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Vážený	čitateľ,
v rukách	držíte	malú	publikáciu,	ktorej	obsahom	je	zhodnotenie	toho,	čo	sa	v našom	meste	
Spišská	Nová	Ves	za	obdobie	rokov	2007	-	2010	podarilo	dosiahnuť,	zlepšiť,	obnoviť,	zme-
niť,	ako	aj	návrh	smerovania	rozvoja	mesta	do	roku	2020.	
Táto	 brožúra	 vznikla	 pri	 príležitosti	 konania	 konferencie	„Súčasnosť	 a  budúcnosť	 mesta	
Spišská	Nová	Ves	v kontexte	rozvoja	regiónu“	dňa	3.	11.	2010,	prvej	tohto	druhu	a po pr-
výkrát	organizovanej	samosprávou	mesta	Spišská	Nová	Ves,	ktorá	je	zodpovedná	za	rozvoj	
mesta	a skvalitňovanie	života	jeho	obyvateľov.	
Samospráva	mesta	Spišská	Nová	Ves	konferenciou	vytvára	platformu	pre	odbornú	komu-
nikáciu	 pripravovaného	 rozvojového	 dokumentu	„Program	 hospodárskeho	 a  sociálneho	
rozvoja	mesta	Spišská	Nová	Ves	2011	-	2018	(2020)“.	Poskytuje	priestor	pre	výmenu	poznat-
kov,	 skúseností	 a  názorov	 predstaviteľov	 miestnych	 samospráv,	 regionálnej	 samosprávy,	
orgánov	štátnej	správy,	reprezentantov	odborných	organizácií,	kultúrnych	a vzdelávacích	
inštitúcií,	profesných	samosprávnych	a podnikateľských	združení,	mimovládnych	organi-
zácií,	vysokých	škôl	a ďalších	dôležitých	inštitúcií	a organizácií	na	komunálnej	a regionálnej	
úrovni	na	nasledujúce	hlavné	témy:
•	 Úloha	a	poslanie	samosprávy	mesta	Spišská	Nová	Ves	ako	pólu	rastu	v	rozvoji	regiónu
•	 Prínosy	a	výsledky	rozvoja	mesta	za	obdobie	rokov	2007	-	2010	
•	 Politika	a	stratégia	rozvoja	mesta	do	roku	2020

Zámerom	 samosprávy	 Spišskej	 Novej	 Vsi,	 ako	 okresného	 mesta,	 významného	 adminis-
tratívneho	centra	a  jedného	z kľúčových	sídel	a pólov	rozvoja	košického	kraja	a regiónu	
východného	Slovenska,	je	spájať	aktérov	verejnej	správy,	podnikateľského	a neziskového	
sektora	nielen	mesta,	ale	aj	širšieho	regiónu	Spiša,	cez	komunikáciu	spoločných	záujmov,	
príležitostí	a riešenie	spoločných	problémov	v rozvoji	územia	a skvalitňovanie	života	oby-
vateľov	v ňom.

Brožúra	 „Mesto	 Spišská	 Nová	 Ves	 2007	 -	 2010“	 je	 okrem	 tlačenej	 formy	 dostupná	 na	 web	
stránke	mesta	www.spisskanovaves.eu	s vytvorením	priestoru	pre	komunikáciu	zámerov	
rozvoja	mesta.	Je	určená	nielen	účastníkom	konferencie	zastupujúcim	širokú	odbornú	ve-
rejnosť,	ale	všetkým,	ktorí	majú	záujem	prispieť	k rozvoju	mesta	svojím	poznaním	a skúse-
nosťami,	ktorí	sú	ochotní	diskutovať	o	rozvojových	témach,	konzultovať	riešenia	problé-
mov,	vyjadriť	svoj	názor.	

„Ak	 obrátime	 pohľad	 k	 spoločným	 veciam,	 odlišnosti	 stratia	 význam	 a	 príležitosti	 dostávajú	
porozumenie.“ (neznámy	autor)

Predslov

PhDr.	Ján	Volný,	PhD.
primátor	mesta
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Mesto	v zmysle	Zákona	č.	369/1991	Zb.	o obecnom	zriadení	je	vo	všeobecnosti	základnou	
rozvojovou	jednotkou,	má	jasne	definované	samosprávne	funkcie	a široké	pole	pôsobnos-
ti,	kompetencie	a zodpovednosti	pre	rozvoj	svojho	územia	a skvalitňovanie	života	v ňom.	
Rieši	nielen	vnútorné	problémy	a potreby	mesta,	ale	 reaguje	aj	na	podnety	vonkajšieho	
rýchlo	sa	meniaceho	prostredia.	

Mesto	 Spišská	 Nová	 Ves	 toho	 času	 aktualizuje	 a  spracováva	 Program	 hospodárskeho	
a sociálneho	rozvoja	mesta	(PHSR)	na	roky	2011	-	2018	(2020),	ktorý	sa	po	jeho	schválení	
mestským	zastupiteľstvom	stane	záväzným	plánovacím	rozvojovým	dokumentom	mesta	
v zmysle	Zákona	č.	539/2008	Z.	z.	o podpore	regionálneho	rozvoja.

Jedno	 z  východísk	 pre	 aktualizáciu	 tohto	 dokumentu,	 najmä	 pre	 spracovanie	 jeho	 ana-
lytickej	časti,	bolo popísanie kľúčových činností a aktivít mesta s dopadom na skva-
litnenie života obyvateľov a popísanie dosiahnutia plánovaných aktivít za obdobie 
posledných 3 - 4 rokov.	Nejedná	sa	teda	o odbornú	analýzu	súčasnej	situácie	mesta,	ktorá	
je	spracovaná	v analytickej	časti	PHSR	-	v Profile	mesta	Spišská	Nová	Ves,	ani	o odborné	
vyhodnotenie	progresu	v rozvoji	mesta	podľa	konkrétnych	ukazovateľov,	ale	môže	slúžiť	
v ďalších	rokoch	ako	jeden	z podkladov	pri	plánovaní	a aktualizácii	plánov	rozvoja	mesta,	
ako	aj	informácia	pre	porovnanie	a vyhodnocovanie	kvality	života	v našom	meste.

Brožúra	 je	zostavená	z podkladov	spracovaných	odbormi	a oddeleniami	Mestského	úra-
du	v Spišskej	Novej	Vsi	zodpovednými	za	jednotlivé	samosprávne	činnosti,	rozpočtovými	
a príspevkovými	organizáciami,	ako	aj	obchodnými	spoločnosťami	s majetkovou	účasťou	
mesta.	Je	zameraná	na	stručné	popísanie	dôležitých	činností,	aktivít,	udalostí	vykonaných	
a uskutočnených	mestom, v meste a v prospech mesta.

Záverečná	kapitola	je	venovaná	východiskám	pre	definovanie	budúcnosti	mesta	Spišská 
Nová Ves	- mesto s dobrým výhľadom	2020. 

„Ak	 chceš	 pochopiť	 súčasnosť,	 musíš	 poznať	 minulosť,	 ak	 chceš	 definovať	 budúcnosť,	 musíš	
poznať	prítomnosť.“ (neznámy	autor)

Úvod
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Prvý	PHSR	mesta	Spišská	Nová	Ves	na	roky	2004	-	2006	a 2007	-	2013	bol	na	základe	jeho	
nezávislého	odborného	posúdenia	(Posúdenie	PHSR	mesta	Spišská	Nová	Ves	a odporúča-
nia	pre jeho	aktualizáciu,	Karpatský	rozvojový	inštitút,	Košice	2007)	prehodnotený	a aktu-
alizovaný	schválenými	Akčnými	plánmi	rozvoja	mesta	pre	roky	2008	-	2009.	Akčné	plány	
boli	zostavené	na	základe charakteru	aktivít	a ich	očakávaného	dopadu	v jednotlivých	ob-
lastiach	rozvoja	mesta,	a to	na:

1. Zvýšenie atraktivity územia mesta a skvalitnenia technickej infraštruktúry 
a občianskej vybavenosti 

2. Podporu rozvoja priemyslu a podnikania 
3. Podporu rozvoja cestovného ruchu a propagácie mesta
4. Skvalitnenie dopravy a dopravnej infraštruktúry 
5. Podporu rozvoja bývania, najmä marginalizovaných skupín obyvateľov mesta
6. Zlepšenie životného prostredia mesta
7. Zlepšenie podmienok vzdelávania v školách a školských zariadeniach mesta
8. Skvalitnenie a dostupnosť sociálnych a zdravotných služieb 
9. Skvalitnenie podmienok pre kultúru v meste
10. Skvalitnenie podmienok športu, najmä športu pre všetkých 
11. Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov
12. Zefektívnenie internej i externej komunikácie mesta 

Podľa	zamerania	aktivít	boli	Akčné	plány	rozvoja	mesta	zostavené	do	12-tich vzájomne	sú-
visiacich	rozvojových	oblastí	mesta,	ktoré	sú	základným	rámcom	pre	popísanie prínosov	
v rozvoji	mesta	za	obdobie	rokov	2007	-	2010	v ďalšej	časti	brožúry.	
Samostatnú	kapitolu	tvoria	Príjmy	a výdavky	mesta	za	roky	2007	-	2010,	ktoré	sú	finančným	
zhrnutím	všetkých	aktivít	a činností	a informáciou	o výsledku	hospodárenia	mesta.
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Zámer:
Zvýšenie atraktivity územia mesta a skvalitnenie technickej infraštruktúry a občianskej 
vybavenosti 

Plnenie	zámeru:
VýZnamné Projekty
Kľúčovým	 projektom	 zatraktívnenia	 územia	 mesta	 je	 ďalšia	 „III. etapa regenerácie ná-
mestia“,	t.	j.	Zimnej	ulice	od	sochy	gen.	Jána	Nálepku	po	križovatku	s Ul.	Ing.	O.	Kožucha,	
vrátane	 rekonštrukcie	 parku	 a  úpravy	 zelene	 v  časti	 po	 Evanjelický	 kostol	 s  vytvorením	
nových	chodníkov	i cyklochodníka	a osadením	nových	prvkov	drobnej	architektúry.	Cie-
ľom	projektu	je	zvýšenie	konkurencieschopnosti	a kultúrno-turistického	potenciálu	mesta.	
Projekt	bude	realizovaný	v roku	2011	v celkovom	náklade	cca	1,5	mil.	€,	z toho	finančná	
podpora	zo	štrukturálnych	fondov	predstavuje	čiastku	cca	1,3	mil.	€	(95	%).
Rozpracovaným	 zámerom	 mesta	 je	 vybudo-
vanie	 Baníckeho námestia	 s  Banskou	 vežou	
a s v súčasnosti	 rozostavanou	budovou	Multi-
funkčného	 energetického	 a	 baníckeho	 centra	
-	 Domu	 bezhraničného	 priateľstva.	 Súčasťou	
budúceho	 námestia	 bude	 plánované	 pešie	
prepojenie	(lávka)	cez	rieku	Hornád	k zimnému	
štadiónu.	
V štádiu	spracovanej	urbanistickej	štúdie	je	zá-
mer	výstavby	alabastrového námestia	v No-
voveskej	Hute,	ako	nového	námestia	reprezen-
tujúceho	prírodné	a historické	hodnoty	v tejto	časti	mesta	s návrhom	rôznorodej	náplne	
občianskej	vybavenosti,	najmä	pre	podporu	rozvoja	cestovného	ruchu	v súvislostiach	s pri-
pravovanými	veľkými	investíciami	Spišský raj a HorSki park.
V štádiu	dokumentácie	pre	územné	rozhodnutie	je	realizácia	projektu	Polyfunkčnej hlav-
nej mestskej rekreačnej cyklotrasy regionálneho významu „nábrežie Hornádu“.	Plá-
novaná	investícia	bude	mať	priamy	dopad	nielen	na	zatraktívnenie	územia	mesta,	ale	naj-
mä	na	rozvoj	mestskej,	prímestskej	rekreácie	a cestovného	ruchu.	
Ďalším	významným	rozbiehajúcim	sa	projektom,	pred	začatím	 jeho	 realizácie,	 je	projekt	
„rekonštrukcia verejného osvetlenia“	so	zameraním	na	zlepšenie	technického	stavu	ve-
rejného	osvetlenia	v meste	Spišská	Nová	Ves,	a to	na	Letnej	ul.	26	-	42	v parku	pozdĺž	štátnej	
cesty	a na	celej	Zimnej	ulici.	Projekt	bude	v roku	2011	realizovaný	v celkovom	náklade	viac	
ako	260	tis.	€,	z toho	finančná	podpora	zo	štrukturálnych	fondov	predstavuje	čiastku	cca	
248	tis.	€	(95	%).
Dôležitou	súčasťou	rekonštrukcie	verejného	osvetlenia	za	obdobie	2007	-	2010	s dopadom	
na	zatraktívnenie	i zvýšenie	bezpečnosti	mesta	(vo	finančnom	vyjadrení	viď	tabuľka	č.	1)	
boli	najmä:
•	 výmena	energeticky	menej	náročných	svietidiel	v počte	250	ks	v lokalitách	Novoveská	

Huta,	čiastočne	Kozí	Vrch,	Ul.	J.	Wolkera,	Podjazd,	Štúrovo	nábrežie,	Tolstého,	Vajanského,	

1 Atraktivita územia mesta a vybavenostná infraštruktúra
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Sledovaný rok 2007 2008 2009 2010

VPS 145 158	€ 171	479	€ 230	741	€ 159	365	€
el. energia 211 146	€ 253	369	€	 258 157	€ 207 800	€

Tabuľka	č.	1:

Tabuľka	č.	2:

Ďalšie	projekty	skrášľujúce	najmä	námestie	mesta	znázorňuje	tabuľka	č.	2.

názov aktivity Suma na realizáciu/rekonštrukciu Poznámka

Banská veža 73 041	€	(z toho	cca	33	tis.	€	a cca	
24 tis.	€	verejná	zbierka)

Symbolický	pamätník	baníc-
tva	na	tvoriacom	sa	Baníckom	
námestí

mariánsky stĺp so sochou 
nepoškvrnenej Panny 
márie - Immaculaty

126 626	€	(z	toho	z	NR	SR	5	tis. €	a cca	
5	tis.	€	z verejnej	zbierky	občanov)

Historická	dominanta	mesta	
a významný	architektonicko-
výtvarný	prvok	námestia

obnova sôch evanjelistov 139 400	€ Súčasť	priečelia	starého	
cintorína

Pre obyvateľov sídliska Západ I bolo dôležitým zriadenie a otvorenie pobočky Slo-
venskej pošty,	rekonštrukciou	nevyužívaných	priestorov	Základnej	školy	na	Hutníckej	ul.,	
ktorá	je	v plnej	prevádzke	so	všetkými	službami	pošty	od	3.	8.	2009.

Na	 území	 mesta	 boli	 postavené	 obchodné	 centrá	 madaras a Lidl, plánované	 sú	 ďalšie:	
Billa	na	Elektrárenskej	ul.	(pripravenosť	investície	je	v štádiu	vydaného	stavebného	povole-
nia)	a tulip	na	rozhraní	katastrov	mesta	Spišská	Nová	Ves	a Smižany	(investícia	je	priprave-
ná	s právoplatným	územným	rozhodnutím).	Živým	ostáva	zámer	rekonštrukcie	obchodné-
ho	centra	Dom služieb	na	Štefánikovom	námestí.	

DetSké IHrISká a DroBná arcHItektúra 
Na	území	mesta	bolo	za	posledné	roky	dobudovaných 
a rekonštruovaných	15 detských ihrísk a vybudova-
né 4 nové,	a to	v lokalite	pri	Lidli,	na	sídl.	Mier	na	Triede	
1.	 mája,	 na	 sídl.	 Západ	 na	 Hutníckej	 ul.	 a	 v  areáli	 ZOO,	
všetky	spolu	v náklade	takmer	125 tis.	€,	z toho	externé	
zdroje	spolu	99,5	tis.	€.

Chrapčiakova,	Jesenského,	Mišíkova,	J.	C.	Hronského,	Telep	a elektrifikácia	starého	a no-
vého	cintorína	

•	 doplnenie vianočnej výzdoby	mesta	pred	Redutou,	Cirkevným	gymnáziom	Š.	Mišíka,	
Radnicou,	v centrálnom	mestskom	parku	i	v prímestských	častiach	mesta.
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Pamätníky, cIntoríny a PIetne mIeSta
Významnými	 aktivitami	 zameranými	 na	 zlepšenie	
a  skrášlenie	 prostredia	 cintorínov	 so	 zohľadnením	
požiadaviek	obyvateľov	boli:
•	 terénne	úpravy	nového	cintorína,	rozšírenie	cinto-

rína,	 vrátane	 úpravy	 dosadby	 zelene,	 v  Novoves-
kej	 Hute	 a  opráv	 oplotení	 a  cintorínskych	 múrov	
(cca 21	tis.	€),

•	 oprava	 Domu	 smútku	 s  úpravou	 okolia	 Martýria	
a výstavbou	nových	urnových	miest	na	starom	cintoríne	(14	tis.	€),

•	 oprava	historických	a vojnových	hrobov,	pomníkov	(pomník	v Novoveskej	Hute	„	Na	pa-
miatku	padlým	v SNP	a II.	svetovej	vojne“)	a hrobiek	osobností	mesta	(25,6	tis.	€,	vrátane	
finančných	zdrojov	z MV	SR).

Dôležitým	bolo	digitálne	spracovanie	pasportizácie	všetkých	cintorínov	 -	geodetické	za-
meranie	hrobových	miest	 s mapovými	podkladmi,	ktoré	slúžia	ako	efektívny	nástroj	pre	
evidenciu	a určovanie	nielen	hrobových	miest,	ale	aj	pre	kontrolu	poplatkov	za	ich	prená-
jom.

V	meste	pribudol	Pamätník	M.	R.	Štefánika,	pamätník	kresťanstva	Slovenský	dvojkríž,	zre-
konštruovaný	bol	Mariánsky	stĺp	so	sochou	Immaculaty	a	taktiež	bola	zhotovená	kópia	so-
chy,	zrekonštruované	boli	tiež	sochy	štyroch	evanjelistov	s	vyhotovením	ich	kópií.

orIentačný SyStém meSta
So	zámerom	vytvorenia	mestského	informačného	a navigačného	systé-
mu	pre	potreby	rýchlej	a účinnej	orientácie	obyvateľov	a návštevníkov	
podľa	spracovaného	projektu	v roku	2008	(1490	€)	a na	základe	rozhod-
nutí	mestského	zastupiteľstva	sa	uskutočnilo	v náklade	spolu	cca	9	tis.	€	
označovanie	budov,	ulíc	a verejných	priestranstiev,	a to	najmä:
•	 vytvorenie	uličného	systému,	vrátane	pomenovania	ulíc	v časti	No-

voveská	Huta,	s	pridelením	orientačných	a súpisných	čísel,
•	 doplnenie	tabúľ	s označením	ulíc	a verejných	priestranstiev	(chýba-

júce,	poškodené),
•	 zhotovenie	orientačných	máp.

Tabuľka	č.	3:

Sledovaný rok 2007 2008 2009 2010

Fontány a pamätníky 3 319	€ 3 651	€ 5 134	€ 3 600	€
Lavičky 5 477	€ 7 303	€ 5 809	€ 5 470	€
Detské ihriská 11 618	€ 13 277	€ 15 513	€ 13 840	€

Nie	zanedbateľný	rozsah	prác	je	venovaný	údržbe	detských	ihrísk,	lavičiek	a fontán.	Finanč-
ný	prehľad	o	investíciách	na	tomto	úseku	je	uvedený	v tabuľke	č.	3.
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Zámer:
Podpora rozvoja priemyslu a podnikania 

Plnenie	zámeru:
Mesto	Spišská	Nová	Ves	realizuje	podporu	malého	a stredného	podnikania	najmä	prostred-
níctvom	Business	&	Innovation	Centre	Spišská	Nová	Ves,	s.	r.	o.	(BIC	-	spoločnosť	so	100 %-nou	
účasťou	mesta),	ktorá	je	poradensko-vzdelávacím	a regionálnym	centrom	na	podporu	pod-
nikania,	prevádzkuje	Priemyselný	park,	Podnikateľský	 inkubátor,	spravuje	Mikropôžičkový	
fond,	pripravuje	projekty	na	výzvy	v rámci	grantových	schém	a štrukturálnych	fondov.

PrIemySeLný Park	poskytuje	technickú	a administratívnu	podporu	pri	realizácii	záme-
rov	investorov.	Vytvára	priestor	pre	nové	podnikateľské	aktivity,	ktoré	nezaťažujú	životné	
prostredie	a vytvárajú	nové	pracovné	miesta.	Nachádza	sa	na	ploche	11,5	ha	vo	východnej	
priemyselnej	zóne	mesta	Spišská	Nová	Ves,	v areáli	bývalého	štátneho	podniku	Nový	Do-
mov.	
Kapacita	priemyselného	parku	(PP)	je	v súčasnosti	využitá	na	100	%.	Dopyt	po výrobných	
halách	stále	existuje,	pričom	priemyselný	park	by	bolo	možné	rozšíriť	formou	odkúpenia	
existujúcich	 výrobných	 hál,	 ktoré	 sú	 v  súkromnom	 vlastníctve,	 alebo	 výstavbou	 nových	
priemyselných	hál	na	voľnom	priestranstve	v blízkosti	pôvodného	areálu.	
Celková	možná	plocha	na	prenájom	v priebehu	rokov	2007	-	2010	predstavovala	14	694 m2	
výrobných,	 skladových	 a  administratívnych	 priestorov.	 Priemerná	 obsadenosť	 týchto	
priestorov	bola	91,4	%.	V priestoroch	vo	vlastníctve	Mesta	Spišská	Nová	Ves	alebo	vo	vlast-
níctve	súkromných	osôb	našlo	využitie	30	domácich	a zahraničných	spoločností	a drob-
ných	živnostníkov	(viď	tabuľka	č.	4).
Zamestnanosť	v PP	sa	v rokoch	2007	až	2010	pohybovala	v počte	429	-	398	pracovníkov.	
Dopad	celosvetovej	krízy	sa	výraznejšie	prejavoval	v  roku	2009,	a  to	nielen	u  investorov	
so	 zahraničnou	 kapitálovou	
účasťou,	 ale	 aj	 u  zamestná-
vateľov	 s  domácim	 kapitá-
lom.	 V  areáli	 PP	 ku	 koncu	
roka	 2009	 pracovalo	 398	
pracovníkov,	 čo	 predstavo-
valo	pokles	oproti	roku	2008	
o 29	pracovníkov.	Z celkové-
ho	 počtu	 našlo	 uplatnenie	
v  priestoroch,	 ktoré	 sú	 vo	
vlastníctve	 Mesta	 Spišská	
Nová	 Ves,	 221	 pracovníkov	
a 177	pracovníkov	v priesto-
roch,	 ktoré	 patria	 súkrom-
ným	vlastníkom.	

