
PROGRAMOVÁ ČASŤ RPM 
 
RPM 1.1.1. MESTO AKO CENTRUM TURIZMU SPIŠA 
 
CIEĽ 1: VYTVORIŤ ZO SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A JEJ OKOLIA VÝZNAMNÚ TURISTICKÚ DESTINÁCIU SPIŠA 
 

Indikátory splnenia cieľa:  

1. Počet prenocovaní / rok 
2. Počet fungujúcich novovytvorených turistických produktov (balíkov)  
3. Výška finančných prostriedkov z rozpočtu mesta vynaložených na rozvoj CR 

 
Cieľ bude naplnený prostredníctvom realizácie 6- tich opatrení a spolu  35 aktivít 

 

1.1 Opatrenie:  Zlepšenie manažmentu CR na úrovni samosprávy mesta  a koordinácie subjektov  
v CR  na Spiši   

 

Návrh aktivít: 

 
1.1.1 Iniciovať a realizovať ďalšie vzdelávanie vybraných pracovníkov mesta v oblasti manažmentu 

a rozvoja cestovného ruchu ako súčasti rozvoja mesta a regiónu  
1.1.2 Podporovať proces spojenia OOCR SPIŠ a OOCR Slovenský raj do jednej inštitúcie spravujúcej 

rozvoj cestovného ruchu v území a následne podporovať činnosť takto vzniknutého subjektu 
1.1.3 Iniciovať kroky k zjednoteniu sadzby dane vo všetkých členských mestách a obciach OOCR 
1.1.4 Aktívne podporovať iniciáciu a realizáciu rozvojových aktivít v CR v rámci iniciatívy TATRY – 

SPIŠ 2020 regionálne partnerstvo 
1.1.5 Podporovať iniciatívu MAS Miloj Spiš a v prípade jej schválenia aj jej tie jej aktivity, ktoré budú 

mať pozitívny dopad na územie mesta 
1.1.6 Efektívne využívať možnosti Programu CBC SK – PL 2014 – 2020 v rámci spolupráce 

s partnerským mestom Myslenice a Združením Euroregión Tatry na rozvoj spolupráce 
v oblasti cykloturistiky, kultúry a športu 

 
1.2  Opatrenie:Zvýšenie účinnosti marketingu turistických produktov a atraktivít v meste a  
v regióne Spiša 
 
Návrh aktivít: 
 
1.2.1  Vytvárať podmienky pre realizáciu spracovaných programových dokumentov mesta a okolia 

v oblasti CR  
1.2.2 Zvýšiť  efektívnosť propagácie mesta a regiónu na výstavách CR v spolupráci s oblastnými 

organizáciami a krajskou organizáciou cestovného ruchu Košický kraj  
 

 
1.3 Opatrenie:  Tvorba  turistických produktov a atraktivít  na úrovni mesta a na nadmestskej  

úrovni 
 
Návrh aktivít: 
 
1.3.1 Dobudovať  športovo-rekreačný areál „Spišský raj“ 
1.3.2 Dobudovať lyžiarske stredisko „HorSki park“ 
1.3.3 Dobudovať lyžiarsky areál  Rittenberg vrátane rekonštrukcie lyžiarskeho vleku  



1.3.4 Dobudovať MADARAS park vrátane ZOO ako komplexný produkt CR a mestskej a prímestskej 
rekreácie 

1.3.5 Vytvoriť nové produkty CR v spolupráci s  Euroregiónom Tatry a Poľskou republikou  
1.3.6 Sprístupniť roklinu Kyseľ turistom ako nový produkt ako tzv. „Ferata Kyseľ“ (limitovaný počet 

turistov a iba s doprovodom horského sprievodcu, resp. pracovníka Správy NP Slovenský raj) 
1.3.7 Umožniť splavovanie Hornádu v Slovenskom raji ako nový produkt Správy NP Slovenský raj  
1.3.8 Zaviesť „židovský turistický produkt“ ako reakciu na zvyšujúci sa počet návštevníkov z Izraela 
1.3.9 Pokračovať v renovácii židovského cintorína ako jedného z dvoch cintorínov na Slovensku 

zaradených do Slovenskej cesty židovského kultúrneho dedičstva a zabezpečiť  e-sprievodcu 
po uvedenom cintoríne  

 
1.4 Opatrenie: Zlepšenie dopravnej dostupnosti centier CR v Slovenskom raji 
 
Návrh aktivít: 
 
1.4.1 Dobudovať a skvalitniť orientačný systém s dôrazom na dostupnosť turistických produktov 

a atraktivít v meste, Slovenskom raji a okolí, dopravných centrách, staniciach, letiskách, na 
prístupových komunikáciách 

1.4.2 Zintenzívniť dopravné spojenie do stredísk CR počas mesiacov  jún – september (letný 
bus) a vozidlá vybaviť nosičmi na bicykle 

1.4.3  Podporiť rekonštrukciu prístupovej cesty na Košiarny briežok 
1.4.4 Podporiť zavedenie charterových letov na letisku v Poprade s cieľom lepšej a rýchlejšej 

dostupnosti turistov na Spiš a do Slovenského raja  
 

1.5 Opatrenie:  Skvalitnenie služieb CR 
 
Návrh aktivít: 
 
1.5.1 Zabezpečiť systémovú údržbu cyklo a turistických chodníkov 
1.5.2 Dobudovať doplnkovú infraštruktúru CR v meste a jeho okolí na (oddychové prístrešky, 

úschovňa batožín, práčovňa, požičovňa bicyklov) 
1.5.3 Skvalitniť ubytovaciu infraštruktúru vo vlastníctve  Mesta  
1.5.4 Vypracovať a zaviesť podporné a hodnotiace mechanizmy pre skvalitňovanie služieb na území 

mesta (prieskumy spokojnosti, sledovanie a vyhodnocovanie dohodnutých hodnotiacich 
kritérií a pod.)  

