná pre deti vo veku 3 až 14 rokov. Ihrisko sme 
financovali z rozpočtu mesta, v
plocha. V letnom období pribudlo ihrisko aj v
17 847 EUR. Na terénnych úpravách a
členovia Športového klubu Ferčekovce. Príjemným spestrením voľno
v meste sú aj exteriérové stolnotenisové stoly, z
„Raketky, sieťku a loptičky si môžu záujemcovia požičať v
v blízkosti nového ihriska Ferčekovce.
 
Workoutové ihrisko na sídlisku Západ je po ihriskách v
a nábreží Hornádu tretím, kde si môžu obyvatelia mesta zacvičiť s
bolo realizované koncom roka 2017. Cena za kompletnú realizáciu workoutového ihriska je 
20 700 EUR s DPH. 

V rámci vytvorenia odstavných plôch pre motorové vozidlá na Grajnári, mesto zabezpečilo
v roku 2018 vyňatie z lesného pôdneho fondu časti územia (900 m2) po pravej strane cesty 
na Grajnári  v smere SNV – Mlynky (3
odstavnú plochu zo štrkodrvy po odstránení pňov z
je potrebný. Po realizácii bude možnosť odstavovania vozidiel na pozemkoch mesta. 
Predpokladaný finančný náklad sa pohybuje na úrovni 30 

                                                                                                                             

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 
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 

rov 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 

štrukcia a úprava križovatky ulíc Za Šestnástkou a Letecká a jej zmena 
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 
ižany 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. 

Na konci leta 2018 pribudli v Spišskej Novej Vsi nové detské ihriská. V blízkosti Moravskej 
ulice sídliska Východ nájdu rodičia s deťmi nielen opravené lavičky, ale taktiež nové hracie 

šmýkačku, šplhaciu sieť, lezeckú stenu, atď. Na ihrisku bola použitá gumená 
locha. Celá zostava je vhodná pre deti vo veku 3 až 14 rokov. Ihrisko sme 

rozpočtu mesta, v cene do 12 000 EUR je zostava, jej montáž a
letnom období pribudlo ihrisko aj v mestskej časti Ferčekovce, v

. Na terénnych úpravách a uložení trávneho koberca sa výraznou mierou podieľali 
členovia Športového klubu Ferčekovce. Príjemným spestrením voľno

meste sú aj exteriérové stolnotenisové stoly, z ktorých prvý sa objavil v
loptičky si môžu záujemcovia požičať v Monkeylande. Ďalší stôl umiestnili 

blízkosti nového ihriska Ferčekovce. 

Workoutové ihrisko na sídlisku Západ je po ihriskách v Madaras parku a
de si môžu obyvatelia mesta zacvičiť s vlastnou váhou. Ihrisko 

bolo realizované koncom roka 2017. Cena za kompletnú realizáciu workoutového ihriska je 

rámci vytvorenia odstavných plôch pre motorové vozidlá na Grajnári, mesto zabezpečilo
lesného pôdneho fondu časti územia (900 m2) po pravej strane cesty 

Mlynky (3 100 EUR). Toto umožňuje v najbližšom období vytvoriť 
odstavnú plochu zo štrkodrvy po odstránení pňov z predmetného územia. Výrub 
je potrebný. Po realizácii bude možnosť odstavovania vozidiel na pozemkoch mesta. 
Predpokladaný finančný náklad sa pohybuje na úrovni 30 000 EUR. 
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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 

ko verejnoprospešná stavba. Cyklistický chodník 
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. 

i po Ulicu Gorkého má dĺžku 1 501,86 m a je rozdelený 
od Leteckej po Gorkého 

ulicu. Pokračovalo sa v ďalších dvoch častiach od Vyšnej Hati po Ulicu J. Matušku, dĺžka tejto 
rov 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 

štrukcia a úprava križovatky ulíc Za Šestnástkou a Letecká a jej zmena 
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 
ižany po rieke Hornád. V smižianskom katastri pôjde cyklochodník okrajom 

rómskej osady a pretne cestu na Košiarny Briežok, čím vznikne napojenie na Slovenský raj. 

blízkosti Moravskej 
deťmi nielen opravené lavičky, ale taktiež nové hracie 

šmýkačku, šplhaciu sieť, lezeckú stenu, atď. Na ihrisku bola použitá gumená 
locha. Celá zostava je vhodná pre deti vo veku 3 až 14 rokov. Ihrisko sme 

je zostava, jej montáž a dopadová 
mestskej časti Ferčekovce, v celkovej hodnote  

uložení trávneho koberca sa výraznou mierou podieľali 
členovia Športového klubu Ferčekovce. Príjemným spestrením voľno-časových aktivít 

ktorých prvý sa objavil v Madaras parku. 
Monkeylande. Ďalší stôl umiestnili 

Madaras parku a pri cyklochodníku 
vlastnou váhou. Ihrisko 

bolo realizované koncom roka 2017. Cena za kompletnú realizáciu workoutového ihriska je 

rámci vytvorenia odstavných plôch pre motorové vozidlá na Grajnári, mesto zabezpečilo 
lesného pôdneho fondu časti územia (900 m2) po pravej strane cesty 

najbližšom období vytvoriť 
predmetného územia. Výrub stromov nie 

je potrebný. Po realizácii bude možnosť odstavovania vozidiel na pozemkoch mesta. 



                                                                                                                             
 

 

Najväčšími  investíciami boli v
Cyklotrasa Hornád-Pri Vyšnej Hati   
Rekonštrukcia strešnej krytiny Zimného štadióna
Prípravné práce - Búranie betónových tribún na futbalovom štadióne            

Záver: PLNENIE CIEĽA: 

Počet opatrení: 2 
V plnení: 2 

Názov indikátora 

Počet aktívne zúčastnených ľudí  
na organizovaných masových 
športových podujatiach 

Počet detí zapojených do 
pravidelných mimoškolských 
športových aktivít 

Objem vynaložených finančných 
prostriedkov mesta na skvalitnenie 
športovej infraštruktúry v EUR 

Plocha novovybudovaných 
rekreačných a voľnočasových zón 

Záver: 

Väčšina naplánovaných aktivít bola uskutočnená. Indikátory signalizujú kvalitatívny 
i kvantitatívny posun dopredu v tejto oblasti. 
2016, kedy sa začala systematická evidencia a
Zároveň navrhujeme posledný ukazovateľ 
a voľnočasových zón nahradiť ukazovateľom 
a voľnočasových zón. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

Najväčšími  investíciami boli v hodnotenom období boli: 
Pri Vyšnej Hati          

Rekonštrukcia strešnej krytiny Zimného štadióna                            
Búranie betónových tribún na futbalovom štadióne            

2012 2013 2014 2015 2016 

1 450 1 520 1 480 2 371 2 935 

2 181 2 559 2 862 3 792 2745 

105 000 170 000 110 000 63 605 421 880

0 0 0 0 
351 m2 
(1 DI) 

Väčšina naplánovaných aktivít bola uskutočnená. Indikátory signalizujú kvalitatívny 
i kvantitatívny posun dopredu v tejto oblasti. Posledný ukazovateľ uvádza údaje až od roku 
2016, kedy sa začala systematická evidencia a realizácia centralizovaných detských ihrísk. 
Zároveň navrhujeme posledný ukazovateľ Plocha novovybudovaných rekreačných 

voľnočasových zón nahradiť ukazovateľom Počet novovybudovaných rekreačných 
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 753 223 € 
 147 132 € 

Búranie betónových tribún na futbalovom štadióne                   173 257 € 

 2017 2018 

 3 447 4 260 

 3 347 3 405 

421 880 369 294 45 100 

351 m2 
 

768 m2 
(2 DI + 2 

WI) 

226 m2 
(2 DI) 

Väčšina naplánovaných aktivít bola uskutočnená. Indikátory signalizujú kvalitatívny  
Posledný ukazovateľ uvádza údaje až od roku 

realizácia centralizovaných detských ihrísk. 
novovybudovaných rekreačných 
novovybudovaných rekreačných 



                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vízia: 

Charakter zeleného mesta vyjadrujú obnovené hlavné parky a nová zeleň na sídliskách, 
ktorá plní všetky funkcie verejnej zelene, tiež vysoká miera separovania a zhodnocovania 
komunálneho odpadu, ako aj kompletne dobudovaná environmentálna infraštruktúra. 
Kombináciou podpory a využívania obnoviteľných zdrojov energie a realizácie úsporných 
energetických opatrení mest
bezpečnosti. 

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 

                                                                                                                             

2018 

CIEĽ 5.: 
Zlepšiť životné prostredie mesta 

(RP Zelené mesto) 

Charakter zeleného mesta vyjadrujú obnovené hlavné parky a nová zeleň na sídliskách, 
verejnej zelene, tiež vysoká miera separovania a zhodnocovania 

komunálneho odpadu, ako aj kompletne dobudovaná environmentálna infraštruktúra. 
Kombináciou podpory a využívania obnoviteľných zdrojov energie a realizácie úsporných 
energetických opatrení mesto zvýšilo mieru svojej energetickej sebestačnosti a 

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 

elene. 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 
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Charakter zeleného mesta vyjadrujú obnovené hlavné parky a nová zeleň na sídliskách, 
verejnej zelene, tiež vysoká miera separovania a zhodnocovania 

komunálneho odpadu, ako aj kompletne dobudovaná environmentálna infraštruktúra. 
Kombináciou podpory a využívania obnoviteľných zdrojov energie a realizácie úsporných 

o zvýšilo mieru svojej energetickej sebestačnosti a 

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 

elene. 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, 
v prípade budovania nových lokalít pre bývanie. V zmysle potrieb mesta bolo žiaduce zlepšiť 
čistotu v meste. Pre udržanie požadovaného stavu v
a zainteresovať obyvateľov mesta na udržiavaní čistoty a skrášľovaní mesta.

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 gen
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 
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 
parkoviska, vnútroareálové komunikácie.

V roku 2018 bola ukončená stavba rozšírenia cintorína s
urnových boxov 250, nové parkovisko s
s pokládkou novej dlažby a kapacitou 24 miest, vnútroareálové komunikácie, terénne úpravy 
a sadové úpravy, realizácia nových rozvodov osvetlenia a
a svietidiel, vodovodná prípojka, oplotenie. V
cintorína a novej časti, je možné uvažovať s
rozšírenia bola ponechaná plocha pre možnú výstavbu domu smútku.

Opatrenie č. 5.2.  

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

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.
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 

                                                                                                                             

rastom 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 

vateľstva. 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, 

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 

zainteresovať obyvateľov mesta na udržiavaní čistoty a skrášľovaní mesta.

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

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 gen
dopracovať priľahlé územie mesta. V centrálnej mestskej zóne sa robia pravidelne 
revitalizačné zásahy, orezy, presvetlenia korún stromov. Realizujú sa práce na rozširovaní 

na Novom cintoríne, ako aj na vojenskom cintoríne v Novoveskej 
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 úpr
parkoviska, vnútroareálové komunikácie. 

roku 2018 bola ukončená stavba rozšírenia cintorína s kapacitou hrobových miest cca 500, 
urnových boxov 250, nové parkovisko s kapacitou 43 miest a rekonštruované parkovisko 

kapacitou 24 miest, vnútroareálové komunikácie, terénne úpravy 
sadové úpravy, realizácia nových rozvodov osvetlenia a výmena existujúcich stožiarov 
svietidiel, vodovodná prípojka, oplotenie. V porovnaní s napĺňaním kapacity pôvodnej časti 

novej časti, je možné uvažovať s vyťažením kapacity za cca 30 rokov. V
rozšírenia bola ponechaná plocha pre možnú výstavbu domu smútku. 

Zefektívnenie činností nakladania s komunálnym odpadom a zvýšiť mieru separácie 

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.
úspešný projekt bolo zrealizované Regionálne centrum zhodnocovania biologicky 

ľného 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 

ného odpadu prebieha kontinuálne. Taktiež sa priebežne budujú hniezda/miesta pre 
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rastom 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 

vateľstva. 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 

budovania nových lokalít pre bývanie. V zmysle potrieb mesta bolo žiaduce zlepšiť 
tejto oblasti bolo tiež žiaduce motivovať 

zainteresovať obyvateľov mesta na udržiavaní čistoty a skrášľovaní mesta. 

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

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 

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 

terénne úpravy, rozšírenie 

kapacitou hrobových miest cca 500, 
rekonštruované parkovisko 

kapacitou 24 miest, vnútroareálové komunikácie, terénne úpravy 
výmena existujúcich stožiarov 

napĺňaním kapacity pôvodnej časti 
vyťažením kapacity za cca 30 rokov. V rámci 

Zefektívnenie činností nakladania s komunálnym odpadom a zvýšiť mieru separácie 

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 

ľného 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 

ného odpadu prebieha kontinuálne. Taktiež sa priebežne budujú hniezda/miesta pre 



                                                                                                                             
 

 

separovaný KO. Na základe negatívnych skúseností s
postupne znižujeme ich počet. 

V roku 2018 bol vypracovaný program odpadového hospodárs
do roku 2020. Ciele Programu  odpadového hospodárstva mesta Spišská Nová Ves do roku 
2020 sú zamerané na:  
1. zníženie množstva vzniku komunálnych odpadov, osobitne na zníženie zmesového 
komunálneho odpadu,  
2. zvýšenie podielu triedeného zberu, 
3. znižovanie množstva biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na 
skládky odpadov,  
4. zvýšenie zhodnotenia komunálneho odpadu

Na zabezpečenie splnenia týchto cieľov bolo stanovených 17 opatrení.

V roku 2018 bol odvoz sep
v pravidelných intervaloch. Od
VKM, kovové obaly; zelené 
V bytových domoch domov z far
plasty, VKM, kovové obaly; zelené 
plastov + VKM + kov, 36 odvozov papiera a 13 odvozov skla. V obytných a rodinných domoch 
sa v rámci kampane "Výkup papiera na Vašej ulici" realizoval zber papiera a jedlých olejov 
formou výmeny za hygienické potreby.
"zeleného" biologicky rozložiteľného odpadu. Zber bol realizovaný zo zberových 
o objeme 240 l, pričom sa realizovalo 37 vývozov
bytových domov prebiehal celoročne v
Tento odpad bol spracovávaný
rozložiteľných odpadov, ktoré prevádzkuje mesto Spišská Nová Ves. Celoročne pre potreby 
občanov slúžil  Zberný dvor na Sadovej ulici
nebezpečné odpady, objemné odpady a 
skládky odpadov Kudelník II., 
V mesiaci apríl  a október bol realizovaný zber objemových odpadov a v mesiaci 
a november zber elektroodpadov a odpadov s obsahom škodlivých látok. 
priebežne prebiehal i zber textilu.

V roku 2018 sa realizovala údržba

V roku 2018 bol vypracovaný Program odpadového 
 na roky 2016 – 2020. V roku 2019 bude schválený MsZ Spišská Nová Ves.

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. 

                                                                                                                             

Na základe negatívnych skúseností s prevádzkovaním kontajnerov na textil 
postupne znižujeme ich počet.  

roku 2018 bol vypracovaný program odpadového hospodárstva mesta Spišská Nová Ves 
do roku 2020. Ciele Programu  odpadového hospodárstva mesta Spišská Nová Ves do roku 

1. zníženie množstva vzniku komunálnych odpadov, osobitne na zníženie zmesového 

triedeného zberu,  
3. znižovanie množstva biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na 

4. zvýšenie zhodnotenia komunálneho odpadu 

Na zabezpečenie splnenia týchto cieľov bolo stanovených 17 opatrení. 

roku 2018 bol odvoz separovaných zložiek z komunálneho odpadu 
intervaloch. Od  rodinných domov z farebne odlíšených vriec (žlté 

VKM, kovové obaly; zelené - sklo; modré - papier) v zmysle platného kalendára 
domoch domov z farebne odlíšených kontajnerov o objeme 1100 l a

plasty, VKM, kovové obaly; zelené - sklo; modré - papier) bolo realizovaných 52 odvozov 
kov, 36 odvozov papiera a 13 odvozov skla. V obytných a rodinných domoch 

e "Výkup papiera na Vašej ulici" realizoval zber papiera a jedlých olejov 
formou výmeny za hygienické potreby.  Od rodinných  domov bol realizovaný zber tzv.
"zeleného" biologicky rozložiteľného odpadu. Zber bol realizovaný zo zberových 

l, pričom sa realizovalo 37 vývozov  v čase od marca do novembra. Zber od 
mov prebiehal celoročne v  intervale 1 x týždenne z nádob o objeme 1100 l. 

Tento odpad bol spracovávaný v Regionálnom centre zhodnocovania biologicky 
v, ktoré prevádzkuje mesto Spišská Nová Ves. Celoročne pre potreby 

Zberný dvor na Sadovej ulici kde mohli občania mesta bezplatne odovzdať 
nebezpečné odpady, objemné odpady a Zberný dvor pre drobné stavebné

 kde občania odovzdávali za poplatok drobné stavebné odpady. 
a október bol realizovaný zber objemových odpadov a v mesiaci 

zber elektroodpadov a odpadov s obsahom škodlivých látok. 
zber textilu.  

roku 2018 sa realizovala údržba  stanovišťa na kontajnery na ulici S. Chalupku. 

roku 2018 bol vypracovaný Program odpadového  hospodárstva mesta Spišská Nová Ves 
roku 2019 bude schválený MsZ Spišská Nová Ves. 

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, 

nie 3. etapy rozšírenia Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II. 
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kontajnerov na textil 

tva mesta Spišská Nová Ves  
do roku 2020. Ciele Programu  odpadového hospodárstva mesta Spišská Nová Ves do roku 

1. zníženie množstva vzniku komunálnych odpadov, osobitne na zníženie zmesového 

3. znižovanie množstva biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na 

arovaných zložiek z komunálneho odpadu realizovaný 
rodinných domov z farebne odlíšených vriec (žlté - plasty, 

papier) v zmysle platného kalendára zvozu. 
objeme 1100 l a 1300 l  (žlté - 

papier) bolo realizovaných 52 odvozov 
kov, 36 odvozov papiera a 13 odvozov skla. V obytných a rodinných domoch 

e "Výkup papiera na Vašej ulici" realizoval zber papiera a jedlých olejov 
domov bol realizovaný zber tzv. 

"zeleného" biologicky rozložiteľného odpadu. Zber bol realizovaný zo zberových nádob 
v čase od marca do novembra. Zber od 

rvale 1 x týždenne z nádob o objeme 1100 l. 
Regionálnom centre zhodnocovania biologicky 

v, ktoré prevádzkuje mesto Spišská Nová Ves. Celoročne pre potreby 
kde mohli občania mesta bezplatne odovzdať 

Zberný dvor pre drobné stavebné odpady v areáli 
kde občania odovzdávali za poplatok drobné stavebné odpady. 

a október bol realizovaný zber objemových odpadov a v mesiaci máj 
zber elektroodpadov a odpadov s obsahom škodlivých látok.  V roku 2018 

stanovišťa na kontajnery na ulici S. Chalupku.  

hospodárstva mesta Spišská Nová Ves 
 

Plány na spustenie rekonštruovanej ČOV v Novoveskej Hute sú vzhľadom na potrebu 
vylúčenia balastných vôd z kanalizácie odložené. V roku 2016 Spoločnosť Brantner Nova, 

nie 3. etapy rozšírenia Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II. 



                                                                                                                             
 

 

Podkladovo sa pripravuje IV. a V. etapa rozšírenia skládky.
Kúdelník II. o 4. a 5 .etapu  boli schválené jednohlasne poslancami MsZ dňa
zmena územného plánu a VzN. Ďalšie kroky smerujúce k definitívnemu povoleniu rozšírenia 
skládky si zabezpečuje spoločnosť

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

V sledovanom období bola zateplená budova MŠ Šoltésova, uskutočnila sa oprava 
a v roku 2017 boli opravené sociálne zariadenia. V MŠ Rybničná bola zrealizovaná elektrická
prípojka vrátane napojenia na multifunkčné ihrisko. Na MŠ Tomášikova ulica bol
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 Slovensk
Jilemnického (nákup konvektomatov). Na MŠ Jilemnického bola zrealizovaná aj oprava 
strechy a sociálnych zariadení. Nezateplená je zatiaľ aj budova MŠ Lipová, je spracovaná 
a vydané stavebné povolenie.

Na štyroch ZŠ – v roku 2016 na ZŠ Komenského,
ZŠ Lipová bolo zrealizované hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému. Ostatné tri 
školy vyregulovanie zabezpečili v

V súčasnej dobe sa pripravuje energe

V roku 2018 mesto spracovalo projektovú dokumentáciu „Zníženia energetickej náročnosti 
budovy požiarnej zbrojnice v Nov. Hute“ s
podarilo získať maximálnu dotáciu vo výške 30 tis. 
hodnota stavby sa pohybuje na úrovni 46 tis. 

V rámci rekonštrukcie a modernizácie tepelného hospodárstva boli realizované rekonštrukcie 
sekundárnych vykurovacích rozvodov na sídl. Tarča v
rozvodov mimo obytný dom Brezová 3

V roku 2018 sa zrealizovala príprava ZŠ Nad Medzou, ZŠ Lipová, ZŠ Z. Nejedlého, ZŠ 
Komenského a  ZŠ Hutnícka na reguláciu vykurovania automatizovane, externe, pripojením 
na firmu EMKOBEL. ZŠ Komenského bola úspešne pripojená a
spôsobom už prebieha. 

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 BR
boli zorganizované 3 podujatia pre občanov zamerané na šírenie informácií a podporu 
environmentálnej výchovy obyvateľstva. V

                                                                                                                             

Podkladovo sa pripravuje IV. a V. etapa rozšírenia skládky. Rozšírenie skládky odpadov 
boli schválené jednohlasne poslancami MsZ dňa

o plánu a VzN. Ďalšie kroky smerujúce k definitívnemu povoleniu rozšírenia 
zabezpečuje spoločnosť Brantner Nova s.r.o. vo vlastnej réžii.     

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

V sledovanom období bola zateplená budova MŠ Šoltésova, uskutočnila sa oprava 
2017 boli opravené sociálne zariadenia. V MŠ Rybničná bola zrealizovaná elektrická

prípojka vrátane napojenia na multifunkčné ihrisko. Na MŠ Tomášikova ulica bol
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 Slovensk
Jilemnického (nákup konvektomatov). Na MŠ Jilemnického bola zrealizovaná aj oprava 
strechy a sociálnych zariadení. Nezateplená je zatiaľ aj budova MŠ Lipová, je spracovaná 

stavebné povolenie. 

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

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

roku 2018 mesto spracovalo projektovú dokumentáciu „Zníženia energetickej náročnosti 
Nov. Hute“ s výmenou brán a okien. Bol podaný projekt kde sa 

podarilo získať maximálnu dotáciu vo výške 30 tis. EUR z MVSR. Celková predpokl
hodnota stavby sa pohybuje na úrovni 46 tis. EUR. S realizáciou sa počíta v roku 2019.

modernizácie tepelného hospodárstva boli realizované rekonštrukcie 
sekundárnych vykurovacích rozvodov na sídl. Tarča v okruhu kotolne PKT1 
rozvodov mimo obytný dom Brezová 3-6 za cca 157 tis. EUR. 

roku 2018 sa zrealizovala príprava ZŠ Nad Medzou, ZŠ Lipová, ZŠ Z. Nejedlého, ZŠ 
ZŠ Hutnícka na reguláciu vykurovania automatizovane, externe, pripojením 

ZŠ Komenského bola úspešne pripojená a regulácia vykurovania týmto 

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 BR
boli zorganizované 3 podujatia pre občanov zamerané na šírenie informácií a podporu 
environmentálnej výchovy obyvateľstva. V spolupráci s krajským pamiatkovým úradom sa 
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Rozšírenie skládky odpadov 
boli schválené jednohlasne poslancami MsZ dňa  26.9.2018 ako 

o plánu a VzN. Ďalšie kroky smerujúce k definitívnemu povoleniu rozšírenia 
 

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

V sledovanom období bola zateplená budova MŠ Šoltésova, uskutočnila sa oprava strechy 
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 

ZŠ Nejedlého, ZŠ Hutnícka a v roku 2017 na 
ZŠ Lipová bolo zrealizované hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému. Ostatné tri 

predchádzajúcom období. 

tický audit ďalších budov vo vlastníctve mesta. 

roku 2018 mesto spracovalo projektovú dokumentáciu „Zníženia energetickej náročnosti 
okien. Bol podaný projekt kde sa 

MVSR. Celková predpokladaná 
realizáciou sa počíta v roku 2019. 

modernizácie tepelného hospodárstva boli realizované rekonštrukcie 
okruhu kotolne PKT1 (prekládka 

roku 2018 sa zrealizovala príprava ZŠ Nad Medzou, ZŠ Lipová, ZŠ Z. Nejedlého, ZŠ 
ZŠ Hutnícka na reguláciu vykurovania automatizovane, externe, pripojením 

regulácia vykurovania týmto 

 

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 

krajským pamiatkovým úradom sa 



                                                                                                                             
 

 

pripravujú Pamiatkové zásady rozvoja mesta, ktorých neoddeliteľnou súčasťou bude aj z
Uvedený dokument bude prijatý do konca roka 2015 na obdobie od roku 2015 
účelom zvýšenia povedomia majiteľov nehnuteľností vrátane Mesta v
o zeleň. 

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

Najväčšími  investíciami boli v

Modernizácia verejného osvetlenia

Záver: P L N E N I E    CIEĽA: 

Počet opatrení: 5 
V plnení: 5 
 
Indikátor 2011

Výmera zelene na obyvateľa v 
m2  

17,60

% vyseparovaných zložiek 
komunálneho odpadu/rok 

13,60

Počet objektov / subjektov 
mesta využívajúcich OZE 

0

Záver: 

Koncepčnosť obnovy zelene v centre mesta je podchytená v spracovanom genereli
v rozsahu ochranného pásma pamiatkovej zóny a centrálnej mestskej zóny,
metódy, periodicitu a obsah obnovy zelene a starostlivosti o ňu s potenciálnym 
dopracovaním generelu pre obnovu ďalších častí mesta v najbližšom období. Z hľad
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
a miera vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu na rok vzrástla od roku 2011 
42,9% (2017). 
Problémom pri zlepšovaní environmentálnej infraštruktúry však je skutočnosť, že 
v mnohých prípadoch nie je vo vlastníctve mesta, čo jednoznačne limituje roz
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.

                                                                                                                             

pripravujú Pamiatkové zásady rozvoja mesta, ktorých neoddeliteľnou súčasťou bude aj z
Uvedený dokument bude prijatý do konca roka 2015 na obdobie od roku 2015 
účelom zvýšenia povedomia majiteľov nehnuteľností vrátane Mesta v oblasti starostlivosti 

2017 prebehla osvetová kampaň prostredníctvom informa
umiestnených priamo na zberných nádobách na separovanie jednotlivých druhov odpadov 
na celom území mesta Spišská Nová Ves. 