2 Podnikanie
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	Tabuľka	č.	5:	Rozloha	výrobných	a	kancelárskych	priestorov	v	inkubátore	

Podnikateľský inkubátor I Podnikateľský inkubátor II

Výrobné a skladovacie plochy 6	hál	o rozlohe	spolu	cca	
620 m2

8	hál,	2	skladovacie	priestory	
spolu	o rozlohe	1	600	m2

kancelárske priestory 6	kancelárií	o	rozlohe	73	m2 -

V súčasnosti	sa	však	v inkubátore	nachádzajú	aj	spoločnosti,	ktoré	už	nemajú	nárok	na	in-
kubátorovú	podporu	v začiatkoch	podnikania	(inak	by	boli	priestory	inkubátora	prázdne,	
týmto	spôsobom	sú	minimálne	komerčne	prenajaté).	Je	preto	možné	konštatovať,	že	v tej-
to	forme	inkubátor	v plnej	miere	neplní	svoju	základnú	úlohu.	

PoDnIkateľSký InkuBátor	 poskytuje	 kancelárske	 a  výrobné	 priestory,	 technickú	
infraštruktúru,	vybrané	služby	malým	začínajúcim	podnikom	s	cieľom	zvýšiť	ich	šancu	na	
podnikateľský	úspech	v priebehu	počiatočnej	fázy	podnikania.	
Podnikateľský	 inkubátor	bol	otvorený	v  roku	2004.	Kapacita	 inkubátora	bola	nepostaču-
júca,	preto	mesto	požiadalo	o finančné	zdroje	na	výstavbu	ďalších	výrobných	priestorov,	
ktoré	boli	odovzdané	do	užívania	v roku	2007.	Súčasná	kapacita	výrobných	hál	a kancelár-
skych	priestorov	je	takáto:

Tabuľka	č.	4:	Prehľad	firiem	umiestnených	v	Priemyselnom	parku	Spišská	Nová	Ves

názov firmy   Predmet činnosti
CRW	Slovakia,	s.	r.	o. výroba plastových výliskov
Tatra	Textil,	s.	r.	o. výroba spacích vakov, vodných postelí, športového oblečenia a príslušenstva
ndh	ATYP,	s.	r.	o. výroba nábytku
D.O.D.,	s.	r.	o. výroba euro okien a dverí 
ndh	Market,	s.	r.	o. výroba nábytku
Sezam,	s.	r.	o. predaj drevotrieskových výrobkov
EKO	-	Plasty,	s.	r.	o. spracovanie plastového odpadu
Jana	Dzimková	-	Úsmev výroba reklamy
K_Corp,	s.	r.	o. poradenské služby v oblasti software, dodávka software
KBM,	s.	r.	o. obchodné zastúpenie v oblasti strojárskej výroby
Varecha	Peter obchodná činnosť
E.M.	Trade,	s.	r.	o. obchodná činnosť
Lukáš	Geletko	-	WRT reklamná agentúra
Soft	Interiér,	s.	r.	o.	 zariaďovanie interiérov
Vladimír	Hrenyo	-	Webdizajn poskytovanie služieb v oblasti IT služieb
Ing.	Igor	Murko obchodná činnosť
Slovenská	lesnícka	spoločnosť,	a.	s. poskytovanie služieb v oblasti lesníctva
Richveis	Marián technik PO a BOZP
Richveisová	Darina obchodná činnosť
Elektron	-	SK,	s.	r.	o. výroba elektrorozvádzačov
Metakov,	s.	r.	o. kovoobrábanie a výroba plechových diel
Kraken	Steel,	s.	r.	o. obchodná činnosť
Chovanec	Jozef výťahové služby
RBS	Tatry,	s.	r.	o. výroba plastových výliskov
NIVON,	s.	r.	o. výroba strešných konštrukcií
Jagespiš,	s.	r.	o. vodárske práce
DOEL,	s.	r.	o. výroba a dodávka elektrickej energie
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	Tabuľka	č.	6:

mIkroPôžIčkoVý FonD	 predstavuje	 mikropôžičkové	 financovanie	 podnikateľských	
aktivít.	Na	Slovensku	sa	podpora	malých	podnikateľov	mikropôžičkami	realizuje	už	od	roku	
1999	na	základe	podpory	zo	zdrojov	predvstupovej	pomoci	EÚ	v rámci	programu	Phare.	
Realizátorom	Mikropôžičkového	programu	na	Slovensku	je	Národná	agentúra	pre	rozvoj	
malého	a stredného	podnikania	(NARMSP)	Bratislava.	BIC	Spišská	Nová	Ves,	s.	r.	o.,	sa	stalo	
jej	zmluvným	partnerom	ako	jedno	z	prvých	poradenských	centier	pre	podnikateľov	a už	
od	októbra	1999	realizuje	Mikropôžičkový	program	v regiónoch	Spiša	a Gemera.		
V	 roku	2007,	po	znížení	úrokovej	sadzby	a  rozšírení	okruhu	oprávnených	žiadateľov,	BIC	
Spišská	Nová	Ves,	s.	r.	o.,	realizovalo	propagačnú	kampaň	nových	podmienok	poskytovania	
úverov	zameranú	na	cieľovú	skupinu	malých	podnikateľov	a tiež	samosprávy,	ktoré	vo	svo-
jich	regiónoch	predstavujú	prirodzeného	partnera	v oblasti	podpory	podnikania.
Podľa	vtedy	platného	systému	poskytovania	mikropôžičiek	sa	úroková	sadzba	mikropôžič-
ky	skladala	zo	základnej	úrokovej	sadzby	Národnej	banky	Slovenska	(NBS)	a 2	%-nej	marže.	
Do	1.	1.	2009	bola	úroková	sadzba	NBS	znížená	zo 4,25	%	na	2,50	%,	čo	malo	vplyv	na	ra-
pídne	zníženie	úrokovej	sadzby	mikropôžičiek	z	pôvodných	6,25	%	p.	a.	na	4,50	%	p.	a.	Do	
13.	5.	2009	bola	úroková	sadzba	znížená	zo 4,25	%	na	1,00	%,	čiže	výška	úrokovej	sadzby	
mikropôžičky	bola	3	%	ročne	až	do	ukončenia	pôvodného	mikropôžičkového	programu	
17. 2. 2010	MH	SR.	
Záujem	o mikropôžičky	narástol	v roku	2009	aj	ako	dôsledok	hospodárskej	krízy.	V tomto	
roku	mikropôžičkový	výbor	prerokoval	najviac	žiadostí,	čo	spôsobilo	vyčerpanie	úverových	
zdrojov.	Dôsledkom	vnútropolitických	zmien	na	Slovensku	po	voľbách	v roku	2010	sa	spus-
tenie	nového	Mikropôžičkového	programu	oddiaľuje	a aj	v roku	2010	ostávajú	podnikatelia	
bez	tejto	úverovej	pomoci.	
Vývoj	a stav	poskytovania,	ale	aj	splácania	mikropôžičiek	za	celé	obdobie	trvania	Mikropô-
žičkového	programu	znázorňuje	tabuľka	č.	6.

Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Celkom

Celkový počet žiadostí 17 5 0 11 14 12 10 27 12 14 26 9 157

Požadovaná výška 
pôžičiek (v tis. €)

203,15 76,35 0,00 149,37 257,25 150,70 156,34 362,15 157,67 225,72 476,46 178,14 2 393,30

Počet schválených 
žiadostí

8 4 0 9 14 12 9 27 11 12 16 6 128

Schválená výška pôžičiek 
(v tis. €)

66,64 66,39 0,00 116,18 253,93 150,70 139,75 350,20 144,39 225,92 262,50 57,50 1 834,10

Počet poskytnutých 
mikropôžičiek

7 6 0 5 10 12 12 24 10 11 15 1 113

Objem poskytnutých 
mikropôžičiek (v tis. €)

70,04 104,23 0,00 72,36 175,26 169,29 120,16 285,47 150,50 171,78 248,61 4,68 1 572,70

Výška splatených pôžičiek 
(v tis. €)

0,00 0,00 0,00 78,01 79,67 46,47 113,52 66,39 109,87 76,68 169,88 135,20 875,69

Výška schválených - nevy-
čerpaných prostriedkov 
(v tis. €)

9,96 0,00 0,00 14,94 59,76 22,47 3,45 72,47 6,66 56,26 13,89 52,50 312,36
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Ďalší	prehľad	znázorňuje	členenie	poskytnutých	mikropôžičiek	podľa	okresov	a odvetví	so	
stavom	od	začiatku	trvania	Mikropôžičkového	programu	do 31.	8.	2010.

Tabuľka	č.	7:

odvetvie celkový počet mikropôžičiek celková výška mikropôžičiek

Poľnohospodárstvo 13 241	361,92	€
Výroba 24 463	833,30	€
obchod 24 191	019,64	€
Služby 24 198 598,80	€
cestovný ruch 14 199	982,21	€
Iné 14 277	904,15	€
celkom 113 1	572	700	€
okres celkový počet mikropôžičiek celková výška mikropôžičiek

Gelnica 4 26	553,97	€
Levoča 11 138	051,97	€
Poprad 2 22	239,93	€
rožňava 18 225	802,40	€
revúca 1 13	277,57	€
Spišská nová Ves 77 1	146	774,16	€
celkom 113 1 572	700	€

VZDeLáVacIe a PoraDenSké SLužBy

Tabuľka	č.	8:

PoraDenStVo VZDeLáVanIe

rok
Počet klientov

- potenciálnych 
podnikateľov

Počet hodín 
poradenstva

Počet
účastníkov

vzdelávania 

Z toho počet 
účastníkov 

vzdelávania 
zameraného na 

začatie
podnikania

2007 154 994 250 127
2008 66 639,5 97 39
2009 114 420,5 561 504
2010 (január - august) 109 381 102 88
Spolu 443 2	435 1	010 758

Po	ukončení	vzdelávania	zameraného	na	začatie	podnikania	a vypracovanie	podnikateľ-
ského	plánu	si	do	6	mesiacov	priemerne	60	%	účastníkov	poradenstva	a vzdelávania	založí	
vlastnú	firmu	a začne	podnikať.	
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V rámci	prípravy	projektov,	žiadostí	o nenávratný	finančný	príspevok	z fondov	EÚ	a exter-
ného	manažmentu	projektov	spolufinancovaných	z fondov	EÚ	BIC	Spišská	Nová	Ves,	s.	r.	
o.,	úspešne	spracovalo	projekty	v hodnote	celkových	investícií	3 304 719	€	(z	toho	v etape	
realizácie	v hodnote	2 505 407	€).

PríPraVa noVýcH aktIVít a InVeStícIí meStom 
V súčasnosti	mesto	pripravuje	územie	Priemyselnej zóny Podskala	ako	aktivitu	na	pod-
poru	rozvoja	investícií	s finančnou	podporou	štátneho	rozpočtu	na	základe	zmluvy	medzi	
mestom	a MH	SR	vo	výške	viac	ako	5	mil.	€.	Príprava	územia	predstavuje	výstavbu	inžinier-
skych	sietí,	ktorá	má	byť	ukončená	v  roku	2011.	V súčasnosti	 je	proces	prípravy	v štádiu	
stavebného	konania.	

Ďalším	projektom,	ktorý	potenciálne	vytvára	podmienky	pre	možnosti	rozvoja	podnikania,	
a to	v oblasti	energeticky	úsporného	stavebníctva	a obnoviteľných	zdrojov	energie	je	vý-
stavba	Multifunkčného	energetického	a	baníckeho	centra	na	Baníckom	námestí	v Spišskej	
Novej	Vsi.	Projekt	je	finančne	podporený	zo štrukturálnych	zdrojov	EÚ	-	programu	cezhra-
ničnej	spolupráce	SK	-	HU	„Budujeme	partnerstvá“	vo	výške	cca	1,9	mil.	€.	

Územný	plán	mesta	Spišská	Nová	Ves	vytyčuje	ďalšie	možnosti rozvoja priemyslu	min.	na	
cca	60 ha	aktuálne	a 90 ha	výhľadovo,	s prihliadnutím	na	prognózovaný	rast	obyvateľov	
z 37	tis.	na	53	tis.	do	roku	2030	a ich	následné	potenciálne	pracovné	uplatnenie.	V územ-
nom	pláne	sú	plochy	navrhované	západne	od	areálu	Embraco	Slovakia,	s.	r.	o.,	a južne	od	
nedostavaného	mäsokombinátu,	ktoré	sú	tak	vymedzené	pre	prípravu	na	realizáciu	prie-
myselných	investičných	aktivít.		
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3 Cestovný ruch a propagácia mesta
Zámer:
Podpora rozvoja cestovného ruchu a propagácie mesta

Plnenie	zámeru:
ProPaGácIa a InFormoVanoSť náVšteVníkoV
Turistické	 informačné	 centrum	 (TIC)	 je	 súčasťou	 spoločnosti	 Brantner	 Nova,	 s.	 r.	 o.,	 (člen	
Asociácie	 informačných	centier	SR)	a na	základe	mandátnej	zmluvy	s mestom	poskytuje	
domácim	i	zahraničným	návštevníkom	mesta	a regiónu	najmä	informačné	a sprievodcov-
ské	služby	i	predaj	propagačného	materiálu.	Od	roku	2007	sú	rozšírené	otváracie	hodiny	TIC	
o	280	hodín	ročne	(oproti	roku	2006).	V rámci	činností	TIC	boli	v spolupráci	so	Slovenskou	
agentúrou	cestovného	ruchu	realizované 3	„infocesty“	pre	touroperátorov	z	Maďarska.
V spolupráci	s mestom	TIC	organizuje	a umožňuje	výstup	na	vežu	Rímskokatolíckeho	farské-
ho	kostola	Nanebovzatia	Panny	Márie	-	národnej	kultúrnej	pamiatky.	Zážitky	z výhľadu	z	naj-
vyššej	kostolnej	veže	Slovenska	umocňuje	lepšie	priblíženie	krásneho	okolia	mesta	prostred-
níctvom	novozakúpeného	ďalekohľadu.	Za	4	roky	na	vežu	vystúpilo	6	349	návštevníkov.

eLektronIcký InFormačný termInáL	 je	
umiestnený	v meste	od	roku	2009.	Moderný	informač-
ný	systém	365	dní	v roku	a 24	hodín	denne	informuje	
potenciálnych	 zákazníkov	 o	 aktuálnej	 ponuke	 zaria-
dení	 poskytujúcich	 služby	 v  cestovnom	 ruchu	 (CR),	
najmä	 ubytovania,	 stravovania	 a  ďalších.	 Zákazník	
môže	zadarmo	zavolať	do	vybraného	zariadenia	a má	
tým	možnosť	priamej	rezervácie.	Telefónne	čísla	zaria-
denia	sú	uložené	v pamäti	informátora.	
Informátor	 má	 k  dispozícii	 orientačnú	 mapu	 regió-
nu	s	návodom	na	obsluhu	zariadenia	a legendou	v 3	
jazykoch	a webkameru,	ktorú	môžu	využiť	klienti	na	
posielanie	video	pohľadnice	e-mailom,	popis	cesty,	popis	zariadenia,	dotykový	monitor	-	ne-
obmedzený	počet	informácií	o	službách,	kultúrnych	akciách	-	cez	web	stránku	mesta,	o desti-
náciách,	infraštruktúre	a poskytuje	i	možnosť	prezentácie	videoklipov,	fotiek	zariadenia.

www.SPISSkanoVaVeS.eu	 v  sekcii	„Ubytovanie“	 umožňuje	 prostredníctvom	 informač-
ného	 a  rezervačného	 systému	 DESKLINE	 poskytovateľom	 služieb	 v  CR	 komunikovať	 s  po-
tenciálnymi	 návštevníkmi.	 Poskytovatelia	 ubytovania	 majú	 k  dispozícii	 propagáciu	 svojho	
zariadenia	 prostredníctvom	 15	 fotografií,	 opisu	 objektu,	 informácií	 o  strave,	 kalendári	 do-
stupnosti,	vybavenosti	izieb	a apartmánov	a o	cenách.	Informácie	v rámci	sekcie	„Návštevník“	
sú	k dispozícii	v 5	jazykových	mutáciách	-	slovenská,	anglická,	nemecká,	maďarská,	poľská.	

Od	roku	2008	sú	 informovanosť	a propagácia	mesta	zabezpečované aj	prostredníctvom	
panoramatických	 záberov,	 ktoré	 sú	 vysielané	 v  rámci	 denného	 vysielania	 Živej	 pano-
rámy	na	STV	2,	umiestnených	aj	na	web	stránke	mesta	a na	stránkach	www.feratel.com,	
www.holidayinfo.sk	s dennou	návštevnosťou	20 000.
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Tabuľka	č.	9:

Významné výstavy cr Printové a elektronické médiá edície a propagačné materiály

Holiday	World	Praha

UTAZÁS	Budapešť

Krakovský	salón	turistiky

ITB	Berlín

UITM/Tursalon	Ukrajina

Go	a Regiontour	Brno

ITF	Slovakiatour	Bratislava

Lato	Varšava	

Poďme	do	sveta	-	Miškolc

TELEVíZIE:
Živá	panoráma	-	STV	2,	STV	1,		
TV	JOJ,	TV	Markíza,	TA3,	TV	Reduta,	
Maďarská	verejno-právna	TV	(25.	
11.	2007	v relácii	Fötér	dokument	
o meste	a Slovenskom	raji)

RÁDIÁ:
Lumen,	Slovenský	rozhlas,	Regina,	
Východ,	Viva

WEBY:	
www.slowacja-latem.pl	
www.visitslovakia.com	
www.feratel.com	
www.holidayinfo.sk	
www.spis-gemer.sk	
www.baztour.hu

TLAČOVINY:	
Krásy	Slovenska,	Verejná	správa,	
Vagon	expres,	Farmár,	Slovenka,	
Slovenský	raj,	denník	Korzár

KATALóGY:
aktivít	voľného	času,	Relax,	Ces-
tovný	informátor,	Export	Slovakia,	
Autokontakt,	Cestovný	lexikón	SR,	
Brožúra	Spiš	-	Gemer,	Willkommen	
in	der	Slowakei

Mesto	v raji	(SJ,	PJ,	RJ	a NJ,	MJ,	AJ)

Naše	mesto	(SJ,	AJ)

Fotografická	publikácia	Spišská	
Nová	Ves

Tipy	a kontakty	-	kultúra,	šport,	
oddych	(SJ,	AJ)

Míľniky	histórie	mesta	Spišská	
Nová	Ves

Spišská	Nová	Ves	-	informačný	le-
ták	o meste	(SJ,	PL,	RJ,	AJ,	NJ,	MJ)

Trhacia	mapa	s popisom	pamiatok	
(AJ,	SJ)

Slovenský	raj	-	propagačný	mate-
riál	(SJ,	AJ,	MJ)

ZOO	-	propagačný	materiál	

Pohľadnice	-	ako	vstupenky	na	
vežu,	s fotografiami	mesta,	Im-
maculaty,	evanjelistami	a výroba	
magnetky	

Karta	maxima	k vydaniu	1.	pošto-
vej	známky	s motívom	z mesta

Listové	a nástenné	kalendáre	
2008,	2009,	2010	(v	roku	2010	
mesto	získalo	ocenenie	„Najkrajší	
kalendár	Slovenska	2010“)

Gotická	cesta	-	dotlač	propagač-
ných	materiálov	(AJ,	NJ,	ŠJ,	MJ,	
PJ,	RJ)

Vytvorenie	loga	mesta

Sedem	divov	mesta

Príležitostné	poštové	pečiatky

Pamätná	medaila	a	mince

Informáciu	o ďalších	printových	a elektronických	médiách,	tiež	o	publikáciách,	propagač-
ných	materiáloch	a výstavách	v oblasti	CR	znázorňuje	tabuľka	č.	9.
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ZooLoGIcká ZáHraDa ako ProDukt cr a VZDeLáVacIa InštItúcIa
Zoologická	 záhrada	 spolu	 s  Madaras	 parkom	 a  prírodným	 amfiteátrom	 je	 vyhľadávanou	
a najnavštevovanejšou	lokalitou	v meste	jeho	obyvateľmi	v rámci	mestskej	a prímestskej	
rekreácie	 i	 návštevníkmi	 a  turistami	 z  regiónu	 a  celého	 Slovenska.	 Zoologická	 záhrada	
vznikla	v roku	1989	a v súčasnosti	patrí	medzi	najnavštevovanejšie	na	Slovensku.	V roku	
2009	ju	navštívilo	až	91 636	návštevníkov.	ZOO	ako	príspevková	organizácia	mesta	zabez-
pečuje	odbornú	starostlivosť	o	64	druhov	a 222	jedincov	zvierat.	Doposiaľ	64	zvierat	malo	
63	adoptívnych	rodičov,	ktorí	si	zvieratá	adoptovali	s ich	finančnou	podporou	i	sponzorov	
vo	výške	takmer	21	tis.	€.
ZOO	 okrem	 svojej	 hlavnej	 činnosti	 ročne	 organizuje	 množstvo	 kultúrnych,	 osvetových	
a náučných	podujatí	pre	verejnosť.	Z nich	najzaujímavejšie	boli:	
Deň	 Zeme;	 Prvomájové	 oslavy	 a	 oslavy	 MDD;	 Oslavy	 740.	 výročia	 prvej	 písomnej	 zmienky	
o	 meste;	 Slávnostné	 otvorenie	 expozície	 pre	 tigra	 ussurijského;	 Vítanie	 orangutána	 Moma;	
Krst	 kengury	 červenokrkej,	 poníkov	 shetlandských;	 Účasť	 na	 projekte	 „Zelená	 škola“;	 Besedy	
spojené	s	kontaktom	zvierat	pre	postihnuté	deti;	Krúžok	pre	533	detí	v	14	materských	školách	
a	2	základných	školách;	Deň	postihnutých	detí	z	Charity	a	realizácia	viac	ako	150	výučbových	
programov	pre	takmer	1000	detí;	Účasť	ZOO	na	otváraní	letných	turistických	sezón;	Letné	sláv-
nosti	spoločnosti	Embraco	Slovakia,	s.	r.	o.;	Trh	ľudových	remesiel	-	zvieratá	v	meste;	Živý	Betle-
hém	-	spolupráca	pri	vytvorení	živého	Betlehému;	Stretnutia	adoptívnych	rodičov	zvierat;	Hurá	
na	prázdniny	a	Koniec	prázdnin	s	Peugeotom;	Divadelná	hra	„Kamene	vo	vreckách“	benefič-
ne	odohraná	pre	ZOO;	Halloween	party	v	OC	Madaras	-	začiatok	spolupráce,	vítanie	maskota	
Moma;	„Šantíme	s	medvedíkom“	-	prezentácia	spoločnosti	Wüstenrot	a	ďalšie.