1.5.5 Participovať na iniciácii inštalácie semaforov regulujúcich pohyb turistov v roklinách(pilotne 
Suchá Belá) – Správa NP SR 

1.5.6 Zabezpečiť prevádzku lyžiarskeho areálu Rittenberg 
 

 
1.6 Opatrenie:  Zatraktívnenie a oživenie centier mesta 
 
Návrh aktivít: 
 
1.6.1 Rekonštruovať Radničné námestie v časti od Cirkevného gymnázia vrátane úpravy Pamatníka 

oslobodenia (s využitím ideového návrhu Jakuba Ertla) 
1.6.2 Dobudovať Banícke námestie 
1.6.3 Rekonštruovať Štefánikovo námestie  
1.6.4 Rekonštruovať pamiatkový objekt sídla súčasnej ZUŠ 
1.6.5 Inštalovať Pamätník elektrifikácie 
1.6.6 Inštalovať osvetlenie pamiatok mesta 



1.6.7 Rekonštruovať Levočskú ulicu 
1.6.8 Zabezpečiť premávku „vláčika“ k jednotlivým atrakciám mesta 

1.1.2. ZAUJÍMAVÉ MIESTO PRE PODNIKANIE 

 

CIEĽ 2: VYTVORIŤ ZO SPIŠSKEJ NOVEJ VSI ZAUJÍMAVÉ MIESTO PRE PODNIKANIE  
 
Indikátory splnenia cieľa:  

1. Počet založených nových podnikateľských subjektov  
2. Obsadenosť priemyselného parku 
3. Obsadenosť priemyselnej zóny Podskala 

 
Cieľ bude naplnený prostredníctvom realizácie 3 opatrení a spolu 6 aktivít: 
 
2.1 Opatrenie: Príprava  vhodných plôch a budov s príslušnou technickou vybavenosťou  pre nové  

investície 
 
Návrh aktivít: 
 
2.1.1 Poskytovať súčinnosť pri zvyšovaní využiteľnosti existujúcich hnedých zón v meste 

 

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

 
Návrh aktivít: 
 
2.2.1 Posilniť odborné kapacity a činnosti na úrovni Mesta a jeho organizačných štruktúr 

a proaktívne zabezpečiť činnosti zamerané na udržanie a získanie investorov   
2.2.2 Cielene etablovať nových investorov na území mesta do priemyselnej zóny Podskala 

 
2.3 Opatrenie: Zvýšenie účinnosti a kvality podpory pre rozvoj existujúceho a novo začínajúceho  

MsP  
 
Návrh aktivít: 
 
2.3.1 Vypracovať analýzu podnikateľského a investičného prostredia v meste, perspektívnych 

podnikateľských odvetví a definovať problémy a potreby podnikateľských subjektov v oblasti 
podpory podnikania zo strany  samosprávy mesta  

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

2.3.3 Ako súčasť budovania podnikateľskej kultúry v meste pravidelne realizovať súťaž o najlepší 

produkt, inovatívny čin, či kvalitnú službu mesta  

1.1.3. PULZUJÚCE MESTO 

 

CIEĽ 3: ROZŠÍRIŤ PONUKU A ZVÝŠIŤ DOSTUPNOSŤ KVALITNÝCH KULTÚRNYCH PODUJATÍ A AKTIVÍT 
 
Indikátory splnenia cieľa: 



1. Výška investícií mesta do kultúrnej infraštruktúry 
2. Počet kultúrnych podujatí a aktivít/rok 
3. Objem finančných prostriedkov mesta vynaložených na podporu alternatívnej a amatérskej 

kultúry 
 

Cieľ bude naplnený prostredníctvom realizácie 3 opatrení a spolu 7 aktivít: 
 
3.1 Opatrenie:  Zlepšenie technickej infraštruktúry a technického vybavenia kultúrnych zariadení 
 
Návrh aktivít: 
 
3.1.1 Rekonštruovať Kultúrny dom Mier  
3.1.2 Rekonštruovať amfiteáter Madaras 
3.1.3 Rekonštruovať budovu Reduty 

 
3.2 Opatrenie:  Zefektívnenie koordinácie činnosti kultúrnych inštitúcií v meste 
 
Návrh aktivít: 

3.2.1. Inštalovať exteriérový jednotný informačný systém na propagáciu športových, kultúrnych a 
spoločenských podujatí v meste  

3.3 Opatrenie:  Vytvorenie príležitostí pre činnosti neprofesionálnej kultúry a pre realizáciu kultúry  
viac na sídliskách 

 
Návrh aktivít: 
 