Najväčšími  investíciami boli v hodnotenom období boli: 

Modernizácia verejného osvetlenia                  

2011 2012 2013 2014 2015 2016

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

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

0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Koncepčnosť obnovy zelene v centre mesta je podchytená v spracovanom genereli
v rozsahu ochranného pásma pamiatkovej zóny a centrálnej mestskej zóny,
metódy, periodicitu a obsah obnovy zelene a starostlivosti o ňu s potenciálnym 
dopracovaním generelu pre obnovu ďalších častí mesta v najbližšom období. Z hľad
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

vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu na rok vzrástla od roku 2011 

Problémom pri zlepšovaní environmentálnej infraštruktúry však je skutočnosť, že 
mnohých prípadoch nie je vo vlastníctve mesta, čo jednoznačne limituje roz

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.
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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 

oblasti starostlivosti 

2017 prebehla osvetová kampaň prostredníctvom informačných nálepiek 
umiestnených priamo na zberných nádobách na separovanie jednotlivých druhov odpadov 

            3 000 000 € 

2016 2017 2018 

17,70 17,70 17,70 

25,80 42,9 58,06 

,00 1,00 1,00 

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 

vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu na rok vzrástla od roku 2011 na 

Problémom pri zlepšovaní environmentálnej infraštruktúry však je skutočnosť, že 
mnohých prípadoch nie je vo vlastníctve mesta, čo jednoznačne limituje rozvojové 

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 kv
Vzdelávacie aktivity smerom k využívaniu OZE realiz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zvýšiť kvalitu a dostupnosť sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb

Vízia: 

Mesto má vytvorené podmienky pre kvalitnú a dostupnú sociálnu starostlivosť. 
Starostlivosť o seniorov z mesta i blízkeho okolia je založená na cielených službách 
pobytového, ambulantného a terénneho typu s individuálnym prístupom. Seniori 
participujú na verejnom živote a aktívne trávia svoj voľný čas v dôstojných podmienkach. 
Ľudia s obmedzenou pohyblivosťou majú vytvorené podmienky pre voľný bezbariérový 
pohyb v meste, vrátane prístupu do verejnej dopravy a verejných budov. Mesto pomáha 
všetkým zraniteľným skupinám, ktoré to potrebujú.

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 

                                                                                                                             

V oblasti OZE nedošlo k výraznému kvalitatívnemu ani kvantitatívnemu posunu. 
Vzdelávacie aktivity smerom k využívaniu OZE realizované ad hoc v rámci projektov.

CIEĽ 6.: 
Zvýšiť kvalitu a dostupnosť sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb

(RP Sociálne zodpovedné mesto) 

Mesto má vytvorené podmienky pre kvalitnú a dostupnú sociálnu starostlivosť. 
Starostlivosť o seniorov z mesta i blízkeho okolia je založená na cielených službách 
pobytového, ambulantného a terénneho typu s individuálnym prístupom. Seniori 
participujú na verejnom živote a aktívne trávia svoj voľný čas v dôstojných podmienkach. 
Ľudia s obmedzenou pohyblivosťou majú vytvorené podmienky pre voľný bezbariérový 
pohyb v meste, vrátane prístupu do verejnej dopravy a verejných budov. Mesto pomáha 

etkým zraniteľným skupinám, ktoré to potrebujú. 

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 

nia 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 
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alitatívnemu ani kvantitatívnemu posunu. 
ované ad hoc v rámci projektov. 

Zvýšiť kvalitu a dostupnosť sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb 

Mesto má vytvorené podmienky pre kvalitnú a dostupnú sociálnu starostlivosť. 
Starostlivosť o seniorov z mesta i blízkeho okolia je založená na cielených službách 
pobytového, ambulantného a terénneho typu s individuálnym prístupom. Seniori 
participujú na verejnom živote a aktívne trávia svoj voľný čas v dôstojných podmienkach. 
Ľudia s obmedzenou pohyblivosťou majú vytvorené podmienky pre voľný bezbariérový 
pohyb v meste, vrátane prístupu do verejnej dopravy a verejných budov. Mesto pomáha 

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 

nia 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 
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
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.

6.1. Skvalitnenie opatrovateľských služieb

Flexibilita poskytovania opatrovateľských služieb v časovom rozsahu
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, podľa finančných možností pr
Spišská Nová Ves pravidelne finančne prispieva na prevádzku opatrovateľskej služby 
a poskytuje finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 
pri úkonoch sebaobsluhy neverejným poskytovateľom 
n.o. a to v sume 163 000 Eur v roku 2018.

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
sociálnych služieb – prezentovaná 
v oblasti materiálno-technického vybavenia ZSS.

2016 – Kognitívny tréning seniorov s
aktiváciu seniorov s demenciou, spôsoby ako viesť individuálnu a
seniormi v ZpS – účastníci sociálni pracovníci.

2017 – Inovácie v starostlivosti o
zameraný na nové praktiky v starostlivosti o

2017 – účasť sestier na Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v
sociálnych služieb -  zamerané na nové praktiky v
v sociálnych zariadeniach. 

2017 – celková supervízia organizácie

                                                                                                                             

dočasnými pohybovými obmedzeniami, bolo identifikované ako potrebné 
debarierizovať verejné priestranstvá a budovy, ako aj možnosti cestovania verejnou 
dopravou. Ako dôležitá bola tiež zo strany Mesta identifikovaná potreba podporovať 

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 

služieb, ako aj riešenia rôznych krízových situácií pre obyvateľov 
mesta sa mali vytvoriť vhodné informačné nástroje zo strany samosprávy mesta.

6.1. Skvalitnenie opatrovateľských služieb 

Flexibilita poskytovania opatrovateľských služieb v časovom rozsahu
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, podľa finančných možností pr
Spišská Nová Ves pravidelne finančne prispieva na prevádzku opatrovateľskej služby 

poskytuje finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 
pri úkonoch sebaobsluhy neverejným poskytovateľom Spišskej katolíckej charite a

000 Eur v roku 2018.  

Zo vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania opatrovateliek, zameraných najmä na 
zlepšenie komunikácie s klientom a jeho rodinou, riešenie konfliktných situácií a zvládanie 

vojpomocne zorganizované školenie zamerané na podávanie inzulínu.

V hodnotenom období boli realizované nasledovné vzdelávacie aktivity: 

Účasť sestier na Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v
prezentovaná odborná ošetrovateľská starostlivosť

technického vybavenia ZSS. 

Kognitívny tréning seniorov s demenciou – predvedené postupy a
demenciou, spôsoby ako viesť individuálnu a skupino

účastníci sociálni pracovníci. 

starostlivosti o klienta – účastníkmi zdravotnícki zamestnanci 
starostlivosti o veľmi starých ľudí v sociálnych zariadeniach.

estier na Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v
zamerané na nové praktiky v starostlivosti o veľmi starých ľudí 

celková supervízia organizácie 
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dočasnými pohybovými obmedzeniami, bolo identifikované ako potrebné 
debarierizovať verejné priestranstvá a budovy, ako aj možnosti cestovania verejnou 
dopravou. Ako dôležitá bola tiež zo strany Mesta identifikovaná potreba podporovať 

príležitostí pre ľudí so zdravotným postihnutím. K zlepšeniu kvality 
koordinačného mechanizmu 

medzi poskytovateľmi sociálnych služieb. Pre sprehľadnenie problematiky nároku 
služieb, ako aj riešenia rôznych krízových situácií pre obyvateľov 

mesta sa mali vytvoriť vhodné informačné nástroje zo strany samosprávy mesta. 

Flexibilita poskytovania opatrovateľských služieb v časovom rozsahu cez víkendy, 
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, podľa finančných možností prijímateľa. Mesto 
Spišská Nová Ves pravidelne finančne prispieva na prevádzku opatrovateľskej služby 

poskytuje finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 
ckej charite a Betezda, 

Zo vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania opatrovateliek, zameraných najmä na 
zlepšenie komunikácie s klientom a jeho rodinou, riešenie konfliktných situácií a zvládanie 

vojpomocne zorganizované školenie zamerané na podávanie inzulínu. 

Účasť sestier na Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v zariadeniach 
odborná ošetrovateľská starostlivosť  a nové produkty 

predvedené postupy a cvičenia na 
skupinovú prácu so 

účastníkmi zdravotnícki zamestnanci – seminár 
sociálnych zariadeniach. 

estier na Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v zariadeniach 
veľmi starých ľudí 



                                                                                                                             
 

 

V roku 2018 sa pracovníci domova 
oblasti – účastníkmi boli sestry, opatrovateľky a sociálni pracovníci.

2018 – Validácia podľa Naomi Fell 

2018 – vzdelávanie z oblasti bazálnej stim
zamestnancov. 

2018 – preškolenie audítorov kvality na novú normu ISO 9001:2015.

2018 – skupinová supervízia zamestnancov úseku odbornej starostlivosti a sociálneho úseku.

6.2. Skvalitnenie života klientom v po

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

- domáci rozhlas - 10 373,65
reproduktorov po izbách v celom ob

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

- zakúpenie konvektomatu do kuchyne v sume 20
kvality pripravovaných jedál a zavážacieho vozíka ku konvektomatu

V roku 2016 zrealizovaný komunikačný systém sestra

V roku 2017 vybavenie 4 izieb novým nábytkom. Nákup polohovateľných postelí (6 ks).
V roku 2017 opravená telocvičňa a rehabilitácia.
V roku 2017 mesto poskytlo Spišskej katolíckej char
zriadený denný stacionár s kapacitou 55 miest.
 
V roku 2018 prebehla rekonštrukcia 8 izieb a
vybavenia novým nábytkom. Bol zakúpený konvektomat do kuchyne a prebehla opra
strechy proti vnikaniu zvierat do strechy.
Zrealizovanie vstupnej brány na diaľkové ovládanie.

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

                                                                                                                             

V roku 2018 sa pracovníci domova dôchodcov zúčastnili školení – Práca s rizikom v sociálnej 
účastníkmi boli sestry, opatrovateľky a sociálni pracovníci. 

Validácia podľa Naomi Fell – 2.časť – pre odborných zamestnancov zariadenia.

vzdelávanie z oblasti bazálnej stimulácie a syndrómu vyhorenia pre zdravotníckych 

preškolenie audítorov kvality na novú normu ISO 9001:2015. 

skupinová supervízia zamestnancov úseku odbornej starostlivosti a sociálneho úseku.

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.  

hodnotenom období boli realizované nasledovné aktivity: 

rekonštrukcie balkónov roku 2017 vo výške 374

373,65  EUR – výmena technického zariadenia a
celom objekte 

2 540,30 EUR pre príjem väčšieho počtu TV kanálov 

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

zrealizovaný komunikačný systém sestra-klient v hodnote 14 715,70 EUR.

V roku 2017 vybavenie 4 izieb novým nábytkom. Nákup polohovateľných postelí (6 ks).
roku 2017 opravená telocvičňa a rehabilitácia. 

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

roku 2018 prebehla rekonštrukcia 8 izieb a hygienických zariadení na 3. oddelení vrátane 
vybavenia novým nábytkom. Bol zakúpený konvektomat do kuchyne a prebehla opra
strechy proti vnikaniu zvierat do strechy. 
Zrealizovanie vstupnej brány na diaľkové ovládanie. 

6.3. Skvalitnenie voľného času a zvýšenie participácie seniorov vo verejnom živote
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Práca s rizikom v sociálnej 

pre odborných zamestnancov zariadenia. 

ulácie a syndrómu vyhorenia pre zdravotníckych 

skupinová supervízia zamestnancov úseku odbornej starostlivosti a sociálneho úseku. 

Z projektových finančných prostriedkov bolo zrealizované zateplenie objektu a rekonštrukcia 
44 balkónov na objekte Domova dôchodcov Brezová 32. V rámci úlohy revitalizácie parku pri 

roku 2017 vo výške 374 041,68 EUR 

výmena technického zariadenia a doplnenie 

do kuchyne DD pre zvýšenie 
v sume 1 925,64 EUR 

715,70 EUR. 

V roku 2017 vybavenie 4 izieb novým nábytkom. Nákup polohovateľných postelí (6 ks). 

ite budovu na Slovenskej ulici, kde bol 

hygienických zariadení na 3. oddelení vrátane 
vybavenia novým nábytkom. Bol zakúpený konvektomat do kuchyne a prebehla oprava 

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



                                                                                                                             
 

 

V Spišskej Novej Vsi fungujú tri kluby dôchodcov. O
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. Mes
3 kluby dôchodcov v sume 19
priestorov, energie, vodu, vybavenie, nákupy, organizovanie podujatí a
členov KD bol k 31.12.2018 299, z toho KD Levočská 94, Fabiniho 1
členov. V roku 2017 bol pre túto cieľovú skupinu na Ministerstvo vnútra predložený 
preventívny projekt zameraný na osvetové aktivity na prevenciu kriminality 
seniorov v Spišskej Novej Vsi. Projekt obsahuje 5 modulov prednáš
témy, ktoré sa dotýkajú starších ľudí 
cestnej premávky, protipožiarna ochrana. Projekt sa realizuje začiatkom roka 2018 
– marec 2018 pre osem skupín dôchodcov, v
2018 finančné dotácie 9 organizáciám združujúcim dôchodcov v
zabezpečenie aktivít s cieľom zapájať dôchodcov do aktívneho života spoločnosti 
a zabezpečovať pre nich kultúrnu a
poznávacie zájazdy a pod. 
 

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, re
a chodníkov. MHD disponuje nízkopodlažnými autobusmi, umožňujúcimi a
prepravu starších a imobilných občanom. V rámci podpory zamestnanosti zdravotne 
postihnutých občanov, Mesto udržiava za podpory dotácie z ÚPSVa
na Mestskej polícii a na referáte matriky a
chránená dielňa na vrátnici DOS s
zamestnancov.  Z celkového počtu zamestnancov Mesto Spi
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 schopnosťo
území Mesta Spišská Nová Ves, Centrum voľného času, Základná umelecká škola, a
Správa školských zariadení. 

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

V roku 2018 mesto realizovalo rekonštrukciu miestnych komunikácii v
týchto rekonštrukcii boli vykonané opatrenia na debarierizáciu podľa príslušných noriem 
a vyhlášok pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu najmä prechodov pre chodcov. 
V rámci mestského úradu a
zamestnáva k 31.12.2018. 22 zamestnancov so zdravotným postihnutím. Mesto poskytlo 
v roku 2018 finančné dotácie pre 

                                                                                                                             

Spišskej Novej Vsi fungujú tri kluby dôchodcov. Okrem schôdzkovej činnost
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 

čom svedčí ich vysoká návštevnosť. Mesto v roku 2018 financuje 
3 kluby dôchodcov v sume 19 111 EUR, v ktorej sú zahrnuté náklady na prevádzku 
priestorov, energie, vodu, vybavenie, nákupy, organizovanie podujatí a

31.12.2018 299, z toho KD Levočská 94, Fabiniho 160, Novoveská Huta 45 
roku 2017 bol pre túto cieľovú skupinu na Ministerstvo vnútra predložený 

preventívny projekt zameraný na osvetové aktivity na prevenciu kriminality 
Spišskej Novej Vsi. Projekt obsahuje 5 modulov prednášok a

témy, ktoré sa dotýkajú starších ľudí – ochrana zdravia a bezpečnosť, násilie, bezpečnosť 
cestnej premávky, protipožiarna ochrana. Projekt sa realizuje začiatkom roka 2018 

marec 2018 pre osem skupín dôchodcov, v celkovom počte 180. Mesto poskytlo v
2018 finančné dotácie 9 organizáciám združujúcim dôchodcov v celkovej výške 4300 EUR na 
zabezpečenie aktivít s cieľom zapájať dôchodcov do aktívneho života spoločnosti 

zabezpečovať pre nich kultúrnu a záujmovú činnosť, organizovať športové podujatia, 

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 

chodníkov. MHD disponuje nízkopodlažnými autobusmi, umožňujúcimi a
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 

celkového počtu zamestnancov Mesto Spišská Nová Ves zamestnáva 16,7% 
majetkovou účasťou mesta, t.j. Emkobel, a.s. zamestnáva 5,26% 

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

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

roku 2018 mesto realizovalo rekonštrukciu miestnych komunikácii v 24 uliciach, v
týchto rekonštrukcii boli vykonané opatrenia na debarierizáciu podľa príslušných noriem 

obmedzenou schopnosťou pohybu najmä prechodov pre chodcov. 
rámci mestského úradu a mestskej polície sú vytvorené 3 chránené dielne. Mesto 

31.12.2018. 22 zamestnancov so zdravotným postihnutím. Mesto poskytlo 
roku 2018 finančné dotácie pre 9 organizácii združujúcich dôchodcov a
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krem 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 

roku 2018 financuje 
ktorej sú zahrnuté náklady na prevádzku 

priestorov, energie, vodu, vybavenie, nákupy, organizovanie podujatí a zájazdov. Počet 
60, Novoveská Huta 45 

roku 2017 bol pre túto cieľovú skupinu na Ministerstvo vnútra predložený 
preventívny projekt zameraný na osvetové aktivity na prevenciu kriminality – Akadémia 

ok a besied na rôzne 
bezpečnosť, násilie, bezpečnosť 

cestnej premávky, protipožiarna ochrana. Projekt sa realizuje začiatkom roka 2018 – február 
čte 180. Mesto poskytlo v roku 

celkovej výške 4300 EUR na 
zabezpečenie aktivít s cieľom zapájať dôchodcov do aktívneho života spoločnosti 

nizovať športové podujatia, 

Bezbariérovosť ako základný koncept je braný do úvahy pri nových stavbách a takisto sa 
spektíve miestnych komunikácií 

chodníkov. MHD disponuje nízkopodlažnými autobusmi, umožňujúcimi a uľahčujúcimi 
prepravu starších a imobilných občanom. V rámci podpory zamestnanosti zdravotne 

R dve pracovné miesta - 
evidencie obyvateľov MsÚ, bola tiež vytvorená 

počtom 5 pracovných miest pre zdravotne postihnutých 
šská Nová Ves zamestnáva 16,7% 

majetkovou účasťou mesta, t.j. Emkobel, a.s. zamestnáva 5,26% 
Lesy Mesta Spišská Nová Ves, s.r.o. 1,85% zdravotne postihnutých. 

u zamestnávajú všetky Základné školy na 
území Mesta Spišská Nová Ves, Centrum voľného času, Základná umelecká škola, a tiež 

Mesto pri každej realizácii projektov novej výstavby alebo rekonštrukcie postupuje v zmysle 

24 uliciach, v rámci 
týchto rekonštrukcii boli vykonané opatrenia na debarierizáciu podľa príslušných noriem 

obmedzenou schopnosťou pohybu najmä prechodov pre chodcov. 
mestskej polície sú vytvorené 3 chránené dielne. Mesto 

31.12.2018. 22 zamestnancov so zdravotným postihnutím. Mesto poskytlo 
9 organizácii združujúcich dôchodcov a zdravotne 



                                                                                                                             
 

 

postihnutých občanov v celkovej výške 4300 
vo výške 2000 EUR. 

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.

So subjektmi poskytujúcimi sociálne služby spolupracuje mesto pri umiestňovaní občana do 
zariadenia mimo mesta Spišská Nová Ves, jedná sa o
opatrovateľskej služby. V roku 2018 sme spolupracovali s
zariadení ako je špecializované zariadenie, domov sociálnych služieb, zariadenie 
podporovaného bývania, išlo o
prispievalo finančne na pobyt v
neverejnému poskytovateľovi v
prispieva neverejným poskytovateľom opatrovateľskej služby, u
túto službu pre žiadateľov. Spolupráca sa zlepšila, čo dokazujú aj verejné vyjadrenia 
zástupcov charity. 

Záver: P L N E N I E    CIEĽA: 

Počet opatrení: 5 
V plnení: 5 

Indikátor 2011

Počet plne kvalifikovaných 
pracovníkov zariadení 
sociálnych služieb 

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

71,00

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

Počet zamestnaných 
zdravotne postihnutých 
občanov 

                                                                                                                             

celkovej výške 4300 EUR a Agentúru domácej ošetrovateľskej služby 

6.5. Zlepšenie koordinácie a spolupráce subjektov poskytujúcich sociálne služby

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

So subjektmi poskytujúcimi sociálne služby spolupracuje mesto pri umiestňovaní občana do 
mesta Spišská Nová Ves, jedná sa o zariadenie pre seniorov a

roku 2018 sme spolupracovali s VUC pri umiestňovaní občanov do 
zariadení ako je špecializované zariadenie, domov sociálnych služieb, zariadenie 

bývania, išlo o občanov s nízkym príjmom bez prístrešia. Mesto v
prispievalo finančne na pobyt v zariadení pre seniorov občanovi s nízkym príjmom mesačne 
neverejnému poskytovateľovi v zmysle novely zákona o sociálnych službách. Mesto finančne 

spieva neverejným poskytovateľom opatrovateľskej služby, u ktorých zabezpečovalo pre 
túto službu pre žiadateľov. Spolupráca sa zlepšila, čo dokazujú aj verejné vyjadrenia 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

139 132 127 129 140 137

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

- - - - - 

- - - - 25 23
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Agentúru domácej ošetrovateľskej služby 

6.5. Zlepšenie koordinácie a spolupráce subjektov poskytujúcich sociálne služby 

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

So subjektmi poskytujúcimi sociálne služby spolupracuje mesto pri umiestňovaní občana do 
zariadenie pre seniorov a zariadenie 

VUC pri umiestňovaní občanov do 
zariadení ako je špecializované zariadenie, domov sociálnych služieb, zariadenie 

nízkym príjmom bez prístrešia. Mesto v roku 2018 
nízkym príjmom mesačne 

sociálnych službách. Mesto finančne 
ktorých zabezpečovalo pre 

túto službu pre žiadateľov. Spolupráca sa zlepšila, čo dokazujú aj verejné vyjadrenia 

2016 2017 2018 

137 111 111 

68,00 61,00 58,00 

- - - 

23 28 22 



                                                                                                                             
 

 

 

Záver: 

Realizované opatrenia v kvalitatívnej rovine prispeli k zvýšeniu kvality a dostupnosti 
sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb.

V roku 2016 bol vypracovaný a
Spišská Nová Ves na roky 2016 
v sociálnej oblasti do konkrétnejších opatrení a
o sociálnych službách je komunitný plán povinným ro
a konkretizuje opatrenia a aktivity rozvojového plánu. Plnenie komunitného plánu je 
samostatne monitorované a hodnotené. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zlepšiť kvalitu života Rómskej menšiny a zvýšiť mieru jej sociálnej inklúzie
Mesto aktívnej sociálnej inklúzie Rómov

Vízia: 

Mesto sa systematicky venuje riešeniu rómskej problematiky. Realizuje cieľavedomú 
komunitnú a terénnu sociálnu prácu v rómskych osídleniach, hlavne aktivity zamerané na 
zlepšenie kvality bývania, na zvýšenie s
zvyšovanie zamestnateľnosti, čo významne prispieva k zvýšeniu miery sociálnej inklúzie. 

Aktivity mesta v tejto oblasti boli zamerané na rôznorodé aspekty kvality života Rómov 
a cieľové skupiny. Dôraz sa klád
formou rozvíjania ich umeleckých vlôh a predpokladov. Z hľadiska posilnenia prevzatia 

                                                                                                                             

Realizované opatrenia v kvalitatívnej rovine prispeli k zvýšeniu kvality a dostupnosti 
sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb. 

roku 2016 bol vypracovaný a schválený Komunitný plán sociálneho rozvoja mesta 
Spišská Nová Ves na roky 2016 – 2021, ktorý akceptuje a ďalej rozpracuváva ciele 

sociálnej oblasti do konkrétnejších opatrení a úloh. V súlade so Zákonom
komunitný plán povinným rozvojovým dokumentom a

aktivity rozvojového plánu. Plnenie komunitného plánu je 
hodnotené.  

2018 

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

Mesto aktívnej sociálnej inklúzie Rómov 

Mesto sa systematicky venuje riešeniu rómskej problematiky. Realizuje cieľavedomú 
komunitnú a terénnu sociálnu prácu v rómskych osídleniach, hlavne aktivity zamerané na 
zlepšenie kvality bývania, na zvýšenie starostlivosti o vlastné zdravie, na vzdelanie a 
zvyšovanie zamestnateľnosti, čo významne prispieva k zvýšeniu miery sociálnej inklúzie. 

Aktivity mesta v tejto oblasti boli zamerané na rôznorodé aspekty kvality života Rómov 
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 
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Realizované opatrenia v kvalitatívnej rovine prispeli k zvýšeniu kvality a dostupnosti 

plán sociálneho rozvoja mesta 
ďalej rozpracuváva ciele 
Zákonom č. 448/2008 Z. z. 

zvojovým dokumentom a doplňa 
aktivity rozvojového plánu. Plnenie komunitného plánu je 

Zlepšiť kvalitu života Rómskej menšiny a zvýšiť mieru jej sociálnej inklúzie 

Mesto sa systematicky venuje riešeniu rómskej problematiky. Realizuje cieľavedomú 
komunitnú a terénnu sociálnu prácu v rómskych osídleniach, hlavne aktivity zamerané na 

tarostlivosti o vlastné zdravie, na vzdelanie a 
zvyšovanie zamestnateľnosti, čo významne prispieva k zvýšeniu miery sociálnej inklúzie.  

Aktivity mesta v tejto oblasti boli zamerané na rôznorodé aspekty kvality života Rómov 
ol 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 zames
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.

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.
Komunitné centrum mesto prevádzkuje od februára 2016 na Potočnej ulici v
v budove bývalej škôlky, je to zariadenie bez právnej 
oddelenie sociálnych vecí mestského úradu. 
dživipen“ v Spišskej Novej Vsi bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v
Novej Vsi č. 128/2015 zo dňa 16. 12. 2015. 
jednotlivcovi, rodine ako aj celej miestnej komunite, ktorá z
možnosti na svoju vlastnú pomoc, sociálnu mobilitu, získavanie sociálnych zručností či 
vlastnú sebarealizáciu a prispievať ta
individuálnej, ale i lokálnej úrovni a hľadať vhodné formy a programy na riešenie zistených 
sociálnych problémov. Komunitné centrum navštevujú občania za účelom sociálneho 
poradenstva, vzdelávacej činnosti, z
V súčasnosti v komunitnom centre pracujú 3 pracovníci 
pracovníčka KC a pracovníčka KC. Činnosť komunitného centra je podporená z Národného 
projektu Komunitné centrá v
balíka „Take away“, ktorý mesto realizuje od novembra 2017. 
poskytujeme základné a špecializované sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv
a právom chránených záujmov, pomoc
k finančnej gramotnosti žiakov 
pripravujeme každý mesiac rôzne preventívne aktivity zamerané napríklad na osobnú 
hygienu a jej význam, výživu a pitný režim, be
antikoncepcia, užívanie návykových látok, nákazlivé ochorenia, hypertenzia, Viem
meno, dátum narodenia, adresu, ako sa volajú moji rodičia a
Počas fungovania prebehli komunitné 
Deň detí, koncert, karaoke, vystúpenia recitácia a spev, Deň matiek, fašiangový karneval, 
súťaže, burza oblečenia, výchovná aktivita 
ceste do školy, slušné vyjadrovanie, udržiavam poriadok a

                                                                                                                             

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 

om 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 

itou páchanou zväčša obyvateľmi z MRK, preto mali byť komunitné aktivity 
zacielené aj na jej prevenciu, ako aj na prevenciu drogových závislostí. 