Zlepšenie podmienok pre chov zvierat
nová výstavba:	expozície	pre	 rysa	ostrovida	a mačky	mo-
čiarne;	výbehy	pre	emu	hnedé,	lamy	alpaky	a kapybary	mo-
čiarne;	chovné	zariadenie	pre	tigra	ussurijského;	maštale	pre	
kopytníky;	chovné	zariadenia	pre	gibóny,	lamy
rekonštrukcie:	výbehy	opíc	a mangúst	pásavých;	rozšírenie	
expozície	 pre	 dikobraza	 bielochvostého;	 sadovnícka	 úpra-
va	 vstupných	 priestorov	 a  okolia	 chovného	 zariadenia	 pre	
mačku	slaništnú;	ochranné	nátery	na	strechách	a vonkajších	
výbehoch	v pavilóne	šeliem;	rekonštrukcia	chladiaceho	sys-
tému	potravy	zvierat

Skrášlenie a úprava areálu Zoo
nová výstavba: vchod	do	ZOO,	detské	ihrisko,	parkovis-
ko	 a  garáže	 pre	 služobné	 vozidlo,	 čistička	 odpadových	
vôd
rekonštrukcie:	parkovisko,	časť	chodníkov,	sociálne	za-
riadenia	a zateplenie	pokladne
Inovácie:	zriadenie	voľnej	Wi-Fi	zóny	v	areáli	ZOO
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VýZnamné Projekty S DoPaDom na roZVoj ceStoVnéHo rucHu

Investičné neinvestičné
Zrealizované a v súčas-

nosti pripravované
Potenciálne Zrealizované Pripravované

Značenie	peších	a cyklo-
turistických	trás	v katastri	
mesta

Zriadenie	oddychových	
plôch	a osadenie	5-tich	
altánkov	pri	turistických	
trasách

Oprava	cesty	a osadenie	
nový	lavičiek	ku	kaplnke	
v Šulerlochu

Spišský raj	(Dorchester	
Group	of	Companies)

HorSki park 
(Skilab,	s.	r.	o.)

Regenerácia	námestia

Polyfunkčná	cyklotrasa	
„Nábrežie	Hornádu“

Rekreačná	vybavenosť	
„Pumperhaus“

Vodná	plocha	Hlinica

Alabastrové	námestie	
v Novoveskej	Hute

MADARAS	park	ako	
komplexný	produkt	CR

Komplex	cykloturistic-
kých	trás

Vytvorenie	spoločných	
turistických	produktov	
SK	-	HU	a	ich	propagá-
cia	(Gotická	cesta,	Že-
lezná	cesta	a Cesta	po	
hradoch	a kaštieľoch)	
-	viď	bližšia	informácia	
pod	tabuľkou

Integrovaná	propa-
gácia	CR	Slovenský	
raj	(v	spolupráci	
s Mikroregiónom	
Slovenský	raj)

Klaster	Terra	
Incognita	zameraný	
na	rozvoj	kultúrneho	
turizmu	(v spoluprá-
ci	s	KSK)

Zriadenie	Agentúry	
destinačného	ma-
nažmentu	(CR)

Oživenie	turistického	
ruchu	v rekreačných	
strediskách	Košiarny	
briežok	a Čingov	
s otvorením	rokliny	
Kyseľ

Projekt	s názvom	„Közös	turisztikai	termékfejlesztés	és	promóció	-	Vytvorenie	spoločných	
turistických	produktov	a ich	propagácia“,	resp.	s	akronymom „turizmus bez hraníc - tours 
without borders“,	bol	zameraný	na	územie	župy	Borsod-Abaúj-Zemplén	v severnej	čas-
ti	Maďarska	a na	subregióny	Spiš	a Gemer.	Cieľom	projektu	bolo	podporenie	dlhodobej	
spolupráce	medzi	 turisticko-informačnými	centrami,	organizáciami	a subjektmi	pôsobia-
cimi	v oblasti	cestovného	ruchu,	ktorí	vytvorili	na	turistickom	trhu	spoločné	„balíky“	po-
zdĺž	troch	existujúcich	tematických	ciest	-	Gotická	cesta,	Železná	cesta	a Cesta	po	hradoch	
a kaštieľoch.	V rámci	propagácie	regiónov	a zlepšenia	informovanosti	bolo	spracovaných	
spolu	vyše	35 000	ks	propagačných	materiálov	(mapy, brožúry)	v štyroch	jazykových	mu-
táciách	(SJ,	MJ,	NJ,	AJ).	
Nemenej	dôležité	bolo	vypracovanie	expertízy	zriadenia	Agentúry	destinačného	manaž-
mentu	 v  Spišskej	 Novej	Vsi.	 Regióny	 boli	 prostredníctvom	 dosiahnutých	 výsledkov	 spo-
ločne	prezentované	v piatich	európskych	mestách:	Košice,	Katowice,	Praha,	Viedeň	a Bra-
tislava.	 Dôležitým	 výstupom	 projektu	 je	 vytvorenie	 webových	 stránok	 www.spis-gemer.
sk	a www.baztour.hu	s	možnosťou	on-line	rezervovania	a výberu	vlastného	balíka	služieb.

Tabuľka	č.	10:
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4 Doprava a dopravná infraštruktúra
Zámer:
Skvalitnenie dopravy a dopravnej infraštruktúry

Plnenie	zámeru:
Dopravný	 systém	 mesta	 rieši	 schválený	 Územný	
plán	mesta	Spišská	Nová	Ves	vo	svojej	záväznej	čas-
ti	schválenej	VZN	mesta	č.	5/2000,	a to	v delení	na	
vonkajší,	vnútorný	a vnútorný	distribučný	okruh.	
V rámci	vonkajšieho	okruhu	je	pripravený	návrh	vy-
budovania	juhovýchodného	obchvatu,	na	ktorý	má	
mesto	od	 roku	 2006	 spracovanú	 projektovú	 doku-
mentáciu	 a  vydané	 a  platné	 územné	 rozhodnutie.	
Jedná	sa	však	o	prípravu	investície,	ktorej	realizácia	
je	 v  priamej	 kompetencii	 Košického	 samosprávneho	 kraja	 ako	 cesta	 II/533	 a  má	 priamu	
nadväznosť	na	navrhovaný	diaľničný	privádzač	mesta	smerom	na	Harichovce	a Levoču.	

Podrobnejšie	je	spracovaný	návrh	urbanisticko-architektonického	riešenia	dopravy	z roku	
2007	(Generel	dopravy	mesta),	ktorý	rieši	dopravu	v ochrannom	pásme	pamiatkovej	zóny,	
teda	vo	vnútornom	distribučnom	okruhu.

V období	posledných	rokov	sa	aktivity	mesta	v oblasti	skvalitňovania	dopravnej	infraštruk-
túry	 sústredili	 na	 dobudovávanie	 vnútorného	 a  vnútorného	 distribučného	 okruhu,	 a  to	
najmä	na:

1. Budovanie nových komunikácií a chodníkov 
•	 okružná	križovatka	na	Levočskej	ul.	
•	 nový	most	na	Ul.	J.	Matúšku	pri	Kauflande
•	 vybudované	 nové	 miestne	 komunikácie	 v  lokali-

tách:	 Ferčekovce,	Vyšný	 Hámor,	 Muráňska	 ul.	 a  na	
sídl.	Mier	k	novopostaveným	garážam	na	Ul.	J.	Wol-
kera,	ďalej	na	Harichovskom	chodníku	a na	Poľnej	
ul.	v Novoveskej	Hute

•	 vybudované	a rekonštruované	chodníky	na	Štefá-
nikovom	námestí,	Muráňskej	ul.	a v areáli	ZOO	

•	 technická	 vybavenosť	 (vodovod,	 kanalizácia/prí-
pojky,	komunikácia)	k bytovým	domom	na	Nábreží	Hornádu,	k IBV	Malé	pole,	do	lokality	
Vilčurňa.

•	 cyklochodník	Kamenný	obrázok
•	 most	na	Starosaskej	ul.	pri	OC	Lidl

V súčasnosti	je	pre	realizáciu	pripravená	stavba	kruhovej	križovatky	na	Markušovskej	ceste	
ako	združená	investícia	Košického	samosprávneho	kraja	a Mesta	Spišská	Nová	Ves	v pláno-
vanej	sume	cca	400	tis.	€.
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2. rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov a ich údržbu
•	 na	Záhradnej	a Poľnej	ul.	v Novoveskej	Hute	
•	 rekonštrukcia	mostu	na	Kvetnej	ul.
•	 rekonštrukcia	chodníkov	na	uliciach	Odborárov,	Mlynskej	a v lokalite	Ferčekovce

3. Parkoviská a parkovanie:
•	 na	Školskej	ul,	za	budovou	MsÚ	(Nám.	SNP),	pred	poštou	na	Štefánikovom	námestí,	na	

sídl.	Mier	a na	uliciach	Gorazdova,	J.	Hanulu,	Fraňa	Kráľa,	Kamenárska, na	bývalom	trho-
visku	na	Radničnom	námestí	s nárastom	počtu	parkovacích	miest	spolu	o 557.

Príjem	z poplatkov	za	parkovanie	zo	všetkých	parkovísk	v meste	bol	v roku	2006	vo	výške	
50 831	€	a v roku	2009	vo	výške	122 751	€.	K 30.	9.	2010	predstavuje	čiastku	118 463	€.

 V tis. € 2007 2008 2009 2010 SPoLu

nové mk a rekonštrukcie 357,30 318,86 353 1	895 2	924,16

nové parkoviská 406,26 56,43 43 149 654,69

údržba mk 786,63 1	462,23 953 470 3	671,86

SPoLu 1	550,19 1	837,52 1	349 2	514 7	250,71

Tabuľka	č.	11:	Celková	výstavba	a	oprava	miestnych	komunikácií

názov aktivity Výmera (m) Výmera (ks)

nové komunikácie 1	790

oprava komunikácií - výmena pôvodného asfaltu za nový 9	800

nové chodníky 3 710	

oprava chodníkov - výmena pôvodného asfaltu za nový 6 500

nové parkovacie miesta 557

Tabuľka	č.	12:
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Tabuľka	č.	13:	Výsledok	optimalizácie	MVD	v	roku	2009

Pred optimalizáciou Po optimalizácii rozdiel

Počet liniek 19 12 -	7
Počet spojov 443 353 -	90	(z	toho	linka	č.	19	=	42	spojov)

z toho:	 mesto 399 317 -	80
	 Smižany 44 34 -	10

Zdroj:	eurobus,	a.	s.

Optimalizáciou	bol	o 42	%	znížený	počet	liniek	v meste,	počet	spojov	v meste	sa	však	znížil	
len	o	približne 20	%,	rovnako	ako	aj	počet	spojov	zabezpečujúcich	dopravu	do	Smižian.	

Tabuľka	č.	14:	Základné	ukazovatele	prevádzky

charakteristické údaje 2007 2008 2009

z toho v mVD 2	939 2	808 2	420
Dĺžka tratí (km) autobusy 186 186 125
Počet ubehnutých km autobusy 783	747 774	665 701	789
Počet vozidiel autobusy 23 23 22
Počet prepravených pasažierov v mVD 2 939	024 2 808	150 2 419	568
Priemerný fyzický počet pracovníkov spolu 183 179 180
z toho vodiči mVD 28 28 26

Zdroj:	DZ	Spišská	Nová	Ves

Technický	stav	dopravných	prostriedkov	MVD	a tým	aj	kvalita	cestovania	sa	zlepšili	výme-
nou	 10	 autobusov	 v  roku	 2009.	Vozový	 park	 DZ	 Spišská	 Nová	Ves	 je	 obnovený	 na	 59	 %	
dennej	potreby	autobusov	MVD,	resp.	49	%	celkového	stavu	autobusov	MVD.	Na	rok	2011	
dopravca	plánuje	pokračovať	v obnove	vozového	parku	zakúpením	dvoch	veľkokapacit-
ných	autobusov,	z toho	1	ks	pre	mesto	Spišská	Nová	Ves.	

4. mestskú verejnú dopravu (mVD)	v meste	zabezpečuje	dopravca eurobus, a. s., koši-
ce,	Dopravný	závod	Spišská	Nová	Ves.	mesto každoročne prispieva	na	verejnú	dopravu,	
a to	v roku	2007	spolu	282 135 €,	v roku	2008	403 105 €,	v roku	2009	454 471 €	a v roku	
2010	445 000 €.

Systém	MVD	v meste	tvorilo	do	roku	2008	19	liniek,	v rámci	optimalizácie	siete	MVD	však	
došlo	v roku	2009	k zníženiu	na	12,	z toho	linka	č.	12	je	so	súhlasom	mesta	pozastavená	pre	
extrémne	nízku	frekvenciu	cestujúcich.
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5 Bývanie a tepelné hospodárstvo
Zámer:
Podpora rozvoja bývania, najmä marginalizovaných skupín obyvateľov mesta

Plnenie	zámeru:
PríPraVa úZemí Pre roZVoj BýVanIa a SúčaSný StaV VýStaVBy BytoV
Okrem	štátu	významné	úlohy	v súvislosti	s	bývaním	plní	aj	miestna	samospráva.	Vystupuje	
najmä	v úlohe	koordinátora	miestnej	bytovej	politiky,	stimulátora	miestneho	rozvoja	i	kon-
trolóra	aktivít	súkromného	sektora	v tejto	oblasti.	Zrejmá	je	priama	väzba	a podmienenosť	
rozvoja	 bývania	 s	 územným	 plánom	 mesta,	 ktorý	 vymedzuje	 oblasti	 pre	 rozvoj	 bývania	
a určuje	regulatívy	pri	výstavbe.	Územný	plán	mesta	vytyčuje	možnosti	bývania	na	cca	250	
ha	územia	pri	prognózovanom	raste	obyvateľov	z 37	tis.	na	53	tis.	do	roku	2030	a jedná	sa	
o lokality	najmä	individuálnej	bytovej	výstavby	(IBV),	ktoré	pripravujú	súkromní	investori	
v spolupráci	s mestom	najmä	pri	výstavbe	inžinierskych	sietí:
•	 IBV	Malé	pole	pre	cca	100	rodinných	domov	(RD),
•	 IBV	Červený	jarok	pre	cca	200	RD,
•	 IBV	Triangel	pre	12	RD	vo	Ferčekovciach	pri	Karpatskej	ul.,
•	 IBV	Hornádske	lúky	pre	cca	35	RD.
Súčasťou	 prípravy	 územia	 IBV červený jarok	 je	 výstavba	 vodovodu	 a  kanalizácie,	 ktorá	
bude	realizovaná	v rokoch	2011	a 2012	na	základe	úspešného	projektu	z roku	2010	s pod-
porou	finančných	prostriedkov	štrukturálnych	fondov	EÚ	z Operačného	programu	Životné	
prostredie	(bližšie	v	kapitole	6	Životné	prostredie).

Rovnako	je	v územnom	pláne	vymedzené	územie	pre	bývanie	v lokalite	Deväť	krokov	pri	
sídlisku	Západ	I s návrhom	výstavby	tzv.	„štartovacích	bytov“	pre	mladé	rodiny	alebo	od-
borníkov,	 ktorí	 sa	 chcú	 stabilizovať	 v  meste,	 s  návrhom	 občianskej	 vybavenosti,	 vrátane	
návrhu vybudovania „Hospicu“	pre	bývanie	seniorov.	

V zmysle	podmienok	územného	plánu	sú	súkromnými	spoločnosťami	v meste	postavené,	
resp.	sú	vo	výstavbe	2	až	4-izbové	byty	„na	predaj“	s vyšším	štandardom:
•	 31	bytov	na	Nábreží	Hornádu,
•	 33	bytov	na	Slnečnom	nábreží	(Ul.	Ing.	Rojkoviča),
•	 60	bytov	VillaNova	pri	Hornáde	(plán	ukončenia	v roku	2012),
•	 48	bytov	malometrážnych	na	Sadovej	ul.	(z	toho	32	jednoizbových),
•	 23	bytov	v	lokalite	Ferčekovce.

SocIáLne BýVanIe
Pod	sociálnym	bývaním	rozumieme	bývanie	pre	ľudí	v hmotnej	núdzi	a ľudí	ohrozených	
sociálnym	vylúčením.	Mesto	má	v súčasnosti	450	mestských	bytov	práve	pre	sociálne	slab-
ších	obyvateľov.	Do	tejto	skupiny	obyvateľov	patrí	najmä	rómska	komunita	žijúca	v našom	
meste.	V rómskej	osade	Vilčurňa	bolo	postavených	spolu	30	sociálnych	bytov	v celkovom	
náklade	895,5	tis.	€,	z toho	80	%	bolo	poskytnutých	zo	štátneho	rozpočtu.	
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Základné ukazovatele jedn. 2007 2008 2009

Predané teplo MWh 103	749 104	824 97	157
Predaná túV m3 318	581 307	998 308	454
Predaná elektr. energia z kGj MWh 2	427 1	404 1	340
cena tepla (bez DPH) €/GJ 15,58 18,20 18,05
náklady € 6	828	852 7	712	906 6	741	139
tržby celkom, z toho: € 6	885	614 7	736	573 7	011	474
- z predaja tepla € 6	106	088 7	042	488 6	302	470
- z predaja túV € 514	141 521	410 542	016
- z predaja elektr. z kGj € 190	898 116	511 109	834
čistý zisk € 44	745 16	730 217	870	

Emkobel,	 a.	 s.,	 realizoval	 v  rokoch	 2007	 -	 2010	 s  cieľom	 modernizácie	 zariadení	 a  úspor	
v prevádzkových	nákladoch	tieto	plánované	investície	spolu	za	cca	1,5	mil.	€:
•	 montáž	pätných	meradiel	spotreby	teplej	úžitkovej	vody	(TÚV)	na	vstupoch	do	odber-

ných	miest,
•	 rekonštrukcia	plynovej	kotolne	na	Zimnom	štadióne,
•	 rekonštrukcia	sekundárnych	vykurovacích	 rozvodov	v okruhu	plynovej	kotolne	na	uli-

ciach	E.	M.	Šoltésovej,	Hviezdoslavova,	J.	Wolkera,	Dubová,
•	 výmeny	plynových	kotlov	v dvoch	plynových	kotolniach	na	sídlisku	Mier	a na	Ul.	J.	Fa-

biniho	ul.,	výmena	plynového	kotla	a montáž	bezexpanzného	systému	na	sídlisku		Mier	
na	Triede	1.	mája	a na	sídl.	Tarča	na	Agátovej	ul.,	výmena	troch	vykurovacích	kotlov	v ply-
novej	kotolni	na	sídl.	Tarča	na	Dubovej	ul.

Byty	určené	pre	obyvateľov	odkázaných	na	opatrovateľskú	starostlivosť	na	uliciach	J.	Fa-
biniho	6	-	9	a Levočskej	16	boli	zateplené	v celkovej	sume	viac	ako	443	tis.	€,	z toho	dotácia	
zo	štátneho	rozpočtu	predstavovala	čiastku	cca	126	tis.	€.	

tePLo a tePeLné HoSPoDárStVo
Súčasťou	kvality	bývania	 je	zabezpečenie	 tepla.	Spoločnosť	Emkobel,	a.	 s.,	dodáva	teplo	
a teplú	úžitkovú	vodu	do	cca	9	200	bytov,	ale	tiež	do	šiestich	základných	škôl,	dvoch	stred-
ných	 škôl,	 ôsmich	 materských	 škôl	 i	 pre	 ďalšie	 subjekty	 v  meste.	 Spravuje	 25	 plynových	
kotolní	o	celkovom	inštalovanom	výkone	118	MW,	18,3	km	teplovodných	potrubných	roz-
vodov	 a  v	 jednej	 kotolni	 na	 sídlisku	Tarča	 i	 dve	 kogeneračné	 jednotky	 na	 kombinovanú	
výrobu	elektriny	a tepla,	spolu	o	inštalovanom	výkone	0,33	MW	el.	a 0,49	MW	tep.	

Tabuľka	č.	15:	Prehľad	dosiahnutých	hospodárskych	výsledkov	za	roky	2007	-	2009
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6 Životné prostredie
Zámer:
Zlepšenie životného prostredia mesta

Plnenie	zámeru:
oDPaDoVé HoSPoDárStVo 
Činnosti	mesta	v oblasti	odpadového	hospodárstva	boli,	a sú,	zamerané	na	zvyšovanie	účin-
nosti	separovaného	zberu	odpadov	ako	nástroja	na	znižovanie	množstva	odpadov	uklada-
ných	na	skládke	a najmä	na	znižovanie	produkcie	množstva	komunálnych	odpadov.	
Mesto	ako	člen	združenia	obcí	SEZO	Spiš	v období	rokov	2007	-	2010	zrealizovalo	celoploš-
né	rozšírenie	separovaného	zberu	v rámci	projektu	SEZO	-	separovaný	zber	odpadu.	V sú-
časnosti	sa	separujú	tieto	zložky:
•	 papier	a lepenka,
•	 obaly	z plastov	a plasty,
•	 obaly	zo	skla	a sklo,
•	 obaly	z kovov,
•	 kompozitné	obaly	(tetrapaky).
V  rodinných	 domoch	 je	 zavedený	 pravidelný	 odber	 týchto	 zložiek	 z  farebne	 odlíšených	
plastových	vriec	v zmysle	zvozového	kalendára.	V bytových	domoch	je	zavedený	tzv.	do-
náškový	systém	zberu	-	sú	vytvorené	stanovištia	s	farebne	odlíšenými	kontajnermi.	Počet	
kontajnerov	pre	separovaný	zber	v roku	2010	je	423	ks.	V porovnaní	s rokom	2006	(81	ks)	sa	
zvýšil	počet	kontajnerov	o 342	ks,	a	to	nasledovne:

Separované zložky ko 2006 2010

Papier 23 124
Plasty 35 147
Sklo 23 157
Spolu 81 423

Mesto	rozšírilo	stanovištia	na	separovaný	zber	na	jednotlivých	sídliskách	mesta	a rekonštru-
ovali	sa	najviac	zdevastované	stanovištia	na	kontajnery	na	sídliskách	Tarča,	Mier,	Západ I,	
a	v	centrálnej	mestskej	zóne (CMZ),	vrátane	sídliska	Východ.	S cieľom	zvýšenia	komfortu	
zberu	na	stanovištiach	kontajnerov	pri	obytných	domoch	na	sídliskách	Východ,	Západ	 I,	
Tarča,	ako	i pre	zjednodušenie	manipulácie	pri	odvoze,	boli vymenené	kovové	kontajnery	
o objeme	1	100	 l	za	plastové.	V  roku	2010	mesto	plánuje	výmenu	 i	na	sídlisku	Mier.	Pre	
zvýšenie	čistoty	stanovíšť	kontajnerov	pri	obytných	domoch	sa	v spolupráci	s mestskými	
výbormi	zrealizovala kampaň a osvedčilo sa riešenie uzamykania zberových nádob.	

Mesto	zabezpečuje	prevádzkovanie Zberného dvora, miesta,	kde	môžu	občania	celoroč-
ne	 bezplatne	 odovzdať	 vyseparované	 zložky	 z  komunálnych	 odpadov,	 tiež	 nebezpečné	
odpady,	veľkoobjemové	odpady	a drobný	stavebný	odpad.