3.3.1 Zriadiť Mestský klub mladých  
3.3.2 Nahradiť dotačný systém grantovým systémom na podporu profesionálnej aj 

neprofesionálnej kultúry 
3.3.3 Vytvoriť koncepčný spôsob podpory amatérskych súborov (napr. tanečná škola BDSK) 
 

 

CIEĽ 4: ZVÝŠIŤ ZAPOJENIE VEREJNOSTI DO AKTÍVNEHO ODDYCHU, POHYBU A ŠPORTOVANIA AKO 

SÚČASTI ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU 
 

Indikátory cieľa: 

1. Počet aktívne zúčastnených ľudí na organizovaných masových športových podujatiach 
2. Počet detí zapojených do pravidelných mimoškolských športových aktivít  
3. Objem vynaložených finančných prostriedkov mesta  na skvalitnenie športovej infraštruktúry 
4. Počet novovybudovaných rekreačných a voľnočasových zón 

 

 
Cieľ bude naplnený prostredníctvom realizácie 2 opatrení a spolu 16 aktivít: 
 
4.1 Opatrenie:   Skvalitnenie a sprístupnenie športovej infraštruktúry mesta a v meste pre  

športovú i širšiu verejnosť 
 
 
 
 



Návrh aktivít: 
 
4.1.1 Zväčšiť rozlohu, zvýšiť kapacitu a modernizovať mestské kúpalisko a krytú plaváreň v zmysle 

vypracovaného projektu „Obnova areálu letného a krytého kúpaliska“  
4.1.2 Pokračovať v modernizácii  tenisových kurtov pod Blaumontom  
4.1.3 Dobudovať skateparkové ihrisko  
4.1.4 Zrekonštruovať štadión Tatran  
4.1.5 Vytvoriť podmienky pre vybudovanie viacúčelového areálu v lokalite Šulerloch 
4.1.6 Dokončiť úpravu cyklo-terénnej dráhy na sídlisku Mier a následnej zabezpečiť jej údržbu 
4.1.7 Zabezpečiť prekrytie malej ľadovej plochy na Zimnom štadióne 
4.1.8 Realizovať výstavbu nábrežnej cyklotrasy a in-line dráhy s prepojením ZOO s OC Tesco 

a pokračovaním do Slovenského raja – Podlesku s napojením na Tatranskú cyklomagistrálu 
4.1.9 Realizovať výstavbu mestských cyklotrás 
4.1.10 Zriadiť workout ihrisko 
4.1.11 Zabezpečiť rekonštrukciu zimného štadióna (rekonštruovať strechu, inštalovať novú 

vzduchotechniku, na zabezpečenie nezávislej prevádzky malej a veľkej ľadovej plochy 
zabezpečiť  rozdelenie chladenia) 

4.1.12 Rekonštruovať hlavnú tribúnu na Futbalovom štadióne  
4.1.13 Zatepliť športovú halu (severná stena) 

 

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

 
Návrh aktivít: 
 
4.2.1 Vybudovať Nábrežie Hornádu (pešie chodníky, cyklochodníky, protipovodňová ochrana, 

drobné služby) 
4.2.2 Skvalitniť detské ihriská a oddychové plochy na sídliskách vybudovaním centrálnych ihrísk na 

každom sídlisku a pravidelne zabezpečovať ich bezpečnú prevádzku 
4.2.3 Vytvoriť podmienky pre prímestskú rekreáciu na Blaumonte 

1.1.4. ZELENÉ MESTO 

CIEĽ 5: ZLEPŠIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE MESTA 
 
Indikátory splnenia cieľa: 

1. Výmera zelene na obyvateľa v m2 
2. % vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu/rok 
3. Počet objektov / subjektov mesta využívajúcich OZE 

 
Cieľ bude naplnený prostredníctvom realizácie 5 opatrení a spolu 20 aktivít: 
 
5.1 Opatrenie: Zvýšenie kvality a rozsahu verejnej zelene v intraviláne i extraviláne mesta  
 
Návrh aktivít: 
 
5.1.1 Vytvoriť  generel a plán obnovy mestskej zelene 
5.1.2 Zaviesť funkčný a dôsledný interný (MsÚ) mechanizmus tvorby a ochrany zelene (najmä pri 

realizácií stavebných aktivít na území mesta od prípravy projektov budovania/tvorby zelene 
až po ich realizáciu, vrátane plánovania a realizácie náhradných výsadieb)  

5.1.3 Pokračovať v revitalizácii zelene v parku centrálnej mestskej zóny   



5.1.4 Rozšíriť plochy, vrátane novej zelene, nového cintorína v Spišskej Novej Vsi a vojenského 
cintorína v Novoveskej Hute  
 
 
 
 
 

5.2. Opatrenie:Zefektívnenie činností nakladania s komunálnym odpadom (KO) a zvýšenie miery  
                       separácie  komunálnych odpadov 

 
Návrh aktivít: 
 
5.2.1 Vypracovať  Program odpadového hospodárstva mesta na nové obdobie v súlade s POH KSK 
5.2.2 Zhodnocovať biologický odpad realizáciou cez Regionálne centrum zhodnocovania biologicky 

rozložiteľného odpadu spolu so zavedením separovaného zberu biologicky rozložiteľných 
odpadov v celom meste  

5.2.3 Priebežne dopĺňať zberné nádoby pre separované zložky KO 
 
5.3 Opatrenie:  Zlepšenie environmentálnej infraštruktúry  
 
Návrh aktivít: 
 
