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Predkladá:   Ing. Pavol Bečarik,  primátor mesta 

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

mesta Spišská Nová  Ves 2011 – 2020 (RPM) 
 

Podpisy: 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

1. berie na vedomie: 
 
- Monitorovaciu správu plnenia o plnení Rozvojového plánu mesta Spišská Nová Ves 2011 –    
  2022 k 31.12.2019 s jej prílohami 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

Dôvodová správa: 

 
Rozvojový plán mesta Spišská Nová Ves SYNERGIA na roky 2011- 2022 (ďalej len RPM) má 
charakter strednodobého plánovacieho dokumentu a v zmysle zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore 
regionálneho rozvoja v znení neskorších jeho doplnkov plní funkciu Programu hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja - - PHSR: 
 
Bol schválený a prijatý 16. 6. 2011 uznesením Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi ako 
záväzný a základný rozvojový dokument mesta a 16. 12. 2015 bola Mestským zastupiteľstvom 
schválená aktualizácia jeho programovej časti.  

 Dňa 26. 9. 2019 schválilo Mestské zastupiteľstvo zmenu indikátorov plnenia cieľov rozvoja 
mesta. Na rovnakom zasadnutí Mestského zastupiteľstva došlo v reakcii na vývoj a zmeny 
organizačnej štruktúry inštitucionálneho prostredia mesta a tiež v snahe racionalizovať 
súvisiace hodnotiace, monitorovacie a administratívne postupy k aktualizácii 
implementačného mechanizmu RPM.  Zároveň  za účelom zosúladenia platnosti RPM 
Spišská Nová Ves 2011 - 2020 s programovým obdobím financovania z fondov EÚ a jeho 
pravidlom n+2 bola predĺžená platnosť RPM do konca roka 2022.  
 
V súlade s Implementačným mechanizmom rozvojového plánu mesta Spišská Nová Ves, jeho 
kapitolou 4. v znení aktualizácie schválenej Mestským zastupiteľstvom dňa 26. 9. 2019 
monitorovací proces prebieha na úrovni orgánov samosprávy, t. j. komisií Mestského 
zastupiteľstva a Mestského zastupiteľstva spravidla raz ročne, najneskôr ku koncu septembra 
za predchádzajúci rok.   
 
Predkladaný dokument pozostáva z niekoľkých príloh: 
                                                                                                                                                                                                                                                            
1. Monitorovacia správa o plnení Rozvojového plánu mesta 2011 – 2022 k 31. 12. 2019. 
Dokument obsahuje vecné vyhodnotenie plnenia cieľov RPM podľa ich jednotlivých opatrení so 
sumárom dosiahnutých výsledkov a prehľadom vývoja schválených indikátorov ku koncu roka 2019. 
 
2. Podrobný prehľad plnenia opatrení RPM k 31. 12. 2019 s detailnými informáciami 
o realizovaných aktivitách v rámci jednotlivých opatrení a cieľov. 
 
3. Vyhodnotenie plnenia Akčného plánu na rok 2019 
 
4. Prehľad projektov za rok 2019 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, 17. 9. 2019              



  
 

 

Monitorovacia správa  

plnenia Rozvojového plánu mesta 2015 - 2020 k 31.12.2019 

 

Rozvojový plán mesta Spišská Nová Ves SYNERGIA na roky 2011 – 2020 (ďalej len 

RPM) bol  schválený a prijatý 16. 6. 2011 uznesením Mestského  zastupiteľstva v Spišskej 

Novej Vsi ako  záväzný a základný rozvojový dokument mesta. Tento  plán (v zmysle zákona 

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

sociálneho  rozvoja  -  PHSR) má charakter strednodobého plánovacieho dokumentu.  

 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi na svojom zasadnutí dňa 16. 12. 2015 schválilo 

aktualizáciu Rozvojového plánu mesta Spišská Nová Ves 2011 – 2020 (RPM), ktorá bola 

vyvolaná novou  legislatívou  hlavne  na  nadnárodnej  a  národnej úrovni pre nové 

programové obdobie Kohéznej politiky EÚ na roky 2014 – 2020,  a tiež  novelizáciou Zákona  

o podpore  regionálneho  rozvoja  č.  539/2008  v znení  zákona  č.  309/2014 Z. z.   

V zmysle uvedenej aktualizácie boli vykonané určité zmeny v programovej, realizačnej 

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

programy) však ostala zachovaná v pôvodnom znení. 