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

ská 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 

do zrekonštruovaných priestorov na Tehelnej ulici. V budove na Potočnej ulici 
bolo zriadené komunitné centrum. 
Komunitné centrum mesto prevádzkuje od februára 2016 na Potočnej ulici v

budove bývalej škôlky, je to zariadenie bez právnej subjektivity, začlenené organizačne pod 
oddelenie sociálnych vecí mestského úradu. Zámer zriadiť Komunitné centrum „Feder 

Spišskej Novej Vsi bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v
Novej Vsi č. 128/2015 zo dňa 16. 12. 2015. Poslaním KC je poskytovanie komplexných služieb 
jednotlivcovi, rodine ako aj celej miestnej komunite, ktorá z rôznych dôvodov nemá 
možnosti na svoju vlastnú pomoc, sociálnu mobilitu, získavanie sociálnych zručností či 

prispievať tak k sociálnemu začleňovaniu osôb, vylúčených na 
individuálnej, ale i lokálnej úrovni a hľadať vhodné formy a programy na riešenie zistených 
sociálnych problémov. Komunitné centrum navštevujú občania za účelom sociálneho 
poradenstva, vzdelávacej činnosti, záujmových činností a deti pripravujúce sa na vyučovanie. 

komunitnom centre pracujú 3 pracovníci – odborná garantka KC, odborná 
pracovníčka KC. Činnosť komunitného centra je podporená z Národného 

projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK, ktorý je súčasťou 
balíka „Take away“, ktorý mesto realizuje od novembra 2017. V komunitnom centre 
poskytujeme základné a špecializované sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv

právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školské vyučovanie, výchova 
finančnej gramotnosti žiakov – poznanie peňazí a hodnoty peňazí formou hry. V KC 

pripravujeme každý mesiac rôzne preventívne aktivity zamerané napríklad na osobnú 
hygienu a jej význam, výživu a pitný režim, beseda s tínedžermi plánované rodičovstvo, 
antikoncepcia, užívanie návykových látok, nákazlivé ochorenia, hypertenzia, Viem
meno, dátum narodenia, adresu, ako sa volajú moji rodičia a súrodenci, kde chodím do školy. 
Počas fungovania prebehli komunitné akcie, záujmové činnosti, skupinové aktivity napríklad 
Deň detí, koncert, karaoke, vystúpenia recitácia a spev, Deň matiek, fašiangový karneval, 
súťaže, burza oblečenia, výchovná aktivita – besedy – slušné správanie doma, v

vyjadrovanie, udržiavam poriadok a čistotu po ceste do a
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zodpovednosti dospelých za kvalitu vlastného života bola v pláne realizácia aktivít,  
tnateľnosti 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 

om 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 

itou páchanou zväčša obyvateľmi z MRK, preto mali byť komunitné aktivity 

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

ská 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 

do zrekonštruovaných priestorov na Tehelnej ulici. V budove na Potočnej ulici 

Komunitné centrum mesto prevádzkuje od februára 2016 na Potočnej ulici v lokalite Vilčurňa 
subjektivity, začlenené organizačne pod 

Zámer zriadiť Komunitné centrum „Feder 
Spišskej Novej Vsi bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Spišskej 

Poslaním KC je poskytovanie komplexných služieb 
rôznych dôvodov nemá 

možnosti na svoju vlastnú pomoc, sociálnu mobilitu, získavanie sociálnych zručností či 
k k sociálnemu začleňovaniu osôb, vylúčených na 

individuálnej, ale i lokálnej úrovni a hľadať vhodné formy a programy na riešenie zistených 
sociálnych problémov. Komunitné centrum navštevujú občania za účelom sociálneho 

áujmových činností a deti pripravujúce sa na vyučovanie. 
odborná garantka KC, odborná 

pracovníčka KC. Činnosť komunitného centra je podporená z Národného 
prítomnosťou MRK, ktorý je súčasťou 

V komunitnom centre 
poskytujeme základné a špecializované sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv 

pri príprave na školské vyučovanie, výchova 
hodnoty peňazí formou hry. V KC 

pripravujeme každý mesiac rôzne preventívne aktivity zamerané napríklad na osobnú 
seda s tínedžermi plánované rodičovstvo, 

antikoncepcia, užívanie návykových látok, nákazlivé ochorenia, hypertenzia, Viem svoje 
súrodenci, kde chodím do školy. 

akcie, záujmové činnosti, skupinové aktivity napríklad 
Deň detí, koncert, karaoke, vystúpenia recitácia a spev, Deň matiek, fašiangový karneval, 

slušné správanie doma, v škole, po 
čistotu po ceste do a zo školy, 



                                                                                                                             
 

 

podpora kreativity a výtvarná výchova 
z papiera, maľovanie kriedami na cestu, pohybové aktivity 
na hudbu, hra vonku, skákanie cez švihadlo, loptové hry, skákanie cez gumu, edukačné 
vychádzky zamerané na slušné správanie, dodržiavanie poriadku. 
evidujeme k 31.12.2018 269 prijímateľov sociálnej služby.

7.2. Zlepšenie podmienok bývania a prostredia

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 
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 EUR.

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.

Od marca 2013 do konca roka 2018 sa zavedením osobitného príj
núdzi podarilo zabezpečiť úhradu nájomného a
komunálny odpad vo výške takmer 382

Z dôvodu riešenia alarmujúceho stavu s
Potočná a zlepšenia zdravotných a
v dňoch 17.4. - 15.5.2018 vykonané odstraňovanie nelegálnej skládky a upratovanie 
problémových priestorov s cieľom likvidácie vytvoreného odpadu. Na zabezpečenie tohto 
upratovania bolo zo strany OKS poskytnuté pracovné náradie (fúriky, lopaty, krompáče, 
hrable a vidly v celkovom počte 48 ks), odpadové vrecia (v počte 125 ks), pracovné a
rukavice (v počte 100 ks), ďalej bol po celú dobu v
veľkoobjemový kontajner, ktorý bol pravidelne po naplnení vyvážaný. Likvidáciu skládky 
vykonávali UoZ v rámci aktivačnej činnosti Potočná/Lesná a na prácach sa významnou 
mierou podieľali aj samotní obyvatelia bytoviek na ul. Potočná. V
priestorov bolo vykonaných celkovo 
bolo vyvezených 132,78 ton odpadu.

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 

                                                                                                                             

výtvarná výchova – kreslenie, maľovanie, modelovanie, koláže 
papiera, maľovanie kriedami na cestu, pohybové aktivity – tanec, pohybové hry 

onku, skákanie cez švihadlo, loptové hry, skákanie cez gumu, edukačné 
vychádzky zamerané na slušné správanie, dodržiavanie poriadku. V komunitnom centre 

31.12.2018 269 prijímateľov sociálnej služby. 

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

Využitím nástroja aktivačných prác sa v hodnotenom období zapojilo do čistenia 
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 

hmotnej núdzi podarilo zabezpečiť úhradu nezaplateného nájomného a poplatkov za 
komunálny odpad vo výške takmer 321 743 EUR. 

o dostalo dotáciu z Envirofondu na likvidáciu skládky nelegálneho 
odpadu v lokalite Vilčurňa, v roku 2017 z vlastných zdrojov zlikvidovalo menšie skládky 

lokalitách Vilčurňa, Hájik a Podskala. 

Od marca 2013 do konca roka 2018 sa zavedením osobitného príjemcu dávok v hmotnej 
núdzi podarilo zabezpečiť úhradu nájomného a splátok dlhov na nájomnom a poplatkov za 
komunálny odpad vo výške takmer 382 549,87 EUR. 

dôvodu riešenia alarmujúceho stavu s množstvom nahromadeného odpadu na ulici 
ravotných a hygienických podmienok obyvateľov osady Vilčurňa, bolo 

15.5.2018 vykonané odstraňovanie nelegálnej skládky a upratovanie 
problémových priestorov s cieľom likvidácie vytvoreného odpadu. Na zabezpečenie tohto 

trany OKS poskytnuté pracovné náradie (fúriky, lopaty, krompáče, 
celkovom počte 48 ks), odpadové vrecia (v počte 125 ks), pracovné a

rukavice (v počte 100 ks), ďalej bol po celú dobu v priestore skládky zabezpečený 
tajner, ktorý bol pravidelne po naplnení vyvážaný. Likvidáciu skládky 

vykonávali UoZ v rámci aktivačnej činnosti Potočná/Lesná a na prácach sa významnou 
mierou podieľali aj samotní obyvatelia bytoviek na ul. Potočná. V rámci čistenia uvedených 

olo vykonaných celkovo 17 vývozov veľkoobjemových kontajnerov.
odpadu. 

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

a komunitnom živote bola zintenzívnená tým, že sa Mesto zapojilo do 
národného projektu "Take away" a bolo zriadené komunitné centrum na Potočnej ulici 

roku 2016. V roku 2017 sa mesto zapojilo do národného projektu Terénna sociálna práca 

                                                                                                                                 

55 

kreslenie, maľovanie, modelovanie, koláže 
tanec, pohybové hry – cvičenie 

onku, skákanie cez švihadlo, loptové hry, skákanie cez gumu, edukačné 
komunitnom centre 

pre život v rómskych osadách 

Využitím nástroja aktivačných prác sa v hodnotenom období zapojilo do čistenia 
pravidelnej deratizácie osád okolo 100 obyvateľov, za tým istým účelom sa okrem 

organizáciou občianskych 
hliadok. Od marca 2013 do konca roka 2017 sa zavedením osobitného príjemcu dávok 

hmotnej núdzi podarilo zabezpečiť úhradu nezaplateného nájomného a poplatkov za 

o dostalo dotáciu z Envirofondu na likvidáciu skládky nelegálneho 
odpadu v lokalite Vilčurňa, v roku 2017 z vlastných zdrojov zlikvidovalo menšie skládky 

emcu dávok v hmotnej 
splátok dlhov na nájomnom a poplatkov za 

množstvom nahromadeného odpadu na ulici 
hygienických podmienok obyvateľov osady Vilčurňa, bolo 

15.5.2018 vykonané odstraňovanie nelegálnej skládky a upratovanie 
problémových priestorov s cieľom likvidácie vytvoreného odpadu. Na zabezpečenie tohto 

trany OKS poskytnuté pracovné náradie (fúriky, lopaty, krompáče, 
celkovom počte 48 ks), odpadové vrecia (v počte 125 ks), pracovné a gumené 

priestore skládky zabezpečený 
tajner, ktorý bol pravidelne po naplnení vyvážaný. Likvidáciu skládky 

vykonávali UoZ v rámci aktivačnej činnosti Potočná/Lesná a na prácach sa významnou 
rámci čistenia uvedených 

vývozov veľkoobjemových kontajnerov.  Celkovo 

7.3. Zvýšenie zapojenosti Rómov do komunitného života a zlepšenie podmienok pre 

a komunitnom živote bola zintenzívnená tým, že sa Mesto zapojilo do 
národného projektu "Take away" a bolo zriadené komunitné centrum na Potočnej ulici 

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
s prítomnosťou MRK - 1. fáza.
sociálnej služby, terénni sociálni pracovníci 2491 intervencii. Terénni sociálni pracovníci sú 
denne v teréne, na jar bola zorganizovaná finančná zbierka rodín na Potočnej ulici určená 
ako príspevok na zabezpečenie kontajnerov na odstránenie odpadu. Do zbierky sa svojim 
dobrovoľným finančným príspevkom zapojilo spolu 41 rodín. Zároveň sa podarilo 
zorganizovať brigádu, na ktorej si obyvatelia nahromadený odpad svojpomocne poupratovali 
za pomoci aktivačných praco
kontajnerov. Cieľom tejto aktivity bolo zvýšenie zapojenosti Rómov do tvorby a
svojho životného prostredia a
v roku 2018 realizovaných 41 komunitných aktivít zameraných na prevenciu chorôb, hygienu, 
plánované rodičovstvo a kultúrnych aktivít zameraných na skvalitnenie života komunity. 
Denne sú vykonávané záujmové aktivity pre deti, príprava na školské vyučovanie, hudobná 
a telesná výchova. 

Záver: P L N E N I E    CIEĽA: 

Počet opatrení: 3 
V plnení: 3 

Indikátor 

Počet kultúrnych podujatí a 
komunitných aktivít 
zameraných na skvalitnenie 
života Rómov 

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

Záver: 

V rámci opatrení boli realizované takmer všetky naplánované aktivity. Indikátory 
naznačujú pokrok v tejto oblasti. 

 

 

 

 

                                                                                                                             

obciach s prítomnosťou MRK a NP Komunitné centrá v mestách a
1. fáza. V komunitnom centre v roku 2018 evidujeme 269 prijímateľov 

sociálnej služby, terénni sociálni pracovníci 2491 intervencii. Terénni sociálni pracovníci sú 
teréne, na jar bola zorganizovaná finančná zbierka rodín na Potočnej ulici určená 

čenie kontajnerov na odstránenie odpadu. Do zbierky sa svojim 
dobrovoľným finančným príspevkom zapojilo spolu 41 rodín. Zároveň sa podarilo 
zorganizovať brigádu, na ktorej si obyvatelia nahromadený odpad svojpomocne poupratovali 
za pomoci aktivačných pracovníkov, mesto im zapožičalo náradie a 
kontajnerov. Cieľom tejto aktivity bolo zvýšenie zapojenosti Rómov do tvorby a
svojho životného prostredia a podpora tejto komunitnej aktivity. V komunitnom centre  bolo 

ch 41 komunitných aktivít zameraných na prevenciu chorôb, hygienu, 
kultúrnych aktivít zameraných na skvalitnenie života komunity. 

Denne sú vykonávané záujmové aktivity pre deti, príprava na školské vyučovanie, hudobná 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

5 13 8 20 85 36

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

V rámci opatrení boli realizované takmer všetky naplánované aktivity. Indikátory 
naznačujú pokrok v tejto oblasti.  
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obciach s prítomnosťou MRK a NP Komunitné centrá v mestách a obciach 
roku 2018 evidujeme 269 prijímateľov 

sociálnej služby, terénni sociálni pracovníci 2491 intervencii. Terénni sociálni pracovníci sú 
teréne, na jar bola zorganizovaná finančná zbierka rodín na Potočnej ulici určená 

čenie kontajnerov na odstránenie odpadu. Do zbierky sa svojim 
dobrovoľným finančným príspevkom zapojilo spolu 41 rodín. Zároveň sa podarilo 
zorganizovať brigádu, na ktorej si obyvatelia nahromadený odpad svojpomocne poupratovali 

 zabezpečilo odvoz 
kontajnerov. Cieľom tejto aktivity bolo zvýšenie zapojenosti Rómov do tvorby a obnovy 

komunitnom centre  bolo 
ch 41 komunitných aktivít zameraných na prevenciu chorôb, hygienu, 

kultúrnych aktivít zameraných na skvalitnenie života komunity. 
Denne sú vykonávané záujmové aktivity pre deti, príprava na školské vyučovanie, hudobná 

2016 2017 2018 

36 24 41 

72 300 4 000 5778,53 

V rámci opatrení boli realizované takmer všetky naplánované aktivity. Indikátory 



                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvýšiť kvalitu a inovovať výchovno
kľúčových kompetencií a zdravého vývoja 

(RP Mesto kvalitnej výchovy a

Vízia: 

V meste deti a žiaci získavajú kvalitné, komplexné a na inovatívnych metódach založené 
vzdelanie, rozvíjajúce ich vedomosti a zručnosti. Do prvých ročníkov ZŠ 
vedomostne a mentálne pripravené. Materské a základné školy sú zdravým, tvorivým, 
bezpečným a motivujúcim miestom pre výchovu a vzdelávanie a vhodné podmienky 
vytvára mesto aj pre pôsobenie stredných a vysokých škôl na jeho území.

                                                                                                                             

 
CIEĽ 8.: 

Zvýšiť kvalitu a inovovať výchovno-vzdelávací proces za účelom rozvoja 
kľúčových kompetencií a zdravého vývoja detí a žiakov škôl v správe mesta

(RP Mesto kvalitnej výchovy a vzdelávania detí) 

V meste deti a žiaci získavajú kvalitné, komplexné a na inovatívnych metódach založené 
vzdelanie, rozvíjajúce ich vedomosti a zručnosti. Do prvých ročníkov ZŠ 
vedomostne a mentálne pripravené. Materské a základné školy sú zdravým, tvorivým, 
bezpečným a motivujúcim miestom pre výchovu a vzdelávanie a vhodné podmienky 
vytvára mesto aj pre pôsobenie stredných a vysokých škôl na jeho území.
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vzdelávací proces za účelom rozvoja 
detí a žiakov škôl v správe mesta 

V meste deti a žiaci získavajú kvalitné, komplexné a na inovatívnych metódach založené 
vzdelanie, rozvíjajúce ich vedomosti a zručnosti. Do prvých ročníkov ZŠ prichádzajú deti 
vedomostne a mentálne pripravené. Materské a základné školy sú zdravým, tvorivým, 
bezpečným a motivujúcim miestom pre výchovu a vzdelávanie a vhodné podmienky 
vytvára mesto aj pre pôsobenie stredných a vysokých škôl na jeho území. Mesto má 



                                                                                                                             
 

 

kvalitných absolventov škôl, z ktorých väčšina nemá problém sa umiestniť na výberových 
školách v ďalšom stupni vzdelávania.

V rámci svojej priamej kompetencie sa Mesto zaviazalo venovať zvýšenú pozornosť kvalite 
výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom vše
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 
programov v nadväznosti na požiadavky detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. 
Nevyhnutné bolo tiež zlepšením komunikácie zo škôl vytvoriť pre vzdelávanie a výchovu 
otvorené, motivujúce a príjemné miesto, a tiež aby školy
a vytvárali podmienky na aktívne a hodnotné trávenie voľného času po skončení povinného 
vyučovania. Pre zlepšenie efektívnosti fungovania škôl bolo naplánované budovať a
manažérske zručnosti manažmentu škôl.

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

V hodnotenom období sa pravidelne organizovalo inovačné vzdelávanie pre učiteľov 
jednotlivých predmetov i pre vedúcich met
rady jednotlivých predmetov za účelom výmeny skúseností a informácií v rámci jednotlivých 
odborností. V roku 2017 Oddelenie školstva MsÚ Spišská Nová Ves v
úradom v Levoči a v Smižano
zamestnancov škôl a školských zariadení pre cca 700 učiteľov. Obsahom tohto metodického 
dňa boli odborné prednášky na rôzne témy, týkajúce sa metód a
vzdelávacom procese. Boli oslovení a
a z Metodicko-pedagogického centra v

Rok 2018 
Klubové rady jednotlivých predmetov pracovali aj v
zamestnanci sa pravidelne stretávali za účelom výmeny skúsen
jednotlivých odborností. Oddelenie školstva MsÚ Spišská Nová Ves spolu so ŠÚ Smižany        
a Levoča zorganizovalo v októbri 2018 metodický deň pre pedagogických a
zamestnancov základných škôl, cca 750 účastníkov sa vzde
Dejepisná exkurzia v Kežmarku, návšteva chemikov v
hrou v SteelParku v Košiciach, náučné chodníky Slovenského raja, lektori z
Bystrica, PdF Prešov, RP MPC Košice, SCŠPP Spišský Hrhov a

Opatrenie č. 8. 2. Zlepšenie klímy pre realizáciu výchovno

Zástupcovia oboch strán –
elektronických žiackych knižiek, emailovej komunikácie medzi učiteľom a
školy majú svoje web stránky, ktorých obsah pravidelne aktualizujú. Posilnilo sa 
a pôsobnosť koordinátorov na školách, na všetkých školách bol v rámci projektu PRINED 

                                                                                                                             

kvalitných absolventov škôl, z ktorých väčšina nemá problém sa umiestniť na výberových 
školách v ďalšom stupni vzdelávania. 

V rámci svojej priamej kompetencie sa Mesto zaviazalo venovať zvýšenú pozornosť kvalite 
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 

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 
otvorené, motivujúce a príjemné miesto, a tiež aby školy žiakom poskytovali 

podmienky na aktívne a hodnotné trávenie voľného času po skončení povinného 
vyučovania. Pre zlepšenie efektívnosti fungovania škôl bolo naplánované budovať a
manažérske zručnosti manažmentu škôl. 

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 

roku 2017 Oddelenie školstva MsÚ Spišská Nová Ves v spolupráci so školským 
Smižanoch zorganizovalo metodický deň pre pedagogických 

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

pedagogického centra v Košiciach.  

Klubové rady jednotlivých predmetov pracovali aj v hodnotiacom období, pedagogickí 
zamestnanci sa pravidelne stretávali za účelom výmeny skúseností a informácií v rámci 
jednotlivých odborností. Oddelenie školstva MsÚ Spišská Nová Ves spolu so ŠÚ Smižany        

októbri 2018 metodický deň pre pedagogických a
zamestnancov základných škôl, cca 750 účastníkov sa vzdelávalo v 

Kežmarku, návšteva chemikov v Kovohutách Krompachy, matematika 
Košiciach, náučné chodníky Slovenského raja, lektori z

Bystrica, PdF Prešov, RP MPC Košice, SCŠPP Spišský Hrhov a pod. 

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

– pedagógovia aj rodičia pozitívne hodnotia zavedenie 
elektronických žiackych knižiek, emailovej komunikácie medzi učiteľom a
školy majú svoje web stránky, ktorých obsah pravidelne aktualizujú. Posilnilo sa 

koordinátorov na školách, na všetkých školách bol v rámci projektu PRINED 
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kvalitných absolventov škôl, z ktorých väčšina nemá problém sa umiestniť na výberových 

V rámci svojej priamej kompetencie sa Mesto zaviazalo venovať zvýšenú pozornosť kvalite 
stranne 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 

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 

žiakom poskytovali podnety 
podmienky na aktívne a hodnotné trávenie voľného času po skončení povinného 

vyučovania. Pre zlepšenie efektívnosti fungovania škôl bolo naplánované budovať a rozvíjať 

8.1. Zvýšenie kvality pedagogických zamestnancov základných škôl a ZUŠ pre 

V hodnotenom období sa pravidelne organizovalo inovačné vzdelávanie pre učiteľov 
odických združení, vytvorili sa a fungujú klubové 

rady jednotlivých predmetov za účelom výmeny skúseností a informácií v rámci jednotlivých 
spolupráci so školským 

ch zorganizovalo metodický deň pre pedagogických 
školských zariadení pre cca 700 učiteľov. Obsahom tohto metodického 

postupov vo výchovno-
Banskej Bystrici a Prešove 

hodnotiacom období, pedagogickí 
ostí a informácií v rámci 

jednotlivých odborností. Oddelenie školstva MsÚ Spišská Nová Ves spolu so ŠÚ Smižany        
októbri 2018 metodický deň pre pedagogických a odborných 

 29-tich skupinách. 
Kovohutách Krompachy, matematika 

Košiciach, náučné chodníky Slovenského raja, lektori z PdF Banská 

vzdelávacieho procesu 

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 

koordinátorov na školách, na všetkých školách bol v rámci projektu PRINED 



                                                                                                                             
 

 

zavedený inštitút mediátora. Za účelom zvýšenia motivácie žiakov a ich záujmu 
z projektových, grantových, sponzorských zdrojov zakúpené interaktívne tabule a edukačné 
programy a učitelia boli zaškolení na prácu s nimi. Na štyroch základných 
v hodnotenom období fungovali centrá voľného času. Aj prostredníctvom v
poukazov bol zabezpečovaný rozvoj záujmového vzdelávania a voľnočasových aktivít, cez 
projekt PRINED sa rozšírila ponuka záujmového vzdelávania pre marginalizovanú rómsku 
komunitu. 

Rok 2018 
V hodnotiacom období školy naďalej využívali na komuni
a portál Zborovňa. Je to nielen o
o zadávaní domácich úloh, možnosti domáceho vzdelávania v
v škole. Školy intenzívne spolupracujú so zam
protidrogové programy a tiež programy na predchádzanie šikany. Zvládanie záťaže a
u detí a mládeže pomáhajú programy Ligy za duševné zdravie 
Jabĺčka. 

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.
školy do koncepcií zapracovali úloh
a raz ročne sa vyhodnocovalo ich plnenie.

Pod pojmom budovania kapacít manažmentu v
atď. je potrebné chápať úspešné absolvovanie funkčného alebo inovačného fun
vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov. U
školy túto požiadavku spĺňajú. Riaditelia škôl a
vzdelávacích aktivít prehlbujúcich ich legislatívne vedomosti a

V roku 2018 sa v aktivite pokračuje, absolvovanie funkčného a
zákonom. Nad rámec tohto vzdelávania sa riaditelia škôl a
zúčastňujú vzdelávania  pre manažérov v
riadenie škôl i najnovšie techniky riadenia tímu a

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

V sledovanom období bola zateplená budova MŠ Šoltésova, uskutočnila sa oprava 
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 Komens
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 a

                                                                                                                             

zavedený inštitút mediátora. Za účelom zvýšenia motivácie žiakov a ich záujmu 
z projektových, grantových, sponzorských zdrojov zakúpené interaktívne tabule a edukačné 
programy a učitelia boli zaškolení na prácu s nimi. Na štyroch základných 

dobí fungovali centrá voľného času. Aj prostredníctvom v
poukazov bol zabezpečovaný rozvoj záujmového vzdelávania a voľnočasových aktivít, cez 
projekt PRINED sa rozšírila ponuka záujmového vzdelávania pre marginalizovanú rómsku 

hodnotiacom období školy naďalej využívali na komunikáciu s rodičmi stránky EduPage 
portál Zborovňa. Je to nielen o elektronickej žiackej knihe a oznamoch pre rodičov, ale aj 
zadávaní domácich úloh, možnosti domáceho vzdelávania v prípade neprítomnosti žiaka 
škole. Školy intenzívne spolupracujú so zamestnancami CPPPaP, využívajú preventívne 

tiež programy na predchádzanie šikany. Zvládanie záťaže a
mládeže pomáhajú programy Ligy za duševné zdravie – Zippyho kamaráti a

rovne 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 

raz ročne sa vyhodnocovalo ich plnenie. 

Pod pojmom budovania kapacít manažmentu v oblasti legislatívy, manažérskych zručností 
atď. je potrebné chápať úspešné absolvovanie funkčného alebo inovačného fun
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.

aktivite pokračuje, absolvovanie funkčného a inovačného vzdelania je dané 
zákonom. Nad rámec tohto vzdelávania sa riaditelia škôl a školských zariadení 2
zúčastňujú vzdelávania  pre manažérov v školstve, ktoré zahŕňa ekonomické a

najnovšie techniky riadenia tímu a komunikačných zručností.

8.4. Rekonštrukcia, modernizácia a doplnenie vybavenia škôl

V sledovanom období bola zateplená budova MŠ Šoltésova, uskutočnila sa oprava 
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 Komens
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 a
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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 

dobí 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 

rodičmi stránky EduPage 
oznamoch pre rodičov, ale aj 
prípade neprítomnosti žiaka 

estnancami CPPPaP, využívajú preventívne 
tiež programy na predchádzanie šikany. Zvládanie záťaže a stresu 

Zippyho kamaráti a Kamaráti 

rovne kvality riadenia škôl a školských zariadení 

V zmysle Zákona o výchove a vzdelávaní sú základné školy povinné vypracovať koncepcie 
V hodnotenom období všetky 

y, týkajúce sa trvalého budovania kapacít manažmentu 

oblasti legislatívy, manažérskych zručností 
atď. je potrebné chápať úspešné absolvovanie funkčného alebo inovačného funkčného 

všetkých vedúcich zamestnancov 
školských zariadení sa pravidelne zúčastňujú 

e zručnosti. 

inovačného vzdelania je dané 
školských zariadení 2-krát ročne 

a ekonomické a personálne 
komunikačných zručností. 

8.4. Rekonštrukcia, modernizácia a doplnenie vybavenia škôl 

V sledovanom období bola zateplená budova MŠ Šoltésova, uskutočnila sa oprava strechy 
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 
a vydané stavebné povolenie.

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

Na štyroch ZŠ – v roku 2016 na ZŠ Komenského, ZŠ Nejedlého, ZŠ Hutnícka a
ZŠ Lipová bolo zrealizované hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému. 
školy vyregulovanie zabezpečili v

Rekonštrukcia budovy ZUŠ si vyžaduje vzhľadom na to, že sa jedná o
objem finančných prostriedkov. Je potrebné však nevyhnutne vyrieši
ktorá neustále poškodzuje vnútorné priestory školy, odizolovanie školy z
vlhka a plesní a výmenu okien, spočiatku aspoň tých úplne nefunkčných a
zateká. Vzhľadom na novoprijatú legislatívu o
škôl je potrebné v priebehu nasledujúcich 3 rokov doplniť potrebné vybavenie a
zriadiť a zariadiť učebne polytechnickej výchovy. Rovnako je potrebné spracovať a
materiálno-technické vybavenie ZUŠ a

V priebehu roku 2018 bola zrealizovaná oprava strešnej krytiny ZŠ Levočská v
EUR, kde mesto prispelo z vlastných zdrojov sumou 55
z prevádzkového normatívu školy. 