5.3.1 Rekonštruovať  ČOV v Novoveskej Hute 
5.3.2 Rekonštruovať mestské rozvody vody, kanalizácie (podľa presnejšieho pasportu a plánu)  
5.3.3 Vybudovať  vodovod a kanalizáciu Pod Tepličkou 
5.3.4 Vybudovať vodovod a kanalizáciu v lokalite Podskala a Hájik  
5.3.5 Poskytovať súčinnosť pri budovaní inžinierskych sietí – vodovod a kanalizáciu v lokalitách IBV 

Malé pole, Deväť krokov, pri lyžiarskom vleku Rittenberg a postupne v ďalších lokalitách 
určených na bývanie v zmysle schváleného územného plánu mesta  

5.3.6 Rekultivovať Regionálnu skládku odpadov 2. etapa 3. časť  
5.3.7 Rozšíriť Regionálnu skládku odpadov Kúdelník II. v Spišskej Novej Vsi vybudovaním 3. etapy  
 

5.4 Opatrenie:  Zvýšenie energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie  
(OZE) v meste  
 
Návrh aktivít: 
 
5.4.1 Vypracovať energetický audit budov vo vlastníctve mesta  
5.4.2 Realizovať opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti budov vo vlastníctve mesta 
5.4.3 Zhodnotiť potenciál a možnosti využívania OZE na území mesta a v jeho okolí  
 
5.5 Opatrenie:  Zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľstva 
 
Návrh aktivít: 
 
5.5.1 Realizovať každoročne pravidelné osvetové  aktivity (napr. Deň vody, Deň Zeme a pod.) 
5.5.2 Pripraviť a realizovať program prevencie znečisťovania územia mesta psími exkrementmi 
5.5.3 Vzdelávaním a osvetou motivovať obyvateľov účinnejšie separovať komunálny odpad  



1.1.5. SOCIÁLNE ZODPOVEDNÉ MESTO 

CIEĽ 6: ZVÝŠIŤ KVALITU A DOSTUPNOSŤ SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  NAJMÄ 

PRE SENIOROV A ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH OBČANOV 
 

Indikátory splnenia cieľa: 
1. Počet plne kvalifikovaných pracovníkov zariadení sociálnych služieb 

2. % prijímateľov terénnych a krátkodobých pobytových sociálnych služieb v meste oproti 

poberateľom dlhodobých pobytových služieb  

3. Počet bariér / prekážok pre bezbariérový pohyb zdravotne postihnutých na verejných 

priestranstvách  vo verejne dostupných budovách 

4. Počet zamestnaných zdravotne postihnutých občanov  

 

Cieľ bude naplnený prostredníctvom realizácie 5 opatrení a spolu 15 aktivít: 
 
6.1 Opatrenie: Skvalitnenie opatrovateľských služieb  
 
Návrh aktivít: 
 
6.1.1 Zabezpečovať flexibilitu poskytovania ambulantných a terénnych opatrovateľských služieb 

(alternatívy v časovom rozsahu cez víkendy, počas noci, nepretržite, resp. ďalšie podľa 
prieskumu záujmu) 

6.1.2  Realizovať vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávanie opatrovateliek zameraných najmä na 
zlepšenie komunikácie s klientom a jeho rodinou, riešenie konfliktných situácií a zvládanie 
stresu  

 
6.2     Opatrenie: Skvalitnenie života klientom v pobytových zariadeniach mesta  
 
Návrh aktivít: 
 
6.2.1 Pokračovať v rekonštrukcii  a modernizácii vybavenia zariadenia pre seniorov (Domov 

dôchodcov - DD) 
6.2.2 Zaviesť v DD novú modernú internú technológiu pre komunikáciu klient – sestra 
6.2.3 Zriadiť v zariadení opatrovateľskej služby denný stacionár pre seniorov  
6.2.4 Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie sociálno-zdravotnej starostlivosti pre klientov 

pobytových zariadení dlhodobo chorých a so špeciálnymi diagnózami v spolupráci 
zainteresovaných subjektov (štát – región – mesto – zdravotnícke zariadenia - zriadenie 
špeciálnych lôžok a zabezpečenie špeciálnej starostlivosti)  

 
6.3  Opatrenie: Skvalitnenie voľného času a zvýšenie participácie seniorov na verejnom živote   
 
Návrh aktivít: 
 
6.3.1 Prostredníctvom malých projektov v spolupráci s mestom  realizovať aktivity pre skvalitnenie 

života aktívnych seniorov (kultúrne, športové, vzdelávacie aktivity a ďalšie)  
6.3.2 Zriadiť klub dôchodcov – denné centrum na sídlisku Mier 

 
 

6.4  Opatrenie:Zvýšiť účinnosť pomoci mesta zdravotne postihnutým občanom 

 

Návrh aktivít: 
 



6.4.1 Vypracovať pasport prekážok, bariér v spolupráci s organizáciami zdravotne, najmä 
pohybovo, zrakovo a sluchovo postihnutých občanov a plán na ich odstránenie  