Tabuľka	č.	16:
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Tabuľka	č.	17:	Výdavky	spojené	so	zabezpečovaním	odpadového	hospodárstva	a	nakladaním	s	odpadom

Sledovaný rok 2007 2008 2009 2010

odpadové hospodárstvo 859 723	€ 959 304	€ 1 002 788	€ 1 010 000	€

kľúčovým schváleným projektom	 mes-
ta	 v  oblasti	 odpadového	 hospodárstva	
a  separovania	 komunálneho	 odpadu	 je	
vybudovanie	„regionálneho centra bio-
logicky rozložiteľných odpadov“.	Mesto	
Spišská	 Nová	 Ves	 v  spolupráci	 s  firmou	
Brantner	 Nova,	 s.	 r.	 o.,	 vypracovalo	 tento	
projekt	 na	 vytvorenie	 stavebných,	 tech-
nických	 a  technologických	 podmienok	
pre	 zhodnocovanie	 biologicky	 rozložiteľ-
ných	 odpadov	 v  rámci	 širšieho	 regiónu,	
vrátane	 gastroodpadu.	 Samotné	 spraco-
vateľské	 centrum	 bude	 vybudované	 pri	
regionálnej	 skládke	 komunálneho	 odpadu	 Kúdelník	 II.	 na	 pozemkoch	 mesta.	 Hlavným	
podnetom	 pre	 vypracovanie	 projektu	 bola	 a  je	 naliehavosť	 riešenia	 zhodnocovania	 bio-
logicky	rozložiteľných	odpadov	(ďalej	BRO)	s cieľom	ochrany	a zlepšovania	stavu	životné-
ho	 prostredia.	 Plnenie	 stanovených	 povinností	 a  zodpovedností	 vyplývajúcich	 z  platnej	
legislatívy	 v  odpadovom	 hospodárstve	 ukladá	 obciam	 a  mestám	 od	 roku	 2010	 zaviesť	
separovaný	zber	 týchto	odpadov.	 Projekt bude realizovaný v nasledujúcich 2 rokoch 
s podporou finančných zdrojov eú (operačný program životné prostredie) v celko-
vom náklade cca 6,5 mil. €.

S cieľom	zvyšovania environmentálneho povedomia obyvateľov	a zvyšovania	separá-
cie	už	v domácnostiach	bol	v roku	2008	zrealizovaný	projekt	„Intenzifikácia	separovaného	
zberu	komunálneho	odpadu	so	zameraním	na	osvetu“	v celkovej	výške	24 150	€	s finanč-
nou	podporou	Environmentálneho	fondu.	Výstupom	projektu	boli	propagačné	materiály	
v celkovom	počte	viac	ako	20 000	ks	najmä	pre	deti,	mládež	i	dospelých	(omaľovánky,	pe-
xesá,	zošity,	informačné	letáky	pre	školy	a pre	domácnosti).	

Významným	nástrojom	mesta	pre	ovplyvňovanie	tvorby	komunálnych	odpadov	je	miest-
ny poplatok za komunálne odpady, ktorý bol v rokoch 2006 - 2008 vo výške 15 € za 
osobu a 1 rok a ostáva až do súčasnosti v podstate nezmenený	(od	roku	2009	sa	zvýšil	
tento	poplatok	v zmysle	VZN	mesta	č.	8/2009	o miestnom	poplatku	za	komunálne	odpady	
a drobné	stavebné	odpady	len	o 0,51	€	teda	na	15,51	€/osoba/rok).

Priebežne	sa	odstraňovali	nelegálne	skládky	odpadov,	a to	najmä	v rómskych	osídleniach	
Vilčurňa	a Podskala.
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Tabuľka	č.	18:

Sledovaný rok 2007 2008 2009 2010

cmZ,Vonkajší okruh 125 805	€ 141 937	€ 161 490	€ 144 075	€
Sídlisko mier 	35	849	€ 	39 500	€ 	42 487	€ 	40 370	€
Sídlisko tarča 	34 854	€ 	38 671	€ 	41 824	€ 	39 730	€
Sídlisko Západ 	22 074	€ 	22 904	€ 	24 895	€ 	23 650	€

V priebehu rokov 2007 - 2010 sa uskutočnila:
•	 revitalizácia	a výmena	stromov	na	sídlisku	Tarča	na	uliciach	Agátová,	 Javorová,	Lipová	

s použitím	princípu	výsadby	druhov	drevín	podľa	názvu	ulice	(agáty	na	Agátovú,	lipy	na	
Lipovú	a pod.),

•	 revitalizácia	zelene	z dôvodu	nutnosti	vykonávania	stavebných	činností	na	bytových	do-
moch	(zatepľovanie	bytových	domov),

•	 rozšírenie	 zelene	 na	 úkor	 nevyhovujúcich	 pieskovísk	 na	 sídliskách	 z  dôvodu	 hygienic-
kých	i technických	nedostatkov,	najmä	na	sídliskách	Mier	a Západ	I.

čIStota a čIStenIe meSta 
Čistenie	mesta,	ktoré	spočíva	najmä	v ručnom	a strojnom	čistení	a vo	vývoze	malých	smet-
ných	nádob,	je	zabezpečované	dodávateľským	spôsobom	firmou	Brantner	Nova,	s.	r.	o.	Za-
bezpečovanie	 čistoty	 mesta	 k  spokojnosti	 obyvateľov	 vo	 financiách	 vyjadruje	 tabuľka	 č.	
19.	Čistotu	mesta	vzhľadom	na	finančné	možnosti	možno	hodnotiť	ako	veľmi	dobrú	bez	
vážnejších	alebo	neriešiteľných	požiadaviek	obyvateľov	mesta.	Miera	nespokojnosti	naras-
tá	v čase	rozsiahlych	prekopávok	v meste	a pri	stavebných	činnostiach,	ktoré	však	majú	len	
prechodný	a krátkodobý	charakter.	

Verejná ZeLeň
Pre	súčasné	urbanistické	tendencie	miest,	teda	aj	nášho,	je	snaha	o	navrátenie	priestorovej	
a funkčnej	rozmanitosti	zelene,	ktorá	má	pre	územie	mesta	mimoriadny	význam,	pretože	
dotvára	priestor	svojou	estetickou	hodnotou	a plní	biologickú	a rekreačnú	funkciu.
V období	rokov	2007	-	2010	boli	činnosti	v oblasti	starostlivosti	o verejnú	zeleň,	zabezpe-
čovanej	dodávateľsky,	zamerané	predovšetkým	na	dôslednú	údržbu	a revitalizáciu	prestár-
lej	alebo	nevhodnej	zelene	najmä	na	sídliskách	Mier,	Tarča,	Západ	I,	v lokalite	Ferčekovce,	
v Novoveskej	Hute	a v CMZ.	
V  rámci	 obmedzených	 finančných	 možností	 bolo	 na	 území	 mesta	 vysadených	 1 340 ks	
vzrastlých	 listnatých	 a  ihličnatých	 stromov	 a  2 405 ks	 kríkov	 rôznych	 druhov	 a  skladby.	
V letných	mesiacoch	bola	každým	rokom	realizovaná	letničková	kvetinová	výsadba	v počte	
120 tis. ks	rastlín.	Vo	finančnom	vyjadrení	je	starostlivosť	o verejnú	zeleň	vyjadrená	v ta-
buľke	č.	18.	
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Čistiaca	technika	a strojové	zariadenia	sú	zastaralé,	s nižšou	účinnosťou	a vyššími	nákladmi	na	
ich	prevádzku.	Preto	Mesto	Spišská	Nová	Ves	v spolupráci	s hlavným	dodávateľom	služby	čiste-
nia	mesta	firmou	Brantner	Nova,	s.	r.	o.,	pripravilo	projekt „moDtecH - SnV: moderná čistiaca 
technika ako predpoklad čistého mesta a skvalitnenia ovzdušia v Spišskej novej Vsi“	s cel-
kovým	plánovaným	nákladom	na	jeho	realizáciu	vo	výške	1 119	265,14	€,	ktorý	pri	prvom	po-
daní	nebol	úspešný,	avšak	so	spracovaným	projektom	sa	mesto	bude	ďalej	uchádzať	o získanie	
externých	zdrojov	na	jeho	podporu.	
Úsek	čistenia	je	bežná	súčasť	života	mesta	a jeho	obyvateľov	a veľmi	náročná	na	dennú	opera-
tívnu	prácu.	Okrem	zmluvného	partnera	firmy	Brantner	Nova,	s.	r.	o.,	čistotu	mesta	zabezpečuje	
aj	Stredisko verejnoprospešných prác	(dnešné	Stredisko	ručného	čistenia),	ktoré	vzniklo	ako	
organizačná	zložka	pri	MsÚ	Spišská	Nová	Ves	v roku	1995,	ktorej	cieľom	bolo	efektívnejšie	využí-
vanie	finančných	prostriedkov	rozpočtu	mesta	v starostlivosti	o širokú	škálu	činností	ako:
•	 čistenie	a údržba	verejných	priestranstiev	počas	celého	roka	na	sídliskách	Západ	I,	Mier	a Tar-

ča,	čistenie	trhoviska,	údržba	priechodov	pre	chodcov	a zastávok	MVD,
•	 záchranné	práce	pri	povodniach	a čistenie	potokov ,
•	 čistenie	výbehov	psov	od	psích	exkrementov	(v	r.	2009	zakúpený	vysávač	na	psie	exkrementy),
•	 kosba	nepasportizovanej	zelene,	najmä	svahov	a ťažko	prístupných	lokalít	a miest,
•	 údržba	a oprava	drobnej	architektúry,	ihrísk,	pieskovísk	-	výmena	a údržba	lavičiek,
•	 výrub	suchých	stromov,
•	 vysťahovávacie	práce	sociálne	neprispôsobivých	občanov	(na	ubytovni	FINIŠ)	s následným	

vyčistením	vnútorných	a vonkajších	priestorov	objektov.
Prínos	strediska	okrem	vecného	rozsahu	vykonávaných	prác	je	aj	v tom,	že	dáva	šancu	aspoň	
na	krátke	obdobie	zamestnať	evidovaných	dlhodobo	nezamestnaných	obyvateľov	mesta	so	zá-
kladným	vzdelaním	najmä	cez	inštitút	aktivačných	prác.	Stabilnejší	počet	zamestnancov	v Stre-
disku	je	v súčasnosti	11	(do	roku	2009	bol	počet	10),	v rámci	aktivačných	prác	pracovalo	v roku	
2007	a 2008	po	100	pracovníkov,	80	v roku	2009	a	50 v roku	2010.	Trend	znižovania	počtu	pra-
covníkov	na	aktivačné	práce	vyplýva	zo	skutočnosti,	že	si	títo	buď	našli	stále,	resp.	lepšie	zamest-
nanie,	častejšie	však	z dôvodu	zrušenia	pracovnej	zmluvy	pre	opakované	a závažné	porušovanie	
pracovnej	disciplíny.	Prehľad	finančných	prostriedkov	na	činnosti	strediska	uvádza	tabuľka	č.	20.

Tabuľka	č.	20:

Sledovaný rok 2007 2008 2009 2010

Stredisko ručného čistenia 87 632	€ 95 897	€ 99	118	€ 112 272€

Tabuľka	č.	19:

Sledovaný rok 2007 2008 2009 2010

Likvidácia vianočných stromčekov 	1 029	€ 	1 062	€ 	548	€ 	330	€
jarné čistenie mk 	13 676	€ 	13 941	€ 	14 439	€ 13 820	€
Strojné čistenie mk 	66 390	€ 	69 707	€ 	56 865	€ 53 920	€
ručné čistenie mk 	80 329	€ 	82 985	€ 	92 279	€	 87 670	€
Zimná údržba - rč 	5 809	€ 	5 975	€ 	6 307	€ 	5 995	€
Vyprázdňovanie smetných nádob 	23 568	€ 	24 232	€ 	24 962	€ 23 710	€
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LeSy meSta 
Lesný	majetok	mesta	Spišská	Nová	Ves	tvorí	sa-
mostatný	 lesný	 užívateľský	 celok	 Lesy	 mesta	
Spišská	 Nová	 Ves	 o  rozlohe	 7	 147,88	 ha.	 Veľká	
časť	lesov	sa	nachádza	v ochrannom	pásme	Ná-
rodného	parku	Slovenský	raj	(4 815	ha).	V súčas-
nosti	 sa	 na	 území	 spoločnosti	 Lesy	 mesta	 Spiš-
ská	Nová	Ves,	s.	r.	o.,	nenachádzajú	hospodárske	
lesy,	ale	iba	lesy	ochranné	o rozlohe	1	185,62	ha	
a lesy	osobitného	určenia	o výmere	5 962,26	ha.	
Lesné	porasty	sú	prevažne	v 5.	lesnom	vegetač-
nom	stupni,	jedľovo-bukovom.	Ihličnaté	dreviny	
(smrek	a jedľa)	tvoria	vyše	60	%	porastov.	Z list-
natých	drevín	prevláda	buk.
Spoločnosť	Lesy	mesta	Spišská	Nová	Ves,	s.	r.	o.,	založená	v decembri	roku	1992,	v súčas-
nosti	zamestnáva	70	zamestnancov	(26	THZ	a 44 	robotníkov).	Pestovná	a ťažbová	činnosť	
vychádza	z Lesného	hospodárskeho	plánu	a z aktuálnych	potrieb	lesných	porastov.

Tabuľka	č.	21:	Prehľad	vykonaných	prác	v	pestovnej	činnosti	za	obdobie	2007	-		2010

Pestovné činnosti 2007 2008 2009 2010 
plán

Spolu 

Spolupôsobenie	pri	prirodzenej	obnove	(ha) 7,70 26,80 6,60 19,00 60,10

Príprava	plôch	pre	obnovu	(ha) 88,91 123,04 151,92 121,50 485,37

Pôdne	frézy	(ha)     25,50 25,50

Umelá	obnova	lesa	(ha)	 55,48 69,98 122,18 125,47 373,11

Ochrana	mladých	lesných	porastov	(ha) 901,29 842,90 431,07 614,81 2	790,07

Ošetrovanie	mladých	lesných	porastov	(ha) 8,10 14,43 16,50 21,00 60,03

Prerezávky	(ha)	 122,21 113,36 30,18 78,00 343,75

Ochrana	lesa	(€)	 101	059 94	756 26	659 39	000 261	474

Prihnojovanie	sadeníc	(ha)	 31,33 31,40 40,00 45,00 147,73

Ostatné	pestovné	práce	(€) 31	646 31	726 9	842,00 14	000 87	214

Celkové	náklady	na	pestovnú	činnosť	(€) 410	210 494	300 380	100 473	650 1	758	260

-	z	toho	dotácie	(	SOP,	PRV...)	(€) 41	950 34	500 80	130 44	600 201	180

Hnojenie	lesných	porastov	-	dotácia	PRV	(€)     668	700 668	700

Vápnenie	lesných	porastov	-	dotácia	PRV	(€)     701	950 701	950
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Realizácia	 pestovnej	 činnosti	 bola	 podporená	 aj	 finančnými	 prostriedkami	 EÚ	 v  rámci	
úspešných	projektov,	konkrétne:	
•	 v roku	2008	projekty	zamerané	na	ozdravné	opatrenia,	vápnenie	a hnojenie	lesných	po-

rastov	celkom	vo	výške	viac	ako	1,5	mil.	€,
•	 v roku	2009	projekt	zameraný	na	ozdravné	opatrenia	a rekonštrukciu	lesnej	cesty,	ktorý	

je	v súčasnosti	v procese	schvaľovania	v celkovej	hodnote	cca	1,5	mil.	€.

V ťažbovej	činnosti	prevládajú	stále	vysoké	náhodné	ťažby	v ihličnatých	porastoch	s vyso-
kým	zastúpením	smreka.	Oblasť	Spiša	v dôsledku	dlhodobého	pôsobenia	imisií	je	jednou	
z najviac	postihnutých	oblastí	Slovenska.	Zvlášť	negatívne	sa	to	prejavuje	na	poškodených	
lesných	ekosystémoch.	Škody	na	lesných	porastoch	po	primárnom	poškodení	imisiami	na-
rastajú	aj vplyvom	celého	radu	ďalších	sekundárnych	činiteľov	a	nadobudli	značné	rozme-
ry.	Z uvedených	dôvodov	bol	pre	celú	oblasť	Spiša	vyhlásený	stav	ohrozenia.	Ťažbová	čin-
nosť	sa	zabezpečuje	prevažne	dodávateľským	spôsobom.	Prehľad	ťažby	dreva	za	obdobie	
od	roku	2007	do	roku	2010	poskytuje	nasledujúca	tabuľka.

Tabuľka	č.	22:	Ťažbové	činnosti

ťažbové činnosti 2007 2008 2009 2010 plán Spolu 

Ťažba	dreva	(m3) 89	228 118	398 121	551 92	000 421	177
	-	z	toho	náhodná	(m3) 79	422 117	455 117	335 91	500 405	712
	-	z	toho	mimoriadna	(úmyselná)	(m3) 9	806 943 4	216 500 15	465

Výšku	ťažby	priamo	ovplyvňuje	rozsah	spracovania	kalamitného	odumierania	smreka.	Cel-
kový	vývoj	kalamity	možno	len	ťažko	predpokladať,	pretože	závisí	od	mnohých	abiotických	
a biotických	činiteľov.	Ťažba	dreva	a veľkosť	ťažbou	odkrytých	plôch	následne	určuje	roz-
sah	pestovnej	činnosti	v budúcich	rokoch.

Výsledky hospodárenia
V  období	 rokov	 2007	 -	 2010	 spoločnosť	 vykonávala	 lesnícke	 činnosti	 v  súlade	 so	 svojím	
predmetom	podnikania	a v	zmysle	platných	legislatívnych	noriem	pre	lesné	hospodárstvo	
a poľovníctvo,	najmä	podľa	predpisov	Lesného	hospodárskeho	plánu	na	roky	2006	až	2015.	
Prehľad	niektorých	ukazovateľov	hospodárenia	vyjadruje	od	roku	2007	do	roku	2010	na-
sledujúca	tabuľka.

Tabuľka	č.	23:

ukazovatele hospodárenia v € 2007 2008 2009 2010 plán Spolu 

Nájom	za	les 1	161	871 995	817 331	939 410	000 2	899	627
Príspevok	 mestu	 z	 rozdelenia	 zisku	
spoločnosti

      663	878 663	878

Sponzorstvo	a reklama 65	690 78	172 40	795 77	009 261	666
Hospod.	výsledok	pred	zdanením 239	228 224	789 125	871 44	822 634	710
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enVIronmentáLna InFraštruktúra

Vodovodná sieť
Spotreba	vody	v roku	2007	bola	na	úrovni	1 692 000	m3,	 v roku	2008	na	úrovni	1 696 000 m3.	
Zásoby	vody	z jednotlivých	zdrojov	sú	pri	danej	spotrebe	vody	aj	pri	zohľadnení	jej	vývoja	
postačujúce.	Vzhľadom	na	prípravu	veľkých	investičných	aktivít	v oblasti	rozvoja	cestovné-
ho	ruchu	(Spišský	raj)	s predpokladanou	vysokou	návštevnosťou	a tým	i zvýšením	spotreby	
vody	Podtatranská	vodárenská	spoločnosť	pripravuje	výstavbu	Vodojemu	Šajba	a prepojo-
vacieho	vodovodu	na	Smižany.	
Priemerná	spotreba	vody	na	obyvateľa	je	105,59	l/deň.	Na	verejný	vodovod	je	napojených	
99	%	všetkých	obyvateľov	v meste.	Chýbajúce	verejné	rozvody	vody	sú	v rómskych	osa-
dách	Hájik	 (spracovaná	dokumentácia	pre	územné	rozhodnutie)	a Podskala.	V osade	Vil-
čurňa	sa	rozvody	nachádzajú,	avšak	nie	sú	využívané	(osada	je	odpojená	od	prívodu	vody	
prostredníctvom	verejného	vodovodu	z dôvodu,	že	obyvatelia	osady	za	dodávky	vody	ne-
platia).	Obyvatelia	majú	zabezpečený	prístup	k pitnej	vode,	či	už	verejnými	studňami	alebo	
z vlastných	studní.	Chýbajúca	je	aj	vodovodná	sieť	v	lokalite	pod	Tepličkou.	

odvádzanie odpadových vôd - kanalizácia
Pokrytie	kanalizačnou	sieťou	v meste	Spišská	Nová	Ves	je	99,9	%,	kde	naprojektovaná	ka-
pacita	čističky	odpadových	vôd	(ČOV)	je	20 218	m3,	čo	predstavuje	dvojnásobok	čistenia	
terajšieho	množstva.	V prevádzke	nie	je	ČOV	v Novoveskej	Hute,	verejná	kanalizácia	z tejto	
časti	mesta	je	napojená	na	ČOV	v Spišskej	Novej	Vsi.	V roku	2008	a 2009	boli	v Novoveskej	
Hute	zrealizované	ďalšie	kanalizačné	prípojky	rodinných	domov	v hodnote	cca	26	tis.	€.

Celkový	 objem	 odpadových	 vôd	 pripadajúci	 na	 jedného	 obyvateľa	 ročne	 predstavuje	
179,55	tis	m3.	Kanalizačný	systém	v meste,	rovnako	ako	rozvody	vody,	si	už	vyžadujú	kom-
plexnejšiu	rekonštrukciu.	Terajšia	používaná	technológia	ČOV	nedosahuje	požadované	pa-
rametre	 čistenia	 odpadových	 vôd	 pre	 odstraňovanie	 dusíka	 z  odpadových	 vôd,	 preto	 je	
naplánovaná	rekonštrukcia	ČOV	v najbližšom	období.	
Rovnako,	ako	v prípade	verejného	vodovodu,	chýba	kanalizácia	v rómskych	osadách	Hájik	
a Podskala,	kde	je	odvádzanie	odpadových	vôd	riešené	domovými	žumpami,	prevládajúce	
je	však	odvádzanie	vôd	do	voľného	priestranstva.	

S cieľom	prípravy	nového	územia	pre	individuálnu	výstavbu	129	rodinných	domov	a	4	po-
lyfunkčných	domov	v lokalite	Červený	jarok,	v súlade	s územným	plánom	mesta	(I.	etapa),	
bude	v budúcom	roku	mesto	realizovať	úspešný	projekt	„IS - vodovod a kanalizácia v lo-
kalite červený jarok v Spišskej novej Vsi“  v celkovej výške  2 471 033 €.
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7 Vzdelávanie a školstvo
Zámer:
Zlepšovanie podmienok vzdelávania v školách a školských zariadeniach mesta

Plnenie	zámeru:
ZákLaDné škoLy
Prognóza	vývoja	materských	a základných	škôl	do	roku	
2025	 spracovaná	 Ústavom	 informácií	 a  prognóz	 škol-
stva	v Bratislave	(2008)	konštatuje	evidentný	pokles	detí	
v materských	školách	i základných	školách	do	konca	roku	
2007.	Do	roku	2014	bude	počet	6	až	14-ročných	detí	kle-
sať,	počet	3	až	5-ročných	sa	bude	do	roku	2018	postupne	
zvyšovať.	Po	roku	2020	sa	predpokladá	opäť	mierny	po-
kles.	Tieto	predpoklady	kopírujú	aj	stav	a vývoj	detí	a žia-
kov	škôl	v našom	meste.	
Avšak	reálny	počet	tried	a počet	vyučujúcich	zostáva	na	
približne	 rovnakej	 úrovni,	 čo	 je	 zdôvodniteľné	 zmenou	
noriem	v zmysle	platnej	legislatívy	určujúcej	max.	počty	detí	v triedach	škôl	s cieľom	zvyšo-
vania	kvality	a približovanie	sa	súčasným	progresívnym	trendom	vzdelávania	s orientáciou	
na	individuálny	prístup	učiteľa	ku	každému	jednotlivcovi.	Dôraz	sa	kladie	na	skvalitňovanie	
základných	kompetencií	žiaka	využívaním	IKT,	komunikačných	a jazykových	zručností,	na	
riešenie	a zvládanie	problémových	situácií	a ďalšie,	so	zameraním	sa	na	žiakov	intelektovo	
nadaných	i na	žiakov	z málo	podnetného	prostredia.	Viac	ako	90	%	učiteľov	ZŠ	mesta	Spiš-
ská	Nová	Ves	s 5,	resp.	10-ročnou	praxou,	má	1.	alebo	aj	2.	atestáciu.	