Vysprávka ostenia na oknách a
vyžiadali sumu 17 475 EUR 
v pláne zateplenie školy, nebola pri výmene okien urobená vysprávka ostenia. Zateplenie sa 
nerealizovalo, použitá tesniaca hmota okolo okien sa vplyvom poveternostných podmienok 
rozsušila, čím dochádzalo k úniku tepla z
a hrozilo, že sa uvoľnia zo steny. Po rokoch bolo potrebné urobiť aj ich servis vrátane výmeny 
niektorých tesnení a pod.  

Bola vypracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu a
Komenského (3 000,- EUR). Strecha nebola rekonštruovaná ani zateplená pri zatepľovaní 
obvodového plášťa školy, čím sa stráca efekt zo zateplenia, keďže
únik tepla. Strecha má narušenú spodnú vrstvu, do ktorej preniká voda a
dochádza k jej rozrušovaniu. Pri oteplení a
v miestach, kde sa tieto spodné vrstvy strechy 
bola vyčíslená na sumu cca 251
z prostriedkov určených na riešenie havarijných situácií. 

Spracovaná bola projektová dokumentácia na rekonštrukciu teplov
v hodnote 5 670,- EUR, ktoré sú v
rekonštrukciu teplovodov sú vo výške cca 45

                                                                                                                             

strechy a sociálnych zariadení. Nezateplená je zatiaľ aj budova MŠ Lipová, je spracovaná 
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 

jedálni v ZŠ Hutnícka a iné. 

roku 2016 na ZŠ Komenského, ZŠ Nejedlého, ZŠ Hutnícka a
ZŠ Lipová bolo zrealizované hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému. 
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

výmenu okien, spočiatku aspoň tých úplne nefunkčných a
zateká. Vzhľadom na novoprijatú legislatívu o materiálno-technickom a priestorom vybavení 

priebehu nasledujúcich 3 rokov doplniť potrebné vybavenie a
zariadiť učebne polytechnickej výchovy. Rovnako je potrebné spracovať a

technické vybavenie ZUŠ a jej elokovaných pracovísk. 

priebehu roku 2018 bola zrealizovaná oprava strešnej krytiny ZŠ Levočská v
vlastných zdrojov sumou 55 674 EUR, 70 000 EUR

prevádzkového normatívu školy.  

ch a údržba okenných krídiel a vstupných dverí v
 z prevádzkového normatívu školy. Vzhľadom na to, že bolo 

pláne zateplenie školy, nebola pri výmene okien urobená vysprávka ostenia. Zateplenie sa 
tá tesniaca hmota okolo okien sa vplyvom poveternostných podmienok 

úniku tepla z budovy. Taktiež boli niektoré okná zle ukotvené 
hrozilo, že sa uvoľnia zo steny. Po rokoch bolo potrebné urobiť aj ich servis vrátane výmeny 

Bola vypracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu a zateplenie strechy ZŠ 
). Strecha nebola rekonštruovaná ani zateplená pri zatepľovaní 

obvodového plášťa školy, čím sa stráca efekt zo zateplenia, keďže cez strechu býva najväčší 
únik tepla. Strecha má narušenú spodnú vrstvu, do ktorej preniká voda a 

jej rozrušovaniu. Pri oteplení a väčšom daždi potom dochádza k
miestach, kde sa tieto spodné vrstvy strechy narušili. Rekonštrukcia strechy so zateplením 

bola vyčíslená na sumu cca 251 000,- EUR.  V pláne je získať externé zdroje z
prostriedkov určených na riešenie havarijných situácií.  

Spracovaná bola projektová dokumentácia na rekonštrukciu teplovodov ZŠ Nad Medzou 
, ktoré sú v havarijnom stave. Finančné prostriedky potrebné na 

rekonštrukciu teplovodov sú vo výške cca 45 000,- EUR. V súčasnosti je na teplovodoch jeden 
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strechy a sociálnych zariadení. Nezateplená je zatiaľ aj budova MŠ Lipová, je spracovaná PD 

V sledovanom období boli naplánované a realizované rekonštrukcie sociálnych zariadení v ZŠ 
v krytom bazéne ZŠ Z. Nejedlého, výmena svetlíkov 

roku 2016 na ZŠ Komenského, ZŠ Nejedlého, ZŠ Hutnícka a v roku 2017 na 
ZŠ Lipová bolo zrealizované hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému. Ostatné tri 

predchádzajúcom období 

historickú budovu, veľký 
ť zatekajúcu strechu, 

ktorá neustále poškodzuje vnútorné priestory školy, odizolovanie školy z dôvodu tvorby 
výmenu okien, spočiatku aspoň tých úplne nefunkčných a tých, cez ktoré 

priestorom vybavení 
priebehu nasledujúcich 3 rokov doplniť potrebné vybavenie a opätovne 

zariadiť učebne polytechnickej výchovy. Rovnako je potrebné spracovať a doplniť 

priebehu roku 2018 bola zrealizovaná oprava strešnej krytiny ZŠ Levočská v sume 125 674,- 
EUR bolo použitých 

vstupných dverí v ZŠ Lipová si 
prevádzkového normatívu školy. Vzhľadom na to, že bolo 

pláne zateplenie školy, nebola pri výmene okien urobená vysprávka ostenia. Zateplenie sa 
tá tesniaca hmota okolo okien sa vplyvom poveternostných podmienok 

budovy. Taktiež boli niektoré okná zle ukotvené 
hrozilo, že sa uvoľnia zo steny. Po rokoch bolo potrebné urobiť aj ich servis vrátane výmeny 

zateplenie strechy ZŠ 
). Strecha nebola rekonštruovaná ani zateplená pri zatepľovaní 

cez strechu býva najväčší 
 v zime zamŕza, čím 

väčšom daždi potom dochádza k vytápaniu učební 
narušili. Rekonštrukcia strechy so zateplením 
pláne je získať externé zdroje z MŠVVaŠ SR 

odov ZŠ Nad Medzou 
havarijnom stave. Finančné prostriedky potrebné na 

súčasnosti je na teplovodoch jeden 



                                                                                                                             
 

 

prívodový ventil pre celú školu napriek tomu, že škola je pa
teplovodov by sa museli odstaviť všetky pavilóny. Rekonštrukcia rieši prívodové ventily 
(uzávery) pred každým pavilónom samostatne. Rekonštrukciu plánujeme rozdeliť na 3 etapy. 
Keďže sa jedná o kapitálové výdavky, budú na rekon
prostriedky mesta. 

V procese realizácie je vybudovanie odborných učební. Mesto bolo úspešné pri získaní 
finančných prostriedkov z eurofondov. Bola spracovaná dokumentácia k
obstarávaniu a predložená riadiacemu
k samotnej realizácii projektov. 

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 znev
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 p

Od roku 2017 školy spolupracujú so
s narušenou komunikačnou schopnosťou. Cieľom školského logopéda je odstrániť vznik 
porúch  reči u detí a zvýšiť kvalitu in

Rok 2018 – otvorenie prípravného ročníka pre deti s
v ZŠ Ing. O. Kožucha. V roku 2017 sa začala spolupráca so školským logopédom, aby sa 
podchytili deti s NKS už v predškolskom veku a
prípravného ročníka pre deti s
miere eliminuje poruchy reči a

Opatrenie č. 8.6. Zlepšenie zdravia detí

Množstvo aktivít sa zrealizovalo aj v oblasti vytvárania návykov u
životného štýlu. ZŠ sa zapájali do aktivít podporujúcich zdravý zdravotný štýl cez Národný 
program boja proti obezite, cez projekt Zdravé mesto 
zdravých MŠ a ZŠ, školy sa aktívne zapájali do projektov a aktivít spoločnosti 
v relevantnej oblasti, realizovali sa rôzne športové súťaže s
Mestská športová olympiáda, Spišské športové hry, Večerný beh mestom, Dni cyklistiky n
Spiši a množstvo ďalších športových aktivít v
výchovy boli zavedené prvky obsahujúce aj zdravotnú telesnú výchovu.

Rok 2018  

                                                                                                                             

prívodový ventil pre celú školu napriek tomu, že škola je pavilónového typu. Pri poruche 
teplovodov by sa museli odstaviť všetky pavilóny. Rekonštrukcia rieši prívodové ventily 
(uzávery) pred každým pavilónom samostatne. Rekonštrukciu plánujeme rozdeliť na 3 etapy. 

kapitálové výdavky, budú na rekonštrukciu teplovodov použité finančné 

procese realizácie je vybudovanie odborných učební. Mesto bolo úspešné pri získaní 
eurofondov. Bola spracovaná dokumentácia k

predložená riadiacemu orgánu na posúdenie. Po schválení môžeme pristúpiť 
samotnej realizácii projektov.  

8.5. Zlepšenie vzdelávania špeciálnych cieľových skupín detí (zo sociálne 
znevýhodneného prostredia, mimoriadne nadané deti, deti s poruchami určenia 

ania, 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 

správania a pre deti so zdravotným znevýhodnením). Bola vytvorená databáza detí so 
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.

Od roku 2017 školy spolupracujú so  školským logopédom, ktorý sa venuje 
omunikačnou schopnosťou. Cieľom školského logopéda je odstrániť vznik 

reči u detí a zvýšiť kvalitu integrácie žiakov s NKS. 

otvorenie prípravného ročníka pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou 
roku 2017 sa začala spolupráca so školským logopédom, aby sa 
predškolskom veku a aby sme ich už ďalší rok nasmerovali do tzv. 

prípravného ročníka pre deti s NKS. Práca s týmito deťmi v prípravnom ročníku vo veľkej 
miere eliminuje poruchy reči a zabezpečí bezproblémový nástup do 1. ročníka. 

8.6. Zlepšenie zdravia detí 

a zrealizovalo aj v oblasti vytvárania návykov u detí k
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 

ch MŠ a ZŠ, školy sa aktívne zapájali do projektov a aktivít spoločnosti 
oblasti, realizovali sa rôzne športové súťaže s účasťou detí a

Mestská športová olympiáda, Spišské športové hry, Večerný beh mestom, Dni cyklistiky n
množstvo ďalších športových aktivít v centrách voľného času. Do vyučovania telesnej 

výchovy boli zavedené prvky obsahujúce aj zdravotnú telesnú výchovu. 
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vilónového typu. Pri poruche 
teplovodov by sa museli odstaviť všetky pavilóny. Rekonštrukcia rieši prívodové ventily 
(uzávery) pred každým pavilónom samostatne. Rekonštrukciu plánujeme rozdeliť na 3 etapy. 

štrukciu teplovodov použité finančné 

procese realizácie je vybudovanie odborných učební. Mesto bolo úspešné pri získaní 
eurofondov. Bola spracovaná dokumentácia k verejnému 

orgánu na posúdenie. Po schválení môžeme pristúpiť 

8.5. Zlepšenie vzdelávania špeciálnych cieľových skupín detí (zo sociálne 
znevýhodneného prostredia, mimoriadne nadané deti, deti s poruchami určenia 

Pozornosť bola venovaná aj zlepšeniu vzdelávania špeciálnych cieľových skupín detí (zo 
sociálne znevýhodneného prostredia, mimoriadne nadané deti, deti s poruchami učenia 

ýhodnením). Bola vytvorená databáza detí so 
vzdelávacími potrebami, na ZŠ Hutnícka ul. bola zriadená špeciálna 

triedy pre deti s autizmom vrátane jej vybavenia. Do školských vzdelávacích programov boli 
vzdelávacími potrebami. 

školským logopédom, ktorý sa venuje deťom 
omunikačnou schopnosťou. Cieľom školského logopéda je odstrániť vznik 

narušenou komunikačnou schopnosťou 
roku 2017 sa začala spolupráca so školským logopédom, aby sa 

ďalší rok nasmerovali do tzv. 
prípravnom ročníku vo veľkej 

zabezpečí bezproblémový nástup do 1. ročníka.  

detí k podpore zdravého 
životného štýlu. ZŠ sa zapájali do aktivít podporujúcich zdravý zdravotný štýl cez Národný 

Zdravá škola, vytvoril sa klub 
ch MŠ a ZŠ, školy sa aktívne zapájali do projektov a aktivít spoločnosti Embraca 

účasťou detí a mládeže ako 
Mestská športová olympiáda, Spišské športové hry, Večerný beh mestom, Dni cyklistiky na 

centrách voľného času. Do vyučovania telesnej 



                                                                                                                             
 

 

V roku 2018 sa spustil projekt korčuliarskej školy, ktorý realizuje STEZ pre deti p
základných škôl. 
Najväčšími  investíciami boli v

 
 Zateplenie obvodového plášťa MŠ Šoltésova
 Zateplenie obvodového plášťa MŠ Komenského            

 

Zhrnutie: P L N E N I E    CIEĽA:

Počet opatrení: 6 
V plnení: 6 
 

Indikátor 

Počet účastníkov 
celoživotného vzdelávania 
pedagogických a 
nepedagogických 
zamestnancov školy 

Počet nových a zavedených 
výchovno-vzdelávacích 
programov v základných 
školách 

Výška investícií do 
materiálového vybavenia 
škôl 

7.820.

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

Počet detí zapojených do 
voľnočasových aktivít 

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

Záver: 

                                                                                                                             

roku 2018 sa spustil projekt korčuliarskej školy, ktorý realizuje STEZ pre deti p

Najväčšími  investíciami boli v hodnotenom období boli: 

Zateplenie obvodového plášťa MŠ Šoltésova                    
Zateplenie obvodového plášťa MŠ Komenského                            

CIEĽA: 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

250 332 169 319 293 

7 7 7 7 7 

7.820.
381 

202.57
8 58.004 58 687 89 270 

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

4828 2991 2691 2152 2401 2745

8 9 11 5 14 
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roku 2018 sa spustil projekt korčuliarskej školy, ktorý realizuje STEZ pre deti prvého stupňa 

                        104 000 € 
             120 000 € 

2016 2017 2018 

0 286 

 
  

170 

11 11     21 

194 
192 

302 99
1 

 
275079 

100,00 100,00 

100,00 
 

2745 3347   3 578 

21 100      43 



                                                                                                                             
 

 

V hodnotenej oblasti boli realizované plánované úlohy v rámci všetkých schválených 
opatrení. Skvalitnenie výchovno
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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvýšiť účinnosť zabezpečenia verejného poriadku a znížiť drobnú kriminalitu

Vízia: 

V meste sa v minimálnej miere vyskytuje drobná kriminalita, 
poriadku, čo je výsledkom efektívnejšej práce a spolupráce bezpečnostných zložiek, 
programov prevencie kriminality, ako aj zodpovednejšieho správania sa a konania 
samotných obyvateľov meste.

                                                                                                                             

V hodnotenej oblasti boli realizované plánované úlohy v rámci všetkých schválených 
opatrení. Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu tak z hľadiska technického ako aj 

hľadiska jeho foriem, metód a inovatívnosti dokazuje aj podstatná časť nastavených 
indikátorov na základe rekonštrukcií základných a materských škôl, investícií do 

školských vzdelávacích programov s inováciami, zavádzanými 
cez rôzne projektové aktivity, rozšírených možností na voľnočasové aktivity žiakov, 

v vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl. 

2018 

CIEĽ 9.: 
Zvýšiť účinnosť zabezpečenia verejného poriadku a znížiť drobnú kriminalitu

 (RP Bezpečné mesto) 

V meste sa v minimálnej miere vyskytuje drobná kriminalita, či porušovanie verejného 
poriadku, čo je výsledkom efektívnejšej práce a spolupráce bezpečnostných zložiek, 
programov prevencie kriminality, ako aj zodpovednejšieho správania sa a konania 
samotných obyvateľov meste. 
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V hodnotenej oblasti boli realizované plánované úlohy v rámci všetkých schválených 
vzdelávacieho procesu tak z hľadiska technického ako aj 

hľadiska jeho foriem, metód a inovatívnosti dokazuje aj podstatná časť nastavených 
indikátorov na základe rekonštrukcií základných a materských škôl, investícií do 

školských vzdelávacích programov s inováciami, zavádzanými 
cez rôzne projektové aktivity, rozšírených možností na voľnočasové aktivity žiakov, 

nepedagogických zamestnancov škôl.  

Zvýšiť účinnosť zabezpečenia verejného poriadku a znížiť drobnú kriminalitu 

či porušovanie verejného 
poriadku, čo je výsledkom efektívnejšej práce a spolupráce bezpečnostných zložiek, 
programov prevencie kriminality, ako aj zodpovednejšieho správania sa a konania 



                                                                                                                             
 

 

Zámerom je z úrovne Mesta a jeho samospr
orgánmi, ale aj odbornými inštitúciami a verejnosťou,
a majetku obyvateľov a návštevníkov mesta pred poškodzovaním a ničením kriminálnou 
činnosťou i zlepšenie verejného poriadku n
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 s
drobnej kriminality.  

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 
s výkonom právomoci a problematike prvej pomoci, obdobne sa pravidelne zabezpečuje 
vykonávanie skúšok fyzickej a streleckej zdatnosti.

V rokoch 2016 a 2017 prebehl
a momentálne je nainštalovaných 40 kamier.

V roku 2018 boli prijaté opatrenia so zameraním na zníženie počtu najčastejších porušovaní 
zákona: 

- sústavne opakovanými kontrolami platených parkovísk sa znížil počet p
nezaplatenia parkovného z
Priamo úmerne sa zvýšila aj výška parkovného,

- pravidelným hliadkovaním so zameraním na kontrolu čistoty na sídliskách, 
v mestských parkoch a
porušení z 1 305 v roku 2017 na 778 v

 

 

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
V rokoch 2016 a 2017 bolo zorganizovaných 314 hodín prednášok na tému protidrogovej 
prevencie na základných školách v
na ktorých sa zúčastnilo 2507 poslucháčov v

                                                                                                                             

z úrovne Mesta a jeho samosprávnych orgánov a v spolupráci so štátnymi 
orgánmi, ale aj odbornými inštitúciami a verejnosťou, zabezpečiť ochranu života, 

byvateľov 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 

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 

právomoci a problematike prvej pomoci, obdobne sa pravidelne zabezpečuje 
vykonávanie skúšok fyzickej a streleckej zdatnosti. 

V rokoch 2016 a 2017 prebehla komplexná rekonštrukcia kamerového 
je nainštalovaných 40 kamier. 

roku 2018 boli prijaté opatrenia so zameraním na zníženie počtu najčastejších porušovaní 

sústavne opakovanými kontrolami platených parkovísk sa znížil počet p
nezaplatenia parkovného z 1 716 za rok 2017 na 486 za rok 2018 t.j. pokles o
Priamo úmerne sa zvýšila aj výška parkovného, 
pravidelným hliadkovaním so zameraním na kontrolu čistoty na sídliskách, 

mestských parkoch a v okolí občerstvení s nočnou prevádzkou bol znížený nápad 
roku 2017 na 778 v roku 2018 čo je pokles o 42%.

Opatrenie č. 9.2. Prevencia kriminality 

Pravidelne sa pred začatím letnej turistickej sezóny (LTS) koná stretnutie všetkých 
(Policajného zboru SR, mestskej polície, Správy NPSR, atď.) na 

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.

obí bol realizovaný projekt " Bezpečnostná retiazka" II.,  zameraný na 
zabezpečenie vstupu do bytov dôchodcov a takto zabezpečených bolo cca 180 

2016 a 2017 bolo zorganizovaných 314 hodín prednášok na tému protidrogovej 
ých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (žiaci 6. a

na ktorých sa zúčastnilo 2507 poslucháčov v rámci projektu " Drogy? Tie nie sú pre mňa...".
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ávnych orgánov a v spolupráci so štátnymi 
zabezpečiť ochranu života, zdravia 

byvateľov a návštevníkov mesta pred poškodzovaním a ničením kriminálnou 
ajmä posilnením a koordináciou všetkých 

bezpečnostných zložiek pôsobiacich na území mesta. Tiež bolo zámerom realizovať 
preventívne a osvetové programy na posilnenie participácie občanov pri zabezpečovaní 

vojho zdravia a majetku a pre znižovanie 

Na základe posúdenia potreby a operatívnosti sú v rámci pracovných porád príslušníkov MsP 
pravidelne organizované školenia v oblasti taktiky služobných zákrokov, zákonov súvisiacich 

právomoci a problematike prvej pomoci, obdobne sa pravidelne zabezpečuje 

a komplexná rekonštrukcia kamerového systému 

roku 2018 boli prijaté opatrenia so zameraním na zníženie počtu najčastejších porušovaní 

sústavne opakovanými kontrolami platených parkovísk sa znížil počet priestupkov 
716 za rok 2017 na 486 za rok 2018 t.j. pokles o 72%. 

pravidelným hliadkovaním so zameraním na kontrolu čistoty na sídliskách, 
nočnou prevádzkou bol znížený nápad 

42%. 

Pravidelne sa pred začatím letnej turistickej sezóny (LTS) koná stretnutie všetkých 
(Policajného zboru SR, mestskej polície, Správy NPSR, atď.) na 

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. 

obí bol realizovaný projekt " Bezpečnostná retiazka" II.,  zameraný na 
takto zabezpečených bolo cca 180 bytov. 

2016 a 2017 bolo zorganizovaných 314 hodín prednášok na tému protidrogovej 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (žiaci 6. a 7. Ročníkov), 

rámci projektu " Drogy? Tie nie sú pre mňa...". 



                                                                                                                             
 

 

V roku 2018 boli zrealizované aktivity:

a) zrealizovaný preventívny projekt „Akadémia seniorov
- v rozsahu 200 hodín prednáškovej činnosti,
- 190 účastníkov školení,

b) odprednášané témy podľa aktuálnej potreby na materských, základných a
školách v rozsahu: 

- 49 prednášok, 56 hodín, 882 účastníkov,
- počas školského roku na kr

odpracovali cca 150 hodín,

c) občianska hliadka operatívne plnila úlohy:
- pri sprevádzaní deti z

a nedochádzalo k ich ohrozeniu pri prechádzaní cez cestu 
dochádzke, 

- počas poberania sociálnych dávok im bola upravená pracovná doba do neskorých 
nočných hodín, aby dohliadali na dodržiavanie nočného kľudu,

- v letných mesiacoch dohliadali a
na miestach kde sa kúpali maloleté deti bez dozoru a
a živote. 

P L N E N I E    CIEĽA: 

Počet opatrení: 2 
V plnení: 2 
 

Indikátor 

Počet porušení právnych noriem 

Počet priestupkov proti verejnému 
poriadku. 

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

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 roku 2018 boli zrealizované aktivity: 

zrealizovaný preventívny projekt „Akadémia seniorov v Spišskej Novej Vsi“:
rozsahu 200 hodín prednáškovej činnosti, 

190 účastníkov školení, 

odprednášané témy podľa aktuálnej potreby na materských, základných a

49 prednášok, 56 hodín, 882 účastníkov, 
počas školského roku na kritických priechodoch pri základných školách hliadky 
odpracovali cca 150 hodín, 

občianska hliadka operatívne plnila úlohy: 
pri sprevádzaní deti z rómskych osád do škôl aby nenarúšali verejný poriadok 

ich ohrozeniu pri prechádzaní cez cestu a nevyhýbali sa školskej 

počas poberania sociálnych dávok im bola upravená pracovná doba do neskorých 
nočných hodín, aby dohliadali na dodržiavanie nočného kľudu, 

letných mesiacoch dohliadali a zabezpečovali verejný poriadok pri vodných tokoch
na miestach kde sa kúpali maloleté deti bez dozoru a mohli byť ohrozené na zdraví 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

5760 6752 6371 4975 6576 6298

2498 3269 2729 2213 2837 2734

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

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
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Spišskej Novej Vsi“: 

odprednášané témy podľa aktuálnej potreby na materských, základných a stredných 

itických priechodoch pri základných školách hliadky 

rómskych osád do škôl aby nenarúšali verejný poriadok 
nevyhýbali sa školskej 

počas poberania sociálnych dávok im bola upravená pracovná doba do neskorých 

zabezpečovali verejný poriadok pri vodných tokoch 
mohli byť ohrozené na zdraví 

2016 2017 2018 

6298 5907 5301 

2734 2401 2137 

15,80 17,30 20,22 

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.  



                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvýšiť pripravenosť mesta na riešenie mimoriadnych udalostí a ich následkov

Vízia: 
 
Mesto výrazným spôsobom znižuje možné škody na majetku a zdraví vyplývajúce z 
extrémnych výkyvov počasia, ako sú povodne, požiare, havárie, snehové kalamity a pod. 
Toto sa dosiahlo predovšetkým skvalitnením plánovacích a rozhodovacích procesov v 
oblasti prevencie a adaptácie na zmenu klímy, ako aj modernizáciou vybavenia 
záchranných zložiek a zlepšenou koordináciou ich činností. 

                                                                                                                             

2018 

CIEĽ 10.: 
Zvýšiť pripravenosť mesta na riešenie mimoriadnych udalostí a ich následkov

(RP Bezpečné mesto) 

Mesto výrazným spôsobom znižuje možné škody na majetku a zdraví vyplývajúce z 
extrémnych výkyvov počasia, ako sú povodne, požiare, havárie, snehové kalamity a pod. 
Toto sa dosiahlo predovšetkým skvalitnením plánovacích a rozhodovacích procesov v 

evencie a adaptácie na zmenu klímy, ako aj modernizáciou vybavenia 
záchranných zložiek a zlepšenou koordináciou ich činností.  
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Zvýšiť pripravenosť mesta na riešenie mimoriadnych udalostí a ich následkov 

Mesto výrazným spôsobom znižuje možné škody na majetku a zdraví vyplývajúce z 
extrémnych výkyvov počasia, ako sú povodne, požiare, havárie, snehové kalamity a pod. 
Toto sa dosiahlo predovšetkým skvalitnením plánovacích a rozhodovacích procesov v 

evencie a adaptácie na zmenu klímy, ako aj modernizáciou vybavenia 



                                                                                                                             
 

 

Bola identifikovaná nevyhnutnosť prevencie a realizácie preventívnych opatrení zo strany 
mesta na obmedzenie strát a poškodenia n
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.

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

Analýza rizík vyplývajúcich z dopadov zmeny klímy s dôrazom na povodne, sn
horúčavy, požiare bola súčasťou návrhu dokumentu Stratégia adaptácie na dopady zmeny 
klímy v meste Spišská Nová Ves, vypracovanom v rokoch 2011
oficiálne schválený a nastavený na plnenie. Vzhľadom na to, že od jeho
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 
zaradeného do kategórie „C“ s početným stavom 1 + 20 (veliteľ + členovia).
zaradenia môže čerpať dotáciu, ktorá je poskytovaná z
vo výške  700 EUR, resp. 1400 EUR
DHZM, nákup pracovných odevov a
výzbrojných súčastí. V rámci projektu Aktívne protipovodňové opatrenia dostalo mesto 
Protipovodňový skriňový prí
a plávajúce ponorné čerpadlo, elektrocentrálu, osvetľovacie teleso, protipovodňové zábrany 
a rôzne technické pomôcky. Zbor má ešte k
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
vo výške 30000 EUR na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v
podmienok akcieschopnosti požiadalo cestou DPO SR v
hasičskej zásahovej techniky CAS 15, IVECO DAILY. V
správy sa protipožiarnymi kontrolami preverovalo dodržiavanie povinností ustanovených 
v zákone o ochrane pred požiarmi v rodinných domoch v
právnických a fyzických osôb 
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
a opatrenia civilnej ochrany prijaté z
s nebezpečným materiálom. Cez integrovaný záchranný systém sa pravidelne vykonáva 
mesačná skúška elektronických sirén v
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 

                                                                                                                             

Bola identifikovaná nevyhnutnosť prevencie a realizácie preventívnych opatrení zo strany 
mesta na obmedzenie strát a poškodenia na životoch a majetku v súvislostiach
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 

ale aj navrhnúť a realizovať opatrenia dlhodobého charakteru na 
adaptovanie sa na jej možné dopady. 