 

 Dňa 26. 9. 2019 schválilo Mestské zastupiteľstvo zmenu indikátorov plnenia cieľov rozvoja 

mesta. Na rovnakom zasadnutí Mestského zastupiteľstva došlo v reakcii na vývoj a zmeny 

organizačnej štruktúry inštitucionálneho prostredia mesta a tiež v snahe racionalizovať 

súvisiace hodnotiace, monitorovacie a administratívne postupy k aktualizácii 

implementačného mechanizmu RPM a zároveň  za účelom zosúladenia platností RPM 

Spišská Nová Ves 2011 - 2020 s programovým obdobím financovania z fondov EÚ a jeho 

pravidlom n+2, bola predĺžená platnosť RPM do konca roka 2022.  

Vyhodnotenie plnenia RPM za rok 2019 je k 31. 12. 2019 spracované v zmysle 

aktualizovaných zmien. 

 

Vízia: 

Spišská Nová Ves – Mesto s dobrým výhľadom - je v roku 2020 vysoko 

konkurencieschopným mestom v rámci Slovenska, s dobrými podmienkami pre rozvoj 

ekonomických príležitostí a súčasne je miestom pre kvalitný život všetkých skupín 

obyvateľov. Mesto plní prirodzenú úlohu rozvojového lídra svojho okolia.  

 

Ciele na dosiahnutie vízie: 

 

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

Spiša  

2.Vytvoriť zo Spišskej Novej Vsi zaujímavé miesto pre podnikanie  

3a) Rozšíriť ponuku a zvýšiť dostupnosť kvalitných kultúrnych podujatí a aktivít  

3b) Zvýšiť zapojenie verejnosti do aktívneho oddychu, pohybu a športovania ako súčasti 

zdravého  životného štýlu  

4. Zlepšiť životné prostredie mesta  

5. Zvýšiť kvalitu a dostupnosť sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb  

6. Zlepšiť kvalitu života Rómskej menšiny a zvýšiť mieru jej sociálnej inklúzie  

7. Zvýšiť kvalitu a inovovať výchovno-vzdelávací proces za účelom rozvoja kľúčových  



  
      kompetencií a zdravého vývoja detí a žiakov škôl v správe mesta  

8a) Zvýšiť účinnosť zabezpečenia verejného poriadku a znížiť drobnú kriminalitu  

8b) Zvýšiť pripravenosť mesta na riešenie mimoriadnych udalostí a ich následkov  

9.   Zlepšiť dostupnosť mesta, technický stav komunikácií a ich dopravnú vybavenosť  

10 . Zvýšiť kvalitu spravovania Mestskej samosprávy za účelom dosiahnutia vyššej dynamiky  

       rozvoja  

 

Ciele rozpracované do rozvojových programov: 

 

1. Mesto ako centrum turizmu stredného Spiša  

2. Zaujímavé miesto pre podnikanie  

3. Pulzujúce mesto  

4. Zelené mesto  

5. Sociálne zodpovedné mesto  

6. Mesto aktívnej sociálnej inklúzie Rómov  

7. Mesto kvalitnej výchovy a vzdelávania detí  

8. Bezpečné mesto  

9. Mesto dopravnej mobility  

10. Mesto dobrého spravovania  

 

V hodnotenom období mesto Spišská Nová Ves realizovalo viac než  20 projektov. Prevažná 

väčšina týchto projektov bola realizovaná v súlade s Rozvojovým plánom mesta Spišská 

Nová Ves. 

 

Najväčšími  investíciami v súlade s RPM boli v hodnotenom období boli: 

 

 Rekonštrukcie a opravy chodníkov na Duklianskej, Bezručovej ulici a na ulici J. 

Fabiniho - cca 123 000 EUR 

 Výstavba parkovísk sídlisku Západ Hutnícka ulica /41 miest/, sídlisko Východ Česká 

ulica /15 miest/ - cca 104 000 EUR 

 Rekonštrukcie sekundárnych vykurovacích rozvodov na sídl. Tarča cca 121 tis. EUR. 

 Elektromobil – 29 000 € 

 Požiarna zbrojnica v Novoveskej Hute - 52 000 EUR 

 Plynofikácia Radnice – cca 76 000 EUR 

 Údržba miestnych komunikácií – cca 400 000 EUR 

 SOS náramky pre seniorov – nová sociálna služba – 21 000 € 

 Zlepšenie športovej infraštruktúry na ZŠ – cca 40 000 EUR 

 Detské ihriská – 21 000 EUR 

   

 Spolu: cca 987 000€. 