Ostatné	 obdobie  je	 významným	 z  hľadiska	 dosiahnutia	 pozitívnej	 zmeny	 v  tejto	 oblasti,	
a to	kombináciou	realizácie	aktivít	zameraných	na	rekonštrukciu	a modernizáciu	škôl,	ako	
aj	aktivít	zameraných	na	posilnenie	ľudských	zdrojov	a nových	prístupov	k výchovno-vzde-
lávaciemu	procesu:	
• 6 zo 7 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bolo, a je, ešte v súčasnosti 

rekonštruovaných z mestského rozpočtu a najmä z prostriedkov štrukturálnych fondov 
eú v celkovej výške 6 358 703 €.	Na	území	mesta	bude	v najbližšom	období	rekonštruovaná	
aj	ZŠ	sv.	Cyrila	a Metoda	a SOŠ	drevárska,	ktoré	nie	sú	v zriaďovateľskej	pôsobnosti	mesta.	

•	 Zrekonštruovaná	bola	školská	jedáleň	pri	ZŠ	Z.	Nejedlého	z projektu	„modernizácia školské-
ho stravovania“	vo	výške	8 300	€.

•	 V areáli	ZŠ	Z.	Nejedlého	bolo	vybudované	detské	ihrisko	s podporou	prostriedkov	Karpatskej	
nadácie	v Košiciach	vo	výške	11 600	€.

•	 Od	roku	2010	je	prevádzkované	a využívané	detské dopravné ihrisko,	ktoré	mesto	získalo	
do	svojho	majetku	(budovu	a pozemok	o rozlohe	cca	3 800	m2)	a ktoré	od	1. 5. 2010	spravuje	
Centrum	voľného	času.	Slúži	všetkým	školám	a školským	zariadeniam,	ale	i širokej	verejnosti	
a v spolupráci	s mestskou	políciou	je	využívané	na	dopravnú	výchovu.	

•	 V	školách	mesta	vďaka	úspešným	projektom	pribudli	4	 jazykové	 laboratóriá,	6 multifunkč-
ných	učební	s vybavením	IKT,	pribudli	nové	počítače	a moderné	interaktívne	tabule.	

•	 Na	 inováciu	 školských	 vzdelávacích	 programov,  metód	 a  foriem	 vyučovania	 je	 zameraný	
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dvojročný	projekt	„7Dem s,r,o: 7dem základných škôl mesta Spišská nová Ves spoločne, 
rozvážne a odborne v reforme školstva“,	do	ktorého	sú	aktívne	zapojené	všetky	ZŠ.

•	 V roku	2009	mesto	v spolupráci	s CVPPPaP	realizovalo	projekt	„Stop drogám v našom mes-
te“,	prostredníctvom	ktorého	boli	vyškolení	peer	aktivisti	z radov	žiakov	všetkých	ZŠ	a koordi-
nátori	prevencie	(učitelia	ZŠ),	tiež	z každej	školy.	Protidrogová	prevencia	na	našich	základných	
školách	pokračuje	aj	v roku	2010	úspešným	projektom	„Stop drogám v našom meste 2“.	
Oba	projekty	boli	finančne	podporené	Úradom	vlády	SR	sumou	spolu	35 100 €.

•	 Z výzvy	MŠ	SR	„elektonizácia školských knižníc“	bolo	podporených	v rokoch	2007	-	2010	
šesť	projektov.

•	 Projekt	 „cena embraco za ekológiu“	 realizujú	 školy	
v spolupráci	s najväčším	zamestnávateľom	-	Embraco	Slo-
vakia,	s.	r.	o.,	kde	v dvoch	ročníkoch	bolo	podporených	6	
projektov.	Úspešne	bol	zrealizovaný	aj	1.	ročník	spoločné-
ho	projektu	 „embraco - Zoo - školy“.

Do	siete	škôl	a školských	zariadení	pribudli	nové	zariadenia	-	
Školské	stredisko	záujmovej	činnosti	pri	ZŠ	Ing.	O.	Kožucha	a	
súkromná	materská	škola	Alžbetka	s výdajňou	jedál.

Zš šj škD

2007 4 596 713	€ 474 055	€ 351 491	€
2008 4 739 524	€ 481 472	€ 411	955	€
2009 5 113 444	€ 497 359	€ 469 055	€
2010	-	rozpočet 5 280 794	€ 496 000	€ 667 681	€

materSké škoLy a DetSké jaSLe 
V	meste	pôsobí	v súčasnosti	spolu	14	MŠ	v správe	Správy	školských	zariadení	(SŠZ	-	roz-
počtová	organizácia	mesta).	Od	septembra	2010	vznikla	v meste	jedna	nová	súkromná	MŠ	
a jedna	v pôsobnosti	Evanjelickej	cirkvi	a.	v.	je	v procese	prípravy	s plánom	otvorenia	v ja-
nuári	2011.	Obe	s	kapacitou	pre	20	detí.	V správe	SŠZ	sú	aj	2	detské	jasle,	každé	s kapacitou	
20	miest,	ktoré	sa	nachádzajú	v priestoroch	tried	MŠ	na	Stolárskej	ul.	a	MŠ	na	Ul.	Z.	Nejedlé-
ho.	Starostlivosť	o deti	v jasliach	zabezpečuje	8	zdravotných	sestier.
K zlepšeniu	stavebno-technického	stavu	objektov	materských	škôl	a k čiastočnému	zníže-
niu	energetickej	náročnosti	týchto	objektov	prispeli	aktivity	ako:
•	 napojenie	 vykurovacieho	 systému	 3	 MŠ	 (na	 uliciach	 Slovenská,	 Gorazdova,	 J.	 Hanulu)	

na	centrálny	vykurovací	systém,	pričom	v prvých	dvoch	objektoch	došlo	k odstráneniu	
znečisťovania	ovzdušia	pôvodnými	kotolňami	na	tuhé	palivo	a k hydraulickému	vyregu-
lovaniu	ústredného	kúrenia,	ktoré	bolo	zrealizované	v MŠ	na	Lipovej	ul.,

•	 výmena	dverí	a okien	v 4 MŠ	(ul.	P.	Jilemnického,	Z.	Nejedlého,	Lipová,	S.	Tomášika),
•	 v školských	jedálňach	(ŠJ)	sa	stavebnými	úpravami,	modernizáciou	a doplňovaním	stroj-

no-technologického	zariadenia	zvýšila	kvalita	podmienok	prípravy	stravovania.
Pripravené	 sú	 projekty	 na	 komplexnú	 rekonštrukciu	 dvoch	 MŠ,	 a  to	 MŠ	 na	 Stolárskej	 ul.	
a MŠ	v rómskej	osade	Vilčurňa.

Tabuľka	č.	24:	Prehľad	financovania	ZŠ
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Zriadené	boli	4	nové	triedy,	vrátane	sociálnych	zaria-
dení,	komplexne	vybavené	školským	nábytkom	v sú-
lade	 s  požadovanými	 hygienickými	 požiadavkami	
(MŠ	S.	Tomášika,	MŠ	Z.	Nejedlého,	MŠ	Komenského).	
V  triedach	 materských	 škôl	 sa	 postupne	 moderni-
zovalo	 vybavenie	 školským	 nábytkom,	 učebnými	
pomôckami,	 výpočtovou	 a  didaktickou	 technikou.	
Začalo	sa	s postupnou	výmenou	a doplnením	sanity	
v sociálnych	zariadeniach	tak,	aby	spĺňali	požadova-
né	hygienické	kritéria.	

Tabuľka	č.	25:	Prehľad	financovania	MŠ

mImoškoLSké ZáujmoVé čInnoStI

Základná umelecká škola (Zuš)
Do	roku	2007	boli	na	území	mesta	dve	ZUŠ,	jedna	klasic-
ká	a jedna	s rozšírenou	estetickou	výchovou.	V roku	2007	
došlo	k zlúčeniu	oboch	škôl	a následnému	vyradeniu	Zá-
kladnej	umeleckej	školy	s rozšírenou	estetickou	výchovou	
zo	siete	škôl	a školských	zariadení.	
ZUŠ	slávi	v súčasnosti	už	70-ročnú	tradíciu	a ponúka	od-
bory	 literárno-dramatický,	 tanečný,	výtvarný	a hudobný.	Žiaci	ZUŠ	každoročne	dosahujú	
popredné	 umiestnenia	 v  súťažiach	 krajských,	 celoslovenských	 i  medzinárodných.	 Absol-
venti	školy	sú	úspešní	na	školách	umeleckého	smeru.
Z analýzy	aktivít	inštitúcií	špecializovaných	na	mimoškolskú	činnosť	vyplýva,	že	ZUŠ	v ro-
koch	2007/2008	-	2009/2010	navštevovalo	viac	ako	30	%	žiakov	základných	a stredných	
škôl.

Tabuľka	č.	26:	Záujmová	činnosť	ZUŠ	2007	-	2010

školský rok žiaci učitelia odbory

absolventi

1. stupeň 2. stupeň

2007/2008 1	218 47 4 93 27
2008/2009 1	245 44 4 68 24
2009/2010 1	256 43 4 71  32 
2010/2011 1	125 45 4    

mš šj

2007 1	658	520	€ 	292	501	€
2008 1 846	087	€ 	358 078	€
2009 2 041	383	€ 385	776	€
2010	-	rozpočet 2	107 823	€ 390 800	€
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Tabuľka	č.	27:	Prehľad	financovania	ZUŠ

Tabuľka	č.	29:	Prehľad	financovania	CVČ

2007 547 613	€
2008 602 233	€
2009 673 736	€
2010	-	rozpočet 687 400	€

Z dôvodu	zlého	technického	stavu	budovy	školy	mesto	v rámci	projektu	PaLaIS spracova-
lo projektovú dokumentáciu na jej rekonštrukciu	a bude	sa	uchádzať	o externé	zdroje	
najmä	zo	štrukturálnych	fondov	EÚ	na	realizáciu	rekonštrukcie,	ktorá	je	plánovaná	v sume	
cca	3	mil.	€.	

centrum voľného času aDam (cVč)
CVČ	 ako	 rozpočtová	 organizácia	 mesta	 vykonáva	 svoju	
činnosť	formou	záujmových	útvarov	a klubových	činnos-
tí,	 formou	 podujatí,	 súťaží,	 olympiád,	 výletov	 a  exkurzií,	
miestnych	a zahraničných	táborov.	V	súčastnosti	navšte-
vuje	CVČ	2	722	detí	v 127	záujmových	útvaroch.	Prehľad	
počtu	členov	CVČ	za	predchádzajúce	roky	znázorňuje	na-
sledujúca	tabuľka.
Tabuľka	č.	28:

CVČ	realizovalo	2	úspešné	projekty	„športujeme vo voľnom čase“	(2007)	a „celé mesto 
športuje“	(2008),	oba	podporené	v rámci	programu	MŠ	SR	Otvorená	škola	-	oblasť	športu	
(z	projektov	boli	zakúpené	dva	prenosné	basketbalové	koše,	celý	set	florbalu,	lopty)	a pra-
videlne	realizuje	súťaže	okresných	kôl	žiakov	základných	a stredných	škôl.	
Pre	 zlepšenie	 priestorového	 a  materiálneho	 vybavenia	 bola	 zrekonštruovaná	 telocvičňa	
a obnovený	bol	nábytok	(lavice	a stoličky)	v miestnostiach	CVČ.

2007 304 244	€
2008 421	123	€
2009 470 859	€
2010	-	rozpočet 835	000	€

školský rok žiaci učitelia

útvary so zameraním na

jazyky
spol. 
vedy

prír. 
vedy

veda - 
techn.

kult. - 
um. šport inform.

rodič. 
deti

2007/2008 1	686 42 4 13 0 16 22 50 4 2
2008/2009 1	985 51 5 13 0 18 24 65 4 3
2009/2010 4	828 185 8 5 3 4 29 160 5 4
2010/2011 2	722 79 7 8 0 15 8 78 7 4
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StreDné škoLy V meSte
V	 meste	 sa	 nachádza	 8	 stredných	 škôl	 v  zriaďovateľskej	 pôsobnosti	VÚC	 KSK	 a  Cirkevné	
gymnázium	Štefana	Mišíka,	ktorého	zriaďovateľom	je	Rímskokatolícka	cirkev,	Biskupstvo	
Spišské	Podhradie.

názov školy šk. r. 07/08 šk. r. 08/09 šk. r. 09/10 šk. r. 10/11

Gymnázium, školská 684 661 646 650

Gymnázium, javorová 725 721 641 640

cirkevné gymnázium š. mišíka 119 168 165 148

Spojená škola, Stojan 1 608 579 567 550

SPš strojnícka, Hviezdoslavova 6 501 490 468 450

SPš, markušovská cesta 2 421 385 352 340

Soš, markušovská cesta 4 665 647 672 690

Soš drevárska, Filinského 7 673 600 555 540

Hotelová akadémia, radničné nám. 1 547 545 509 500

Spolu 4	913 4	796 4	575 4	498

PoDPora VySokéHo škoLStVa 
V meste	pôsobí	5	detašovaných	pracovísk	vysokých	škôl:	Univerzita	Mateja	Bela	v	Banskej	
Bystrici,	 Ekonomická	 fakulta;	 Univerzita	 Konštantína	 Filozofa	 v  Nitre,	 Fakulta	 sociálnych	
vied	a zdravotníctva;	Trnavská	univerzita	v	Trnave,	Fakulta	zdravotníctva	a sociálnej	práce;	
Žilinská	univerzita	v	Žiline	-	centrum	ďalšieho	vzdelávania	učiteľov	a Vysoká	škola	zdravot-
níctva	a sociálnej	práce	sv.	Alžbety	v Bratislave.
V mestskom	objekte	na	Zimnej	ul.	48	je	zabezpečovaná	prevádzka	detašovaných	pracovísk	VŠ:
•	 Fakulta	zdravotníctva	a sociálnej	práce	Trnavskej	univerzity	v	Trnave,
•	 Ekonomická	fakulta	Univerzity	Mateja	Bela	v	Banskej	Bystrici,
•	 Vysoká	škola	sociálnej	práce	a zdravotníctva	sv.	Alžbety	v Bratislave.

Aktívnou	v meste	je	aj	univerzita tretieho veku Prešovskej univerzity v Prešove v spo-
lupráci s akadémiou vzdelávania v Spišskej novej Vsi,	ktorá	je	záujmovo-vzdelávacou	
inštitúciou	ľudí	primárne	orientovanou	na	seniorov,	ale	i ľudí	v preddôchodkovom	veku.	Je	
zakladaná	v súlade	s	koncepciou	celoživotného	vzdelávania	v Slovenskej	republike	a jej	zá-
kladnou	úlohou	je	optimálnym	spôsobom	sprostredkovať	vedecké	poznatky	vo	vybraných	
odboroch	starším	ľuďom	a ľuďom,	ktorí	sa	nemôžu	z	rôznych	dôvodov	aktívne	zapájať	do	
každodenného	pracovného	procesu.

Tabuľka	č.	30:	Vývoj	v	počte	žiakov	na	stredných	školách	v	meste	Spišská	Nová	Ves
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8 Sociálna a zdravotná starostlivosť
Zámer:
Skvalitnenie a dostupnosť sociálnych a zdravotných služieb	

Plnenie	zámeru:
DomoV DôcHoDcoV (DD)	ako	rozpočtová	organizácia	mesta	poskytuje	služby	v zaria-
dení	pre	seniorov	a v zariadení	opatrovateľskej	služby	(ZOS):
•	 kapacita	na	Brezovej	ul.	-	175	lôžok	(DD),
•	 kapacita	na	Slovenskej	ul.	-	18	lôžok	(ZOS).

Kľúčovou	 investičnou	 aktivitou	 bola,	 a  je,	 kom-
plexná rekonštrukcia DD.	 Prvá etapa	 rekon-
štrukcie	 bola	 ukončená	 v  máji	 2008	 v  celkovej	
hodnote	1,36	mil.	€,	z toho	z	fondov	EÚ	spolu	840	
tis.	€.	
Výstupom	 projektu	 bola	 dostavba	 4.	 oddelenia,	
vytvorených	 18	 jednoposteľových	 izieb,	 4	 dvoj-
lôžkové	apartmány, 1	jednolôžkový	apartmán	a 3	
spoločenské	miestnosti.	
Začatie	realizácie	druhej etapy	 (zameraná	na	zateplenie	objektu	DD,	revitalizáciu	okolia	
a záhrady,	zabezpečenie	moderného	dorozumievacieho	systému	s klientmi	DD	a tiež	na	
komplexnú	rekonštrukciu	ZOS)	 je	plánované	na	roky	2011	-	2012	na	základe	úspešného	
projektu	mesta	v celkovom	náklade	stavby	2,5	mil.	€.	

V rámci	modernizácie	a vybavenia	interiérov	Domova	dôchodcov	boli:
• nakúpené	polohovateľné	postele	a vane,	nové	ná-

bytkové	vybavenie	7-mich	izieb	na	lôžkovom	odde-
lení,	 nábytok	 do	 jedální	 klientov	 a  zamestnancov,	
invalidné	 vozíky,	 zdravotnícke	 pomôcky,	 dochádz-
kový	a tabletový	systém,	protipožiarne	dvere,	čistia-
ce	stroje,	traktorová	kosačka	na	údržbu	areálu,

• dobudovaná klimatizácia	 v  skladoch	 stravovacej	
prevádzky,

• zrekonštruovaná	 kuchyňa,	 vrátane	 strojného	 vy-
bavenia.

Uvedené	aktivity	boli	zrealizované	spolu	za	takmer	387	tis.	€,	z toho	s	finančnou	podporou	
Úradu	Vlády	SR	a MPSVaR	SR	vo	výške	117	tis.	€.	
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mesto Spišská nová Ves od 1. 1. 2008 prevzalo zodpovednosť za poskytovanie opat-
rovateľskej služby	(služba	poskytovaná	v domácnosti	klienta	-	tzv.	terénna	sociálna	služ-
ba)	prostredníctvom	činností	a služieb	Domova	dôchodcov s počtom opatrovateliek 40.	
Počet	opatrovaných	klesol	zo	154	v roku	2007	na	123	v roku	2010.	Súčasťou	opatrovateľskej	
služby	je	aj	zabezpečovanie	a poskytovanie	obedov	seniorom	v spolupráci	so	základnými	
školami.	

Pre	posilnenie	kapacít	opatrovateľskej	služby	a ďalších	aktivít	zameraných	na	komuniká-
ciu	s cieľovou	skupinou	obyvateľov	starších	ako	50	rokov	(seniori	50+)	realizuje	mesto	ako	
partner	Technickej	univerzity	v Košiciach	a o.	z.	ASTRA	v Košiciach	medzinárodný projekt 
(SR,	HU,	AU) SaGe +	v celkovej	výške	takmer	250	tis.	€,	finančne	podporený	z programu	
Leonardo	da	Vinci.	Mesto	realizuje	tento	projekt	vo	výške	cca	12	tis.	€.	Výstupom	projektu	
bude	cca	15	-	20	vyškolených	sociálnych	konzultantov	pre	mapovanie	a analyzovanie	po-
trieb	tejto	cieľovej	skupiny	a ich	ďalšiu	komunikáciu	a konzultáciu	so	subjektmi	zodpoved-
nými	za	poskytovanie	sociálnych	služieb.

ĎaLšIe ZarIaDenIa PoSkytujúce SocIáLne SLužBy a SocIáLnu StaroStLI-
VoSť V meSte 
•	 Dom	 humanity	 -	 nocľaháreň	 pre	 bezdomovcov	 vo	 veku	 18	 -	 60	 rokov,	 s  kapacitou	

15 miest	(ročné	náklady	na	prevádzku	zariadenia	cca	40	000	€,	príjmy	cca	10	%)
•	 Denné	 centrá	 -	 3	 kluby	 dôchodcov	 s	 počtom	 členov	 350	 -	 ulice	 Levočská,	 J.	 Fabiniho,	

Novoveská	Huta	(ročné	náklady	na	prevádzku	cca	10 000	€)

V rámci	Územného	plánu	má	mesto	pripravenú	urbanisticko-architektonickú	štúdiu	na	vy-
budovanie	nového	zariadenia	„Hospic“	určeného	pre	bývanie	seniorov,	ale	aj	pre	sociálnu	
a zdravotnú	starostlivosť	o dlhodobo	chorých	klientov/pacientov	v lokalite	Deväť	krokov	
na	sídlisku	Západ	I.

FInančná Pomoc meSta 
• jednorazové dávky v hmotnej núdzi -	rodinám	s nezaopatrenými	deťmi,	7	rodinám	na

odstránenie	škôd	spôsobených	povodňami	(cca	5 000	€	ročne)
• tvorba úspor pre deti v detských domovoch	-	celkom	14 000	€	v rámci	sociálno-práv-

nej	ochrany	detí	a sociálnej	kurately
• eurobalíčky pre seniorov nad 70 rokov	v počte	viac	ako	2	700	ks	v roku	2008	v hodnote	

takmer	45 000	€,	s cieľom	zľahčenia	situácie	starším	ľuďom	pri	prechode	meny	z Sk	na	€
• Príspevky darcom krvi	pre	držiteľov	Jánskeho	a Kňazovického	plakety	ročne	cca	1 000 €
• jednorazové účelové príspevky	 pre	 neštátne	 subjekty	 (neziskový	 sektor)	 v  objeme	

86 474 €:	Spišská	katolícka	charita,	Alžbetka,	n.	o.,	Združenie	na	pomoc	ľuďom	s mentál-
nym	postihnutím,	Jednota	dôchodcov	na	Slovensku,	Slovenský	zväz	zdravotne	postih-
nutých,	Slovenský	zväz	telesne	postihnutých,	Únia	nevidiacich	a slabozrakých,	Spoloč-
nosť	dialyzovaných	a transplantovaných	SNV,	ANEPS,	Materské	centrum	Dietka	a ďalší
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V	tomto	roku	Mesto	Spišská	Nová	Ves	prvý	krát	finančne	prispeje	na	organizovanie	a	po-
dávanie	stravovania	pre	bezdomovcov	v zimných	mesiacoch	v	spolupráci	so	Slovenskou	
katolíckou	charitou	a	miestnymi	podnikateľmi.

ĎaLšIe SocIáLne SLužBy
• terénna sociálna práca	-	prostredníctvom	realizácie	dvoch	projektov	vďaka	finančnej	

podpore	ESF	vo	výške	cca	190	tis.	€:
• SoVa - „Prevencia sociálnej vylúčenosti aktívne“
• uZoL 5P - „Platforma pre Podporu, Posilňovanie a Permanentnosť Prevencie so-

ciálneho vylúčenia“
V období	od	apríla	2008	do	marca	2010	poskytli	terénni	sociálni	pracovníci	rôznu	pomoc	
obyvateľstvu	ohrozenému	sociálnym	vylúčením	a sociálne	vylúčeným	až	4 626-krát	a to	
so	 zameraním	 na	 školskú	 dochádzku	 detí,	 zdravotnú	 starostlivosť,	 na	 vybavovanie	 za-
mestnania,	na	podporu	vzdelávania	a ďalšie	oblasti.	