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

Analýza rizík vyplývajúcich z dopadov zmeny klímy s dôrazom na povodne, sn
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
uplynula už určitá doba, je treba zvážiť aktualizáciu jeho analytickej časti, a tiež dopracovanie 

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).
zaradenia môže čerpať dotáciu, ktorá je poskytovaná z prostriedkov DPO SR pre príslušný rok 

00 EUR. Táto dotácia bola použitá na odbornú prípravu členov 
DHZM, nákup pracovných odevov a obuvi, tlmíc na hasenie lesných požiarov a

rámci projektu Aktívne protipovodňové opatrenia dostalo mesto 
Protipovodňový skriňový príves KOVOFLEX  KF-T-2, ktorý obsahuje elektrické, kalové 

plávajúce ponorné čerpadlo, elektrocentrálu, osvetľovacie teleso, protipovodňové zábrany 
rôzne technické pomôcky. Zbor má ešte k dispozícii 2 ks prenosných hasičských striekačiek 

ika 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 

ýške 30000 EUR na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v Novoveskej Hute.
podmienok akcieschopnosti požiadalo cestou DPO SR v mesiaci marec 2017 o
hasičskej zásahovej techniky CAS 15, IVECO DAILY. V zmysle preneseného výkonu štátnej 

ávy sa protipožiarnymi kontrolami preverovalo dodržiavanie povinností ustanovených 
ochrane pred požiarmi v rodinných domoch v počte 247,

fyzických osôb – malých prevádzkach v meste v počte 54 a
Plnili sa opatrenia MV SR týkajúce sa možného rizika teroristického útoku 

vyšší výskyt osôb alebo dôležitosť objektov kritickej infraštruktúry s doplnením 
ďalšie subjekty s možnosťou ohrozenia. Taktiež bezpečnostné opatrenia 

opatrenia civilnej ochrany prijaté z dôvodu opakovaného doručenia listových zásielok 
nebezpečným materiálom. Cez integrovaný záchranný systém sa pravidelne vykonáva 

mesačná skúška elektronických sirén v meste v hlasnom režime v mesiaci jún a
ostatných mesiacoch.1 x ročne za účasti Okresného úradu Košice, Odbor 

starostlivosti o životné prostredie sa vykonáva na rieke Hornád kontrola vodných 
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Bola identifikovaná nevyhnutnosť prevencie a realizácie preventívnych opatrení zo strany 
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 

ale aj navrhnúť a realizovať opatrenia dlhodobého charakteru na 

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 

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 

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

zriaďovateľom Dobrovoľného hasičského zboru mesta 
zaradeného do kategórie „C“ s početným stavom 1 + 20 (veliteľ + členovia).  Na základe 

prostriedkov DPO SR pre príslušný rok 
Táto dotácia bola použitá na odbornú prípravu členov 

obuvi, tlmíc na hasenie lesných požiarov a ďalších 
rámci projektu Aktívne protipovodňové opatrenia dostalo mesto 

2, ktorý obsahuje elektrické, kalové 
plávajúce ponorné čerpadlo, elektrocentrálu, osvetľovacie teleso, protipovodňové zábrany 

dispozícii 2 ks prenosných hasičských striekačiek 
ika je využívaná na odbornú prípravu členov DHZM na zvládnutie krízových 

situácií týkajúcich sa povodňového manažmentu pri nasadzovaní, ako aj použitie vybavenia 
poskytnutie dotácie 

Novoveskej Hute.  Pri plnení 
mesiaci marec 2017 o pridelenie 

zmysle preneseného výkonu štátnej 
ávy sa protipožiarnymi kontrolami preverovalo dodržiavanie povinností ustanovených 

počte 247, u podnikajúcich 
počte 54 a v 50 bytových 

Plnili sa opatrenia MV SR týkajúce sa možného rizika teroristického útoku 
vyšší výskyt osôb alebo dôležitosť objektov kritickej infraštruktúry s doplnením 

možnosťou ohrozenia. Taktiež bezpečnostné opatrenia 
dôvodu opakovaného doručenia listových zásielok 

nebezpečným materiálom. Cez integrovaný záchranný systém sa pravidelne vykonáva 
mesiaci jún a december 

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
plynného chlóru z objektu krytej plavárne boli prijaté technické opatrenia na elimináciu 
vzniku mimoriadnej udalosti a
starostlivosti. 

V rámci výcviku členov DHZM bolo vykonané v
zboru so zameraním na  protipovodňové opatrenia s
KOVOFLEX  KF-T-2. Mestu bola MV SR poskytnutá dotácia vo výšk
rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v
41000 EUR aj so spoluúčasťou mesta a
Hasičský zbor mesta spĺňa podmienky akcieschopnosti a
hasičskej zásahovej techniky CAS 15, IVECO DAILY z
dodanie. 

V zmysle preneseného výkonu štátnej správy sa protipožiarnymi kontrolami preverovalo 
dodržiavanie povinností ustanovených v
domoch v počte 295, u podnikajúcich právnických a
v meste v počte 58 a v 140 bytových domoch.
Je spracovaná analýza územia mesta z hľadiska možných mimoriadnych udalostí a plán 
ochrany obyvateľstva, ktorý rieši spôsob a zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku 
obyvateľstva v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.
pravidelne vykonáva mesačná skúška elektronických sirén v
v mesiaci jún a december a tichom režime v
Okresného úradu Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie sa vykonáva na rieke 
Hornád kontrola vodných stavieb a rizikových úsekov s
vodného toku. 

P L N E N I E    CIEĽA: 

Počet opatrení: 2 
V plnení: 1 
Zatiaľ neriešené opatrenie č. 10.1. Zvýšenie prevencie pred rizikami vyplývajúcimi zo 
zmeny klímy 

 

Indikátor 

Vytvorená a implementovaná 
stratégia na adaptáciu sa na 
dopady klimatickej zmeny 

Objem finančných prostriedkov 
mesta investovaný do adaptačných 
opatrení na území mesta 

Výška škôd spôsobená povodňami / 

                                                                                                                             

možnosťou poškodenie koryta vodného toku. Po vykonaných 
výpočtoch pre určenie oblasti ohrozenia z dôvodu úniku  nebezpečnej

objektu krytej plavárne boli prijaté technické opatrenia na elimináciu 
vzniku mimoriadnej udalosti a spracovaný Plán ochrany zamestnancov a osôb prevza

rámci výcviku členov DHZM bolo vykonané v mesiaci október 2018 preverovacie cvičenie 
protipovodňové opatrenia s použitím protipovodňového prívesu 

2. Mestu bola MV SR poskytnutá dotácia vo výšk
rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v Novoveskej Hute. Samotný projekt zahŕňa investíciu 
41000 EUR aj so spoluúčasťou mesta a zahájenie prác je plánované v
Hasičský zbor mesta spĺňa podmienky akcieschopnosti a po akceptácii žiadosti o
hasičskej zásahovej techniky CAS 15, IVECO DAILY z r. 2017 očakávame koncom roka 2019 jej 

zmysle preneseného výkonu štátnej správy sa protipožiarnymi kontrolami preverovalo 
dodržiavanie povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi v rodinných 

u podnikajúcich právnických a fyzických osôb – malých prevádzkach 
140 bytových domoch. 

Je spracovaná analýza územia mesta z hľadiska možných mimoriadnych udalostí a plán 
ateľstva, ktorý rieši spôsob a zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku 

obyvateľstva v prípade vzniku mimoriadnej udalosti. Cez integrovaný záchranný systém sa 
pravidelne vykonáva mesačná skúška elektronických sirén v meste v

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 

Zatiaľ neriešené opatrenie č. 10.1. Zvýšenie prevencie pred rizikami vyplývajúcimi zo 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

- - - - - 

mesta investovaný do adaptačných 6.800,00 - - - - 

Výška škôd spôsobená povodňami / 38.630,00 - - - - 
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možnosťou poškodenie koryta vodného toku. Po vykonaných 
nebezpečnej  látky -  

objektu krytej plavárne boli prijaté technické opatrenia na elimináciu 
osôb prevzatých do 

preverovacie cvičenie 
rotipovodňového prívesu 

2. Mestu bola MV SR poskytnutá dotácia vo výške 30000 EUR na 
Novoveskej Hute. Samotný projekt zahŕňa investíciu 

zahájenie prác je plánované v mesiaci jún 2019. 
iadosti o pridelenie 

r. 2017 očakávame koncom roka 2019 jej 

zmysle preneseného výkonu štátnej správy sa protipožiarnymi kontrolami preverovalo 
rane pred požiarmi v rodinných 

malých prevádzkach 

Je spracovaná analýza územia mesta z hľadiska možných mimoriadnych udalostí a plán 
ateľstva, ktorý rieši spôsob a zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku 

Cez integrovaný záchranný systém sa 
meste v hlasnom režime 

1 x ročne za účasti 
Okresného úradu Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie sa vykonáva na rieke 

možnosťou poškodenie koryta 

Zatiaľ neriešené opatrenie č. 10.1. Zvýšenie prevencie pred rizikami vyplývajúcimi zo 

2016 2017 2018 

- - - 

- - - 

- - - 



                                                                                                                             
 

 

požiarmi resp. inými prírodnými 
katastrofami 

Záver: 

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 
materiál však nebol oficiálne schválený a jeho opatrenia nie sú realizované. Stanovené 
indikátory aj z toho dôvodu neboli hodnotené.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlepšiť dostupnosť mesta, technický stav komunikácií a ich dopravnú vybavenosť

Vízia: 

Mesto je organicky zapojené do národného dopravného systému ako jeden z dôležitých 
dopravných uzlov pre región Spiš. Obyvatelia a návštevníci mesta sa v rámci mesta plynulo 
a bezpečne prepravujú. 

Zámerom bolo pri rastúcej hustote
množstva dopravy v meste a zavádzať opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti účastníkov 
cestnej premávky vrátane inštalovania účinného dopravno

                                                                                                                             

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 
materiál však nebol oficiálne schválený a jeho opatrenia nie sú realizované. Stanovené 
indikátory aj z toho dôvodu neboli hodnotené. 

CIEĽ 11.: 
Zlepšiť dostupnosť mesta, technický stav komunikácií a ich dopravnú vybavenosť

(RP Mesto dopravnej mobility) 

Mesto je organicky zapojené do národného dopravného systému ako jeden z dôležitých 
dopravných uzlov pre región Spiš. Obyvatelia a návštevníci mesta sa v rámci mesta plynulo 

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 
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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 

Zlepšiť dostupnosť mesta, technický stav komunikácií a ich dopravnú vybavenosť 

Mesto je organicky zapojené do národného dopravného systému ako jeden z dôležitých 
dopravných uzlov pre región Spiš. Obyvatelia a návštevníci mesta sa v rámci mesta plynulo 

premávky realizovať opatrenia zamerané na reguláciou 
množstva dopravy v meste a zavádzať opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti účastníkov 

informačného systému. Za 



                                                                                                                             
 

 

účelom odľahčenia dopravy prostredníct
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 tech
rekonštrukcie) vyšším nárokom na dopravu (dobudovanie, rekonštrukcie). Potrebné bolo 
koncepčne a komplexne sa zaoberať aj statickou dopravou, najmä parkovaním, ale aj 
skvalitnením informačno-naviga

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
komunikácií a 9,40 km V oblasti cyklodopravnej infraštruktúry bola vypracovaná stavebná 
dokumentácia pre stavebné konanie pre štyri trasy, boli vybavené majetkovo
a povolenia k realizácii cyklotrás, z ktorých bola v roku 2017 realizovaná výstavba cyklotrasy 
Vyšná Hať - Elektrárenská (1,5 km nová cyklotrasa + 0,5 km obnova asfaltu Elektrárenská 
Hornádom). V roku 2018 sa začne realizácia schváleného projektu 
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 komun
plôch v rozsahu schválenom v MsZ. Predmetom rekonštrukcie boli ulice Brezová
km/chodník 1,30 km), Kováčska
Stolárska (c.0,13 km/chodník0,10 km. rekonštrukcia 18 park. miest)
km/ch. 0,45 km), Kollárova (c. 0,36 km).

V roku 2018 sa pokračovalo v 
km), Sadová (c. 0,55 km/ch. 0,15 km), Nitr
km, rek. 30 park. miest), Jilemnického (c. 0,26 km/ch. 0,16 km), Strojnícka (c. 0,22 km/ch. 
0,42 km, rek. 110 park. miest), Obr. Mieru (c. 0,12 km), Fándlyho (c. 0,34 km), Letecká (c. 
0,98 km/ch. 0,60 km + vjazdy), Slobody (c. 0,34 km/ch. 0,66 km), Fr. Kráľa (c. 0,22 km, rek. 16 
park. miest), J. Hanulu (c. 0,70 km/ch. 0,41 km + vjazdy čiastočne), Čsl. armády (c. 0,44 km), 
Škultétyho (c. 0,10 km/ch. 0,10 km), Banícka (c. 0,40 km + pozdĺžne státie/ch. 0,40 
prístupové ch.), Zábojského (c. 0,15 km), Zvonárska (c. 0,29 km), Hviezdoslavova (c. 0,28 
km/ch. 0,20 km), Odborárov (c. 0,39 km/ch. 0,76 km, 50 park. miest). Samostatne bola 
realizovaná rekonštrukcia prístupovej cesty k
naväzuje na rekonštruovanú ul. Leteckú.

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 

                                                                                                                             

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 

navigačného systému a dopravného značenia. 

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
komunikácií a 9,40 km V oblasti cyklodopravnej infraštruktúry bola vypracovaná stavebná 
dokumentácia pre stavebné konanie pre štyri trasy, boli vybavené majetkovo
a povolenia k realizácii cyklotrás, z ktorých bola v roku 2017 realizovaná výstavba cyklotrasy 

Elektrárenská (1,5 km nová cyklotrasa + 0,5 km obnova asfaltu Elektrárenská 
Hornádom). V roku 2018 sa začne realizácia schváleného projektu cez IROP s názvom 
Ekologicky a bezpečne zameraného na vybudovanie cyklistickej infraštruktúry na ľavom 

cyklotrasa v dlžke 0,5 km, dobudovanie prepojenia MK Nad Medzou so 

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

, Kováčska (0,9 km/chodník 0,38 km, rekonštrukcia 55 park. miest)
(c.0,13 km/chodník0,10 km. rekonštrukcia 18 park. miest), B. Nemcovej

km/ch. 0,45 km), Kollárova (c. 0,36 km). 

 predmetnej akcii Rekonštrukcie ciest ulicami: Rybničná (c. 1,15 
km), Sadová (c. 0,55 km/ch. 0,15 km), Nitrianska (c. 0,23 km), J. Wolkera (c. 0,36 km/ch. 0,30 
km, rek. 30 park. miest), Jilemnického (c. 0,26 km/ch. 0,16 km), Strojnícka (c. 0,22 km/ch. 
0,42 km, rek. 110 park. miest), Obr. Mieru (c. 0,12 km), Fándlyho (c. 0,34 km), Letecká (c. 

+ vjazdy), Slobody (c. 0,34 km/ch. 0,66 km), Fr. Kráľa (c. 0,22 km, rek. 16 
park. miest), J. Hanulu (c. 0,70 km/ch. 0,41 km + vjazdy čiastočne), Čsl. armády (c. 0,44 km), 
Škultétyho (c. 0,10 km/ch. 0,10 km), Banícka (c. 0,40 km + pozdĺžne státie/ch. 0,40 
prístupové ch.), Zábojského (c. 0,15 km), Zvonárska (c. 0,29 km), Hviezdoslavova (c. 0,28 
km/ch. 0,20 km), Odborárov (c. 0,39 km/ch. 0,76 km, 50 park. miest). Samostatne bola 
realizovaná rekonštrukcia prístupovej cesty k IBV Červený jarok (1,00 km), k
naväzuje na rekonštruovanú ul. Leteckú.  

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 
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vom 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, 

nických 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 

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 

Elektrárenská (1,5 km nová cyklotrasa + 0,5 km obnova asfaltu Elektrárenská - Za 
cez IROP s názvom 

Ekologicky a bezpečne zameraného na vybudovanie cyklistickej infraštruktúry na ľavom 
cyklotrasa v dlžke 0,5 km, dobudovanie prepojenia MK Nad Medzou so 

ikácií, chodníkov a odstavných 
plôch v rozsahu schválenom v MsZ. Predmetom rekonštrukcie boli ulice Brezová (1,25 

(0,9 km/chodník 0,38 km, rekonštrukcia 55 park. miest), 
, B. Nemcovej (c. 0,22 

predmetnej akcii Rekonštrukcie ciest ulicami: Rybničná (c. 1,15 
ianska (c. 0,23 km), J. Wolkera (c. 0,36 km/ch. 0,30 

km, rek. 30 park. miest), Jilemnického (c. 0,26 km/ch. 0,16 km), Strojnícka (c. 0,22 km/ch. 
0,42 km, rek. 110 park. miest), Obr. Mieru (c. 0,12 km), Fándlyho (c. 0,34 km), Letecká (c. 

+ vjazdy), Slobody (c. 0,34 km/ch. 0,66 km), Fr. Kráľa (c. 0,22 km, rek. 16 
park. miest), J. Hanulu (c. 0,70 km/ch. 0,41 km + vjazdy čiastočne), Čsl. armády (c. 0,44 km), 
Škultétyho (c. 0,10 km/ch. 0,10 km), Banícka (c. 0,40 km + pozdĺžne státie/ch. 0,40 km + 
prístupové ch.), Zábojského (c. 0,15 km), Zvonárska (c. 0,29 km), Hviezdoslavova (c. 0,28 
km/ch. 0,20 km), Odborárov (c. 0,39 km/ch. 0,76 km, 50 park. miest). Samostatne bola 

IBV Červený jarok (1,00 km), ktorá plynule 

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
je snaha pripraviť výstavbu ďalších parkovacích miest. Boli zmodernizované autobusové 
zastávky v Novoveskej Hute, pred Embracom, pod NsP, Mercury Market, Ferčekovc
do N. Huty, tiež boli rekonštruované povrchy na stanovištiach taxíkov.

V roku 2018 v rámci zvyšovania počtu parkovacích miest na sídliskách boli vybudované 
parkovisko Rázusová ul. č. 2
miest), Parkovisko Slovenská ul. č. 26
(16 miest), Slovenská ul. pri MŠ (7 miest). Projekčne sú pripravené parkoviská na sídl. Západ 
hutnícka/Duklianska, parkovisko sídl. Východ Česká ul.

Opatrenie č. 11.3. Zvýšenie funkčnosti križovatiek a bezpečnosti železničných 
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. priece
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 pod
dokumentácie v kompetencii ŽSR.

V roku 2018 v rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia bolo asymetrickým nasvietením 
opatrených 14 priechodov pre chodcov. Mesto zrealizovalo novú cestnú svetelnú signalizáciu 
dôležitého križovatkového uzl
otvorení predajne Billa v predmetnom území.

Najväčšími  investíciami boli v
 

Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2017
Parkovisko Bezručova   
Rekonštrukcia miestnych komunikácií (pokračovani
Parkovisko Rázusová ul.                                                               
Parkovisko Slovenská   
Rekonštrukcia prístupovej cesty na Červený jarok
Rekonštrukcia mostu Ing. Kožucha
Cestná svetelná signalizácia križovatky Elektrárenská 

Záver: P L N E N I E    CIEĽA: 

Počet opatrení: 3 
V plnení: 2 

Indikátor 

                                                                                                                             

2017 bolo vytvorených 420 nových parkovacích miest, hlavne na sídliskách, rekonštruované 
oli parkovacie miesta v rámci projektu Regenerácia námestia III. a VII. etapa a

je snaha pripraviť výstavbu ďalších parkovacích miest. Boli zmodernizované autobusové 
zastávky v Novoveskej Hute, pred Embracom, pod NsP, Mercury Market, Ferčekovc
do N. Huty, tiež boli rekonštruované povrchy na stanovištiach taxíkov. 

rámci zvyšovania počtu parkovacích miest na sídliskách boli vybudované 
parkovisko Rázusová ul. č. 2-12 s odvedením dažďových vôd a verejným osvetlením (44 

, Parkovisko Slovenská ul. č. 26-28 s odvedením dažďových vôd a verejným osvetlením 
(16 miest), Slovenská ul. pri MŠ (7 miest). Projekčne sú pripravené parkoviská na sídl. Západ 
hutnícka/Duklianska, parkovisko sídl. Východ Česká ul.  

šenie funkčnosti križovatiek a bezpečnosti železničných 

hodnotenom období boli zvýraznené prechody pre chodcov pred základnými školami. 
Zrealizované. PD + realizácia priechody pri Shell, Duklianska pri STK, žel. priece

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. 

rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia bolo asymetrickým nasvietením 
opatrených 14 priechodov pre chodcov. Mesto zrealizovalo novú cestnú svetelnú signalizáciu 
dôležitého križovatkového uzla ulíc. Elektrárenská a Rázusova, ktorá bola sfunkčnená po 

predmetnom území. 

Najväčšími  investíciami boli v hodnotenom období boli: 

Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2017                 
                     

Rekonštrukcia miestnych komunikácií (pokračovanie z roku 2017)                 
Parkovisko Rázusová ul.                                                                                               

          
Rekonštrukcia prístupovej cesty na Červený jarok      
Rekonštrukcia mostu Ing. Kožucha             
Cestná svetelná signalizácia križovatky Elektrárenská – Rázusova                 

2011 2012 2013 2014 2015 2016
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2017 bolo vytvorených 420 nových parkovacích miest, hlavne na sídliskách, rekonštruované 
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 

rámci zvyšovania počtu parkovacích miest na sídliskách boli vybudované 
verejným osvetlením (44 

verejným osvetlením 
(16 miest), Slovenská ul. pri MŠ (7 miest). Projekčne sú pripravené parkoviská na sídl. Západ 

šenie funkčnosti križovatiek a bezpečnosti železničných priecestí 

hodnotenom období boli zvýraznené prechody pre chodcov pred základnými školami. 
Zrealizované. PD + realizácia priechody pri Shell, Duklianska pri STK, žel. priecestie Západ, 

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 

robnejších stupňov 

rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia bolo asymetrickým nasvietením 
opatrených 14 priechodov pre chodcov. Mesto zrealizovalo novú cestnú svetelnú signalizáciu 

Rázusova, ktorá bola sfunkčnená po 

    1 206 000 € 
       168 000 € 

roku 2017)                 4 552 000 € 
                                154 000 € 

        43 000 € 
        10  000 € 
       160 000 € 

                     87 000 € 

2016 2017 2018 



                                                                                                                             
 

 

Dĺžka km novovybudovaných a 
rekonštruovaných miestnych 
komunikácií a) ciest  

Dĺžka km novovybudovaných a 
rekonštruovaných miestnych 
komunikácií b) chodníkov  

Dĺžka km novovybudovaných a 
rekonštruovaných miestnych 
komunikácií c) cyklodopravných 
chodníkov 

Počet novovytvorených parkovacích 
miest 

Záver: 

Väčšina aktivít v rámci tohto cieľa bola uskutočnená. Vyhodnotenie indikátorov signalizuje 
každoročný kvantitatívny aj kvalitatívny posun v tej
v rozširovaní kapacity parkovacích miest. 

 

 

 

 

 

 

 

Zvýšiť kvalitu spravovania Mestskej samosprávy za účelom dosiahnutia vyššej dynamiky 

Vízia: 

Mesto plne využíva svoj rozvojový potenciál, príležitosti a verejné zdroje. Funguje na 
princípoch načúvania potrebám a podnetom verejnosti a reaguje na príležitosti a 
ohrozenia prichádzajúce z vonkajšieho prostredia. Aktívne využíva mechanizmy spolupráce 

                                                                                                                             

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

1,20 1,10 1,20 1,40 1,4 1,70

0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50

Počet novovytvorených parkovacích 
50 73 94 48 58 57

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

kapacity parkovacích miest.  

2018 

CIEĽ 12. : 
Zvýšiť kvalitu spravovania Mestskej samosprávy za účelom dosiahnutia vyššej dynamiky 

rozvoja 
(RP Mesto dobrého spravovania) 

Mesto plne využíva svoj rozvojový potenciál, príležitosti a verejné zdroje. Funguje na 
princípoch načúvania potrebám a podnetom verejnosti a reaguje na príležitosti a 
ohrozenia prichádzajúce z vonkajšieho prostredia. Aktívne využíva mechanizmy spolupráce 
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0,00 2,5 8,50 

1,70 2,30 4,2 

0,50 1,50 0,00 

57 90 67 

Väčšina aktivít v rámci tohto cieľa bola uskutočnená. Vyhodnotenie indikátorov signalizuje 
to oblasti, najzreteľnejší je 

Zvýšiť kvalitu spravovania Mestskej samosprávy za účelom dosiahnutia vyššej dynamiky 

Mesto plne využíva svoj rozvojový potenciál, príležitosti a verejné zdroje. Funguje na 
princípoch načúvania potrebám a podnetom verejnosti a reaguje na príležitosti a 
ohrozenia prichádzajúce z vonkajšieho prostredia. Aktívne využíva mechanizmy spolupráce 



                                                                                                                             
 

 

a partnerstva s podnikateľmi, neziskovým sektorom, s obcami a mestami regiónu a ich 
združeniami, ale i s partnerskými
diskutované a schválené zásady efektívneho hospodárenia a zhodnocuje tak svoj vlastný 
majetok. 

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 
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
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 
mesta v spojitosti s ich činnosťou a následne zlepšiť ich efektívnosť a účinnosť.

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

 12.1.1 Zaviesť Spoločný systém hodnotenia kvality (mod
Framework) 

Uskutočnilo sa niekoľko rokovaní a
účelom realizácie aktivity 12.1.1 Zaviesť Spoločný systém hodnotenia kvality (model CAF 
Common Assessment Framework) 
a skúšobníctvo v Bratislave ako národného korešpondenta modelu CAF.

Úrad začal koncom roka realizovať národný projekt a
organizácií verejnej správy na rôznych úrovniach (minist
v priebehu rokov 2019 – 2020. Bolo dohodnuté , že Mesto Spišská Nová Ves bude v
stále trvajúceho záujmu začlenené do realizácie v

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

V podmienkach úradu sa plánuje implementovať cca
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 
CAF), platnosť certifikátu je 24 mesiacov. Náklady na obnovenie certifikátu sú  1500 EUR, 

                                                                                                                             

partnerstva s podnikateľmi, neziskovým sektorom, s obcami a mestami regiónu a ich 
združeniami, ale i s partnerskými mestami. Mesto uplatňuje definované, verejne 
diskutované a schválené zásady efektívneho hospodárenia a zhodnocuje tak svoj vlastný 

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 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 

spojitosti s ich činnosťou a následne zlepšiť ich efektívnosť a účinnosť.

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

12.1.1 Zaviesť Spoločný systém hodnotenia kvality (model CAF - Common Assessment 

niekoľko rokovaní a dve osobné stretnutia (posledné v decembri 2018)
12.1.1 Zaviesť Spoločný systém hodnotenia kvality (model CAF 

Common Assessment Framework) so zástupcami Úradu pre normalizáciu, metrológiu 
Bratislave ako národného korešpondenta modelu CAF. 