 

Nasledujúci prehľad sa venuje podrobnejšie dosiahnutým výsledkom za jednotlivé ciele. 

V sledovanom období boli riešené všetky opatrenia (detailné informácie v priloženom 

dokumente Podrobný prehľad plnenia opatrení RPM k 31. 12. 2019). V prípade ak nedošlo 

k realizácii niektorých úloh v rámci niektorých opatrení, je v dokumente vysvetlený stav 

a dôvod.  



  
 

 

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

(RP  Mesto ako centrum turizmu stredného Spiša) 

 

Pre plné využitie potenciálu a príležitostí, ktoré mesto má, sa naplánovalo doplnenie 

a dobudovanie mestských - tak letných, ako aj zimných turistických atraktivít, spojených 

s novými investíciami, skrášlenie a vizuálne zatraktívnenie centra mesta. Zároveň mali 

aktivity smerovať k tomu, aby sa Spišská Nová Ves stala prirodzeným lídrom 

a koordinátorom rozvoja cestovného ruchu na celom území stredného Spiša. Za týmto účelom 

sa naprojektovali procesy tvorby kapacít, štruktúr a nástrojov zameraných na iniciáciu 

a spájanie miest a obcí stredného Spiša, poskytovateľov služieb v CR a iných relevantných 

subjektov pri vytváraní ponuky turistických produktov podľa dopytu špecifických 

požiadaviek rôznych cieľových skupín turistov a návštevníkov mesta,  

pre podporu zlepšovania kvality a rozsahu služieb, vedomostí a zručností pre manažment CR, 

marketingu, dopravných služieb, turistických atraktivít. 

Cieľ je napĺňaný prostredníctvom realizácie 35 aktivít v rámci šiestich opatrení.  

Otvorené/neriešené aktivity/úlohy pri cieli 1.:  

1.3.1 Dobudovať športovo – rekreačný areál „Spišský raj“ – 

Aktuálny stav: Projekt neriešený, nebude sa realizovať 

1.3.3 Dobudovať lyžiarsky areál Rittenberg vrátane rekonštrukcie lyžiarskeho vleku 

Aktuálny stav: Projekt neriešený, nebude sa realizovať  

1.3.8 Zaviesť „židovský turistický produkt“ ako reakciu na zvyšujúci sa počet návštevníkov  

z Izraela  

Aktuálny stav:  Zatiaľ nerealizované ako produkt, cintorín udržiavaný, v prípade záujmu je 

možná prehliadka. 

1.6.6 Inštalovať osvetlenie pamiatok mesta 

Aktuálny stav: Zatiaľ neriešené 

 

Stav indikátora plnenia cieľa 1.  k 31. 12. 2019: 

Indikátor 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet prenocovaní / rok 36.201 39.925 36.381 36.430 43.399 37.300 42.679 41.829 41 183 

Počet fungujúcich 

novovytvorených 

turistických produktov 

(balíkov) 

1 2 5 6 5 4 5 4 4 

Výška finančných 

prostriedkov z rozpočtu 

mesta vynaložených na 

rozvoj CR v EUR 

48 737 1 948 351 78 750 1 795 039 278 930 276 503 274 030 372 850 397 215 

 



  
Všetky tri indikátory ukazujú na pozitívny vývoj v oblasti rozvoja cestovného ruchu. Počet 

prenocovaní sa aj napriek nie veľmi priaznivým národným a regionálnym trendom podarilo 

udržať na približne rovnakej úrovni, v porovnaní s východiskovým rokom hodnotenia sa zvýšil 

počet turistických produktov na 4 a investície do rozvoja cestovného ruchu predstavujú tiež 

významný faktor, ktorý súčasný stav ovplyvnil. Mesto Spišská Nová Ves potvrdilo pri 

manažmente OOCR Slovenský raj & Spiš, pri spolupráci  

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

a nástrojov alebo pri iniciatívach na spájanie miest a obcí Spiša) svoju významnú pozíciu. 

Zároveň sa podarilo zrealizovať niekoľko investičných krokov v oblasti budovania turistickej 

infraštruktúry, hlavne sa však urobilo veľa v oblasti marketingu a tvorby produktov pre 

podporu zlepšovania kvality a rozsahu služieb. 