• Zriadenie chráneného pracoviska pre občanov so zdravotným postihnutím	 na	
Mestskom	úrade	v Spišskej	Novej	Vsi	podľa	Zákona	č.	5/2004	Z.	z.	o službách	zamestna-
nosti	v platnom	znení,	pre	dvoch	zamestnancov	pre	vykonávanie	osvedčovania	listín.

PoDPora ZDraVotníctVa
Mesto,	aj	keď	nemá	priame	kompetencie	v oblasti	zdravotníctva,	s cieľom	skvalitňovania	
zdravotníckych	služieb	nielen	pre	občanov	mesta,	ale	aj	širšieho	okolia,	zo	svojho	rozpoč-
tu	poskytlo	NsP,	a.	s.,	Spišská	Nová	Ves	finančné	prostriedky	vo	výške	takmer	75	tis.	€	pre	
zakúpenie:
•	 prístroja	na	kryoterapiu,
•	 infúznej	volumetrickej	pumpy,
•	 ultrazvukového	prístroja	pre	neurologické	oddelenie,
•	 odsávačky	pre	interné	oddelenie,
•	 narkotizačného	prístroja	pre	anesteziologicko-resuscitačné	oddelenie,
•	 laparoskopickej	veže.
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9 Kultúra
Zámer:
Skvalitnenie podmienok pre kultúru v meste 

Plnenie	zámeru:
Kultúru	v meste	zabezpečuje	Mestské	kultúrne	centrum	(MKC)	ako	príspevková	organizá-
cia	a koordinačnú,	ale	 i výkonnú	 funkciu	plní	Kancelária	primátora	mesta.	MKC	spravuje	
objekty	Reduta,	Kultúrny	dom	Mier,	amfiteáter	Madaras	park,	Letné	kino.	Okrem	zabezpe-
čovania	bežnej	prevádzky	zrealizovalo	MKC	aktivity,	ktoré	skvalitňujú	podujatia	organizo-
vané	v exteriéri	a interiéroch:	
•	 komplexná	oprava	sociálnych	zariadení	v Kine	Mier	a v	suteréne	Reduty	v objeme	5 000 €
•	 zakúpenie	nového	zastrešeného	pódia	-	53	773	€	a zvukovej	aparatúry	-	11 619 €.	

Hlavným	cieľom	je	zabezpečiť	optimálny	štandard	kultúrneho	vyžitia,	vytvárať	priestor	pre	
kultúrne	aktivity	v oblasti	záujmovej	činnosti,	cieľavedome	dramaturgicky	ovplyvňovať	kul-
túrnu	ponuku	hodnotných	kultúrnych	programov	širokej	žánrovej	škály.	

kuLtúra Pre VšetkýcH
Mesto	Spišská	Nová	Ves	okrem	multižánrových	podujatí	kladie	dôraz	na	zabezpečovanie	
akcií	na	verejných	priestranstvách	v duchu	myšlienky	„Mesto	žije“.	Každoročne	sa	konajú	
podujatia	ako:
• otvorenie letnej turistickej sezóny -	3 dňové	podujatie	organizované	v spolupráci	so	

združením	obcí	Mikroregión	Slovenský	raj,	 spojené	s prezentáciou	subjektov	pôsobia-
cich	v oblasti	cestovného	ruchu.	Zaujímavosťami	v rámci	tohto	podujatia	boli:
•	 vytvorenie	slovenského	rekordu	„Najdlhšia	bageta“,
•	 vytvorenie	slovenského	rekordu	„Najväčšia	mozaika	z cestovín“

Počas	tohto	podujatia	sú	umožnené	bezplatné	alebo	zlacnené	vstupy	do	Múzea	Spiša,	
Galérie	umelcov	Spiša,	bezplatný	výstup	na	vežu	rímskokatolíckeho	kostola.	

• Prvomájové popoludnie
• mesto plné detí	 spojené	 s  množstvom	 športo-

vých	aktivít	a prezentácií:
•	 prezentácia	Ozbrojených	síl	SR	-	Deň	polície,	
•	 prehliadka	bábkových	divadiel,
•	 slovenský	rekord	„Najdlhší	kreslený	vláčik“.

• kultúrne leto,	v rámci	ktorého	sú	zabezpečené:
•	 promenádne	koncerty	a	vystúpenia	(piatky,	ne-

dele)	sú	od	roku	2009	rozšírené	o sobotňajšie	
premietanie	filmov	„Letné	kino	pred	Redutou“,	
divadelné	predstavenia	na	nádvorí	Múzea	Spi-
ša,	v Galérii	umelcov	Spiša	a v Divadle	Kontra,

• Spišský trh -	rozšírený	je	kultúrny	program	na	hlavnom pódiu	aj	pred	Redutou.
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• Dni mesta a trh ľudových remesiel	 -	 v  roku	 2010	
boli	 obohatené	 o  podujatie	 s  medzinárodnou	 účas-
ťou	 pod	 názvom 3. stretnutie banských miest 
a obcí Slovenska.

Ďalšími	 významnými	 aktivitami	 boli	 Graffiti Spiš	 reali-
zované	v roku	2010	s finančnou	podporou	grantového	
programu	v rámci	Európskeho	hlavného	mesta	kultúry	

Košice,	 Príchod Mikuláša,	 Keď tá jasná hviezda - Živý Betlehem,	 Sil-
vester,	Letecký deň	-	podujatie	konané	s 2-ročnou	periodicitou	v spolu-
práci	s Aeroklubom	Spišská	Nová	Ves	(Aero-show).
Novým	podujatím	od	roku	2010	je	„Genius tempori“ - Duch času“	pod-
ujatie	venované	výročiu	prvej	písomnej	zmienky	o meste	Spišská	Nová	
Ves	a Dňu	študentstva.	

Netradičné podujatia 
70.	 výročie	 Malej	 vojny;	 Priamy	 prenos	
bohoslužby	na	STV	1;	20.	výročie	Nežnej	
revolúcie	 s	 Jozefom	 Banášom;	 Ukážky	
oslobodzovacích	 bojov	 Spišskej	 Novej	
Vsi;	 Hudba	 leta	 s	 rádiom	 VIVA;	 Koncert	
akordeonistov	 z	 Happy	 junior	 band	
z	 Nemecka;	 Alexandrovci;	 Lord	 of	 the	
Dance;	 Dni	 Mikuláša	 Hubu;	 Medziná-
rodný	zraz	vozidiel	VW	Chrobák;	Rande	
so	 strigami;	 Koncert	 Jakuba	 Pustinu,	
Michaely	Kukurovej	a	Vladimíra	Majora	
pri	 príležitosti	 90.	 výročia	 vzniku	 Čes-
koslovenska;	Noc	v	múzeu	s	večerným	astronomickým	pozorovaním;	Inaugurácia	1.	poštovej	
známky	s	motívom	relikviára	z	Rímskokatolíckeho	farského	kostola	Nanebovzatia	Panny	Márie	
spojená	s	požehnaním	známky	a	koncertom	Slovenskej	filharmónie;	Požehnanie	Immaculaty;	
Požehnanie	sôch	evanjelistov;	Prednášky	k	800.	výročiu	Spiša;	Improfest;	Výstava	Auschwitz	-	
Album	„od	príchodu	transportu	až	po	trpký	koniec“;	Vyvrcholenie	osláv	740.	výročia	prvej	pí-
somnej	zmienky	o	meste,	ktoré	zahŕňalo:	exhibíciu	a	predstavenie	novoveských	extraligových	
družstiev	v	basketbale	a	volejbale,	divadelné	predstavenie	„Na	mescickym	tarhu“,	slávnostnú	
akadémiu,	 koncert	 Deti	 mestu,	 vytvorenie	 slovenského	 rekordu	 „Najdlhšia	 papierová	 reťaz“,	
koncert	Slovenskej	filharmónie	a	Slovenského	filharmonického	zboru	Guiseppe	Verdi:	Requiem,	
koncert	Smola	a	Hrušky,	vedeckú	konferenciu	Spišského	dejepisného	spolku,	vydávanie	prílohy	
Kultúrno-spoločenského	mesačníka	Informátor	„Míľniky	histórie	mesta	Spišská	Nová	Ves“	a	ich	
vydanie	v	brožovanej	forme.
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ProFeSIonáLna kuLtúra
Publikum	malo	v priebehu	sledovaného	obdobia	výnimočné	príležitosti	navštíviť	a vidieť	
vysoko	kvalitné	programy,	akcie,	koncerty	a vystúpenia	osobností	kultúry	ako:
•	 Radošinské	naivné	divadlo	(hry:	Desatoro,	Hra	o	láske,	Veľké	ilúzie,	Niekto	to	rád	sloven-

ské,	Mám	okno),	
•	 Slovenské	divadlo	tanca	Jána	Ďurovčíka	 (Labuťko,	Vták	ohnivák,	Carmen,	 tanečno-ryt-

mická	show	GASP),	
•	 koncerty	skupín	The	Backwards,	Katapult,	Pavol	Hammel	a hosť	Radim	Hladík,	Lenka	Fili-

pová,	Jozef	Laufer,	Katka	Koščová,	Olympic,	IMT	smile	a ďalší,
•	 klasická	 hudba	 v  rámci	 Medzinárodného	 hudobného	 festivalu	 MUSICA	 NOBILIS,	

v roku 2010	mal	svoj	XV.	ročník,	koncert	Slovenskej	filharmónie	a Slovenského	filharmo-
nického	zboru	Bratislava	v roku	2008	v Evanjelickom	kostole	(G.	Verdi:	Requiem)	za	účasti	
prezidenta	SR,	v	roku	2010	po	prvýkrát	medzinárodný	hudobný	festival	Pontes.	

Mesto	je	tradičným	miestom	organizovania	ďalších	významných	podujatí	a festivalov:
•	 Divertimento	 musicale,	 Medzinárodný	 organový	 festival	 Ivana	 Sokola,	 Strunobranie,	

Spišský	rock,	filmový	festival	Bažant	kinematograf,	Spišský	salón	kresleného	humoru.	
Kino	Mier	ponúka	štandardný	hrací	profil	a Filmový	klub	pre	náročného	diváka.	Tento	klub	
sa	vypracoval	na	popredné	miesta	v rámci	Slovenska	a zapája	sa	do	projektov	Európa	Cine-
mas,	Projekt	100,	Kalo	čangalo	a pod.	Od	septembra	2010	v zrekonštruovaných	priestoroch	
Kultúrneho	domu	Mier	je	sprístupnená	pobočka	Spišskej	knižnice.

neProFeSIonáLne umenIe
V	zriaďovateľskej	pôsobnosti	MKC	pôsobia	vyspelé	ochotnícke	a neprofesionálne	súbory	
s dlhoročnou	tradíciou:
• Divadelný súbor HVIeZDoSLaV	je	neprofesionálne	združenie	ochotníkov,	ktorí	aktívne	

pripravujú	kvalitné	 inscenácie	už	78	sezón.	Súbor	 je	niekoľkonásobným	víťazom	celo-
štátnych	divadelných	festivalov,	napr.	Palárikova	Raková,	Scénická	žatva,	Divadelná	Spiš-
ská	Nová	Ves,	Festival	Aničky	Jurkovičovej	a pod.	Súbor	inscenoval	a úspešne	reprízoval	
v rokoch	2007	-	2010	divadelné	hry	Ján	Milčák:	Klietka,	Oswald	Záhradník:	Sólo	pre	bicie	
(hodiny),	Štefan	Šimko:	Koperdani	alebo	odvrhnuté	deti,	uviedol	pásma	poézie	a hudby	
Kedy,	ak	nie	teraz	a kto,	ak	nie	my	(pri	príležitosti	75.	výročia	založenia	súboru),	v roku	
2009	pásmo	venované	Milanovi	Rúfusovi:	Prišli	sme	život	žiť.	Súbor	a jeho	protagonisti	J.	
Gavlák	a P.	König	boli	v roku	2008	ocenení	Cenou	primátora	mesta.	V	auguste	2010	získal	
J.	Gavlák	cenu	Jozefa	Krónera	udeľovanú	Národným	osvetovým	ústavom	v Bratislave.

• Folkórny súbor čačIna	je	prestížnym	a nosným	súborom,	ktorý	39	rokov	úspešne	re-
prezentuje	mesto,	región	i	Slovensko	na	mnohých	podujatiach	a festivaloch	doma	i	v za-
hraničí:	Lotyšsko,	Česká	republika	-	Havlíčkův	Brod,	Poľsko	-	Gdyňa-Gdaňsk).	Svojimi	vy-
stúpeniami	obohacuje	tradičné	aktivity	mesta	ako	napr.	Spišský	trh,	Dni	mesta,	Vianočný	
trh	a pod.	Spevácka	zložka	súboru	je	niekoľkonásobným	laureátom	súťažného	festivalu	
Makovická	struna.
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Tabuľka	č.	31:	Prehľad	počtu	kultúrnych	programov

Tabuľka	č.	32:

2006 2007 2008 2009 2010

Počet programov konaných na verejnom 
priestranstve

62 108 136 134 143

Počet profesionálnych kultúrnych programov 26 38 23 22 20
Počet vystúpení vlastných neprofesionálnych 
súborov (čačina, Ihrík, Hviezdoslav, atď.)

24 31 28 21 29

Počet filmových predstavení 273 270 274 336 348
Počet predstavení Filmového klubu 40 43 53 38 42

FInančná PoDPora kuLtúry V rámcI DotácIí meSta 
Na	základe	VZN	č.	8/2008	o poskytovaní	dotácií	právnickým	a fyzickým	osobám	sú	podpo-
rované	 i  rôzne	 kultúrno-spoločenské	 podujatia	 organizované	 ďalšími	 neprofesionálnymi	
telesami,	neziskovými	inštitúciami	alebo	aj	odbornými	a kultúrnymi	inštitúciami	v inej	zria-
ďovateľskej	pôsobnosti.

Dotácie 2007 2008 2009 2010

Poskytnuté prostriedky pre kultúrno-
spoločenskú oblasť 

556 700	Sk 789 238	Sk	 19 782	€ 10 910	€

Počet uzavretých zmlúv pre kultúrno-
spoločenskú oblasť 

27 64 51 34

• Detský folklórny súbor IHrIk	združuje	cca	40	detí,	ktoré	sa	pod	odborným	pedagogic-
kým	a choreografickým	vedením	začínajú	zoznamovať	s	folklórnym	tancom	a hudbou.	
Tento	súbor	je	zároveň	prípravkou	tanečníkov	a spevákov	pre	súbor	Čačina.

Tabuľka	č.	33:

V uplynulom	období	boli	poskytnuté	finančné	prostriedky	aj	pre	cirkvi	pôsobiace	v meste	
v celkovej	výške	takmer	98	tis.	€	na	tieto	aktivity:

2007 2008 2009

rímskokatolícka cirkev Výstavba	nového	kostola	v mestskej	časti	Ferčekovce
Gréckokatolícka cirkev Mozaiková	výzdoba	v Chráme	Premenenia	Pána
Pravoslávna cirkev Úhrada	kúpnej	ceny	objektu	Zimná	99	slúžiacemu	pre	ľudí	v ťažkej	situácii
evanjelická cirkev Cirkev	sa	zriekla	

príspevku	v prospech	
ostatných	cirkví	
ako	prejav	vďaky	za	
poskytnutie	pôžičky	
na	rekonštrukciu	Evan-
jelického	kostola.

Ubytovanie	a stravo-
vanie	detí	v letnom	
tábore,	oprava	kúrenia	
na	Hviezdoslavovej	
ul.	5,	oprava	omietok	
stien	Trangousovho	
domu

Výmena	a oprava	
kanalizácie	v dvornom	
trakte	na	Letnej	35

Výška poskytnutých fi-
nančných prostriedkov 
cirkvám

999 000	Sk 1 000 000	Sk 31 532	€
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10 Šport
Zámer:
Skvalitnenie podmienok športu, najmä športu pre všetkých 

Plnenie	zámeru:
InFraštruktúra šPortu
Správa	 telovýchovných	 zariadení	 (STEZ)	 je	 zriadená	 ako	 príspevková	 organizácia	 mesta,	
ktorej	základným	predmetom	činnosti	je	:	
•	 správa	športových	objektov	mesta	a zabezpečenie	služieb	spojených	s ich	prevádzkou,	

a to: letného kúpaliska, krytej plavárne, zimného štadióna, športovej haly, futbalo-
vého štadióna, atletického štadióna, kolkárne,

•	 prevádzka	hotelov Preveza a šport	(podnikateľská	činnosť	od	1.	2.	2010),
•	 organizovanie	a zabezpečovanie	športových	podujatí	v meste,
•	 združovanie	športových	klubov	mesta	a zabezpečenie	ich	činnosti	v súlade	so	samostat-

ným	štatútom	schváleným	mestským	zastupiteľstvom.

Zimný štadión -	hlavná	ľadová	plocha	bola	
využívaná	 v  mesiacoch	 august	 až	 marec	
denne	 16	 hodín	 a  v  mesiacoch	 október	 až	
február	 bola	 v  prevádzke	 aj	 vonkajšia	 ľa-
dová	 plocha.	 Vystriedalo	 sa	 tu	 denne	 300	
športovcov	 a  verejnosť.	 Verejnosť,	 organi-
zácie	 mesta	 a  športové	 kluby	 mimo	 mesta	
využívali	 objekty	 zimného	 štadióna	 za	 fi-
nančnú	úhradu	v zmysle	platného	cenníka.	
Športové	 kluby	 mesta	 využívali	 zimný	 šta-
dión	bezplatne,	čo	vo	finančnom	vyjadrení	
predstavuje	príspevok	mesta	na	ich	činnosť	
vo	výške	1 119 549	€.

Bezplatné využívanie Využitie 

v hod. v % v €

Hokejový klub Hk Vtj 8	972 68,6 981	549
krasokorčuliarsky klub 436 3,7 45	000
Hokejový klub - ženy 520 4,2 34	000
Short track - rýchlokorčuľovanie 1	192 9,5 59	000
Spolu 10	660 86,0 1	119	549
Za finančnú úhradu

Verejné korčuľovanie 232 1,8 50	000
organizácie a zložky mesta (ľad. plocha) 1	516 12,2 244	000
Spolu 1 748 14,0 294	000

Tabuľka	č.	34:
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krytá plaváreň, letné kúpalisko a sauna	-	plaváreň	je	využívaná	denne	na	plavecký	vý-
cvik	študentmi	zo	ZŠ	a SŠ	z	mesta	a okolia.	V odpoludňajších	hodinách	plaváreň	využívali	
plavecký	klub	a verejnosť.	Letné	kúpalisko	bolo	otvorené	od	1.	júna	do	5.	septembra	kaž-
dý	rok,	využívali	ho	plavci	plaveckého	klubu	v ranných	hodinách	na	tréningy	a verejnosť	
od	9.00	do	19.00	hod.	Krytá	plaváreň	ponúka	možnosť	využívania	novej	 sauny	a masáží	
prostredníctvom	strojov	Ceragem.	Krytú	plaváraň	navštívilo	183	tis.	osôb,	saunu	a Ceragem	
30	tis.	osôb	a letné	kúpalisko	250	tis.	osôb.	Zlepšenie	podmienok	malo	vplyv	na	návštev-
nosť	a tržby,	ktoré	v roku	2007	boli	vo	výške	190 000	€	a v roku	2010	vo	výške	240	000	€.

V	 hoteli Preveza,	 ktorý	 je	 súčasťou	 areálu	 kúpaliska,	 boli	 vybudované	 priestory	 pre	 faj-
čiarov,	vymenili	sa	okná	v izbách,	reštaurácii	a kanceláriách,	modernizované	boli	sociálne	
zariadenia	v izbách,	recepcia,	zariadenie	snack	baru	a priestorov	reštaurácie.

športová hala	 -	 je	 využívaná	 celoročne	 v  priemere	 11	 hodín	 denne,	 vrátane	 víkendov,	
najmä	športovými	triedami	zameranými	na	basketbal,	futbal,	ľahkú	atletiku	a družstvami	
basketbalového	a volejbalového	klubu.	V športovej	hale	sa	uskutočnili	významné	športové	
podujatia:	
•	 Majstrovstvá	Slovenska	v basketbale	kadetov	a juniorov,
•	 sústredenie	a zápasy	reprezentačných	družstiev	Slovenska	v basketbale	mužov,	žien,	ka-

detov	a juniorov,	kde	sa	predstavili	družstvá	z Portugalska,	Holandska,	Švédska,	Gruzín-
ska,	Chorvátska,	Slovinska	a Rakúska,

•	 futbalový	Memoriál	Andreja	Franka,
•	 basketbalový	turnaj	mužov	Memoriál	Vladimíra	Jasenčáka,
•	 Veľká	cena	mesta	v judo,
•	 medzištátne	zápasy	Slovenska	s Austráliou,
•	 finále	Slovenského	pohára	mužov	a žien	vo	volejbale.
Športové	kluby	mesta	Spišská	Nová	Ves	využívali	halu	bezplatne,	čo	bol	príspevok	mesta	
na ich	činnosť	vo	výške	424 000	€.	Kluby	mimomestské,	organizácie	mesta	a verejnosť	vyu-
žívali	športovú	halu	za	úhradu	v zmysle	platného	cenníka	vo	výške	117	000	€.

Bezplatné využívanie hod. Finančné vyjadrenie v €

Basketbalový klub 3	908 150	000
Basketbalové triedy 3	876 140	000
Basketbalový klub - dievčatá 372 14	000	
Volejbalový klub 1	020 40	000	
Futbalové triedy 1	492 40	000
atletické triedy 732 20	200
Hasiči, mestská polícia a iné 764 20	000
Spolu 12	364 424	000
Za finančnú úhradu

športové akcie a iné 1	796 117	000

Tabuľka	č.	35:
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Futbalový štadión	 tvorili	do	roku	2007	hlavná	a ved-
ľajšia	 trávnatá	 plocha,	 basketbalové	 a  hokejbalové	
asfaltové	 ihriská.	 Koncom	 roku	 2008	 bolo	 postavené	
ihrisko	 s  umelou	 trávou	 a	 osvetlením	 a  súčasne	 bol	
v  priestoroch	 hokejbalového	 ihriska	 vybudovaný	 are-
ál	 pre	 skateboardistov.	 Hlavná	 hracia	 plocha	 štadióna	
bola	v	období	2007	-	2010	využívaná	Futbalovým	klu-
bom	 Spišská	 Nová	Ves	 v  rozsahu	 2  467	 hodín.	 Umelý	
trávnik	bol	komerčne	využívaný	klubmi	z okolia	v roz-
sahu	235	hodín,	čo	vo	finančnom	vyjadrení	predstavuje	
čiastku	17 322	€.	Za	obdobie	rokov	2007	-	2010	tvorili	náklady	na	tento	areál	421 765	€	a príjmy	
z nájmov	priestorov	a ihrísk	boli	vo	výške	52 352	€.	

kolkáreň - využívali	 ju	 bezplatne	 družstvá	 Tatran	 Spišská	
Nová	Ves,	dorast	254	hodín,	mestské	organizácie	v celkovom	
rozsahu	 2	 237	 hodín	 a  za	 finančnú	 úhradu	 hlavne	 Mestská	
liga	v kolkoch,	MKK	Svit	a iné	organizácie	v	rozsahu	885	ho-
dín.	Za	obdobie	 rokov	2007	 -	2010	 tvorili	náklady	na	 tento	
areál	77 019	€	a príjmy	boli	vo	výške	11 100	€.	Na	prípravu	
Kolkárskeho	oddielu	prispelo	Mesto	Spišská	Nová	Ves	sumou	
65 919	€.
	

atletický štadión - využívali	bezplatne	atléti	TJ	Tatran,	futbalové	družstvá,	iné	kluby	-	volejbalo-
vý,	basketbalový,	kynologický,	hokejový,	short	track,	lyžiari	a krasokorčuliari	v rosahu	1	927 ho-
dín,	za	úhradu	109	hodín.	V	období	rokov	2007	-	2010	tvorili	náklady	na	tento	areál	113 000	€	
a príjmy	boli	vo	výške	14	100	€.