Úrad začal koncom roka realizovať národný projekt a do  realizácie plánuje zapojiť 14 
organizácií verejnej správy na rôznych úrovniach (ministerstvá, úrady, samosprávy) 

2020. Bolo dohodnuté , že Mesto Spišská Nová Ves bude v
stále trvajúceho záujmu začlenené do realizácie v roku 2020. 

Model CAF je verejne prístupný a bezplatne poskytnutý ako jednoduchý nástroj na
ktorý pomáha organizáciám verejného sektora v rámci celej Európy implementovať techniky 
manažérstva kvality s cieľom zlepšiť výkonnosť. Poskytuje samohodnotiaci systém koncepčne 
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 
prípravnej fázy (školenia manažmentu a CAF tímu), procesu samohodnotenia (príprava 

procesu zlepšovania (školenia a príprava akčného plánu 
zlepšovania) a externej spätnej väzby (hodnotenie podkladov externými posudzovateľmi). Na 
základe pozitívneho hodnotenia bude udelený titul ECU – t.j. Efektívny používateľ modelu 

kátu je 24 mesiacov. Náklady na obnovenie certifikátu sú  1500 EUR, 
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partnerstva s podnikateľmi, neziskovým sektorom, s obcami a mestami regiónu a ich 
Mesto uplatňuje definované, verejne 

diskutované a schválené zásady efektívneho hospodárenia a zhodnocuje tak svoj vlastný 

V oblasti zlepšenia spravovania mesta, ako nevyhnutného predpokladu pre implementáciu 
všetkých vyššie uvedených rozvojových priorít, bolo potrebné zlepšiť technické a organizačné 

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 

a externej komunikácie. Vzhľadom k tomu, že významnou položkou na 
príjmovej aj výdavkovej strane rozpočtu mesta sú spoločnosti s majetkovou účasťou 

na definovanie očakávaní 
spojitosti s ich činnosťou a následne zlepšiť ich efektívnosť a účinnosť. 

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

Common Assessment 

decembri 2018) za 
12.1.1 Zaviesť Spoločný systém hodnotenia kvality (model CAF - 

zástupcami Úradu pre normalizáciu, metrológiu 

do  realizácie plánuje zapojiť 14 
erstvá, úrady, samosprávy) 

2020. Bolo dohodnuté , že Mesto Spišská Nová Ves bude v prípade 

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 

bený organizáciám 

12 mesiacov a bude pozostávať 
prípravnej fázy (školenia manažmentu a CAF tímu), procesu samohodnotenia (príprava 

procesu zlepšovania (školenia a príprava akčného plánu 
zlepšovania) a externej spätnej väzby (hodnotenie podkladov externými posudzovateľmi). Na 

t.j. Efektívny používateľ modelu 
kátu je 24 mesiacov. Náklady na obnovenie certifikátu sú  1500 EUR, 



                                                                                                                             
 

 

v cene sú zahrnuté poplatky za externú spätnú väzbu 
vydanie certifikátu po 24 mesiacoch.

12.1.2 Zaviesť elektronizáciu služieb mesta pre verejnosť

Projekt miniDCOM + vznikol pod záštitou ZMOS, s podporou Ministerstva financií SR a Úradu 
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Odborným garantom a realizátorom 
DCOM a miniDCOM + je organizácia DEUS (Data 
samosprávy Slovenska), spoluriadená samosprávou. Mesto používa 7 najčastejšie 
používaných formulárov: 

1. podávanie daňového priznania k dani z
2. ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady,
3. prenájom hrobového miesta,
4. oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za psa,
5. oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie, 
6. oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za pred

automaty, 
7. povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste.

 Pre mesto je prínosom a máme splnenú zákonnú podmienku efektívnejšie 
komunikovať s podnikateľskými subjektmi v oblasti zasielania rozhodnutí.

 Realizované integračné prepo
a registratúrou mesta, ktorej výhodou je priama a jednoduchšia elektronická 
komunikácia medzi mestom a podnikateľom, občanom.

 Dane v roku 2019 budú zasielané priamo do 
subjektom. 

 Zapojenie sa do projektu OVESI.SK, STOP BYROKRACII 
a výpisu z Registra právnických osôb.

 Zriadenie IOMO na úrade
Výpis/Odpis z registra trestov, Výpis z Listu vlastníctva, Výpis z Obchodného registra.

Opatrenie č. 12.2. Zvýšenie odborných kapacít mestskej samosprávy

Každoročne je v rozpočte vyčlenená položka 3 000 
pracovníkov Mestského úradu, na 
ďalšieho vzdelávania. Vzdelávanie je zabezpečované externými subjektmi, 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 

                                                                                                                             

cene sú zahrnuté poplatky za externú spätnú väzbu - externý hodnotiteľ a opätovné 
vydanie certifikátu po 24 mesiacoch. 

12.1.2 Zaviesť elektronizáciu služieb mesta pre verejnosť 

iniDCOM + vznikol pod záštitou ZMOS, s podporou Ministerstva financií SR a Úradu 
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Odborným garantom a realizátorom 

miniDCOM + je organizácia DEUS (Data - Centrum elektronizácie územnej 
Slovenska), spoluriadená samosprávou. Mesto používa 7 najčastejšie 

podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti, 
ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady, 

ájom hrobového miesta, 
oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za psa,
oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie, 
oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za pred

povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste.

Pre mesto je prínosom a máme splnenú zákonnú podmienku efektívnejšie 
komunikovať s podnikateľskými subjektmi v oblasti zasielania rozhodnutí.
Realizované integračné prepojenie medzi portálom UPVS – t.j. 

registratúrou mesta, ktorej výhodou je priama a jednoduchšia elektronická 
komunikácia medzi mestom a podnikateľom, občanom. 
Dane v roku 2019 budú zasielané priamo do elektronických schránok podnikateľským 

Zapojenie sa do projektu OVESI.SK, STOP BYROKRACII - získanie Listu vlastníctva 
výpisu z Registra právnických osôb. 

Zriadenie IOMO na úrade- Integrované obslužné miesto občana ponúka služby: 
registra trestov, Výpis z Listu vlastníctva, Výpis z Obchodného registra.

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 subjektmi, ktoré ponúkajú 
školenia resp. preškoľovanie v rámci aktuálnych legislatívnych zmien a nových povinností 

gislatívy SR a EU. 

Opatrenie č. 12.3. Zlepšenie internej a externej komunikácie a rozhodovania samosprávy 
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externý hodnotiteľ a opätovné 

iniDCOM + vznikol pod záštitou ZMOS, s podporou Ministerstva financií SR a Úradu 
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Odborným garantom a realizátorom 

Centrum elektronizácie územnej 
Slovenska), spoluriadená samosprávou. Mesto používa 7 najčastejšie 

ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady 

oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za psa, 
oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie,   
oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za predajné 

povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste. 

Pre mesto je prínosom a máme splnenú zákonnú podmienku efektívnejšie 
komunikovať s podnikateľskými subjektmi v oblasti zasielania rozhodnutí. 

t.j. www.slovensko.sk 
registratúrou mesta, ktorej výhodou je priama a jednoduchšia elektronická 

elektronických schránok podnikateľským 

získanie Listu vlastníctva 

Integrované obslužné miesto občana ponúka služby: 
registra trestov, Výpis z Listu vlastníctva, Výpis z Obchodného registra. 

€ na zvyšovanie odborných kapacít 
gremiálnych poradách sa operatívne rieši ponuka/potreba 

ďalšieho vzdelávania. Vzdelávanie je zabezpečované externými subjektmi, ktoré ponúkajú 
školenia resp. preškoľovanie v rámci aktuálnych legislatívnych zmien a nových povinností 

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



                                                                                                                             
 

 

Na báze pravidelnej dennej aktualizácie funguje profil Mesta na sociálnej sieti Facebook, 
ktorý informuje o aktivitách a udalostiach v réžii Mes
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 rel
samosprávy. 

Realizovaná bola úloha prepojiť modul Účtovníctvo v MIS Korwin s
a príspevkovými organizáciami a PO Mesta do IS mesta.  Všetky RO a PO mesta používajú 
rovnaký informačný systém ako Mesto. Zjednotil sa sy
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

V sledovanom období  2018 je funkčný a je pravidelne denne aktualizovaný 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 elek
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.

Aktivity ktoré boli realizované:

 modul Účtovníctvo v MIS Korwin prepojiť s RO a PO Mesta do IS mesta 
všetky RO a PO mesta používajú ten istý informačný systém ako mesto. Zjednotil sa 
systém zverejňovania zmlúv faktúr objednávok, zverejňuje sa podrobný rozpočet 
mesta následne sa prístupi k zverejnovaiu rozpočtu organizácií.

 vypracovaná je Komunikačná stratégia mesta (cielená externá komunikácia 
komunikovať, prečo komunikovať, s kým a ako komunikovať) 

Opatrenie č. 12.4. Zvýšenie účasti organizácií 
s majetkovou účasťou mestskej samosprávy na rozvoji mesta

otvorené/nerealizované aktivity:

 vypracovanie a schválenie v samosprávnych orgánoch rozvojové plány organizácií 
a spoločností v súlade s cieľmi rozvoja mes
a vyhodnocovanie plnenia definovaných cieľov a opatrení vo väzbe na Rozvojový plán 
mesta, 

 prijať uznesenie, ktorým by MsZ zaviazalo predložiť RO a PO plány aktivít.

Záver: P L N E N I E    CIEĽA 

                                                                                                                             

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 

Realizovaná bola úloha prepojiť modul Účtovníctvo v MIS Korwin s
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 

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

je funkčný a je pravidelne denne aktualizovaný 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 

pripomienky a Odkaz pre starostu, ktorá im umožňuje interaktívnu komunikáciu 
relevantnými zložkami mestskej samosprávy. 

alizované: 

modul Účtovníctvo v MIS Korwin prepojiť s RO a PO Mesta do IS mesta 
všetky RO a PO mesta používajú ten istý informačný systém ako mesto. Zjednotil sa 
systém zverejňovania zmlúv faktúr objednávok, zverejňuje sa podrobný rozpočet 

ásledne sa prístupi k zverejnovaiu rozpočtu organizácií. 
vypracovaná je Komunikačná stratégia mesta (cielená externá komunikácia 
komunikovať, prečo komunikovať, s kým a ako komunikovať) - pracovná verzia

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

otvorené/nerealizované aktivity: 

vypracovanie a schválenie v samosprávnych orgánoch rozvojové plány organizácií 
spoločností v súlade s cieľmi rozvoja mesta, realizácia, monitoring 
vyhodnocovanie plnenia definovaných cieľov a opatrení vo väzbe na Rozvojový plán 

prijať uznesenie, ktorým by MsZ zaviazalo predložiť RO a PO plány aktivít.
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Na báze pravidelnej dennej aktualizácie funguje profil Mesta na sociálnej sieti Facebook, 
ta 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 

evantnými zložkami mestskej 

Realizovaná bola úloha prepojiť modul Účtovníctvo v MIS Korwin s rozpočtovými 
príspevkovými organizáciami a PO Mesta do IS mesta.  Všetky RO a PO mesta používajú 

stém zverejňovania zmlúv faktúr 
objednávok, zverejňuje sa podrobný rozpočet mesta, následne sa zverejňuje rozpočet 

Spracovaná  je pracovná verzia Komunikačnej stratégie mesta (cielená externá komunikácia - 

je funkčný a je pravidelne denne aktualizovaný profil mesta na 
sociálnej sieti Facebook, ktorý informuje o aktivitách a udalostiach v réžii Mesta a v meste 

tronických podnetov občanmi boli na 
web stránke mesta www.spisskanovaves.eu zriadené aplikácie Otázky, námety 

pripomienky a Odkaz pre starostu, ktorá im umožňuje interaktívnu komunikáciu 

modul Účtovníctvo v MIS Korwin prepojiť s RO a PO Mesta do IS mesta - splnené 
všetky RO a PO mesta používajú ten istý informačný systém ako mesto. Zjednotil sa 
systém zverejňovania zmlúv faktúr objednávok, zverejňuje sa podrobný rozpočet 

vypracovaná je Komunikačná stratégia mesta (cielená externá komunikácia - čo 
pracovná verzia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti a spoločnosti 

vypracovanie a schválenie v samosprávnych orgánoch rozvojové plány organizácií 
ta, realizácia, monitoring 

vyhodnocovanie plnenia definovaných cieľov a opatrení vo väzbe na Rozvojový plán 

prijať uznesenie, ktorým by MsZ zaviazalo predložiť RO a PO plány aktivít. 



                                                                                                                             
 

 

Počet opatrení: 4 
V plnení: 3 
Zatiaľ nerealizované Opatrenie č. 12.4. Zvýšenie účasti organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti a spoločnosti s majetkovou účasťou mestskej samosprávy na rozvoji mesta
 

Názov indikátora 

Počet človekodní vzdelávania volených a 
výkonných predstaviteľov samosprávy 
za rok 

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

V tejto oblasti bola realizovaná väčšina opatrení.
priamo riešiť  dosiahnutie cieľa zlepšenie stavu jednotlivých opatrení.
elektronizácie služieb,  ktorá by bez investície EÚ nebola realizovateľná v podmienkach 
samosprávy, si bude vyžadovať časom aj financovanie zo strany mesta po ukončení 
projektov, ktorých je mesto partnerom. V súčasnosti nie je žiadna alternatíva, ktorú by 
mohla samospráva využívať tak, aby si splnila zákonné povinnosti. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

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

2011 2012 2013 2014 2015 

vzdelávania volených a 
výkonných predstaviteľov samosprávy 15,00 15,00 15,00 15,00 20,00 

Podiel výdavkov mesta na plnení RP ku 
celkovým výdavkom mesta v % 12,00 12,00 30,00 25,00 22,00 

realizovaná väčšina opatrení.  Procesy zavádzaniu modulu CAF budú 
dosiahnutie cieľa zlepšenie stavu jednotlivých opatrení.

ktorá by bez investície EÚ nebola realizovateľná v podmienkach 
vyžadovať časom aj financovanie zo strany mesta po ukončení 

projektov, ktorých je mesto partnerom. V súčasnosti nie je žiadna alternatíva, ktorú by 
mohla samospráva využívať tak, aby si splnila zákonné povinnosti.  

                                                                                                                                 

76 

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

2016 2017 2018 

15,00 15,00 15,00 

23,00 28,00 27,00 

Procesy zavádzaniu modulu CAF budú 
dosiahnutie cieľa zlepšenie stavu jednotlivých opatrení. V oblasti 

ktorá by bez investície EÚ nebola realizovateľná v podmienkach 
vyžadovať časom aj financovanie zo strany mesta po ukončení 

projektov, ktorých je mesto partnerom. V súčasnosti nie je žiadna alternatíva, ktorú by 



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 iné opatrenia 
RPM

Poznámka

Cieľ 1: Vytvoriť zo Spišskej Novej Vsi a jej okolia významnú turistickú destináciu Spiša

1.1 Opatrenie: Zlepšenie manažmentu CR na úrovni samosprávy mesta a koordinácie subjektov v CR na Spiši

1.2 Opatrenie:Zvýšenie účinnosti marketingu turistických produktov a atraktivít v meste a v regióne Spiša

1 Propagácia mesta 0 5 000
Kancelária 
primátora

A

1.3 Opatrenie: Tvorba turistických produktov a atraktivít na úrovni mesta a na nadmestskej úrovni

2 Výstavba nového chovného zariadenia pre nočné živočíchy 95 000 5 000 ZOO A plán predložiť projekt na Envirofond

3 Výstavba nového chovného zariadenia pre leva 95 000 5 000 ZOO A plán predložiť projekt na Envirofond

4 Príprava PD výhliadkovej veže 0 5 000 OÚPaSP A komisia CR navrhla miesto lokalizácie - Schulerloch - Rittenberg

5 Dobudovanie a rekonštrukcia Madaras parku - príprava PD 0 20 000
OÚPaSP, 

OVaD
A pripravená štúdia, realizácia plánovaná v roku 2022

6
Riešenie napojenia SNV na cyklotrasu Ukrajina (sídlisko Mier - 
Smižany) 
- príprava PD 

0 30 000
OÚPaSP, 

OVaD
A

príprava projektovej dokumentácie, k 31.08.2019 je pripravená úvodná štúdia, 
v prípade vyhlásenia výzvy podanie žiadosti o NFP

7
Obnovenie lesníckeho náučného chodníka v Medvedej dolke v 
Novoveskej Hute

0 1 000 Lesy mesta A osadenie informačných tabúľ 

8
Bežecké lyžovanie na Grajnári ako komplexný
produkt cestovného ruchu v turistickej destinácii
Slovenský raj a južný Spiš - 1.etapa

50 000 6 220
OOCR, 
RRM

A
žiadosť o poskytnutie dotácie podaná prostredníctvom Úradu podpredsedu vlády SR pre 
investície a informatizáciu v roku 2019

1.4 Opatrenie: Zlepšenie dopravnej dostupnosti centier CR v Slovenskom raji 

9 Cyklotrasa žel. priecestie - LIDL Smižany 142 500 7 500
OÚPaSP, 

OVaD
A 1.4., 11.3. zapojenie sa do grantov

10 Cyklotrasa Červený jarok - Košiarny briežok - Príprava PD 0 7 000
OÚPaSP, 

OVaD
A 1.4., 11.3. plánovaná realizácia v roku 2021 - 2022

11 Zriadenie systému záchytných parkovísk pre autobusy turistov 0 5 000
OVaD, 
STEZ

A osadenie dopravného značenia

12
Zavedenie turistického vláčika, prípadne minibusu na zabezpečenie 
spojenia medzi mestom a najbližšími centrami v Slovenskom raji

0 50 000
OVaD 

so spol. eurobus
A 1.4.

1.5 Opatrenie: Skvalitnenie služieb CR

13 Rekonštrukcia vzduchotechniky v dolnej kuchyni v hoteli Preveza 0 17 000 STEZ A

Akčný plán na rok 2020



14 Rekonštrukcia priestorov dolnej kuchyne v hoteli Preveza 0 94 000 STEZ A
(výmena sanity, technické úpravy) 22 000 Eur, nákup nového vybavenia (plynových 
sporákov, chladiaci pracovný pult, chladiaci box) cca 72 000 Eur.

15
Rekonštrukcia elektrického vedenia v hoteli Preveza, úprava fasády , 
schodišťa do hotela  a zabezpečenie bezbariérového prístupu do 
hotela (výťah)

0 150 000 STEZ A

1.6 Opatrenie: Zatraktívnenie a oživenie centier mesta

16 Príprava PD pre objekt Reduta - komplexná obnova objektu 0 50 000
OÚPaSP,

 OVaD
A

vyššie stupňe PD na základe priesmumnej dokumentácie, prípadná realizácia funkčných 
celkov, možnosť získania grantových zdrojov, v roku 2019 sa pokračovalo v spracovaní PD 
na rekonštrukciu bezbariérového vstupu, okenné a dverové  konštrukcie átrium

17 Regenerácia námestia - Levočská ulica - pešia zóna 700 000 100 000 OVaD A uchádzanie sa o grantové zdroje, realizácia po spracovaní PD a povolení stavby v roku 
2021

SPOLU ZA CIEĽ 1 1 082 500 557 720

Cieľ 2: Vytvoriť zo Spišskej Novej Vsi zaujímavé miesto pre podnikanie

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

18
Hľadanie možností pre využitie administratívnej budovy v 
priemyselnom parku na podporu PP formou start-up podnikov

0 0 OVS A

 2.2 Opatrenie: Posilnenie inš tucionálneho a odborného zázemia pre udržanie väčších investorov a získanie (etablovanie) nových inves cií 

2.3 Opatrenie: Zvýšenie účinnosti a kvality podpory pre rozvoj existujúceho a novo začínajúceho MsP 

SPOLU ZA CIEĽ 2 0 0

Cieľ 3: Rozšíriť ponuku a zvýšiť dostupnosť kvalitných kultúrnych podujatí a aktivít

3.1 Opatrenie: Zlepšenie technickej infraštruktúry a technického vybavenia kultúrnych zariadení 

19
Odhlučnenie tanečnej sály od kina, rekonštrukcia podlahy v tanečnej 
sále

0 11 000 MKC A

3.2 Opatrenie: Zefektívnenie koordinácie činnosti kultúrnych inštitúcií v meste

3.3 Opatrenie: Vytvorenie príležitostí pre činnosti neprofesionálnej kultúry a pre realizáciu kultúry viac na sídliskách

20 Usporiadanie Rodinného pikniku v Madaras parku 0 5 000
Kancelária 
primátora, 

MKC, 
A

21 Sochársky plenér - Rybníky Novoveská Huta 0 3 000
Kancelária 
primátora, 

MKC, 
A

22 Zavedenie grantového systému - Dobrá vec 0 45 000
Kancelária 
primátora

A

23 Novoveské dožinky 0 3 000
MKC a 

Kancelária 
primátora

A

SPOLU ZA CIEĽ 3 0 67 000

Cieľ 4: Zvýšiť zapojenie verejnosti do aktívneho oddychu, pohybu a športovania ako súčasti zdravého životného štýlu

4.1 Opatrenie: Skvalitnenie a sprístupnenie športovej infraštruktúry mesta a v meste pre športovú i širšiu verejnosť

24
Nákup expanznej nádoby s príslušenstvom do strojovne zimného 
štadiónu 

0 36 000 STEZ A súčasť zmeny technológie chladenia



25 Zastrešenie a prekrytie malej ľadovej plochy 40 x 20 m 600 000 172 000 STEZ A prefinancovanie z Úradu vlády SR, žiadosť o poskytnutie dotácie podaná v roku 2019

26 Nákup zariadenia pre chladenie kompresorov EVAPCO - ZŠ 0 70 000 STEZ A súčasť zmeny technológie chladenia

27 Nový softvér (televízna kocka) na Zimný štadión 0 20 000 STEZ A

28 Nákup novej rolby a výstavba garáže 0 160 000 STEZ A

29
Oddelenie cirkulácie a ohrievania neplaveckého bazéna od plaveckého 
- krytá plaváreň

0 15 000 STEZ A

30
Výmena sacích a prítlačných ventilov na kompresoroch YORK 
- Zimný štadión

0 14 000 STEZ A súčasť zmeny technológie chladenia

31 Rekonštrukcia časti strechy krytej plavárne a šatní letného kúpaliska 0 45 000 STEZ A

32
Nákup zariadenia na zmäkčenie vody do chladenia kompresorov 
- Zimný štadión

0 2 500 STEZ A súčasť zmeny technológie chladenia

33
Nákup cirkulačných čerpadiel a rekonštrukcia rozvodov pre 
zabezpečenie nižšej spotreby a vyššej výkonnosti - športový komplex

0 15 000 STEZ A súčasť zmeny technológie úpravy a ohrevu vody 

34 Fóliovanie troch detských bazénov 0 50 000 STEZ A realizácia 2. etapy 04/2020

35 Nákup plošiny na výškové práce - Športová hala 0 4 500 STEZ A

36 Výmena výplní okenných otvorov v mužských šatniach krytej plavárne 0 10 000 STEZ A

37 Rekonštrukcia futbalového štadióna 750 000 400 000
OVaD, 
STEZ

A
dotácia poskytnutá prostredníctvom Slovenského futbalového zväzu vo výške 
750 000 Eur, pokračovanie rekonštrukcie z roku 2019, 
stav k 31.08.2019 príprava VO

38 Revitalizácia atletického štadióna Tatran 300 000 200 000 STEZ A
dotácia poskytnutá prostredníctvom Slovenského atletického zväzu, žiadosť o poskytnutie 
dotácie podaná v roku 2019

39
Rekonštrukcia areálu kúpaliska  v Spišskej Novej Vsi – výmena 
technológie

900 000 0 STEZ A dotácia poskytnutá prostredníctvom Úradu vlády SR - nie je povinnosť spolufinancovania

40
Nákup turniketového systému + stavebné úpravy na krytej plavárni a 
letnom kúpalisku

0 45 000 STEZ A

41 Rekonštrukcia sauny č. 2 0 7 700 STEZ A

42 Fóliovanie plaveckého bazéna - letné kúpalisko 0 95 000 STEZ A

43 Rekonštrukcia šatní v športovej hale 0 15 000 STEZ A



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

Výstavba detského ihriska na Rybničnej ulici v Novoveskej Hute 8 800 12 342 OKS A žiadosť o poskytnutie dotácie podaná v roku 2019 prostredníctvom Úradu vlády SR, 
plánovaná realizácia v roku 2020

SPOLU ZA CIEĽ 4 2 558 800 1 389 042

Cieľ 5: Zlepšiť životné prostredie mesta

5.1 Opatrenie: Zvýšenie kvality a rozsahu verejnej zelene v intraviláne i extraviláne mesta

44 Vytvorenie plánu obnovy zelene mesta SNV 0 8 000 OVaD A postupne rozšíriť generel na celé územie mesta (centrá, parky, sídliská)

45
Realizácia náhradných výsadieb sídlisko Západ, Mier, Tarča, centrum a 
okolie

0 4 500 OKS A

46 Výsadba živého plotu v parku centrálnej mestskej zóny 22 069 1 161
OKS, 
OVaD

A
realizácia v roku 2020 - žiadosť o poskytnutie dotácie podaná v roku 2019 
prostredníctvom Environmentálneho fondu

47 Podpora prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni 0 0 OKS A
podanie žiadosti o poskytnutie dotácie cez OP KŽP v roku 2019, realizácia v roku 2020, 
výška celkových nákladov závisí od navrhnutých aktivít

48 Oprava vojnových hrobov 2 169 543 OKS A realizácia v roku 2020 - podaná žiadosť v roku 2019 Ministerstvo vnútra SR

5.2.Opatrenie:Zefektívnenie činností nakladania s komunálnym odpadom (KO) a zvýšenie miery separácie komunálnych odpadov

49 Doplnenie zberných nádob pre separované zložky KO 0 2 360 OKS A cca 30 zberných nádob

50 Príprava investície -  4. a 5. etapy skládky TKO Kúdelník 0 0 OVaD, B-Nova A financovanie v spolupráci s firmou B-Nova

51 Vybudovanie kontajnerových hniezd 0 5 000 OKS A

5.3 Opatrenie: Zlepšenie environmentálnej infraštruktúry

52 Rekonštrukcia kanalizácie Potočná ul. Vilčurňa 4 530 86 083  OVaD A
plánované podanie žiadosti o poskytnutie dotácie prostredníctvom Envirofondu v roku 
2019, realizácia v roku 2020 - celkové náklady 90 613 EUR

53 Rekonštrukcia vodovodu Potočná ul. Vilčurňa 67 974 3 577 OVaD A
plánované podanie žiadosti o poskytnutie dotácie prostredníctvom OP ĽZ v roku 2019, 
realizácia v roku 2020 - celkové náklady 71 551 EUR

5.4 Opatrenie: Zvýšenie energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v meste

54
Rozvody kúrenia v okruhu kotolni na Mieri, 
I. etapa

0 150 000 OVaD A

55 Výmena výplní okenných a dverných otvorov na Dome smútku 0 40 000 OVaD A

56
Rekonštrukcia a modernizácia tepelného hospodárstva - rekonštrukcia 
sekundárnych vykurovacích rozvodov v okruhu plynovej kotolne Tarča 
III.etapa

0 180 000 OVaD A

57 Príprava projektu GES (Garantované energetické služby) 0 0 OKS A
podanie žiadosti pre získanie dotácie cez OP KŽP v roku 2019, realizácia v roku 2020,  
výška celkových nákladov závisí od navrhnutých aktivít

5.5 Opatrenie: Zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľstva



SPOLU ZA CIEĽ 5 96 742 481 224

Cieľ 6: Zvýšiť kvalitu a dostupnosť sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb najmä pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov

6.1 Opatrenie: Skvalitnenie opatrovateľských služieb

58

Realizácia vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávanie 
opatrovateliek zameraných najmä na zlepšenie komunikácie s 
klientom a jeho rodinou, riešenie konfliktných situácií a zvládanie 
stresu

0 850
Domov 

dôchodcov
A

59
Propagácia terénnych a ambulantných sociálnych služieb na 
internetovej stránke a v mestskom mesačníku

0 0 OSV A aktivita bez finančného vyjadrenia

6.2 Opatrenie: Skvalitnenie života klientom v pobytových zariadeniach mesta

60 Modernizácia vybavenia izieb na 2. a 3. oddelení v časti vyčlenenej pre 
čiastočne mobilných.

0 8 000 Domov 
dôchodcov

A

61 Modernizácia interiérového vybavenia nocľahárne 0 2 000 OSV A

62
Zriadenie výdajní obedov a zabezpečiť rozšírenie kapacít pre 
vývarovňu (DD, Preveza)

0 30 000

OVaD, 
STEZ, 

Domov 
dôchodcov

A nákup technológie do kuchyne

6.3 Opatrenie: Skvalitnenie voľného času a zvýšenie participácie seniorov na verejnom živote

63
Vytvorenie nových aktivít pre seniorov v rámci záujmovej činnosti, 
ktoré prispejú k zvýšeniu kvality života v zariadení pre seniorov

0 0
Domov 

dôchodcov
A aktivita bez finančného vyjadrenia

6.4 Opatrenie: Zvýšiť účinnosť pomoci mesta zdravotne postihnutým občanom

6.5 Opatrenie: Zlepšenie koordinácie a spolupráce subjektov poskytujúcich sociálne služby

64 Zabezpečenie prepravy seniorov medzi zdravotníckymi zariadeniami - 
SENIOR TAXI

0 10 000 OSV A plánovaná realizácia v spolupráci s Eurobus a.s.