 

 

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

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

 

Cieľom je skvalitniť, rozšíriť a prispôsobiť služby na podporu najmä malých a stredných 

podnikateľov ich skutočným potrebám, vytvoriť funkčné nástroje a odborné kapacity, pričom 

podpora mala byť zameraná na podnikateľov z perspektívnych podnikateľských odvetví. 

Zároveň bolo zámerom vytvoriť systém na aktívnu akvizičnú činnosť získavania investorov  

a následne na adresnú pomoc pri ich etablovaní na úrovni mesta, so zapojením organizácií  

i obchodných spoločností s účasťou mesta a zároveň im vytvoriť vhodné a technicky 

vybavené plochy pre podnikanie, čím malo mesto aktívne napomáhať budovaniu  

a rozširovaniu dodávateľsko-odberateľských sietí už v meste existujúcich, ako aj nových 

perspektívnych odvetví a služieb.  

 

Cieľ je napĺňaný prostredníctvom realizácie 6 aktivít v rámci troch opatrení.  

Otvorené/neriešené úlohy pri cieli 2. 

2.2.1 Posilniť odborné kapacity a činnosti na úrovni Mesta a jeho organizačných štruktúr  
a proaktívne zabezpečiť činnosti zamerané na udržanie a získanie investorov 
Aktuálny stav: Aktivita mala byť súčasťou procesov zavádzania modelu CAF po zapojení sa  
do národného projektu až v roku 2020.  
 

Stav indikátorov plnenia cieľa 2.  k 31. 12. 2019: 

Indikátor 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Obsadenosť priemyselného parku 
(v %) 

- - - 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 

Počet založených nových 
podnikateľských subjektov 

149 197 292 203 145 166 272 279 273 

Obsadenosť priemyselnej zóny 
Podskala (v %) 

- - - - - 10,00 95,00 80,00 80,00 

Objem získaných investícií na území 
mesta pre rozvoj podnikania 

x x x x x x x x 
0 



  
Zo stanovených indikátorov sa podarilo vývoj odsledovať len pri novozaložených 

podnikateľských subjektoch v meste, z ktorého vyplýva, že ročne sa vytvorí okolo  

200 nových podnikov. Hodnoty ďalších dvoch ukazovateľov boli merané len v 

relevantných časových obdobiach. Mesto Spišská Nová Ves  je zaujímavým miestom pre 

podnikanie - ponúkanou infraštruktúrou pre investorov, proaktívnym prístupom Mesta 

a zaujímavými investičnými stimulmi. Je potrebné posilniť inštitucionálne a odborné 

zázemie a systematickosť podpory získavania nových investícií. 

 

 

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

CIEĽ 4.: 
Zvýšiť zapojenie verejnosti do aktívneho oddychu, pohybu a športovania ako súčasti 

zdravého  životného štýlu 
(RP Pulzujúce mesto) 

 

Pre zaktivizovanie verejnosti  v oblasti kultúry zo strany mesta bolo identifikované ako 

nevyhnutné podporovať priame zapájanie sa verejnosti do definovania a vytvárania 

kultúrneho charakteru mesta jej geografickým a tematickým približovaním, či už zameraním 

alebo miestom je prezentácie. Široká škála existujúcich i navrhovaných kultúrnych činností a 

aktivít si vyžadovala zavedenie mechanizmu pre vzájomné informovanie sa a koordináciu 

najmä kultúrnych, ale aj iných napr. vzdelávacích inštitúcií i podnikateľských subjektov v 

tejto oblasti.  Zlepšenie technického stavu a vybavenia existujúcich kultúrnych zariadení bolo 

definované ako jedna z priorít tejto časti rozvojového programu. 

Z hľadiska napomáhania a podpory zdravého životného štýlu rôznych vekových skupín 

obyvateľstva sa mesto zaviazalo realizovať adresné propagačné a osvetové kampane a aktivity 

pre zdôraznenie významu športu ako súčasti zdravého životného štýlu. Potrebné bolo tiež 

zlepšiť technický stav vybranej športovej infraštruktúry ako aj jej prístupnosť pre využívanie 

obyvateľstvom. Do portfólia dostupných možností pre pohyb, oddych a rekreáciu 

obyvateľstva v meste a jeho blízkom okolí sa zadefinovalo ako nevyhnutné doplniť 

infraštruktúru so zameraním na špecifické potreby cieľových skupín obyvateľov i 

návštevníkov mesta, ako pre mamičky s deťmi, deti a mládež, seniorov a starších občanov, ale 

aj pre turistov, cyklistov, korčuliarov, bežcov, či skateboardistov a ďalších tak, aby boli 

vytvorené možnosti tak pre letné ako aj zimné pohybové aktivity a rekreáciu. 