VýZnamné InVeStIčné aktIVIty
V jednotlivých	prevádzkach	bolo	investovaných	do	ich	rekonštrukcie	a modernizácie	spolu	viac	
ako	5	mil.	€,	z toho	cca	50	%	na	rekonštrukciu	Zimného	štadióna	(2 335 962	€,	z	toho	štátny	úče-
lový	príspevok	vo	výške	1 161 756	€).	
• Zimný štadión: V  priebehu	 rokov	 2007	 -	 2010	 prebehla	 jeho	 komplexná	 rekonštrukcia.	

Zrekonštruované	 bolo	 chladenie	 a  umelá	 ľadová	 plocha,	 vzduchotechnika,	 šatne,	 vrátane	
prístavby	šatní,	sociálne	zariadenia,	vstupná	chodba,	zrealizovaná	bola	stavebná	časť	posil-
ňovne	a zrekonštruovaná	bola	strecha	objektu.	V interiéri	boli	vymenené	sedadlá,	podlahy,	
vybudoval	sa	informačný	(informačná	kocka,	turnikety)	a bezpečnostný	kamerový	systém.	

• Futbalový štadión: vybudovanie	futbalového	ihriska	s umelou	trávou	a osvetlením,	skate-
parku,	rekonštrukcia	plynovej	kotolne	a zakúpenie	traktora	na	údržbu	umelého	trávnika

• športová hala:	modernizácia	vstupu	a zateplenie	cca	polovice	budovy
• Plaváreň a letné kúpalisko: vybudovanie	novej	sauny	a osvetlenia	bazénov	na	plavárni,	vý-

stavba	 strojovne	 pre	 plaváreň,	 dispečingu,	 modernizácia	 starej	 sauny	 s  ochladzovacím	 ba-
zénom,	 zakúpenie	 a  montáž	 detského	 toboganu,	 tiež	 kosačky	 a  stroja	 na	 čistenie	 letného	
kúpaliska.	Pre	komplexnú	rekonštrukciu	a modernizáciu	kúpaliska	je	vypracovaná	projektová	
dokumentácia	pre	vydanie	stavebného	povolenia.
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• atletický štadión:	Po	zrušení	nájmu	a prevzatí	spravovania	štadióna	do	správy	STEZ	bol	zve-
ľadený	trávnik	a je	zabezpečovaná	funkčnosť	a údržba	starej	škvarovej	dráhy.

• kolkáreň:	nové	nábehové	dráhy	a	rekonštrukcia	stavačov	kolkov

noVé šPortoVé PLocHy V meSte
• Viacúčelové ihrisko Zš na Hutníckej ul.	v náklade	viac	ako	130	tis.	€,	s finančnou	podporou	

Nadácie	SPP	vo	výške	viac	ako	36 tis.	€
• Viacúčelové ihrisko Zš na ul. Z. nejedlého	v náklade	cca	130 tis.	€,	z toho	cca	30	tis.	€	tvorila	

dotácia	z MŠ	SR
• Viacúčelové ihrisko s asfaltovým povrchom na sídlisku tarča	(medzi	Topoľovou	a	Gašta-

novou	ul.)	v	náklade	viac	ako	20	tis.	€
• tartanová atletická dráha Zš na Lipovej ul.	v náklade	cca	265	tis.	€,	z toho	dotácia	z MŠ	SR	

cca	49	tis.	€
• krytá nafukovacia tenisová hala	postavená	v roku	2009	v náklade	150	tis.	€

šPortoVé aktIVIty a uDaLoStI ceLomeStSkéHo cHarakteru
S	cieľom	sprístupniť	obyvateľom	mesta	športové	a pohybové	aktivity	mesto	každoročne	organizu-
je	podujatia	pre	cieľovú	skupinu	detí	a mládeže:	Zimná	kalokagatia,	Mestská	športová	olympiáda	
žiakov	I.	stupňa	ZŠ,	Športová	olympiáda	MŠ,	Plavecká	štafeta,	Spišské	športové	hry	detí	a mládeže.	
Pre	dospelých	sú	v meste	organizované	Večerný	beh	mestom,	Beh	Novoveskou	Hutou,	Dni	cyk-
listiky.	Pre	posilnenie	motivácie	dosahovania	čo	najlepších	športových	výkonov	mesto	každý	rok	
vyhlasuje	najlepších	športovcov	mesta	na	návrh	nominantov	všetkých	športových	klubov	v meste.

FInančná PoDPora meSta V rámcI VZn č. 8/2008
Rada	športových	klubov	(RŠK)	združuje	športové	kluby,	ktoré	sú	riadnym	členom	národnej	fe-
derácie	daného	športu,	zúčastňujú	sa	súťaží	celoslovenského	charakteru	a reprezentujú	mesto.	
Z rozpočtu	mesta	sú	každoročne	poskytnuté	prostriedky	na	zabezpečenie	ich	činnosti.

Dotácie 2007 2008 2009 2010

Poskytnuté prostriedky pre 
špor. kluby v ršk

2 339 000	Sk 6 360 000	Sk 268 563	€	 226 100	€	

Počet špor. klubov v  ršk 22 28 28 30

Okrem	týchto	klubov	sú	podporované	ďalšie	športové	aktivity	vykonávané	športovými	od-
dielmi,	školami	a občianskymi	združeniami,	ktoré	nie	sú	členmi	RŠK.	

2007 2008 2009 2010

Výška poskytnutých prostried-
kov pre oblasť športu mimo ršk

643 000	Sk 355 700	Sk 6 542	€ 5 570	€

Počet uzavretých zmlúv pre 
oblasť športu mimo ršk

38 34 32 19

Tabuľka	č.	36:

Tabuľka	č.	37:
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11 Bezpečnosť obyvateľov mesta
Zámer:
Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov

Plnenie	zámeru:	
meStSká PoLícIa SPIšSká noVá VeS
Mestská	 polícia	 v  Spišskej	 Novej	Vsi	 (ďalej	 len	 MsP)	 ako	 poriadkový	 útvar	 mesta	 Spišská	
Nová	Ves	v zmysle	Zákona	SNR	č.	564/1991	Zb.	o obecnej	polícii	v platnom	znení,	na	území	
mesta	zabezpečovala	v hodnotenom	období	verejný	poriadok	a plnila	základné	úlohy	na	
úseku	ochrany	majetku	mesta	a občanov	pred	poškodením,	zničením,	stratou	alebo	zneuži-
tím.	Kládla	dôraz	na	spoluprácu	s 	občanmi,	a to	hlavne	aktívnou	účasťou	na	zasadnutiach	
mestských	výborov.	Návrhy	na	zlepšenie	práce	v oblasti	verejného	poriadku,	občianskeho	
spolunažívania,	ochrany	mládeže	pred	prejavmi	výtržníctva,	násilia	a	neúcty	k spoločnému	
majetku,	v	oblasti	ochrany	pred	alkoholizmom	a inou	toxikomániou	sa	následne	premietali	
do	prijatých	opatrení.

Verejný poriadok
V sledovanom	období	príslušníci	MsP	pracovali	v 11,5	hod.	zmenách,	a  to	v nepretržitej	
prevádzke	v časovom	rozmedzí	8.00	-	20.00	hod.,	20.00	-	8.00	hod.	resp.	13.00	-	1.00	hod.,	
16.30	-	4.30	hod.	Hliadková	služba	je	zameraná	hlavne	na	pešie	hliadkovanie,	zároveň	sa	
využívajú	aj	motorové	vozidlá.	Výsledky	práce	mestských	policajtov	v sledovanom	období	
sú	znázornené	v nasledujúcej	tabuľke.

Tabuľka	č.	38:	Porovnanie	činnosti	MsP

2007 2008 2009 2010 (k 21. 9.) 

Počet zásahov 7	687 7	937 9	249 6	177	
Počet zásahov za 1 deň 21 21,7 25 23,4	
Porušenie VZn 3 235 3	379 3	282 2	184	
Porušenie dopravných predpisov 2	112 3	603 4	933 3	478	
Porušenie Z. č. 372/1990 o priestupkoch 734 890 939 483
Počet prípadov na 1 policajta 219 283 330 221	
Blokové pokuty na 1 policajta 26 118	Sk 37 366	Sk 1 439	€ 994	€
Blokové pokuty celkom 731	300	Sk 1	046	250	Sk 40	304	€ 27	832	€

K nárastu	počtu	porušenia	dopravných	priestupkov	v roku	2009	došlo	vplyvom	zmeny	le-
gislatívy	(Zákona	č.	315/1996	na	Zákon	č.	8/2009),	na	základe	čoho	sa	nezaplatenie	parkov-
ného	posudzuje	ako	porušenie	dopravných	predpisov.
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Tabuľka	č.	39:	Vývoj	počtu	vykonaných	zákrokov	MsP

rok 2007 2008 2009

Počet vykonaných zákrokov, 
z toho:

7	686 9	559 10	383

Porušenie	právnych	noriem
Z toho:

6	150 7	937 9	249

-	zistených	vlastnou	činnosťou 5	613 7	485 8	729
-	oznámených	na	útvar	MsP 537 452 520
Iná	činnosť1 1	536 1	622 1	134

Zdroj:	MsP	Spišská	Nová	Ves

Prevencia kriminality
MsP	 každoročne	 realizuje	 prednášky	 určené	 pre	 žiakov	 ZŠ	
a SŠ,	ako	aj	pre	cieľovú	skupinu	seniorov	so	zameraním	hlavne	
na	 témy	 ako	 vandalizmus,	 viktimácia,	 šikanovanie,	 sankcie	 za	
priestupky,	dôverčivosť	a nepozornosť	starších	ľudí	voči	pácha-
teľom	 a  pod.	 Aktivity	 v  oblasti	 prevencie	 kriminality	 mladých	
ľudí	 vo	 veku	 od	 14	 do	 18	 rokov	 realizuje	 aj	 prostredníctvom	
úspešných	projektov	 „Dajme im šancu, alebo sebareflexiou 
k zmene správania“	a „ja som bol jedným z nich“,	ktorý	bol	
Radou	vlády	SR	pre	prevenciu	kriminality	vyhodnotený	ako	tre-
tí	najúspešnejší	v rámci	SR,	ako	najlepší	projekt	„z praxe“	a zá-
roveň	bol	prezentovaný	na	Európskej	cene	za	prevenciu	kriminality,	ktorá	sa	uskutočnila	
9.  a  10.  decembra	 2009	 v  Štokholme.	V  roku	 2010	 sa	 kontinuálne	 realizuje	 ďalší	 projekt	
„organizovaným športom bližšie k zodpovednosti za seba“	zameraný	na	nový	prístup	
k prevencii	kriminality	mladých	Rómov.	Uvedené	projekty	sú	realizované	s finančnou	pod-
porou	MV	SR	v celkovej	výške	10	tis.	€.
Účinnou	súčasťou	prevencie	je kamerový monitorovací systém	v meste	zriadený	v roku	
2002.	V súčasnosti	je	na	území	mesta	17	kamier	(3	na	sídlisku	Mier,	3	na	sídlisku	Západ	I,	1 na	
sídlisku	Tarča	a 10	je	umiestnených	v centre	mesta),	čo	je	nárast	oproti	roku	2006	o 12 ka-
mier.	Za	využitia	kamerového	systému	sa	v priebehu	hodnoteného	obdobia	podarilo	odha-
liť	páchateľov	vandalizmu,	krádeží,	ako	aj	popíjania	alkoholu	na	verejných	priestranstvách	
(v	roku	2007	-	554	zistených	skutočností,	v roku	2008	-	733	a v roku	2009	-	1	259).

Každoročne	od	roku	2007	dochádza	k zvyšovaniu	efektív-
nosti	 práce	 MsP,	 ktorá	 je	 za	 hodnotené	 obdobie	 v  počte	
zákrokov	na	1	príslušníka	MsP	vyššia	o 30	%	(t.	j.	jeden	prí-
slušník	MsP	v roku	2009	vykonal	o 30	%	zákrokov	viac	ako	
v roku	2007).
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ProtIPoVoDňoVá ocHrana a PoDPora PoDmIenok PožIarnej ocHrany

riešenie povodní 
Zabezpečovanie	 protipovodňových	 záchranných	 prác	 v  júli	 2008	 (23.	 7.	 -	 30.	 7.	 2008)	
a v júni	2010	(2.	6.	-	28.	6.	2010)	na	vodných	tokoch	Hornád,	Holubnica,	Hlinica,	Levočský	
potok,	Brúsnik	a Suchohorský	potok	si	vyžiadalo	celkové	náklady	vo	výške	74 452	€.	
Na	majetku	fyzických	osôb	-	občanov	vznikli	škody	vo	výške	136 880	€.
Na	majetku	právnických	osôb	a podnikateľov	vznikli	škody	vo	výške	53 396	€.
Na	majetku	mesta	bola	verifikovaná	škoda	vo	výške	128 639	€.

eliminácia ohrozenia výtokom banských vôd
Mesto	bolo	iniciátorom	zabezpečenia	opatrení	pri	výtoku	banskej	vody	z banského	diela	
„Nová	Štôlňa“	nachádzajúceho	sa	v dobývacom	priestore	„Spišská	Nová	Ves	I“	(26.	9.	2008).
Dňa	 8.	 12.	 2009	 sa	 uskutočnila	 prehliadka	 vykonaných	 technických	 opatrení	 v  lokalite	
„Nová	Štôlňa“	so	záverom,	že	technické	práce	vykonané	Rudnými	baňami,	š.	p.,	na	elimi-
náciu	škôd	a možného	ohrozenia	obyvateľov	v miestnej	časti	Pod	Tepličkou	vytekajúcou	
vodou	z banského	diela	boli	ukončené	a je	zaistené	monitorovanie	výšky	hladiny	podzem-
nej	vody	prostredníctvom	monitorovacieho	vrtu	MV-1.	Vyplatená	z rozpočtu	mesta	bola	
kompenzácia	škody	občanom	v celkovej	výške	650	€.

Podpora zlepšenia podmienok Hasičského zboru
Mesto	 z  prostriedkov	 rozpočtu	 mesta	 podporilo	 rekonštrukciu	 priestorov	 pre	 nový	 klub	
Dobrovoľného	hasičského	zboru	v Spišskej	Novej	Vsi	na	Námestí	SNP	2	po	zmene	dispozič-
ného	využitia	suterénnych	priestorov	v budove	polikliniky.	
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12 Komunikácia samosprávy 
Zámer:
Zefektívnenie internej i externej komunikácie mesta

Plnenie	zámeru:	
Základnými	nástrojmi	externej	komunikácie	samosprávy	mesta	sú	webová	stránka	mesta,	
kultúrno-spoločenský	mesačník	Informátor	a TV	Reduta.	

www.SPISSkanoVaVeS.eu
Od	 15.	 12.	 2007	 je	 sprístupnená	 nová	 webo-
vá	 stránka	 s  prehľadnou	 štruktúrou	 rozdele-
nou	do	sekcií	podľa	typu	užívateľa	-	oBčan, 
PoDnIkateľ, náVšteVník,	 plnotextovým	
vyhľadávaním,	 dennou	 aktualizáciou	 a  obra-
zovými	banermi.	V sekcii	občan a Podnikateľ	
je	zriadená	rubrika	ako vybaviť...,	ktorá	obsa-
huje	návody	ako	postupovať	v rôznych	situá-
ciách	 a  tlačivá na stiahnutie.	 Záujemcovia	
majú	 možnosť	 bezplatne	 uverejniť	 riadkovú	
inzerciu,	 podnikateľské	 subjekty	 v  tzv.	 kata-
lógu firiem	majú	možnosť	zverejniť	základné	
informácie	 o  činnosti	 spoločnosti,	 kontakty	
a pod.	Nachádza	sa	tu	tiež	Burza práce, Poho-
tovostné služby	 a  dôležité	 informácie	 v  prí-
pade	vzniku	mimoriadnej	situácie.	Denne	sú	aktualizované aktuality, monitoring médií.	
K dispozícii	sú	i	rubriky tlačové správy mesta, Fotogaléria, ďalej zábery z panoramatic-
kej kamery, rubrika kultúra a voľný čas a grafické upútavky	na	najzaujímavejšie	kultúr-
ne,	spoločenské	a športové	podujatia.	Stránka	poskytuje	možnosť	pre	vyjadrenie	názoru	
a podávanie	podnetov	v rubrike	kniha návštev.	Zároveň	majú	občania	možnosť	položiť	
rôzne	otázky.	Prostredníctvom	vybraných	odkazov	si	môžu	občania	a návštevníci	prezrieť	
aj	vytlačiť	kultúrno-spoločenský mesačník Informátor	od	roku	2007,	míľniky histórie 
mesta Spišská nová Ves,	ale	nájdu	tu	napríklad	aj	mapu mesta. 

Tabuľka	č.	40:	Návštevnosť	web	stránky	mesta

1. 1. - 31. 12. 2008 1. 1. - 31. 12. 2009 1. 1. - 28. 9. 2010 

Návštevy 274	612 440 659 366	627
Absolútni	jedineční	návštevníci 93	496 137 879 118	629
Zobrazenie	stránok 1 282	940 1	658 971 1 297	051
Počet	zobrazených	stránok
na	1	návštevu	

4,67 3,76 3,54

Priemerná	doba	na	stránke 00:03:46 00:04:39 00:03:45
Nové	návštevy 33,57	% 29,24	%	 28,67	%
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Tabuľka	č.	41:	Poradie	najčastejšej	návštevnosti	stránky	podľa	lokalizácie	miest	Slovenska

1. 1. - 31. 12. 2009 1. 1. - 28. 9. 2010 

Počet miest 36 49
Spišská nová Ves 189	735 166	258
Bratislava 139	535 121	386
košice 13	977 12	149
žilina 18	694 7	367
Banská Bystrica 4	014 4	506
trnava 5	059 3	800
Poprad 3	870 2	489
nitra 3	200 2	438

Tabuľka	č.	42:	Poradie	najčastejšej	návštevnosti	stránky	podľa	lokalizácie	štátov	

1. 1. - 31. 12. 2008 1. 1. - 31. 12. 2009 1. 1. - 28. 9. 2010 

Počet krajín 79 93 93
Slovenská republika 254	851 411	302 344	724
česká republika 6	159 8	605 8	251
Veľká Británia 3	227 2	917 2	040
Poľsko 1	613 1	637 1	980
nemecko 1	684 2	746 1	660
rakúsko 588 1	290 879

Tabuľka	č.	43:	Prehľad	ďalšej	komunikácie	mesta	s	verejnosťou

2008 2009
2010

(k 30. 9.)

Počet	zobrazených	grafických	banerov	na	web	stránke 80 75 54
Počet	zaslaných	newslettrov	 22 21 12
Počet	vydaných	tlačových	správ	a pozvánok	pre	médiá 67 26 30
Počet	zaslaných	prehľadov	podujatí	pre	médiá 24 43 40
Počet	zaslaných	prehľadov	podujatí	do	Živej	panorámy 3 36 45
Počet	tlačových	besied 2 1 3
Počet	zodpovedaných	podnetov	v Knihe	návštev 175 178 180
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Tabuľka	č.	44:	Počet	odpovedí	na	otázky	verejnosti

kuLtúrno-SPoLočenSký meSačník InFormátor
I-čko	 vydávané	 a  distribuované	 do	 všetkých	 domácností	
v  náklade	 13-tisíc	 kusov	 prešlo	 kompletnou	 obnovou:	 od	

júla	 2007	 vychádza	 vo	 formáte	 A4	 a  dodané	 podklady	 sú	
spracovávané	 dodávateľským	 spôsobom	 (sadzba,	 grafika,	

tlač).	V novom	formáte	je	zriadená	rubrika	„Listáreň“,	prostred-
níctvom	ktorej	majú	občania	možnosť	získať	odpoveď	na	polo-

ženú	otázku.	

I. - XII. 2007 I. - XII. 2008 I. - XII. 2009 I. - X. 2010

Počet	zodpovedaných	otázok 29 50 71 62

Uverejnené	príspevky	typu	inzercia,	reklama,	spomienky	sú	spoplatňované.	

Tabuľka	č.	45:	Príjem	za	spoplatňované	príspevky	v	Informátore

2006 2007 2008 2009 I. - IX. 2010

Príjem	za	spoplat-
ňované	príspevky	

479 000	Sk	
(15	900	€)

648 000	Sk
(21 510	€)

1 004 000	Sk
(33 327	€)

33 652	€ 24 411	€

teLeVíZIa reDuta
TV	Reduta	vysielala	v rokoch	2007	-	2010	
na	 základe	 schválenej	 licencie	 a  progra-
movej	 štruktúry.	 Vysielanie	 sa	 uskutoč-
ňovalo	 prostredníctvom	 vysielača	 -	 te-
restriálnym	 spôsobom	 a  bolo	 šírené	 i	
v  televíznych	káblových	 rozvodoch.	Tele-
víziu	 malo	 možnosť	 sledovať	 50	 až	 55-ti-
síc	 divákov.	V	 Aktualitách	 boli	 zachytené	
najdôležitejšie	 udalosti	 spoločenského,	
kultúrneho,	športového	a politického	cha-
rakteru	na	území	mesta	a okolia.	
TV	Reduta	prevádzkuje	 internetovú	stránku	www.snv.sk,	ktorá	prešla	dizajnovou	a obsa-
hovou	úpravou,	a na	ktorej	sú	aktuálne	zaradzované	spravodajské	príspevky	a teletext.	Pri-
danou	hodnotou	obsahu	stránky	je	možnosť	pozrieť	si	celé	aktuálne	spravodajstvo	i	archív	
príspevkov	od	roku	2007.	
V	priebehu	roka	2010	bolo	šírené	vysielanie	TV	Reduta	prostredníctvom	satelitnej	progra-
movej	služby	CETV.	Túto	službu	využívajú	televízne	stanice	Spišská	Nová	Ves,	Poprad,	Levo-
ča,	Michalovce,	Zemplín	pod	názvom	TV	RAJA.
Mesto	na	prevádzku	TV	Reduta	prispelo	v	období	2007	-	2010	sumou	403	tis.	€.