6.4.2 Realizovať opatrenia na území mesta na verejných priestranstvách a vo verejných budovách 
na odstránenie bariér  

6.4.3 Pravidelne podľa potrieb a možností dopĺňať počet nízkopodlažných autobusov v rámci MVD  
6.4.4 Monitorovať, vyhodnocovať a podporovať možnosti zamestnávania zdravotne postihnutých 

občanov v rámci Mesta, jeho príspevkových a rozpočtových organizácií  
 
 

6.5  Opatrenie: Zlepšenie koordinácie a spolupráce subjektov poskytujúcich sociálne služby  
 
Návrh aktivít: 
 
6.5.1 Vytvoriť funkčnú platformu pre komunikáciu a spoluprácu subjektov poskytujúcich sociálne 

služby  v rámci mesta i regiónu (spoločné aktivity, programy, projekty a pod.)  
6.5.2 Vypracovať, komunikovať a distribuovať „Príručku“ (súbor informácií a odporúčaní) 

obyvateľom  mesta, inštitúciám, ako postupovať, čo robiť, kde hľadať sociálnu službu a pomoc 
v rôznych životných a krízových situáciách  

6.5.3 Prehodnotiť dotačný systém poskytovania finančnej pomoci organizáciám a klubom 
poskytujúcim služby zdravotne postihnutým občanom a zmeniť ho na grantový systém, resp. 
min.  finančné prostriedky účelovo viazať podľa vopred stanovených kritérií 

1.1.6.MESTO AKTÍVNEJ SOCIÁLNEJ INKLÚZIE RÓMOV 

 

CIEĽ 7: ZLEPŠIŤ KVALITU ŽIVOTA RÓMSKEJ MENŠINY A ZVÝŠIŤ MIERU JEJ SOCIÁLNEJ INKLÚZIE 
 
Indikátory splnenia cieľa:  

1. Počet kultúrnych podujatí a komunitných aktivít zameraných na skvalitnenie života 
obyvateľov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

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

 
Cieľ bude naplnený prostredníctvom realizácie 3 opatrení a spolu 10 aktivít: 
 

7.1 Opatrenie:  Zvýšenie vzdelanostnej úrovne detí z MRK a rozvíjanie ich  umeleckého talentu a 
umeleckej výchovy  

 
Návrh aktivít: 
 
7.1.1 Zintenzívniť  predškolskú výchovu a vzdelávanie 3 – 6 ročných detí v spolupráci  MŠ a rodičov 
7.1.2 Pilotne realizovať projekt zameraný na špecializované vzdelávanie detí z MRK v základných 

školách (deti z málo podnetného prostredia, integrovaní žiaci, umelecky talentovaní žiaci 
a pod.) v spolupráci rôznych subjektov zainteresovaných na výchove a vzdelávaní (školy, 
mesto, mimovládne organizácie,...) 

 

 

 

 

 

 



7.2 Opatrenie: Zlepšenie podmienok bývania a prostredia pre život v rómskych osadách 
 
Návrh aktivít: 
 
7.2.1 Realizovať čistenia prostredia rómskych osád a pravidelné deratizácie osád s cieleným 

zapojením miestneho obyvateľstva 
7.2.2 Pripraviť a uskutočniť vyšší počet kontrol čistoty a znečisťovania rómskych osád v rámci 

činností občianskych hliadok  
7.2.3 Zaviesť účinnejšie opatrenia pre neplatičov 
7.2.4 Poskytovať podporu pri vysporiadávaní pozemkov pod nelegálnymi obydliami a legalizácii 

obydlí 
7.2.5 Vytvárať podmienky pre elimináciu užívania omamných a psychotropných látok u dospelých 

a detí v osadách 
7.2.6 Zvyšovať environmentálne a sociálne povedomie obyvateľov osád 

 
 

7.3 Opatrenie:Zvýšenie zapojenosti obyvateľov MRK do komunitného života a zlepšenie 
podmienok prerealizovanie  terénnych sociálnych a komunitných aktivít   

 
Návrh aktivít: 
 
7.3.1 Zostaviť špecifický komunitný program pre zvýšenie účasti obyvateľov MRK na komunitnom 

živote v spolupráci s ďalšími zainteresovanými subjektmi a organizáciami a realizovať ho 
prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov a komunitných pracovníkov  

7.3.2 Zriadiť komunitné centrum a zlepšiť materiálno-technické podmienky pre realizáciu 
komunitných aktivít  

1.1.7.MESTO KVALITNEJ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA DETÍ 

 

CIEĽ 8: ZVÝŠIŤ KVALITU A INOVOVAŤ VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PROCES ZA ÚČELOM ROZVOJA 

KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ A ZDRAVÉHO VÝVOJA DETÍ  A ŽIAKOV ŠKÔL V SPRÁVE MESTA 
 
Indikátory splnenia cieľa: 

1. Počet účastníkov celoživotného vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov 
školy 

2. Počet nových a zavedených výchovno-vzdelávacích programov v základných školách 
3. Výška investícií do materiálového vybavenia škôl  
4. % pedagogických zamestnancov so špecializáciou 
5. Počet detí zapojených do voľnočasových aktivít 
6. Počet aktivít škôl zameraných na riešenie patologického správania žiakov (v spolupráci 

s CPPaP, UPSVaR, školským psychológom) 

 
Cieľ bude naplnený prostredníctvom realizácie 6 opatrení a spolu 21 aktivít: 
 