 

Cieľ 3. je napĺňaný prostredníctvom realizácie 7 aktivít v rámci troch opatrení, cieľ 4. 

prostredníctvom 16 aktivít v rámci 2 opatrení.  

Otvorené/neriešené úlohy pri cieľoch 3. a 4.  

3.3.2 Nahradiť dotačný systém grantovým systémom na podporu profesionálnej aj 

neprofesionálnej kultúry  

Aktuálny stav: V roku 2020 prvýkrát realizovaná výzva Dobrá vec na podporu komunitných 

aktivít.  

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



  
Aktuálny stav: Amatérske súbory – Čačina, Hviezdoslav a Ihrík sú podporované priamo  

cez MKC, ostatné formou dotácií, nepodarilo sa vytvoriť systémové riešenie podpory 

4.1.4 Zrekonštruovať štadión Tatran 

Aktuálny stav: V roku 2019 zabezpečený  projekt na celkovú revitalizáciu atletického štadióna v 

sume  7 800 EUR. 4.1.5 Vytvoriť podmienky pre vybudovanie viacúčelového areálu v lokalite 

Šulerloch 

4.1.7 Zabezpečiť prekrytie malej ľadovej plochy na Zimnom štadióne 

Aktuálny stav: V roku 2019 zabezpečenie projektu  rekonštrukcie technológie chladenia a 

prestrešenia malej ľadovej plochy v sume 24 540 EUR. 

4.2.3 Vytvoriť podmienky pre prímestskú rekreáciu na Blaumonte 

Aktuálny stav: nezaradené do priorít mesta 

 

Stav indikátorov plnenia cieľov 3 a 4.  k 31. 12. 2019:. 

Názov indikátora 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Výška investícií mesta do kultúrnej 

infraštruktúry v EUR 
135 000 22 745 25 700 107 870 39 430 421 510 57 000 17 398 

Objem finančných prostriedkov mesta 

vynaložených na podporu alternatívnej a 

amatérskej kultúry  

v EUR 

14 937 15 194 15 487 31 847 10 970 10 420 24 325 27 355 

Počet kultúrnych podujatí a aktivít/rok 1 536 1 303 1 375 1 184 1 149 1 344 1 211 1 198 

Počet aktívne zúčastnených ľudí  

na organizovaných masových 

športových podujatiach 

1 450 1 520 1 480 2 371 2 935 3 447 4 260 4380 

Počet detí zapojených do pravidelných 

mimoškolských športových aktivít 
2 181 2 559 2 862 3 792 2745 3 347 3 405 3604 

Objem vynaložených finančných 

prostriedkov mesta na skvalitnenie 

športovej infraštruktúry v EUR 

105 000 170 000 110 000 63 605 421 880 369 294 45 100 220 057  

Plocha novovybudovaných rekreačných 

a voľnočasových zón 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Väčšina naplánovaných aktivít bola uskutočnená. Indikátory signalizujú kvalitatívny  

i kvantitatívny posun dopredu v tejto oblasti. Napĺňanie cieľa – rozšíriť ponuku a zvýšiť 

dostupnosť kvalitných kultúrnych podujatí a športových aktivít je potvrdzuje aj objem 

vynaložených finančných prostriedkov na oblasť kultúry i športu.  

CIEĽ 5. 



  
Zlepšiť životné prostredie mesta 

(RP Zelené mesto) 