SPOLU ZA CIEĽ 6 0 50 850

Cieľ 7: Zlepšiť kvalitu života rómskej menšiny a zvýšiť mieru jej sociálnej inklúzie

7.1 Opatrenie: Zvýšenie vzdelanostnej úrovne detí z MRK a rozvíjanie ich umeleckého talentu a umeleckej výchovy

7.2 Opatrenie: Zlepšenie podmienok bývania a prostredia pre život v rómskych osadách

65
Odstránenie nelegálnej skládky odpadu v lokalitách Vilčurňa a 
Podskala

70 000 3 500 OKS A 5.2. predloženie projektu do výzvy Environmentálneho fondu, prípadne  OP ĽZ 

7.3 Opatrenie:Zvýšenie zapojenosti obyvateľov MRK do komunitného života a zlepšenie podmienok prerealizovanie terénnych sociálnych a komunitných aktivít

66
Realizovať besedy v KC zamerané na zdravý životný štýl a prevenciu 
chorôb, vzdelávacie aktivity pre mládež v oblasti plánovaného 
rodičovstva

0 0 OSV A aktivita bez finančného vyjadrenia

67
Komunitné centrum Podskala, Komunitné centrum a MŠ Vilčurňa 
Lesná ul.

142 500 7 500
OÚPaSP,

 OVaD
A

realizácia stavieb na základe povolení a zabezpečení financovania formou externých 
zdrojov 

SPOLU ZA CIEĽ 7 212 500 11 000

Cieľ 8: Zvýšiť kvalitu a inovovať výchovno vzdelávací proces za účelom rozvoja kľúčových kompetencií a zdravého vývoja detí a žiakov škôl v správe mesta

8.1 Opatrenie: Zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania a koordinovaného postupu pedagogických zamestnancov vo výchovno-vzdelávacom procese



68

Spolupracovať 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

0 0 OSV A aktivita bez finančného vyjadrenia

8.2 Opatrenie:Zlepšenie klímy školy pre realizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu

8.3 Opatrenie: Zvýšenie úrovne kvality riadenia škôl a školských zariadení

8.4 Opatrenie: Rekonštrukcia, modernizácia a doplnenie vybavenia škôl

69
Rekonštrukcia a dovybavenie ZUŠ (oprava strechy, výmena okien, 
opatrenia proti podzemnej vode)

0 400 000
Oddelenie 

školstva
A

odizolovanie budovy, 1. etapa výmeny okien (výmena strešnej krytiny, 2. etapa výmeny 
okien plánované na rok 2021)

70 Rekonštrukcia školskej jedálne vrátane kanalizácie, ZŠ Lipová 0 70 000
Oddelenie 

školstva
A

71 Rekonštrukcia teplovodov medzi pavilónmi školy, ZŠ Nad Medzou 0 15 000
Oddelenie 

školstva
A

2. etapa 15 000 Eur, celková suma cca 45 000 EUR (1. etapa ukončená v roku 2019 suma 
15 000 Eur, 3. etapa plánovaná v roku 2021 suma 2022)

72 Oprava prístupových ciest a parkovacej plochy, ZŠ Lipová 50 000 0
Oddelenie 

školstva
A prevádzkový normatív

73 Výstavba telocvične pri ZŠ Nad Medzou 0 1 200 000
Oddelenie 

školstva, OVaD
A

výstavba veľkej telocvične, v prípade možnosti plánované podanie žiadosti o poskytnutie 
dotácie

74 Zateplenie strechy, ZŠ Komenského 210 000 41 000
Oddelenie 

školstva
A žiadosť o poskytnutie dotácie na havárie (prostriedky z MŠ SR) 

75 Zateplenie budovy základnej školy, Z. Nejedlého  0 600 000
Oddelenie 

školstva
A

76
Príprava projektovej dokumentácie na prístavbu školskej jedálne, ZŠ 
Nad Medzou

0 12 000
Oddelenie 

školstva
A

77 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Nejedlého 2  71 031 3 739
Oddelenie 

školstva
A

v roku 2020 plánovaná realizácia, 
stav k 31.8.2019 v procese verejného obstarávania

78
Zlepšením kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Levočská 11 k zvýšeniu 
záujmu o prírodovedné predmety

81 320 4 280
Oddelenie 

školstva
A

v roku 2020 plánovaná realizácia, 
stav k 31.8.2019 v procese verejného obstarávania

79
Kvalitné vzdelávanie v odborne pripravenom a modernom prostredí 
ZŠ Lipová

50 421 2 654
Oddelenie 

školstva
A

v roku 2020 plánovaná realizácia, 
stav k 31.8.2019 v procese verejného obstarávania

80 Moderná učebňa pre moderného žiaka ZŠ Hutnícka 45 980 2 420
Oddelenie 

školstva
A

v roku 2020 plánovaná realizácia, 
stav k 31.8.2019 v procese verejného obstarávania

81 Budúcnosť vo vlastných rukách, ZŠ Ing. Kožucha 57 354 3 020
Oddelenie 

školstva
A

v roku 2020 plánovaná realizácia, 
stav k 31.8.2019 v procese verejného obstarávania

82
PPPaPPP - Perfektné Prostredie a Prístup pre Praktickú Prípravu a Prax 
na ZŠ Komenského 

63 410 3 337
Oddelenie 

školstva
A

v roku 2020 plánovaná realizácia, 
stav k 31.8.2019 pred podpisom zmluvy o NFP

83 Odizolovanie podložia školskej jedálne, ZŠ Levočská 0 60 000
Oddelenie 

školstva
A

84 Úprava cesty a školského dvora, ZŠ Nad Medzou 0 50 000
Oddelenie 

školstva
A



85 Úprava exteriéru prednej časti budovy, ZŠ Komenského 160 500 80 500
Oddelenie 

školstva
A 5.1., 10.1.

realizácia v roku 2020, žiadosť o posyktnutie dotácie prostredníctvom OP KŽP plánovaná 
09/2019

86 Oprava podlažia v škole, ZŠ Komenského 0 9 000
Oddelenie 

školstva
A nutná oprava, havarijný stav

87
Oprava asfaltu v areáli školy, oprava oplotenia a vstupného schodiska, 
ZŠ Hutnícka

0 50 000
Oddelenie 

školstva
A

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

8.6 Opatrenie: Zvyšovanie povedomia detí a žiakov o zdravom životnom štýle

SPOLU ZA CIEĽ 8 790 016 2 606 950

Cieľ 9: Zvýšiť účinnosť zabezpečenia verejného poriadku a znížiť drobnú kriminalitu

9.1 Opatrenie: Prevencia kriminality a zvýšenie bezpečnosti na území mesta

SPOLU ZA CIEĽ 9 0 0

10.1 Opatrenie: Zvýšenie prevencie pred rizikami vyplývajúcimi zo zmeny klímy

88 Vypracovanie adaptačnej stratégie mesta na dopady zmeny klímy 0 0 OKS OUPaSP 5.1., 6.4. objem finančných prostriedkov plánovaný z externých zdrojov (EHP a Nórske fondy)

89 Budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody na 
polievanie zelene

190 000 10 000 OKS A podanie žiadosti pre získanie dotácie cez OP KŽP v roku 2019, realizácia v roku 2020

10.2 Opatrenie: Zefektívnenie systému reagovania na krízové či mimoriadne udalosti

SPOLU ZA CIEĽ 10 190 000 10 000

Cieľ 11: Zlepšiť dostupnosť mesta Spišská Nová Ves, technický stav komunikácií a ich dopravnú vybavenosť

11.1 Opatrenie: Dobudovanie komunikačného systému

90 Rekonštrukcia MK a chodníkov 0 500 000 OVaD A
rozsah určí komisia výstavby a dopravy ( Tajovského ul., Pod Tepličkou, Kalinčiaka, Za 
šestnástkou, Paláriková...)

91
Cyklistická radiála: Duklianska ulica, železničná, autobusová stanica, 
sídl. Západ I

0 0
OÚPaSP, 

OVaD, 
RRM

A 1.3., 1.4., 11.3.
žiadosť o NFP odoslaná na IROP v roku 2019, plánovaná realizácia počas rokov 2020 - 
2021, finančné plnenie vyčíslené v opatrení 4.1.

92  Cyklotrasa Ferčekovce – Novoveská Huta 0 0
OÚPaSP, 

OVaD, 
RRM

A 1.3., 1.4.
žiadosť o NFP odoslaná na IROP v roku 2019, plánovaná realizácia počas rokov 2020 - 
2021, finančné plnenie vyčíslené v opatrení 4.1.

93 Prestavba cyklochodníka pri bývalých kasárňach – 1. etapa 0 0
OÚPaSP, 

OVaD, 
RRM

A 1.3., 1.4. ,4.2
žiadosť o NFP odoslaná na IROP v roku 2019, plánovaná realizácia počas rokov 2020 - 
2021, finančné plnenie vyčíslené v opatrení 4.1.

94
Príprava PD pre prepojenie LIDL - TESCO 
- miestna komunikácia, chodník, cyklochodník, verejné osvetlenie, 
preložka VN

0 5 000
OÚPaSP,

 OVaD
A 1.3., 1.4. Realizácia po povolení stavby a prekládke VN, predpoklad rok 2021

95
Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi
(cyklotrasa)

0 0
OÚPaSP, 

OVaD, 
RRM

A 1.3., 1.4., 4.2.
žiadosť o NFP odoslaná na IROP v roku 2019, plánovaná realizácia počas rokov 2020 - 
2021, finančné plnenie vyčíslené v opatrení 4.1.

96
Príprava PD rekonštrukcie cyklochodníka pri bývalých kasárňach 2. a 3. 
etapa 

0 10 000
OÚPaSP, 

OVaD
A 1.3., 1.4. ,4.2

11.2 Opatrenie: Zlepšenie statickej dopravy

Cieľ 10: Zvýšiť pripravenosť mesta na riešenie mimoriadnych udalostí a ich následkov



97 Rozširovanie parkovacích plôch v zmysle spracovaných PD 0 300 000 OVaD A podľa priorít stanovených mestom a mestskými výbormi a aktuálnych potrieb

98 Príprava PD na rekonštrukciu autobusovej stanice 0 40 000 OÚPaSP, 
OVaD

A štúdia spracovaná k 31.8.2019,  v roku 2020 bude spracovaná PD pre stavebné povolenie

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

SPOLU ZA CIEĽ 11 0 855 000

Cieľ 12: Zvýšiť kvalitu spravovania mestskej samosprávy za účelom dosiahnutia vyššej dynamiky rozvoja

12.1 Opatrenie: Optimalizácia organizačných a technických podmienok pre činnosť samosprávy

99
Zavedenie Spoločného systému hodnotenia kvality (model CAF - 
Common Assessment Framework)

0 1 500 OVS A

12.2 Opatrenie: Zvýšenie odborných kapacít mestskej samosprávy

12.3 Opatrenie:Zlepšenie internej a externej komunikácie a rozhodovania samosprávymesta

100
Zabezpečenie aktualizácie a upgrade informačného systému web 
stránky www.spisskanovaves.eu

0 12 000
Kancelária 
primátora

A

12.4 Opatrenie: Zvýšenie účasti organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a spoločností s majetkovou účasťou mestskej samosprávy na rozvoji mesta

SPOLU ZA CIEĽ 12 0 13 500

Ďaľšie úlohy v naplánované do AP na príslušný rok

101 Štúdia možnosti transformácie hotela Šport na ubytovanie formou 
štartovacích bytov pre mladých 2019 - 20

0 15 000 OÚPaSP N pri aktualizácii programovej štruktúry RPM zaradiť v rámci novovytvoreného opatrenia

SPOLU 4 930 558 6 042 286

Poznámka: Senior TAXI je v súlade s Komunitným plánom (Priorita 4., opatrenie 2). 



P.č. Popis aktivity
NFP/Dotácia

v EUR
Vlastné zdroje

v EUR
Zodpovedný za 

aktivitu

Súlad s 
Rozvojovým 

plánom mesta
A/N

Rok plánovanej 
realizácie

Väzba na opatrenie RPM Poznámka

Cieľ 1: Vytvoriť zo Spišskej Novej Vsi a jej okolia významnú turistickú destináciu Spiša

1.1 Opatrenie: Zlepšenie manažmentu CR na úrovni samosprávy mesta a koordinácie subjektov v CR na Spiši
1.2 Opatrenie:Zvýšenie účinnosti marketingu turistických produktov a atraktivít v meste a v regióne Spiša

1 Zabezpečenie pobytu tourperátorov v destinácii 0 15 000

Kancelária 
primátora, 

OOCR, 
TIC

A 2022

1.3 Opatrenie: Tvorba turistických produktov a atraktivít na úrovni mesta a na nadmestskej úrovni

2 Riešenie napojenia SNV na cyklotrasu Ukrajina (sídlisko Mier - Smižany) 142 500 7 500 OÚPaSP, 
OVaD

A 2021 - 2022 PD pripravená v roku 2020

3 Zriadenie Parku spišských miniatúr 0 15 000 OOCR A 2021

4 Dobudovanie a rekonštrukcia Madaras parku 0 300 000 OVaD, 
MKC

A 2022 PD pripravená v roku 2020

5 Výstavba vyhliadkovej veže 0 20 000 OVaD A 2022 komisia CR navrhla miesto lokalizácie - Schulerloch - Rittenberg, PD priravená v roku 2020

6 Rekonštrukcia pavilónu opíc - ZOO 50 000 ZOO A 2022

7 Štúdia uskutočniteľnosti zámeru splavovania rieky na území mesta, 
vybudovanie oddychových zón pri rieke Hornád

0 50 000 OOCR A 2022

8
Bežecké lyžovanie na Grajnári ako komplexný
produkt cestovného ruchu v turistickej destinácii
Slovenský raj a južný Spiš - 2. etapa

0 0 STEZ,  OOCR A 2021 pristavenie stánku s občerstvením, dopravné spojenie, zasnežovanie

1.4 Opatrenie: Zlepšenie dopravnej dostupnosti centier CR v Slovenskom raji 
9 Spojenie SNV - Levoča - železničkou OOCR A 2021 finančné vyjadrenie bude doplnené

10 Cyklotrasa Červený jarok - Košiarny briežok 114 000 6 000 OÚPaSP, 
OVaD

A 2021 - 2022 zapojenie sa do grantov

1.5 Opatrenie: Skvalitnenie služieb CR

11 Zavedenie informačného elektronického servisu parkovacích miest 0 0 OÚPaSP, 
OVaD

A 2021-2022 finančné vyjadrenie bude doplnené

12
Zabezpečenie poslednej etapy rekonštrukcie námestia s prepojením na 
už existujúce cyklistické trasy v parku 

0 715 000
OVaD, 
OOCR

A 2021

13 Výstavba samoobslužného občerstvovacieho zariadenia v ZOO 0 250 000 ZOO A 2021 zriadenie teplej stravy pre návštevníkov ZOO (polievky, hotové jedlá)

1.6 Opatrenie: Zatraktívnenie a oživenie centier mesta

14 Regenerácia námestia - Levočská ulica - pešia zóna 700 000 100 000 OVaD A 2021 realizácia po spracovaní PD a povolení stavby - uchádzanie sa o grantové zdroje

15 Reduta - komplexná obnova objektu 2 850 000 150 000
OÚPaSP, 

OVaD
A 2021 - 2022

postupná realizácia prác na základe spracovanej a schválenej PD (obvodový plášť, strešná 
konštrukcia, izolácia stavby, inžinierske siete...), 
komplexná rekonštrukcia 2021 - 2022 = odhadovaná suma 3 000 000 EUR

Cieľ 2: Vytvoriť zo Spišskej Novej Vsi zaujímavé miesto pre podnikanie

2.1 Opatrenie: Príprava vhodných plôch a budov s príslušnou technickou vybavenosťou pre nové investície 
 2.2 Opatrenie: Posilnenie inš tucionálneho a odborného zázemia pre udržanie väčších investorov a získanie (etablovanie) nových inves cií 

2.3 Opatrenie: Zvýšenie účinnosti a kvality podpory pre rozvoj existujúceho a novo začínajúceho MsP 

Cieľ 3: Rozšíriť ponuku a zvýšiť dostupnosť kvalitných kultúrnych podujatí a aktivít

3.1 Opatrenie: Zlepšenie technickej infraštruktúry a technického vybavenia kultúrnych zariadení 

16 Rekonštrukcia pavilónu opíc - ZOO 0 50 000 ZOO A 2022

Akčný plán na roky 2021 - 2022



3.2 Opatrenie: Zefektívnenie koordinácie činnosti kultúrnych inštitúcií v meste
3.3 Opatrenie: Vytvorenie príležitostí pre činnosti neprofesionálnej kultúry a pre realizáciu kultúry viac na sídliskách

Cieľ 4: Zvýšiť zapojenie verejnosti do aktívneho oddychu, pohybu a športovania ako súčasti zdravého životného štýlu

4.1 Opatrenie: Skvalitnenie a sprístupnenie športovej infraštruktúry mesta a v meste pre športovú i širšiu verejnosť

17
Nákup výmenníka tepla na využitie odpadového tepla v strojovni 
zimného štadióna

0 15 000 STEZ A 2021

18
Zateplenie východnej a západnej steny telocvične športovej haly a 
strechy

0 70 000 STEZ A 2021

19 Sídliskové „central parky" v školských dvoroch 0 10 000 Oddelenie 
školstva

A 2021 personálne zabezpečiť prístupnosť areálov školy pre verejnosť v popoludňajších hodinách

20 Rekonštrukcia prevádzkovej budovy v tenisovom areáli 0 60 000 STEZ A 2021
21 Oprava chlórovacieho zariadenia 0 5 000 STEZ A 2021
22 Rekonštrukcia mládežníckych šatní na futbalovom štadióne 0 30 000 STEZ A 2021
23 Výmena kopilitových stien v dielni v športovej hale 0 7 000 STEZ A 2021

24 Rekonštrukcia šatní na letnom kúpalisku a nákup nových šatňových 
skriniek

0 7 000 STEZ A 2021

25 Výmena palubovky v športovej hale 0 90 000 STEZ A 2022
4.2 Opatrenie: Zlepšenie stavu existujúcich a vytvorenie nových možností a voľnočasových zón pre krátkodobú a víkendovú mestskú a prímestskú rekreáciu

Cieľ 5: Zlepšiť životné prostredie mesta

5.1 Opatrenie: Zvýšenie kvality a rozsahu verejnej zelene v intraviláne i extraviláne mesta

26 Vybudovanie Domu smútku na novom cintoríne 0 300 000 OVaD A 2021

27 Realizácia náhradných výsadieb sídlisko Západ, Mier, Tarča, centrum a 
okolie 0

4 500 OKS A 2021 - 2022 4 500 Eur ročne

28 Vybudovanie kolumbária na cintoríne v Novoveskej Hute 0 15 000 OKS A 2022

29 Oprava vojnových hrobov 2 200 550 OKS A 2022

5.2.Opatrenie:Zefektívnenie činností nakladania s komunálnym odpadom (KO) a zvýšenie miery separácie komunálnych odpadov
30 Doplnenie zberných nádob pre separované zložky KO 0 2 360 OKS A 2021 - 2022 cca 30 zberných nádob ročne, 2 360 Eur ročne
31 Vybudovanie kontajnerových hniezd 0 5 000 OKS A 2021 - 2022 5000 Eur ročne
32 Príprava investície -  4. a 5. etapy skládky TKO Kúdelník 0 0 OVaD, B-Nova A 2021 - 2022 financovanie v spolupráci s firmou B-Nova

5.3 Opatrenie: Zlepšenie environmentálnej infraštruktúry
33 Vybudovať vodovod a kanalizáciu Pod Tepličkou 0 1 000 000 OVaD A 2021 v prípade možnosti sa uchádzať o dotáciu
34 Vybudovať vodovod a kanalizáciu v lokalite Podskala a Hájik 0 600 000 OVaD A 2022
35 Rekonštrukcia ČOV v Novoveskej Hute 0 200 000 OVaD A 2022

5.4 Opatrenie: Zvýšenie energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v meste
5.5 Opatrenie: Zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľstva

Cieľ 6: Zvýšiť kvalitu a dostupnosť sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb najmä pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov

6.1 Opatrenie: Skvalitnenie opatrovateľských služieb

36
Propagovať terénne a ambulantné sociálne služby na internetovej 
stránke a v mestskom mesačníku

0 0 OSV A 2021 - 2022 aktivita bez finančného vyjadrenia

37
Realizovať vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávanie opatrovateliek 
zameraných najmä na zlepšenie komunikácie s klientom a jeho 
rodinou, riešenie konfliktných situácií a zvládanie stresu

0 850
Domov 

dôchodcov
A 2021

6.2 Opatrenie: Skvalitnenie života klientom v pobytových zariadeniach mesta

38 Modernizovať interiérové vybavenie nocľahárne 0 2 000 OSV A 2021 - 2022 2 000 Eur ročne

39
Nákup techniky pre manipulovanie s imobilnými a čiastočne mobilnými 
prijímateľmi sociálnych služieb – ďalej PSS

0 3 000
Domov 

dôchodcov
A 2021



40
Prístavba výťahu k budove Domova dôchodcov, ktorý by umožňoval 
prepravu klientov aj s posteľou, resp. prepravu mŕtveho tela.  

0 90 000
Domov 

dôchodcov
A 2021

41 Rozšíriť kapacity Domova dôchodcov 0 1 500 000

OÚPaSP, 
OVaD,
Domov 

dôchodcov

A 2021

42 Nákup polohovacích postelí a antidekubitných matracov pre PSS, ktorí 
sú odkázaní na trvalé pripútanie k lôžku

0 6 000 Domov 
dôchodcov

A 2021 -2022

43 Zaviesť v DD novú modernú internú technológiu pre komunikáciu 
klient - sestra

0 2 500 Domov 
dôchodcov

A 2022 technológia je zavedená, potrebné je ju rozšíriť pre všetkých PSS

6.3 Opatrenie: Skvalitnenie voľného času a zvýšenie participácie seniorov na verejnom živote

44 Vytvoriť nové aktivity pre seniorov v rámci záujmovej činnosti , ktoré 
prispejú k zvýšeniu kvality života v zariadení pre seniorov

0 0 Domov 
dôchodcov

A 2021 aktivita bez finančného vyjadrenia

6.4 Opatrenie: Zvýšiť účinnosť pomoci mesta zdravotne postihnutým občanom
6.5 Opatrenie: Zlepšenie koordinácie a spolupráce subjektov poskytujúcich sociálne služby

7.1 Opatrenie: Zvýšenie vzdelanostnej úrovne detí z MRK a rozvíjanie ich umeleckého talentu a umeleckej výchovy
7.2 Opatrenie: Zlepšenie podmienok bývania a prostredia pre život v rómskych osadách

45 Odstránenie nelegálnej skládky odpadu v lokalitách Vilčurňa a 
Podskala

70 000 3 500 OKS A 2021 predloženie projektu do výzvy Environmentálneho fondu, prípadne  OP ĽZ

7.3 Opatrenie:Zvýšenie zapojenosti obyvateľov MRK do komunitného života a zlepšenie podmienok prerealizovanie terénnych sociálnych a komunitných aktivít

46
Realizovať besedy v KC zamerané na zdravý životný štýl a prevenciu 
chorôb, vzdelávacie aktivity pre mládež v oblasti plánovaného 
rodičovstva

0 0 OSV A 2021 aktivita bez finančného vyjadrenia

8.1 Opatrenie: Zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania a koordinovaného postupu pedagogických zamestnancov vo výchovno-vzdelávacom procese
8.2 Opatrenie:Zlepšenie klímy školy pre realizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu
8.3 Opatrenie: Zvýšenie úrovne kvality riadenia škôl a školských zariadení
8.4 Opatrenie: Rekonštrukcia, modernizácia a doplnenie vybavenia škôl

47
Rekonštrukcia a dovybavenie ZUŠ (oprava strechy, výmena okien, 
opatrenia proti podzemnej vode)

0 350 000
Oddelenie 

školstva
A 2021

výmena strešnej krytiny, 2. etapa výmeny okien (odizolovanie budovy, 1. etapa výmeny 
okien realizované v roku 2020)

48 Rekonštrukcia teplovodov medzi pavilónmi školy ZŠ Nad Medzou 0 15 000
Oddelenie 

školstva
A 2021 3. etapa 15 000 (celková suma 1. - 3. etapa cca 45 000 Eur)

49 ZŠ Hutnícka, oprava oplotenia a vnútorných plôch 0 40 000
Oddelenie 

školstva
A 2021 prevádzkový normatív

Cieľ 9: Zvýšiť účinnosť zabezpečenia verejného poriadku a znížiť drobnú kriminalitu

9.1 Opatrenie: Prevencia kriminality a zvýšenie bezpečnosti na území mesta

50 Kamerový systém na monitorovanie objektu - zimný štadión 0 3 700
STEZ, 
OVS, 
MsP

A 2021

10.1 Opatrenie: Zvýšenie prevencie pred rizikami vyplývajúcimi zo zmeny klímy

51 Vypracovať stratégiu adaptácie na dopady zmeny klímy na území 
mesta SNV

0 8 000 OÚPaSP A 2021

10.2 Opatrenie: Zefektívnenie systému reagovania na krízové či mimoriadne udalosti

Cieľ 11: Zlepšiť dostupnosť mesta Spišská Nová Ves, technický stav komunikácií a ich dopravnú vybavenosť

11.1 Opatrenie: Dobudovanie komunikačného systému

52 Rekonštrukcia MK a chodníkov 0 300 000
OVaD
OVaD

A 2021 podľa priorít stanovených mestom a mestskými výbormi v prípravnej fáze

Cieľ 7: Zlepšiť kvalitu života rómskej menšiny a zvýšiť mieru jej sociálnej inklúzie

Cieľ 8: Zvýšiť kvalitu a inovovať výchovno vzdelávací proces za účelom rozvoja kľúčových kompetencií a zdravého vývoja detí a žiakov škôl v správe mesta

Cieľ 10: Zvýšiť pripravenosť mesta na riešenie mimoriadnych udalostí a ich následkov



53
Príprava PD pre prepojenie LIDL - TESCO 
- miestna komunikácia, chodník, cyklochodník, verejné osvetlenie, 
preložka VN

0 500 000
OÚPaSP,

 OVaD
A 2021 realizácia po povolení stavby a prekládke VN

54
Vybudovanie cestnej svetelnej signalizácie  - križovatka Školská - 
Hviezdoslavova

0 90 000 OVaD A 2021

55 Rekonštrukcia MK a chodníkov 0 500 000 OVaD A 2022 rozsah určí komisia výstavby a dopravy podľa priorít

11.2 Opatrenie: Zlepšenie statickej dopravy
56 Rozširovanie parkovacích plôch 0 300 000  OVaD A 2021 podľa priorít stanovených mestom a mestskými výbormi a aktuálnych potrieb
57 Rozširovanie parkovacích plôch v zmysle spracovaných PD 0 200 000 OVaD A 2022 na základe spracovaných PD podľa priorít z predošlých rokov

58
Majetko-právne vysporiadať pozemky za účelom rekonštrukcie objektu 
Dom služieb (viacúčelové využitie a parkovacie miesta, prípadne 
podzemné parkovanie)

0 3 000 000
OÚPaSP, 

OVaD
A 2022

59 Rekonštrukcia autobusovej stanice 1 500 000 OÚPaSP,
 OVaD

A 2021-2022

11.3 Opatrenie: Zvýšenie funkčnosti križovatiek a bezpečnosti železničných priecestí a priechodov pre chodcov
60 Nasvietenie priechodov pre chodcov 4  ks 0 20 000 OVaD A 2021 potreba vytipovania vhodných priechodov z hľadiska zvýšenia bezpečnosti

Cieľ 12: Zvýšiť kvalitu spravovania mestskej samosprávy za účelom dosiahnutia vyššej dynamiky rozvoja

12.1 Opatrenie: Optimalizácia organizačných a technických podmienok pre činnosť samosprávy
12.2 Opatrenie: Zvýšenie odborných kapacít mestskej samosprávy
12.3 Opatrenie:Zlepšenie internej a externej komunikácie a rozhodovania samosprávymesta
12.4 Opatrenie: Zvýšenie účasti organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a spoločností s majetkovou účasťou mestskej samosprávy na rozvoji mesta

Ďaľšie úlohy v naplánované do AP na príslušný rok

Spolu 3 878 700 12 584 460



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

Indikátor 

Počet prenocovaní / rok 

Počet fungujúcich novovytvorených turistických produktov (balíkov) 

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

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

Indikátor 

Obsadenosť priemyselného parku (v %) 

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

Počet založených nových podnikateľských subjektov  
Doplniť: Objem získaných investícií na území mesta pre rozvoj podnikania mestom 
 

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

Názov indikátora 

Objem finančných prostriedkov mesta vynaložených na podporu alternatívnej a 
amatérskej kultúry v EUR 

Počet kultúrnych podujatí a aktivít/rok 

Doplniť: Výška investícií mesta do kultúrnej infraštruktúry v EUR 

 

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



Názov indikátora 

Počet aktívne zúčastnených ľudí na organizovaných masových športových podujatiach 

Počet detí zapojených do pravidelných mimoškolských športových aktivít 

Doplniť: Objem vynaložených finančných prostriedkov mesta na skvalitnenie športovej 
infraštruktúry v EUR 

Plocha  Počet novovybudovaných rekreačných a voľnočasových zón 

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

Indikátor 

Výmera zelene na obyvateľa v m2  

% vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu/rok 

Počet objektov / subjektov mesta využívajúcich OZE 

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

 

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

Indikátor 

Počet plne kvalifikovaných pracovníkov zariadení sociálnych služieb 

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

Počet bariér / prekážok pre bezbariérový pohyb zdravotne postihnutých na verejných 
priestranstvách vo verejne dostupných budovách  
zameniť za 
Počet verejných budov s bezbariérovým prístupom 
 

Počet zamestnaných zdravotne postihnutých občanov doplniť (organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  a s obchodnou účasťou mesta) 

Doplniť Objem vynaložených finančných prostriedkov mesta na rozvoj sociálnych služieb.  