8.1 Opatrenie: Zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania a koordinovaného postupu pedagogických  

                     zamestnancov vo výchovno-vzdelávacom procese  
 
Návrh aktivít: 
 



8.1.1 Realizovať  vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných škôl a ZUŠ pre 
zabezpečenie potrebných kvalitných vedomosti a zručností   

8.1.2 Rozširovať  výmenu informácií a skúseností v rámci jednotlivých odborností a špecifických 
zameraní ZŠ, MŠ, ŠKD, CVČ, ZUŠ a ŠJ  

 

8.2 Opatrenie:Zlepšenie klímy školy pre realizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu   
 
Návrh aktivít: 
 
8.2.1 Zaviesť nové formy komunikácie medzi rodičmi a žiakmi aj s využitím IKT  
8.2.2 Podporovať aktivity koordinátorov na školách (Peer aktivisti, prevencia drog, prevencia 
               šikanovania)   
8.2.3 Posilniť inštitút mediátora/školského psychológa na všetkých základných  
8.2.4 Zvýšiť motiváciu žiakov učiť sa cez zavedenie  inovatívnych foriem a metód vzdelávania  
8.2.5 Zamerať ponuku záujmového vzdelávania/ činností a krúžkov detí na nenáročné voľnočasové  
              aktivity na základe ich záujmu 

 
8.3 Opatrenie: Zvýšenie úrovne kvality riadenia škôl  a školských zariadení 
 
Návrh aktivít: 
 
8.3.1 Trvalo budovať kapacity manažmentu najmä v oblasti legislatívy, manažérskych 

zručností, manažmentu, tvorby koncepcií rozvoja, budovanie imidžu školy, zlepšenie 
komunikácie a riešenie konfliktov  

8.3.2 Vypracovať koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení v intenciách rozvojového plánu 
mesta a vyhodnocovať ich plnenie raz ročne na úrovni orgánov mesta 

 

8.4 Opatrenie: Rekonštrukcia, modernizácia a doplnenie vybavenia škôl 
 
Návrh aktivít: 
 
8.4.1 Komplexne rekonštruovať všetky MŠ 
8.4.2 Dovybaviť materské školy moderným školským nábytkom a didaktickou technikou 
8.4.3 Rekonštruovať a dovybaviť ZUŠ  
8.4.4 Rekonštruovať ZŠ Lipová ul.  
8.4.5 Rekonštruovať ZŠ Hutnícka ul. 
8.4.6 Pokračovať v rekonštrukcii ZŠ Zd. Nejedlého 
8.4.7 Vyregulovať vykurovací systém ZŠ Lipová, Zd. Nejedlého, Komenského, Hutnícka 
8.4.8 Obnoviť polytechnické učebne na všetkých základných školách 

 

 

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) 

 
Návrh aktivít: 
 
8.5.1 Zriadiť špeciálne triedy MŠ pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa 

reálnej potreby  
8.5.2 Zaviesť, realizovať a vyhodnocovať účinnosť špeciálnych vzdelávacích programov za 

predchádzajúci školský rok a navrhované zlepšenia zahrnúť do nového špeciálnych  
programov 



 
8.6 Opatrenie: Zvyšovanie povedomia detí a žiakov o zdravom životnom štýle 
 
Návrh opatrení: 
 
8.6.1 Vytvoriť podmienky pre zavedenie zdravotnej telesnej výchovy v MŠ a ZŠ 
8.6.2 Realizovať aktivity podporujúce zdravý životný štýl (napr. Deň zdravia, Deň vody, Challenge 

day) 

1.1.8.BEZPEČNÉ MESTO 

 
CIEĽ 9:  ZVÝŠIŤ  ÚČINNOSŤ ZABEZPEČENIA VEREJNÉHO PORIADKU  A ZNÍŽIŤ DROBNÚ KRIMINALITU  
 
Indikátory splnenia cieľa: 

1. Počet priestupkov proti verejnému poriadku 
2. Počet trestných činov súvisiacich s majetkovou kriminalitou 
3. Počet verejnosťou oznámených priestupkov  proti verejného poriadku v pomere k celkovému 

počtu prípadov  
 
Cieľ bude naplnený prostredníctvom realizácie 1 opatrenia a 2 aktivít: 
 
9.1 Opatrenie:  Prevencia kriminality a zvýšenie bezpečnosti na území mesta 
 
Návrh aktivít: 
 
9.1.1 Monitorovať aktuálnu  kapacitu a odbornosť MsP pre efektívny výkon jej činností a podľa 

výsledkov realizovať príslušné opatrenia  
 
9.1.2 Vypracovať program prevencie kriminality v meste v oblasti zvyšovania povedomia verejnosti 

(drobná kriminalita, viktimácia, alkoholizmus, drogová závislosť, zapájanie občanov mesta na 
spoluprácu s políciou)  
 

CIEĽ 10:  ZVÝŠIŤ PRIPRAVENOSŤ MESTA NA RIEŠENIE MIMORIADNYCH UDALOSTÍ A ICH NÁSLEDKOV 
 
Indikátory splnenia cieľa: 

1. Vytvorená a implementovaná stratégia na adaptáciu sa na dopady klimatickej zmeny 
2. Objem finančných prostriedkov mesta investovaný do adaptačných opatrení na území mesta  
3. Výška škôd spôsobená povodňami / požiarmi resp. inými prírodnými katastrofami 