V rámci tejto rozvojovej priority bolo zámerom venovať sa koncepčnej obnove a tvorbe 

zelene v parkoch, na sídliskách, líniovej, ochrannej, hygienickej, estetickej, či inak funkčnej 

verejnej zelene. Dôležitým obsahom bolo budovanie zelene v meste a jeho okolí ako 

významného prvku v oblasti zmierňovania negatívnych vplyvov vyplývajúcich z častejšie sa 

opakujúcich dôsledkov klimatických zmien (povodne, horúčavy, požiare a pod.). V súvislosti 

s nárastom množstva najmä komunálnych odpadov a negatívami spojenými s jeho 

skládkovaním, bolo potrebné zamerať sa na dlhodobú preferenciu a rozširovanie 

separovaného zberu a zo strany mesta na výkon s tým súvisiacej environmentálnej výchovy 

rôznych skupín obyvateľstva. Ako jeden z účinných nástrojov skvalitňovania stavu životného 

prostredia a čistoty mesta bola identifikovaná environmentálna infraštruktúra a to údržba, 

dobudovanie a rozšírenie vodovodov a kanalizácie vo vybraných častiach mesta, tiež v 

prípade budovania nových lokalít pre bývanie. V zmysle potrieb mesta bolo žiaduce zlepšiť 

čistotu v meste. Pre udržanie požadovaného stavu v tejto oblasti bolo tiež žiaduce motivovať a 

zainteresovať obyvateľov mesta na udržiavaní čistoty a skrášľovaní mesta. 

Cieľ 5. je napĺňaný prostredníctvom realizácie 20 aktivít v rámci piatich opatrení.  

Otvorené/neriešené úlohy k cieľu 5. 

5.3.3 Vybudovať vodovod a kanalizáciu Pod Tepličkou 

Aktuálny stav: prioritne rozširovanie sietí rieši PVS 

 

5.3.4 Vybudovať vodovod a kanalizáciu v lokalite Podskala a Hájik 

Aktuálny stav: prioritne rozširovanie sietí rieši PVS 

 

5.4.3 Zhodnotiť potenciál a možnosti využívania OZE na území mesta a v jeho okolí 

Aktuálny stav: Zatiaľ sa nepodarilo úlohu realizovať 

 

5.5.2 Pripraviť a realizovať program prevencie znečisťovania územia mesta psími 

exkrementami 

Aktuálny stav: zatiaľ je spracovaná PD – Dog Park na Filinského ulici, kde je najväčšia 

koncentrácia psov v meste a taká bola aj požiadavka príslušného mestského výboru, 

koncepčný materiál zatiaľ nie je. 

 

Stav indikátorov plnenia cieľa 6.  k 31. 12. 2019: 

Indikátor 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Výmera zelene na obyvateľa v m2  17,60 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70   17,70 

% vyseparovaných zložiek 

komunálneho odpadu/rok 
13,60 16,30 17,60 25,80 23,90 25,80 42,9 58,06 57,77 

Počet objektov / subjektov mesta 

využívajúcich OZE 
0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Objem vynaložených finančných 

prostriedkov mesta na tvorbu a 
x x x x x x x x 

 

 



  
skvalitnenie verejnej zelene v meste 

v tis. EUR 

 

329 

Koncepčnosť obnovy zelene v centre mesta je podchytená v spracovanom genereli zelene 

v rozsahu ochranného pásma pamiatkovej zóny a centrálnej mestskej zóny,  čo 

identifikuje metódy, periodicitu a obsah obnovy zelene a starostlivosti o ňu s 

potenciálnym dopracovaním generelu pre obnovu ďalších častí mesta v najbližšom 

období. Z hľadiska kvality zelene sa situácia vyvíja žiaducim smerom, z hľadiska 

kvantity však indikátor: Výmera zelene na obyvateľa v m2 nesignalizuje nárast výmery 

v meste a jeho intraviláne. 

Pri nakladaní s komunálnym odpadom boli zrealizované všetky navrhované aktivity 

a miera vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu bola v roku 2019 na úrovni 57,77 

%. Problémom pri zlepšovaní environmentálnej infraštruktúry však je skutočnosť, že 

v mnohých prípadoch nie je vo vlastníctve mesta, čo jednoznačne limituje rozvojové 

aktivity v tejto oblasti mesta ako ich realizátora.  

Energetický audit bol vypracovaný hlavne na budovy predškolských zariadení. V 

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

V oblasti OZE nedošlo k výraznému kvalitatívnemu ani kvantitatívnemu posunu. 

Vzdelávacie aktivity smerom k využívaniu OZE realizované ad hoc v rámci projektov. 