 

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



Indikátor 

Počet kultúrnych podujatí a komunitných aktivít zameraných na skvalitnenie života Rómov 

 
Doplniť: Počet osôb poberajúcich dávku v hmotnej núdzi 

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

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

Indikátor 

Počet účastníkov celoživotného vzdelávania pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov školy 

Počet nových a zavedených výchovno-vzdelávacích programov v základných školách 

Doplniť: Výška investícií do materiálového vybavenia škôl 

% manažérov (riaditelia, zástupcovia) škôl s doplneným manažérskym vzdelaním 
&(vyžaduje zákon od každého manažéra, aby s nástupom na manažérsku pozíciu začal 
s doplňovaním manaž. Štúdia) 
Nahradiť  % pedagogických zamestnancov s 2. atestáciou 

Počet detí zapojených do voľnočasových aktivít 

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

Doplniť % detí, ktoré absolvovali školskú prípravu 

 

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

Indikátor 

Počet porušení právnych noriem 

Počet priestupkov proti verejnému poriadku 

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

 

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



Indikátor 

Vytvorená a implementovaná stratégia na adaptáciu sa na dopady klimatickej zmeny 

 Doplniť: Objem finančných prostriedkov mesta investovaný do adaptačných opatrení na 
území mesta 

Výška škôd spôsobená povodňami / požiarmi resp. inými prírodnými katastrofami  

 

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

Pôvodné 

Indikátor 

Dĺžka km novovybudovaných a rekonštruovaných miestnych komunikácií a) ciest  

Dĺžka km novovybudovaných a rekonštruovaných miestnych komunikácií b) chodníkov  

Dĺžka km novovybudovaných a rekonštruovaných miestnych komunikácií c) 
cyklodopravných chodníkov 

Počet novovytvorených parkovacích miest 

 

Navrhované  

Indikátor 

Počet  km novovybudovaných miestnych komunikácií a) ciest  

Počet  km rekonštruovaných miestnych komunikácií a) ciest 

Počet km novovybudovaných miestnych komunikácií b) chodníkov  

Počet  km rekonštruovaných miestnych komunikácií b) chodníkov 

Počet  km novovybudovaných miestnych komunikácií c) cyklodopravných chodníkov 

Počet  km rekonštruovaných miestnych komunikácií c) cyklodopravných chodníkov 

Počet novovytvorených parkovacích miest 

Doplniť: Výška investícií do rekonštrukcie dopravnej infraštruktúry 

 

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



Názov indikátora 

Počet človekodní vzdelávania volených a výkonných predstaviteľov samosprávy za rok 
Rozdeliť na:  
Počet človekodní vzdelávania volených predstaviteľov samosprávy za rok 
Počet človekodní vzdelávania výkonných predstaviteľov samosprávy za rok 

Podiel výdavkov mesta na plnení RP ku celkovým výdavkom mesta v % 
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IMPLEMENTAČNÝ MECHANIZMUS ROZVOJOVÉHO PLÁNU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

(Návrh na zmenu kapitoly 4 schváleného RPM Spišská Nová Ves 2011 – 2022) 

Kvalitne zostavený rozvojový plán mesta si vyžaduje pre svoje uvedenie do praxe, okrem odborných 
kompetencií (teda schopností jednotlivcov či tímov náležite vykonávať zverenú prácu), aj vhodný 
implementačný (realizačný) mechanizmus rozvojového plánu (RP). Takýto mechanizmus má zaručiť 
naplnenie cieľov schváleného rozvojového plánu a pritom byť maximálne efektívny. 
Implementácia Rozvojového plánu Mesta Spišská Nová Ves, vychádza z nasledujúcich  zásad: 
 

 RP je základným rozvojovým dokumentom, na ktorý sa musí prihliadať pri realizovaní 
všetkých rozvojových a rozvoj podporujúcich aktivít. 
 

 Aktivity RP sú premietnuté v programovom rozpočte Mesta. 
 

 Odvetvové koncepcie/stratégie sú neoddeliteľnou súčasťou RP. 
 

 RP je rozvojový usmerňujúci dokument pre všetky subjekty existujúce či majúce aktivity na 
území mesta, ktoré chcú realizovať činnosti súvisiace s komunálnym rozvojom. 

 
 RP musí byť previazaný s územným plánom mesta.  

 
 RP je otvorený, verejne dostupný dokument, priebežne aktualizovaný reagujúci na 

prichádzajúce podnety, príležitosti a zmeny vonkajšieho prostredia. 
 

 V každej činnosti rozvojového procesu sa zaistí účasť tých, ktorí „musia“ byť zainteresovaní 
a umožní účasť tých, ktorí „chcú“ byť zainteresovaní. 

 
 Každé rozhodnutie, v ktorejkoľvek rozvojovej činnosti je urobené na základe dopredu 

známych kritérií. Pravidlá celého procesu  implementácie RP sú stanovené a verejne známe 
a celý proces je formalizovaný. Každá zmena v pravidlách, resp. kritériách musí prejsť 
rovnakým procesom ako bolo schvaľovanie pôvodných pravidiel či kritérií. 

 
 Manažment rozvojového procesu je nanajvýš efektívny tzn., že počet úkonov v jednotlivých 

činnostiach je optimálny. Počet inštitucionálnych jednotiek (odborov, oddelení, komisií 
a pod.) zapojených do jednotlivých činností musí byť logický a činnosti, ktoré nie je možné 
kvalitne a efektívne zaistiť vlastnými odbornými kapacitami, sú pokryté externými subjektmi. 

 
 Predpokladom pre realizáciu činností súvisiacich s implementáciou RP je existencia takého 

inštitucionálneho prostredia mesta, kedy sú úlohy a zodpovednosti z toho vyplývajúce 
organicky začlenené do činnosti všetkých zložiek a subjektov mesta. 

 
 Za implementáciu RP sú zodpovedné volené a výkonné orgány samosprávy mesta. 

 
Základnými dokumentmi tvoriacimi právny rámec implementácie rozvojového plánu sú zákon 
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnkov, zákon č.539/2008 Z. z. 
o podpore regionálneho rozvoja v znení jeho zmien a doplnkov a stavebný zákon č.50/1976 Zb. 
v znení neskorších zmien a doplnkov, najmä časť týkajúca sa územného plánovania.  
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Základnými organizačnými dokumentmi sú Štatút mesta Spišská Nová Ves, Organizačná štruktúra 
a Organizačný poriadok MsÚ Spišská Nová Ves, ktoré vymedzujú organizačný rámec pre 
implementačný mechanizmus rozvojového plánu mesta.  
 
Aby bol implementačný mechanizmus RP účinný, musia byť všetky okruhy činností implementačného 
mechanizmu: 

 priradené k povinnostiam a zodpovednostiam existujúcich alebo novo vytvorených 
organizačných jednotiek/pozícií samosprávy na príslušných jej stupňoch riadenia 
a rozhodovania,  

 navzájom logicky prepojené, 
 zdokumentované v príslušných právnych dokumentoch, smerniciach mesta 
 existujúcich (Štatút, Organizačný poriadok, Pracovný poriadok) alebo nových (napr. Smernice 

pre tvorbu a manažment projektov, pre tvorbu a zmenu rozpočtu, pre realizáciu PHSR, 
Systém internej komunikácie a rozhodovania, Komunikačná stratégia navonok 
k programovým alebo projektovým partnerom, odbornej verejnosti, občanom a pod.). 

1.1 Špecifické činnosti súvisiace s implementáciou RP 

Medzi špecifické činnosti súvisiace s implementáciou rozvojového plánu je potrebné zaradiť:  
 zostavenie a realizáciu Akčného plánu (AP), 
 monitoring realizácie AP 
 vyhodnocovanie dosahovania cieľov RP, 
 aktualizácia RP, 
 tvorba a manažment rozvojových projektov.  

 
Akčný plán rozvoja mesta (AP) Spišská Nová Ves, ako základný nástroj pre realizáciu RPM, obsahuje 
detailnú charakteristiku realizácie jednotlivých aktivít v nasledujúcich oblastiach: 
 

 doba realizácie celej aktivity, 
 očakávaný výstup 
 finančné ohodnotenie rozdelené na vlastné a externé zdroje, vrátane ich popisu 
 zodpovedný subjekt 
 spolupracujúce subjekty 
 priemet do programového rozpočtu. 

 
Vypracováva sa minimálne raz ročne na obdobie najbližších troch rokov a to 1. rok veľmi detailne, 2. 
rok rámcovo a 3. rok indikatívne, v súlade so zásadami programového rozpočtovania.  
Všetky aktivity, vyžadujúce pre svoju realizáciu záber územia v meste (umiestňovanie stavieb, 
prevádzok, investičných aktivít, rekonštrukcie a pod.) a ich výstupy musia byť v súlade, resp. priamo 
premietnuté do územného plánu mesta alebo do inej príslušnej územnoplánovacej dokumentácie.  
 
Akčný plán sa vypracováva pre každý rozvojový program (rozvojovú prioritu)  a za jeho vypracovanie 
a realizáciu je zodpovedný subjekt, ktorý nesie zodpovednosť za celý rozvojový program. Vzájomnú 
koordináciu všetkých akčných plánov vykonáva Útvar rozvoja mesta.   
 
Akčný plán sa vypracováva pre každý definovaný cieľ a opatrenia. 
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Akčný plán pre každý rozvojový program bude pre vecné a finančné plnenie zostavený v nasledujúcej 
štruktúre:   

Vecné plnenie opatrenia č. X 
Číslo  

aktivity 
Názov aktivity Doba 

realizácie 
Výstupy pre r. xy Zodpovednosť Zapojené subjekty 

      
.... .... .... .... .... ..... 

 
 

Finančné plnenie opatrenia č. X 

Číslo 
aktivity 

Výstup 
Celkový 
rozpočet 
(v EUR) 

Rozpočet 
pre r. xy 
(v EUR) 

z toho: 
Popis 

finančných 
zdrojov 

Programový rozpočet 
(program/ 

podprogram/ 
prvok/ projekt č.) 

Vlastné 
zdroje  
(v EUR) 

Externé 
zdroje  
(v EUR) 

 
       
......       

.... .... .... .... .... .... ..... .... 
Opatrenie 
celkom 

       

 
Monitoring realizácie AP je priebežný proces, ktorý sleduje napĺňanie akčného plánu a to na základe 
porovnania plánu a skutočnosti. Monitoruje sa hlavne vecné (očakávané výstupy aktivít), časové 
napĺňanie aktivít, finančné krytie, plnenie úloh jednotlivých subjektov zapojených do aktivít AP, ako aj 
neočakávané zmeny, ktoré majú vplyv na plnenie AP. V meste Spišská Nová Ves sa bude monitorovať 
na štyroch troch úrovniach: 
 

 úroveň programového manažéra na úrovni príslušného rozvojového programu – minimálne 1 
x mesačne,  

 úroveň prednostu MsÚ, ktorá môže byť delegovaná na vedúceho Útvaru rozvoja mesta MsÚ 
(ÚRM) – minimálne 1 x  štvrťročne polročne,  

 úroveň primátora mesta  – minimálne 1 x polročne,  
 úroveň orgánov samosprávy (mestská rada, komisie pri MsZ a MsZ) – spravidla polročne, 

najneskôr ku koncu septembra daného roka.  
 
Pre každú úroveň je potrebné zostaviť Plán monitoringu, na základe zadania ÚRM, ktorý bude 
špecifikovať nasledovné informácie: 

 Predmet monitoringu (čo sa monitoruje) 
 Periodicita monitoringu (interval monitoringu) 
 Podklady pre monitoring (dokumenty pre overenie údajov) 

Závery zo všetkých úrovní monitoringu sú podkladom pre korekcie, doplnky a zmeny Akčného plánu.  
 
Vyhodnotenie dosahovania cieľov RP je činnosť uskutočňovaná po určitých etapách na základe 
súboru ukazovateľov (indikátorov) plnenia cieľov rozvoja mesta. Vzhľadom na to, že rozvojový plán 
mesta Spišská Nová Ves je vypracovaný a schválený na roky 2011 – 20202, režim jeho 
vyhodnocovania bude prebiehať spravidla 1x ročne (najneskoršie do konca februára nasledujúceho 
roka) a závery z hodnotenia budú komunikované jednak na úrovni mestského zastupiteľstva, ako aj 
na úrovni širokej odbornej a laickej verejnosti. Vyhodnotenie ukazovateľov pre jednotlivé ciele 
pripraví Útvar rozvoja mesta MsÚ v spolupráci so zodpovednými oddeleniami. a osobami za 
jednotlivé rozvojové programy. Vyhodnotenie slúži ako poučenie z danej hodnotenej fázy, ktoré sa 
aplikuje na fázy nasledujúce. Výsledky hodnotenia môžu viesť k aktualizácii rozvojového dokumentu 



                                                 Rozvojový plán mesta Spišská Nová Ves 2011 – 2022 

(zmene alebo úprave cieľov či opatrení a aktivít na ich napĺňanie). Môže tiež viesť k doplneniu alebo 
zmene ukazovateľov, ale aj k zmene ich sledovania. 
 
Na začiatku implementácie Rozvojového plánu (po schválení RP) je nevyhnutné vypracovať podrobnú 
metodiku merania indikátorov (ktorá bude používaná počas platnosti Rozvojového plánu mesta), ako 
aj zistiť východiskový stav vo všetkých vybraných ukazovateľoch. 
 
Aktualizácia rozvojového plánu je organickou súčasťou jeho implementácie a vytvára z neho 
moderný, otvorený a flexibilný dokument. Súčasťou procesu aktualizácie je systematický zber a 
vyhodnocovanie podnetov od subjektov pôsobiacich na území mesta či občanov mesta, sledovanie 
prichádzajúcich príležitostí či hrozieb pre mesto, ako aj výskyt nových skutočnosti, ktoré neboli 
známe pri zostavovaní rozvojového plánu. Zodpovedným za tento proces je Útvar rozvoja mesta MsÚ 
v spolupráci so zodpovednými oddeleniami. osobami pre jednotlivé rozvojové programy. ÚRM MsÚ 
navrhuje rozsah a spôsob aktualizácie. Periodicita zvažovania aktualizácie je minimálne raz za rok 
(súčasne s vyhodnocovacím procesom), v prípade potreby (odborný, legislatívny, politicky, 
strategicky podnet) aj častejšie.  
Zmeny (doplnenia, vyňatia, zmeny obsahu a pod.) na úrovni opatrení a cieľov budú schvaľované na 
úrovni zastupiteľstva samosprávy mesta, zmeny aktivít na úrovni primátora mesta. V prípade, že by 
mali významnejší dopad aj na rozpočet mesta (projekty/projektové zámery), budú zmeny aktivít 
schvaľované na úrovni zastupiteľstva.  
 
Projekty, ich tvorba a manažment, sú jedným z nástrojov pre napĺňanie rozvojového plánu, teda by 
mali byť zamerané na riešenie už identifikovaných aktivít v AP.  
Mesto vytvára a iniciuje len projekty, resp. je partnerom projektov, ktoré sú v súlade s RP a sú 
príspevkom pre dosahovanie plánovaných výsledkov a očakávaných dopadov v rozvoji mesta. 
Identifikovanie projektových zámerov, vypracovanie projektu a jeho manažment vykonáva MsÚ jú 
subjekty zodpovedné za realizáciu rozvojových programov/jednotlivých rozvojových priorít mesta. 
Koordináciu v rámci všetkých programov vykonáva Útvar rozvoja mesta. ÚRM, spolu s príslušnou  
zodpovednou osobou za rozvojový program, a tieto návrhy projektov predkladá na schválenie do 
vedenia mesta. Na základe tohto schválenia sa vypracováva projekt (vlastnými alebo externými 
kapacitami), ktorý po získaní prísľubu spolufinancovania v zastupiteľstve mesta (ak je potrebný), sa 
predkladá na mobilizáciu zdrojov do zodpovedajúcich finančných schém.  

1.2 Inštitucionálne zabezpečenie implementácie RP - návrh 

V zásade platí, že model pre implementáciu rozvojového plánu definuje systém vzťahov medzi 
jednotlivými zložkami samosprávy mesta ako aj s jej sociálno-ekonomickými partnermi. Účelom 
takejto štruktúry vzťahov je rozdelenie zodpovedností a povinností ako aj koordinácia rozvojových 
činností tak, aby synergicky smerovali k dosahovaniu schválených cieľov a napĺňaniu vízie mesta. 
Naviac táto štruktúra vytvára rámec usporiadania vzťahov, prostredníctvom ktorého možno činnosti 
v rámci implementácie RP plánovať, organizovať, usmerňovať, kontrolovať a vyhodnocovať. Súčasne, 
formalizovaná štruktúra uľahčuje komunikáciu a tok informácií a má byť upravená tak, aby 
vyhovovala meniacemu sa vonkajšiemu a vnútornému prostrediu mesta. 
 
V súčasnosti samospráva mesta Spišská Nová Ves, ako veľká väčšina mestských samospráv je 
organizovaná na báze tzv. hybridného organizačného usporiadania, čo je kombinácia tzv. funkčnej 
(hierarchickej) štruktúry a štruktúry podľa produktov a služieb. Toto usporiadanie je vyhovujúce 
hlavne pre také služby verejnej správy, ktoré sú spojené s realizáciou tzv. rutinných administratívno-
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správnych činností. Takéto inštitucionálne usporiadanie ale nevyhovuje požiadavkám na 
zabezpečenie realizácie rozvojových činností samospráv, keďže potláča kreativitu, samostatnosť 
v konaní a rozhodovaní, ako aj vytvára prostredie pre vznik tzv. autonómnych jednotiek (odborov, 
oddelení), ktoré zabezpečujú len „svoju agendu“ s minimálnou potrebou vzájomnej komunikácie a 
spolupráce v rámci celej samosprávy, ale aj navonok. 
 
V rámci predkladaného Rozvojového plánu na roky 2011-20202 mesto Spišská Nová Ves, uvedomujúc 
si zodpovednosť za jeho úspešnú realizáciu, pristupuje k inovatívnemu inštitucionálnemu modelu, 
ktorého prvé kroky už boli uskutočnené v roku 2009 (Smernica  pre tvorbu a realizáciu projektov 
zameraných na rozvoj mesta). Tento spočíva na tzv. maticovej organizačnej štruktúre, čo je 
kombinácia modelu založeného na produktoch a službách a na rozvojových programoch (rozvojových 
prioritách) schválených v rozvojovom pláne (ilustrované na nasledujúcom obrázku, ☺- ľudia, OZ – 
Organizačná zložka).      
 
MsÚ   

 
Prednosta mestského úradu 

 
Externí 
experti 

Vedúci Útvaru rozvoja 
mesta Organizačná 
zložka rozvoja mesta 

Vedúci 
OZ 1 

Vedúci 
OZ 2 

Vedúci 
OZ 3 

Vedúci 
OZ 4 

Vedúci 
OZ 5 

Vedúci OZ 
6 

 

 

Rozvojový 
program A 

Manažér 
RP A 

☺☺☺   ☺   ☺☺ ☺  ☺☺ 

Rozvojový 
program B 

Manažér 
RP B 

☺ ☺☺   ☺   ☺☺  ☺☺☺ 

Rozvojový 
Program C 

Manažér 
RP C 

☺☺   ☺☺ ☺ ☺   ☺ 

 
Pri zachovaní postupne optimalizovanej organizačnej štruktúry (odborov, oddelení, referátov) 
založenej na produktoch a službách (organizačné zložky) sa vytvorí 10 rozvojových programov,  ako 
prierezových formalizovaných štruktúr (prechádzajúcich naprieč OZ) podľa rozvojových priorít mesta 
tak, ako boli definované v RP:  
 
Rozvojový program: Mesto ako centrum turizmu Stredného Spiša,  
Rozvojový program: Zaujímavé miesto pre podnikanie,  
Rozvojový program: Pulzujúce mesto,  
Rozvojový program: Zelené mesto,  
Rozvojový program: Sociálne zodpovedné mesto,  
Rozvojový program: Mesto aktívnej sociálnej inklúzie Rómov,  
Rozvojový program: Mesto kvalitnej výchovy a vzdelávania detí,  
Rozvojový program: Bezpečné mesto,  
Rozvojový program: Mesto dopravnej mobility,  
Rozvojový program: Mesto dobrého spravovania  
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Každý rozvojový program má svojho oficiálne menovaného programového manažéra (mal by to byť 
vedúci tej organizačnej zložky, ktorá má obsahove najbližšie k danej rozvojovej priorite), ktorý je 
odborne a manažérsky zodpovedný za realizáciu daného programu.  
 
Programový manažér zodpovedá za: 

 iniciovanie, koordinovanie a monitorovanie opatrení a aktivít; 
 naplnenie a vyhodnocovanie cieľa(ov) programu v zmysle zadefinovaných indikátorov; 
 vypracovanie projektových zámerov a tvorbu a  implementáciu projektov súvisiacich 

s programom 
 
Ako členovia jednotlivých rozvojových programov budú oficiálne menovaní pracovníci z rôznych 
organizačných zložiek MsÚ (z tých, ktoré sú relevantné pre daný program). Súčasne bude pre každý 
rozvojový program vypracovaný tzv. odborný profil tzn. potrebné vedomosti a zručnosti v oblasti 
rozvoja a odborná špecializácia, ktorými by programový tím mal disponovať. Prípadná chýbajúca 
expertíza môže byť buď doplnená odborníkmi mimo samosprávy alebo sa špecializovaným 
vzdelávaním dobudujú odborné kapacity pracovníkov samosprávy, prípadne kombináciou oboch 
prístupov. 
 
Všetky rozvojové programy budú koordinované Útvarom organizačnou zložkou MsÚ zodpovednou za 
rozvojové činnosti  rozvoja mesta. , tzn. jednotliví programoví manažéri odborne zodpovedajú priamo 
vedúcemu útvaru. ÚRM , ktorá je zodpovedná za celkovú koordináciu implementácie rozvojového 
plánu, realizuje súhrnný monitoring AP, vyhodnocovanie cieľov RP a je zodpovedný za proces 
aktualizácie RP.  
 
Navrhovaný rámec implementačného modelu predpokladá, že niektorí zamestnanci sú dlhodobo 
zaraďovaní (v zmysle svojej odbornosti) do programových tímov a zároveň sú súčasťou svojej 
organizačnej zložky. Je potrebné zadefinovať a upraviť ich pracovné náplne tak, aby boli ich obidve 
postavenia (pozície) časovo a odborne komplementárne. Navrhovaná maticová štruktúra je 
najvhodnejšia pre realizáciu rozvojových činností samosprávy, pružnejšie reaguje na prichádzajúce 
príležitosti, ako aj využíva plnohodnotne kvalitné, kvalifikované ľudské zdroje samosprávy. Tzv. 
dvojité riadenie pracovníkov, je len otázkou správneho nastavenia zodpovedností, právomocí, 
dokumentácie a kontroly ich výstupov, ako aj komunikácie a  postupom času sa stáva rutinným. 
 
Inštitucionálne zabezpečenie implementácie RP je ilustrované na nasledujúcom obrázku a bude 
spresnené a upravené internou smernicou MsÚ Spišská Nová Ves.   
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Programový 
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program: 
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(Ciele, opatrenia, 
aktivity) 

Programový 
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Rozvojový 
program:  
Bezpečné mesto 

(Ciele, opatrenia, 
aktivity) 

Programový 
manažér 
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program: ...n... 

(Ciele, opatrenia, 
aktivity) 

Programový 
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Sumárny Akčný plán  
mesta na roky 1,2,3 

Priemet akčného plánu do pracovných úloh a činností pracovníkov jednotlivých 
organizačných zložiek (OZ) 

Koordiná
cia 

impleme
ntácie 

rozvojov
ého 

plánu 

OZ1 OZ2 OZ3 OZ4 OZ5 OZ6 OZ7 OZ8 OZn 

Útvar rozvoja mesta - Koordinácia medzi rozvojovými programami 

Akčný plán  
programu na 

roky 1,2,3 

Akčný plán  
programu na 

roky 1,2,3 

Akčný plán  
programu na 

roky 1,2,3 
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