 
Cieľ bude naplnený prostredníctvom realizácie 2 opatrení a spolu 2 aktivít: 
 
10.1 Opatrenie:  Zvýšenie prevencie pred rizikami vyplývajúcimi zo zmeny klímy 
 
Návrh aktivít: 
 
10.1.1 Vypracovať Stratégiu adaptácie na dopady zmeny klímy na území mesta Spišská Nová Ves 
 
 
10.2 Opatrenie:  Zefektívnenie systému reagovania na krízové či mimoriadne udalosti 



 
Návrh aktivít: 
 
10.2.1 Modernizovať a dovybaviť technikou mestský hasičský zbor  

1.1.9.MESTO DOPRAVNEJ MOBILITY 

 

CIEĽ 11: ZLEPŠIŤ DOSTUPNOSŤ MESTA SP. NOVÁ VES, TECHNICKÝ STAV KOMUNIKÁCIÍ A ICH 

DOPRAVNÚ VYBAVENOSŤ   
 
Indikátory splnenia cieľa: 

1. Dĺžka km novo-vybudovaných a rekonštruovaných miestnych komunikácií 
a. ciest  
b. chodníkov 
c. cyklodopravných chodníkov 

2. Počet novovytvorených parkovacích miest 
 
Cieľ bude naplnený prostredníctvom realizácie 3 opatrení a spolu 14 aktivít: 
 
11.1 Opatrenie: Dobudovanie komunikačného systému  
 
Návrh aktivít: 
 
11.1.1 Dobudovať vnútorný distribučný okruh mesta  
11.1.2 Vybudovať vonkajší okruh (juhovýchodný obchvat, dobudovanie severného obchvatu, 

juhozápadný okruh):  
11.1.3 Dobudovať a rekonštruovať komunikácie mimo vnútorného distribučného okruhu 
11.1.4 Pripraviť podklady pre modernizáciu železničnej trate 
11.1.5 Vybudovanie a dobudovanie cyklodopravnej infraštruktúry  

 
 

11.2 Opatrenie: Zlepšenie statickej dopravy  
 
Návrh aktivít: 
 
11.2.1 Vypracovať pasportizáciu dopravného značenia 
11.2.2 Vypracovať koncepciu a vybudovať komplexný parkovací systém v meste 
11.2.3 Rozšíriť plochy na parkovanie na sídliskách a v centre mesta v zmysle schválených koncepcií 
11.2.4 Modernizovať a dobudovať autobusové zastávky  
11.2.5 Modernizovať a dobudovať stanovištia taxíkov  

 

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

 
Návrh aktivít: 
 
11.3.1 Vybudovať prepojenie / prechod zo sídliska Západ I. do centra mesta  
11.3.2 Zvýrazniť priechody pre chodcov (zmena materiálu, zdrsnenie povrchu, osvetlenie..) 
11.3.3 Prepojiť Telep mimoúrovňovým prechodom cez železničnú trať  s centrom mesta 
11.3.4 Dobudovať svetelnú signalizáciu na dopravne významných križovatkách  



1.1.10. MESTO DOBRÉHO SPRAVOVANIA 

 

CIEĽ 12: ZVÝŠIŤ KVALITU SPRAVOVANIA MESTSKEJ SAMOSPRÁVY ZA ÚČELOM DOSIAHNUTIA VYŠŠEJ 

DYNAMIKY ROZVOJA 
 
Indikátory splnenia cieľa: 

1. Počet človekodní vzdelávania volených a výkonných predstaviteľov samosprávy za rok 
2. Podiel výdavkov mesta na plnení RP ku celkovým výdavkom mesta 

 
Cieľ bude naplnený prostredníctvom realizácie 4 opatrení a spolu 7 aktivít: 
 
12.1  Opatrenie: Optimalizácia organizačných a technických podmienok pre činnosť samosprávy 
 
Návrh opatrení: 
 
12.1.1 Zaviesť Spoločný systém hodnotenia kvality (model CAF - Common Assessment Framework) 
12.1.2 Zaviesť elektronizáciu služieb mesta pre verejnosť 
 
12.2 Opatrenie: Zvýšenie odborných kapacít mestskej samosprávy  
 
Návrh aktivít: 
 
12.2.1 Vypracovať analýzu potrieb a plán vzdelávania zamestnancov mesta a zaviesť mechanizmus 

permanentného odborného rastu zamestnancov samosprávy mesta  
12.2.2 Realizovať cieľavedome interné a externé vzdelávanie zamestnancov mesta 
12.2.3 Pripraviť a realizovať vzdelávací modulárny program zameraný na posilnenie kompetencií 

(vedomosti, zručnosti a postojov) volených predstaviteľov samosprávy mesta 
 

12.3 Opatrenie:Zlepšenie internej a externej komunikácie a rozhodovania samosprávymesta 

 

Návrh aktivít: 
 

12.3.1 Vypracovať a realizovať Komunikačnú stratégiu mesta  
 

12.4 Opatrenie: Zvýšenie účasti organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a spoločností  
s majetkovou účasťou mestskej samosprávy na rozvoji mesta  

 
Návrh aktivít: 
 
12.4.1 Realizovať opatrenia na zefektívnenie komunikácie Mesta s RO, PO a organizáciami 

s majetkovou účasťou Mesta za účelom intenzívnejšieho zapojenia do rozvojových činností 
 
 

 
 

 



FINANČNÁ ČASŤ RPM SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

 
Finančná časť dokumentu obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít RP 
Mesta Spišská Nová Ves 2013-2020, inštitucionálnu a organizačnú stránku financovania 
samotnej realizácie. 
 