2007 - 2010
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
MESTO

52

eLektronIZácIa SamoSPráVy
Pre	zefektívnenie	internej	elektronickej	komunikácie	v rámci	mestského	úradu,	mestských	
organizácií	a vo	vzťahu	k mestskému	zastupiteľstvu	boli	činnosti	v oblasti	informačno-ko-
munikačných	technológií	zamerané	na:
•	 zavedenie	systému	riadenia	informačnej	bezpečnosti	podľa	normy	ISO	27000,
•	 nákup	a inštaláciu	bezpečnostných	kamier	v meste,
•	 nákup	softwarového	vybavenia	pre	zabezpečenie	informačnej	podpory	pre	spracováva-

nie,	evidenciu	a riadenie	informácií	hospodársko-správnych	agend	a výkonu	kompeten-
cií	mesta	-	Korwin,	Digitálne	zastupiteľstvo,	H.E.R,

•	 modernizáciu	kancelárskej	techniky	-	PC,	tlačiarne,	kopírovacie	stroje,
•	 zvýšenie	bezpečnosti	a rozšírenie	kapacity	serverov,	vrátane 	zabezpečenia	sekundárne-

ho	napájania -	súborový	server,	poštový	server,
•	 zabezpečenie	 bezplatného	 internetového	 pripojenia	 v  samotnom	 centre	 mesta	 Wi-Fi	

zóny	názvom	Mesto_Demax_1	až	9	-	HotSpoty	-	VPBI	-	verejné	prístupové	body	inter-
netu,

•	 bezplatné	pripojenie	k	internetu	pre	základné	školy	v meste,
•	 pripojenie	stredných	škôl	v spolupráci	 so	združením	SANET	s cieľom	pripojenia	stred-

ných	a vysokých	škôl	do	akademickej	siete	SANET,
•	 pokládka	optických	káblov	pre	rozširovanie	metropolitnej	siete	a kamerového	systému.

komunIkačné Projekty
V roku	2008	mesto	zrealizovalo	projekt	a	konferenciu	„Lokálna samospráva zvyšujúca 
povedomie občanov v regióne“. Výsledkom	 tohto	 projektu	 bolo	 posilnenie	 spoluprá-
ce	 subjektov	 verejnej	 správy,	 neziskového	 a  podnikateľského	 sektora	 na	 medzinárodnej	
úrovni	v rámci	existujúcej	siete	partnerských	miest	mesta	Spišská	Nová	Ves,	v spoločenskej	
diskusii	na	vybranú	tému	rovnosť	príležitostí	a rodová	rovnosť. Pre	tému	rodovej	rovnosti	
a rovnosti	príležitostí	sa	mesto	ako	spracovateľ	projektu	rozhodlo	na	základe	jej	aktuálnosti	
a nízkeho	povedomia	verejnosti	o danej	problematike.	Projekt	bol	podporený	z Európske-
ho	programu	„európa pre občanov“ vo	výške	takmer	6	tis.	€.	
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13 Príjmy a výdavky mesta za roky 2007 - 2010
Hospodárenie	mesta	sa	riadi	rozpočtom	na	príslušný	kalendárny	rok,	ktorý	schvaľuje	mest-
ské	zastupiteľstvo.	Rozpočet	sa	vnútorne	člení	na	bežný,	kapitálový	a finančné	operácie.	
Z bežného	rozpočtu	sa	uhrádza	bežná	prevádzka	mesta	i organizácií	zriadených	mestom.	
Z kapitálového	rozpočtu	sa	financujú	investície,	ktoré	sú	z vlastných	zdrojov	alebo	z dotácií.	
Vo	finančných	operáciách	je	zahrnuté	prijímanie	a splácanie	návratných	zdrojov	a zdrojov	
vytvorených	v minulých	rokoch.
Rozpočet	mesta	v uvedenom	období	priaznivo	ovplyvnili	nenávratné	finančné	príspevky	
z	fondov EÚ	(bližšie	v	kapitole	14),	o čom	svedčí	vysoký	medziročný	nárast	kapitálových	
výdavkov	a nepriaznivo	nás	postihol	dopad	finančnej	krízy,	čo	vyjadruje	medziročný	pokles	
bežných	príjmov.	Administratívne	náročný	bol	prechod	na	novú	menu	Euro.	

národný rating mesta Spišská nová Ves aa1.sk v rokoch 2007 - 2010 udelený agen-
túrou moody`s  odráža dlhodobo stabilný rozpočet, čo dokazujú aj kontinuálne pre-
vádzkové prebytky a stále nízka, aj keď zvyšujúca sa zadĺženosť.

Tabuľka	č.	46:	Vývoj	celkových	príjmov	a	výdavkov	v	sledovanom	období	v	€

Príjmy Skutočnosť 
2007

Skutočnosť 
2008

Skutočnosť 
2009

rozpočet 
2010

Bežné	príjmy 20	984	731 24	431	820 23	937	874 25	811	757
Kapitálové	príjmy 1	071	765 8	250	481 795	291 12	235	636
Príjmy	finančných	operácií 1	056	297 855	938 6	971	631 6	477	948
PRíJMY	SPOLU 23	112	793 33	538	239 31	704	796 44	525	341
Výdavky Skutočnosť 

2007
Skutočnosť 

2008
Skutočnosť 

2009
rozpočet 

2010

Bežné	výdavky 18	044	115 20	246	930 21	871	022 24	527	319
Kapitálové	výdavky 4	038	804 5	632	776 7	938	298 19	415	197
Výdavky	finančných	operácií 479	287 281	352 216	258 582	825
VÝDAVKY	SPOLU 22	562	206 26	161	058 30	025	578 44	525	341
Výsledok hospodárenia 550 588 7 377 183 1 679 218 0
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Štruktúra	príjmovej	časti	rozpočtu	bola	nasledovná:

Štruktúru	 výdavkovej	 časti	 ovplyvnila	 platnosť	 programového	 rozpočtovania	 výdavkov	
od roku	2009.	Mesto	má	vytýčené	tieto	programové	rozpočty	výdavkov:

Podiel	na	dani	z	príjmov	zo	štátneho	
rozpočtu

Miestne	dane	a poplatky	(daň	z	nehnu-
teľnosti,	komunálny	odpad	a iné)

Nedaňové	príjmy	(prenájmy	a predaje	
majetku)

Dodácie	zo	štátneho	rozpočtu	(škol-
stvo,	sociálne	zariadenia	a iné)

Dotácie	zo	ŠR	a EÚ	na	kapitálové	
výdavky

Príjmy	rozpočtových	organizácií

Príjmy	z	finančných	operácií	(čerpané	
úvery,	prebytky	z	min.	rokov)

Manažment	výkonu	a podporné	služby

Klientské	služby

Manažment	rozvoja	mesta

Životné	prostredie	mesta

Bývanie	a nebytové	priestory

Doprava

Sociálna	spravodlivosť

Školstvo

Kultúra

Šport

Bezpečnosť	občanov
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14 Rozvojové projekty mesta 2007 - 2010
V nasledujúcej	tabuľke	je	prehľad	významných	schválených	rozvojových	projektov	mesta,	
zrealizovaných	 alebo  v  súčasnosti	 v  rôznej	 etape	 prípravy	 a  realizácie,	 v  počte	 spolu	 28	
projektov	v celkovej	hodnote	31 220 254,28 €.	Z toho	je	15	investičných	projektov	a 13	
neinvestičných	projektov	zameraných	na	rozvoj	 ľudských	zdrojov.	Projekty	sú	finančne	a	
zmluvne	podporené	najmä	zo	zdrojov	štrukturálnych	fondov	EÚ	a štátneho	rozpočtu,	ale	
aj	iných	nadačných	zdrojov	a grantov	v celkovej	výške	27 791 746,37	€.	Zdroje	mestského	
rozpočtu	na	spolufinancovanie	projektov	predstavujú	čiastku	3 428 507,91	€.	

názov projektu
externé zdroje, 
(eú a štátny 
rozpočet)

Zdroje rozpoč-
tu mesta

Projekty	investičné
Modernizáciou školy k efektívnejšiemu vyučovaniu - ZŠ Levočská 1 076 045,32 € 56 633,96 € 
Modernizáciou školy k efektívnejšiemu vyučovaniu - ZŠ Nad Medzou 1 574 182,20 € 82 851,69 € 
Modernizácia budovy ZŠ za účelom zníženia energetickej náročnosti objektu a zvýšenia 
kvality výchovno-vzdelávacieho procesu - ZŠ Ing. O. Kožucha

1 530 476,33 € 80 551,39 € 

Skvalitnenie vzdelávacích podmienok, rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Komenského 1 227 937,28 € 64 628,28 € 
Priemyselná zóna Podskala - príprava územia 5 448 980,00 € 
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta SNV - námestie 248 360,00 € 13 072,00 € 
Regenerácia námestia - III. etapa 1 323 698,45 € 169 936,40 € 
Energetické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) 6 211 189,25 € 326 904,70 € 
Stavebné úpravy a modernizácia ZŠ Nejedlého ul. Spišská Nová Ves 530 574,30 € 26 600,00 € 
Výstavba a zriadenie multifunkčného energetického a baníckeho centra - Dom 
bezhraničného priateľstva

1 941 590,00 € 97 079,00 € 

Rekonštrukcia Zimného štadióna 1 225 817,00 € 330 000,00 € 
Sociálna infraštruktúra - Senior centrum ZOS, Slovenská ul. a zateplenie budovy Domova 
dôchodcov

2 396 612,06 € 119 830,61 € 

IS - vodovod a kanalizácia v lokalite Červený jarok v Spišskej Novej Vsi 2 347 481,41 € 123 551,65 € 
Obnova pamiatky - Mariánsky morový stĺp - Immaculata 5 000,00 € 500,00 € 
Most - Matúšková ulica 1 900 000,00 € 
SPOLU 27 087 943,60 € 3 392 139,68 €
Projekty	neinvestičné
7DEM s,r,o 157 671,00 € 7 884,00 € 
Dajme im šancu, alebo sebareflexiou k zmene správania - Projekt  MsP SNV 4 000,00 € 1 012,00 € 
Vytvorenie spoločných turistických produktov a ich propagácia HU - SK 250 167,00 € 7 966,00 € 
Lokálna samospráva zvýšujúca povedomie občanov 5 000,00 € 
SOVA - Prevencia SOciálnej Vylúčenosti Aktívne 112 199,00 € 5 905,00 € 
Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu so zameraním na osvetu 23 000,00 € 1 150,00 € 
SAGE+ 13 980,00 € 2 796,00 € 
Stop drogám v našom meste 21 192,00 € 2 119,23 € 
UZOL 5P - Platforma pre Podporu, Posilňovanie a Permanentnosť Prevencie sociálneho vylúčenia 77 349,00 € 4 071,00 € 
Graffiti Spiš 2010 2 000,00 € 100,00 € 
Ja som bol jedným z nich 3 319,39 € 
Nový prístup k prevencii kriminality mladých Rómov: Športom k zodpovednosti za seba 8 000,00 € 2 000,00 € 
STOP drogám v našom meste II 25 925,38 € 1 365,00 € 
SPOLU 703 802,77 € 36 368,23 € 
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Možno	je	priliehavým	začať	diskusiu	o budúcnosti	mesta	vystihujúcou	myšlienkou	Charle-
sa	Handyho:	„Budúcnosť je tu aj pre nás, ak sa naučíme vidieť veci inak a ak budeme 
mať silnú vôľu ich zmeniť.“
Motto,	ktoré	jasne	naznačuje,	že	budúcnosť	je	závislá	od	všetkých,	ktorí	v tomto	meste	žijú,	
i	od	tých,	ktorí	majú	príležitosť	rozhodovať	o skvalitňovaní	života	v ňom.	Tvorba	scenára	
budúcnosti	závisí	od	miery	poznania	súčasnosti,	potrieb,	problémov,	príležitostí	a najmä	
od	schopností	myslieť	za	hranice	„obmedzených	rámcov	a	možností“.	

Pred	tým,	než	sa	odvážime	zadefinovať	očakávaný	stav	v roku	2020	-	KAM	SA	CHCEME	DO-
STAŤ,	bolo	potrebné	zanalyzovať	súčasný	stav,	teda	situáciu,	KDE	SME	TERAZ.	Popis	a analý-
zu	súčasnosti	mesta	obsahuje	analytická	časť	rozvojového	dokumentu	Program	hospodár-
skeho	a sociálneho	rozvoja	(PHSR),	a to	Profil	mesta	Spišská	Nová	Ves,	ktorý	je	spracovaný	
a vychádza	zo	SWOT	a	z problémových	analýz	pre	jednotlivé	oblasti	rozvoja	a života	obyva-
teľov	(životné	prostredie,	podnikanie,	vzdelávanie,	sociálna	oblasť,	cestovný	ruch,	kultúra,	
šport,	bezpečnosť	a	ďalšie).	
Z  Profilu	 mesta,	 na	 základe	 výstupov	 diskusie	 z  dvoch	 strategických	 stretnutí	 (5P:	 príle-
žitosti	-	problémy	-	porozumenie	-	politika	-	progres	v	rozvoji	mesta)	za	účasti	zástupcov	
mesta	Spišská	Nová	Ves,	podnikateľských	subjektov,	odborných	organizácií	i neziskového	
sektora	v meste,	ďalej	na	základe	odborných	konzultácií	v odborných	tematických	skupi-
nách	za	účasti	viac	ako	70-tich	odborníkov,	sú	pre	budúcnosť	mesta	navrhované	dve hlav-
né rozvojové oblasti	mesta	a v rámci	nich	osem rozvojových priorít.	

Kritériami	pre	definovanie	dlhodobého	smerovania	rozvoja	mesta	Spišská	Nová	Ves	boli:
• Dosiahnutie pozitívnej zmeny

•	 disponibilný	potenciál	pre	dané	smerovanie	a priority
•	 tradície
•	 vonkajšie	trendy
•	 zlepšenie,	resp.	nepoškodzovanie	prostredia	pre	život

• konzistentnosť a synergia priorít,	ich	vzájomná	previazanosť	,	doplnkovosť	vytvárajú-
ca	kompaktný	celok	a synergické	efekty	v rozvoji	mesta.	

HLaVné roZVojoVé oBLaStI
•	 Nové	ekonomické	rozvojové	impulzy	
•	 Krajší	a lepší	život	obyvateľov	mesta	

Rozvojové	 smerovania	 je	 navrhované	 a	 postavené	 tak,	 aby	 napĺňalo	 špecifické	 potreby	
konkrétnych	cieľových	skupín	obyvateľov	mesta,	a to	najmä:

•	 obyvateľov	a občanov	mesta	s dôrazom	najmä	na	zraniteľné	a najcitlivejšie	skupiny	
obyvateľov,

•	 podnikateľov,	podnikateľské	subjekty	a	podniky,
•	 turistov	a návštevníkov	mesta.

Ambíciou	 je	 nielen	 zlepšovať	 podmienky	 cieľových	 skupín	 obyvateľov,	 ale	 tieto	 výrazne	
rozširovať,	podporovať	príchod	nových	investorov	a	vznik	nových	podnikateľských	subjek-
tov,	vytvoriť	atraktívne	mesto	a	prilákať	do	mesta	viac	návštevníkov.

15 Východiská pre budúcnosť a návrh smerovania rozvoja mesta 
Spišská Nová Ves 2020 
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nové ekonomické
rozvojové impulzy

mesto dopravnej mobility

krajší a lepší život
obyvateľov mesta

•	 Pulzujúce	mesto

•	 Zelené	mesto

•	 Sociálne	zodpovedné	mesto

•	 Mesto	kvalitnej	výchovy	
a	vzdelávania	detí

•	 Bezpečné	mesto

•	 Destinácia	Stredného	
Spiša	s	atraktívnymi	
príležitosťami	pre	turistov	
a	návštevníkov

•	 Zaujímavé	miesto	
pre rozvoj	podnikania	
a nových	podnikateľských	
investícií

následné kroky:
•	 komunikovať	spracovaný	návrh	stratégie	rozvoja	mesta	(ciele	a opatrenia)	s odbornou	

verejnosťou	a občanmi	mesta,
•	 vypracovať	Akčný	plán	rozvoja	mesta	a	Programový	rozpočet	na	roky	2011	-	2013,
•	 schváliť	aktualizovaný	PHSR	na	roky	2011	-	2018	(2020),
•	 zaviesť	Implementačný	mechanizmus	PHSR,	ktorého	súčasťou	bude	proces	aktualizácie,	

monitoringu	a vyhodnocovania	PHSR.

PrIorIty roZVoja meSta
Priority	pre	oblasť	rozvoja:	nové ekonomické rozvojové impulzy

•	 Spišská	Nová	Ves	-	destinácia	Stredného	Spiša	s atraktívnymi	príležitosťami	pre	turis-
tov	a návštevníkov

•	 Spišská	Nová	Ves	-	zaujímavé	miesto	pre	rozvoj	podnikania	a nových	investícií
Priority	pre	oblasť	rozvoja:	krajší a lepší život obyvateľov

•	 Pulzujúce	mesto
•	 Zelené	mesto
•	 Sociálne	zodpovedné	mesto
•	 Mesto	kvalitnej	výchovy	a vzdelávania	detí
•	 Bezpečné	mesto

Prierezovou	pre	rozvojové	oblasti	a všetky	navrhované	priority	je	priorita:
•	 Mesto	dopravnej	mobility

Rámec,	štruktúra, logika	a	vzájomné	súvislosti	budúceho	rozvojového	dokumentu	mesta	
sú	znázornené	graficky	ako	domček	predstavujúci	domov	Spišskonovovešťanov	(domček	
môže	slúžiť	aj	ako	logo	nového/aktualizovaného	PHSR	mesta	Spišská	Nová	Ves	pri	jeho	ďal-
šej	komunikácii	a realizácii),	samosprávu	mesta	a jej	hlavné	rozvojové	činnosti,	smerovanie	
rozvoja	mesta	ako	„mesta	s dobrým	výhľadom“.
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Definovanie	budúcnosti	mesta,	teda	zameranie	sa	na	budúci	očakávaný	stav,	je	v zásade	
procesom	 identifikovania	 a  zavádzania	 zmien	 v  živote	 mesta	 prostredníctvom	 procesu	
strategického	 plánovania.	 Jeden	 zo	 známych	 expertov	 na	 strategické	 plánovanie	 John	
Bryson	hovorí,	že:
• strategické plánovanie mesta je súbor postupov a nástrojov na prijímanie účin-

ných rozhodnutí,	ktoré	povedú	k splneniu	stanovených	cieľov,	ale	nie	je	to	všeliek	na	
riešenie	problémov;

• strategické plánovanie je udalosťou v danom čase a je určený na to, aby pomohol 
spoločne znášať zodpovednosť za budúcnosť,	budovať	konsenzus	o budúcnosti	a na-
vrhovať	stratégie	napredovania.

Skúsenosti	a odkaz	Brysona	z procesu	strategického	plánovania	si	Mesto	Spišská	Nová	Ves	
vzalo	 za	 vzor	 pri	 aktualizácii	 a  tvorbe	 rozvojového	 dokumentu	 mesta:	 Programu hospo-
dárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2011 - 2018 (2020),	ktorý	je	svojím	charakterom	
dokumentom	strednodobej	budúcnosti	v zmysle	Zákona	č.	539/2008	Z.	z.	o podpore	regio-
nálneho	rozvoja.	

Program	hospodárskeho	a sociálneho	rozvoja	mesta	2011	-	2018	(2020)	je	založený na ši-
rokej odbornej diskusii	a vytvára	dokument,	ktorý	by	mal	spĺňať	nasledovné		„desatoro“:
1.	 vzťahuje	sa	na	konkrétny	čas a územie	mesta	so	zohľadnením	jeho	kohézneho	pólu	(šir-

šie	územie	z	hľadiska	potenciálu	a dopadov	rozvoja	mesta)	a s priemetom	cieľov	až	do	
území	mestských	častí,

2.	 využíva	potenciál a reálne príležitosti	pre	rozvoj	v danom	čase	a priestore,
3.	 navrhuje	riešenia	prioritných	problémov	rozvoja	mesta,
4.	 je	flexibilným	dokumentom	s definovaním	konkrétneho	implementačného	mechaniz-

mu,	schopným	rýchlo	reagovať	na	vonkajšie	zmeny	a podnety,
5.	 je	postavený	na	systémovej a logickej štruktúre	v príčinno-dôsledkových	súvislostiach,
6.	 vychádza	a	je	v súlade s územným plánom	mesta,
7.	 využíva	aktuálnu	časť	existujúcich	schválených	koncepcií	na	úrovni	mesta,
8.	 je	príspevkom	k	rozvoju	košického	kraja	a v súlade s PHSr košického samosprávneho 

kraja,
9.	 je	príspevkom k rozvoju Slovenska	a v súlade	s Národnou	stratégiou	regionálneho	roz-

voja	Slovenskej	republiky,
a ako	taký 
10.	 	je hlavným nástrojom pri prijímaní účinných rozhodnutí samosprávy mesta pre bu-

dúcnosť mesta.

Naplnenie	 litery	zákona	a vypracovanie	a schválenie	rozvojového	dokumentu	mestským	
zastupiteľstvom	 je	 len	prvou	základnou	 podmienkou	 pre	 jeho	 realizáciu.	Druhou	 je	mať	
vypracovaný, zavedený a funkčný implementačný mechanizmus,	ktorého	súčasťou	je	
akčné	krátkodobé	plánovanie	(na	1	-	3	roky),	proces	aktualizácie,	monitoringu	jeho	plnenia	
a vyhodnocovania	progresu	rozvoja	mesta.

Záver
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Ing.	Jozef	Gonda	 vedúci	odboru	 Odbor	výstavby,	územného
	 	 plánovania	a dopravy
Ing.	arch.	Teodor	Štubňa	 vedúci	oddelenia	 Oddelenie	územného
	 	 plánovania	a stavebného	poriadku
Ing.	Ľubomír	Pastiran	 vedúci	odboru		 Odbor	financií,
	 	 školstva	a sociálnych	vecí	
Ing.	Helena	Macalová	 vedúca	oddelenia		 Oddelenie	finančné	
PhDr.	Ľubica	Šefčíková	 vedúca	oddelenia		 Školský	úrad	a oddelenie	školstva,
	 	 mládeže	a športu	
Ing.	RNDr.	Lívia	Brovková	 vedúca	oddelenia		 Oddelenie	organizačné	
PaedDr.	Ján	Olejník	 vedúci	oddelenia	 Oddelenie	komunálneho	servisu	
Ing.	Róbert	Gyenes	 vedúci	referátu		 Referát	výpočtovej	techniky	
Andrej	Boroň	 zástupca	náčelníka	 Mestská	polícia
Ján	Magdoško	 riaditeľ	 Správa	telovýchovných	zariadení
Ing.	Štefan	Šiška	 riaditeľ	 Domov	dôchodcov
Mgr.	Jozef	Brezovský	 riaditeľ	 Správa	školských	zariadení
Mgr.	Eva	Šterbáková	 riaditeľka	 Základná	umelecká	škola
Ing.	Emil	Labaj	 riaditeľ		 Mestské	kultúrne	centrum
Mgr.	Titus	Benko	 riaditeľ	 Centrum	voľného	času	Adam
Ing.	Jana Dzuriková	 riaditeľka	 Zoologická	záhrada
Ing.	Milan Sakmáry	 riaditeľ	 Lesy	mesta	Spišská	Nová	Ves,	s.	r.	o.
Ing.	Peter	Brziak	 riaditeľ	 Emkobel,	a.	s.,	Spišská	Nová	Ves
Mgr.	Patrik	Dluhoš	 riaditeľ	 BIC	Spišská	Nová	Ves,	s.	r.	o.

Zostavila: 
Ing.	Zuzana	Záborská,	vedúca	útvaru	rozvoja	mesta,	MsÚ	Spišská	Nová	Ves