 

CIEĽ 6. 
 Zvýšiť kvalitu a dostupnosť sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb 

(RP Sociálne zodpovedné mesto) 

Dôraz v oblasti pobytových a ambulantných sociálnych služieb, najmä pre seniorov sa mal 

podľa rozvojového plánu klásť na trvalé zvyšovanie ich kvality, najmä vo forme špecializácie 

služieb a trvalého vzdelávania personálu, ako aj rozširovania ich kapacity. Rozvojový plán 

tiež zaväzoval vytvárať podmienky na aktívne trávenie voľného času a zaistiť seniorom 

možnosť participácie na verejnom živote. Pre voľný pohyb zdravotne postihnutých občanov, 

či pre občanov s dočasnými pohybovými obmedzeniami, bolo identifikované ako potrebné 

debarierizovať verejné priestranstvá a budovy, ako aj možnosti cestovania verejnou dopravou. 

Ako dôležitá bola tiež zo strany Mesta identifikovaná potreba podporovať vytváranie 

pracovných príležitostí pre ľudí so zdravotným postihnutím. K zlepšeniu kvality sociálnych 

služieb malo prispieť aj vytvorenie informačno–koordinačného mechanizmu medzi 

poskytovateľmi sociálnych služieb. Pre sprehľadnenie problematiky nároku a poskytovania 

sociálnych služieb, ako aj riešenia rôznych krízových situácií pre obyvateľov mesta sa mali 

vytvoriť vhodné informačné nástroje zo strany samosprávy mesta. 

 

Cieľ je napĺňaný prostredníctvom realizácie 15 aktivít v rámci piatich opatrení.  

Otvorené/neriešené úlohy k cieľu 6: 

6.3.2 Zriadiť klub dôchodcov - denné centrum na sídlisku Mier  

Aktuálny stav: úloha neriešená – nie je záujem, v meste máme 3 aktívne kluby dôchodcov 

a 14 organizácií III. sektora, ktoré mesto finančne podporuje. 

 



  
Stav indikátorov plnenia cieľa 6.  k 31. 12. 2019: 

Indikátor 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet plne kvalifikovaných 

pracovníkov zariadení sociálnych 

služieb 

139 132 127 129 140 137 111 111 116 

% prijímateľov terénnych a 

krátkodobých pobytových 

sociálnych služieb v meste oproti 

poberateľom dlhodobých 

pobytových služieb 

71,00 73,00 64,00 64,00 62,00 68,00 61,00 58,00 44,00 

Počet bariér / prekážok pre 

bezbariérový pohyb zdravotne 

postihnutých na verejných 

priestranstvách vo verejne 

dostupných budovách 

- - - - - - - - - 

Počet zamestnaných zdravotne 

postihnutých občanov (doplnene 

v roku 2019 – v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta) 

- - - - 25 23 28 22 87 

Objem vynaložených finančných 

prostriedkov na rozvoj sociálnych 

služieb v tis. EUR 

x x x x x x x x 21 

Realizované opatrenia v kvalitatívnej rovine prispeli k zvýšeniu kvality a dostupnosti 

sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb. 

CIEĽ 7. 
Zlepšiť kvalitu života Rómskej menšiny a zvýšiť mieru jej sociálnej inklúzie 

Mesto aktívnej sociálnej inklúzie Rómov 

Aktivity mesta v tejto oblasti boli zamerané na rôznorodé aspekty kvality života Rómov 

a cieľové skupiny. Dôraz sa kládol na vzdelávanie detí z MRK a ich pozitívnu motiváciu 

formou rozvíjania ich umeleckých vlôh a predpokladov. Z hľadiska posilnenia prevzatia 

zodpovednosti dospelých za kvalitu vlastného života bola v pláne realizácia aktivít,  

zameraných na zlepšenie zamestnateľnosti obyvateľov z MRK. Pozornosť sa mala sústrediť aj 

na kvalitu bývania a čistotu prostredia rómskych osád. Rozvoj komunitného života 

obyvateľov z MRK mal byť zameraný nielen na rozvoj vnútorných väzieb v rámci tejto 

skupiny obyvateľov, ale za účelom zvýšenia miery sociálnej inklúzie aj na rozvoj väzieb s 

vonkajším prostredím vo forme zlepšenia vzdelávania a starostlivosti v komunite, 

organizáciou komunitných akcií a pod. Bezpečnosť v meste Spišská Nová Ves je negatívne 

ovplyvňovaná drobnou kriminalitou páchanou zväčša obyvateľmi z MRK, preto mali byť 

komunitné aktivity zacielené aj na jej prevenciu, ako aj na prevenciu drogových závislostí. 

Cieľ je napĺňaný prostredníctvom realizácie 10 aktivít v rámci troch opatrení.  