V zmysle § 4 zákona č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja sa regionálny rozvoj 
financuje z viacerých zdrojov: 
a) zo štátneho rozpočtu vrátane finančných prostriedkov z rozpočtových kapitol 
ministerstiev, 
b) zo štátnych účelových fondov, 
c) z rozpočtov VÚC, 
d) z rozpočtov obcí, 
e) z prostriedkov fyzických osôb, 
f) z prostriedkov právnických osôb, 
g) z úverov a príspevkov medzinárodných organizácií, 
h) z prostriedkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených 
medzi Slovenskou republikou a inými štátmi, 
i) z iných prostriedkov, ak to ustanoví osobitný predpis. 
 
Doplnkovým zdrojom finančného zabezpečenia podpory regionálneho rozvoja sú finančné 
prostriedky z fondov EÚ. Ich využitie na financovanie jednotlivých projektov je možné 
stanoviť iba indikatívne. 
V programovom období do roku 2020 budú možnosti financovania RP mesta Spišská Nová 
Ves určené vlastnými zdrojmi podľa vývoja rozpočtu mesta, externými zdrojmi z národnej 
úrovne, v menšej miere aj prostredníctvom rôznych donorských a sponzorských zdrojov. Pre 
jednotlivé rozvojové programy to budú nasledovné národné externé finančné zdroje: 
 
1. Mesto ako centrum turizmu Spiša - dotácie rezortu dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja; dotácie rezortu hospodárstva; INTERREG prostredníctvom Cezhraničnej spolupráce 
s Maďarskom a Poľskom, Nórsky finančný mechanizmus a mechanizmus EHP, Švajčiarsky 
finančný mechanizmus. 
 
2. Zaujímavé miesto pre podnikanie - dotácie rezortu dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja; dotácie rezortu hospodárstva, OP VaI, INTERREG prostredníctvom Cezhraničnej 
spolupráce s Maďarskom a Poľskom.  
 

3. Pulzujúce mesto - dotácie rezortu kultúry; verejnoprávne fondy - napr. Fond umenia 
a Audiovizuálny fond; IROP; OP EVS; Nórsky finančný mechanizmus a mechanizmus EHP, 
Švajčiarsky finančný mechanizmus. 
 
 

4. Zelené mesto - dotácie rezortu životného prostredia; Envirofond; OP KŽP; INTERREG 
prostredníctvomCezhraničnej spolupráce HUSK, SK-PL, CENTRAL EUROPE, medzinárodnej 



spolupráce a Dunajskej stratégie; Nórsky finančný mechanizmus a mechanizmus EHP, 
Švajčiarsky finančný mechanizmus. 
 
 
5. Sociálne zodpovedné mesto a 6. Mesto aktívnej sociálnej inklúzie Rómov - dotácie 
rezortu práce sociálnych veci a rodiny,Úradu spolnomocnenca vlády pre RK, dotácie 
rezortuzdravotníctva; IROP a jeho súčasti RIUS KSK; OP ĽZ; OP EVS; 
 

7. Mesto kvalitnej výchovy a vzdelávania detí - dotácie rezortu školstva; OP ĽZ; IROP a jeho 
súčasti RIUS KSK,   horizontálne programy EÚ napr., Erasmus+ 
 
8. Bezpečné mesto - dotácie rezortu vnútra; OP KŽP; OP VaI; OP EVS; INTERREG 
prostredníctvom Cezhraničnej spolupráce HUSK; 
 

9. Mesto dopravnej mobility - dotácie rezortu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja; 
dotácierezortu hospodárstva; dotácie rezortu životného prostredia; OP KŽP; OP VaI; OP EVS; 
INTERREGprostredníctvom Cezhraničnej spolupráce HUSK, SK-PL 
 

10. Mesto dobrého spravovania - - dotácie viacerých rezortov; OP EVS; INTERREG 
prostredníctvom Cezhraničnej spolupráce HUSK a SK_PL a Dunajskej stratégie; horizontálne 
programy EÚ napr. Európa pre občanov, Horizont 2020, Erasmus+. 
 
 

Indikatívny finančný plán 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Spolu 

Rozvojový program 1.  21 61 792 44 1544 2044 4506 

Rozvojový program 2.  0 0 0 400 0 0 400 

Rozvojový program 3.  60 172 2 170 1 120 25 0 3547 

Rozvojový program 4.  35 0 490 850 0 0 1375 

Rozvojový program 5.  0 21 170 0 0 0 191 

Rozvojový program 6.  230 250 250 250 250 250 1480 

Rozvojový program 7.  133 197 720 0 0 0 1050 

Rozvojový program 8.  106 30 0 0 0 0 136 

Rozvojový program 9.  465 867 215 900 0 0 2447 

Rozvojový program 10.  55 0 0 0 0 0 55 

Spolu programy 1105 1598 4807 3564 1819 2294 15187 

Pozn. : údaje sú v tis. € 
 

 