Stav indikátorov plnenia cieľa 7.  k 31. 12. 2019: 

Indikátor 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet kultúrnych podujatí a 

komunitných aktivít zameraných 

na skvalitnenie života Rómov 

5 13 8 20 85 36 24 41 

28 

Výška finančných zdrojov z 

mestského rozpočtu na likvidáciu 
9 000 6 000 6 000 13 000 23 600 72 300 4 000 5779 

    4100 



  
nelegálnych skládok v rómskych 

osadách a ich blízkosti 

Počet osôb poberajúcich dávku 

v hmotnej núdzi 
x x x x x x x x 1025 

 

V rámci opatrení boli realizované takmer všetky naplánované aktivity.  

 

CIEĽ 8. 
Zvýšiť kvalitu a inovovať výchovno-vzdelávací proces za účelom rozvoja kľúčových 

kompetencií a zdravého vývoja detí a žiakov škôl v správe mesta 
(RP Mesto kvalitnej výchovy a vzdelávania detí) 

V rámci svojej priamej kompetencie sa Mesto zaviazalo venovať zvýšenú pozornosť kvalite 

výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom všestranne rozvíjať schopnosti a daností detí a ich 

vedomosti formou inovovania a zavádzania nových metód a foriem vzdelávania, 

sprevádzaných trvalým doplňovaním odborných a metodických vedomostí pedagógov a 

zlepšovaním vybavenia škôl. Inovácie sa mali týkať aj obsahu a foriem vzdelávacích 

programov v nadväznosti na požiadavky detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. 

Nevyhnutné bolo tiež zlepšením komunikácie zo škôl vytvoriť pre vzdelávanie a výchovu 

otvorené, motivujúce a príjemné miesto, a tiež aby školy žiakom poskytovali podnety a 

vytvárali podmienky na aktívne a hodnotné trávenie voľného času po skončení povinného 

vyučovania. Pre zlepšenie efektívnosti fungovania škôl bolo naplánované budovať a rozvíjať 

manažérske zručnosti manažmentu škôl. 

Cieľ je napĺňaný prostredníctvom realizácie 21 aktivít v rámci šiestich opatrení.  

Stav indikátorov plnenia cieľa 8.  k 31. 12. 2019: 

Indikátor 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet účastníkov celoživotného 

vzdelávania pedagogických a 

nepedagogických zamestnancov 

školy 

250 332 169 319 293 0 286 

 

  

170 

 

 

229 

Počet nových a zavedených 

výchovno-vzdelávacích 

programov v základných školách 

7 7 7 7 7 11 11 

 

21 

 

21 

Výška investícií do materiálového 

vybavenia škôl 
7.820.381 202.578 58.004 58 687 89 270 194 192 302 991 275079 339702 

% manažérov (riaditelia, 

zástupcovia) škôl s doplneným 

manažérskym vzdelaním 

(nesledované od 2019) 

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

Počet detí zapojených do 

voľnočasových aktivít 
4828 2991 2691 2152 2401 2745 3347     3578    3408 

Počet písomne 

zdokumentovaných –prípadov 

patologického správania vo 

8 9 11 5 14 21 100 

 

 

43 

 

 

14 



  
vzťahu žiak – žiak, žiak – učiteľ, 

učiteľ - rodič 

% pedagogických zamestnancov 

s 2. atestáciou 
x x x x x x x x 

 

57 

 

V hodnotenej oblasti boli realizované plánované úlohy v rámci všetkých schválených opatrení. 

Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu tak z hľadiska technického ako aj z hľadiska jeho 

foriem, metód a inovatívnosti dokazuje aj podstatná časť nastavených indikátorov na základe 

rekonštrukcií základných a materských škôl, investícií do materiálového vybavenia, školských 

vzdelávacích programov s inováciami, zavádzanými cez rôzne projektové aktivity, rozšírených 

možností na voľnočasové aktivity žiakov, procesov vzdelávania pedagogických 

a nepedagogických zamestnancov škôl. 

CIEĽ. 9.  
Zvýšiť účinnosť zabezpečenia verejného poriadku a znížiť drobnú kriminalitu 

CIEĽ. 10. 
Zvýšiť pripravenosť mesta na riešenie mimoriadnych udalostí a ich následkov 

(RP Bezpečné mesto) 

Zámerom je z úrovne Mesta a jeho samosprávnych orgánov a v spolupráci so štátnymi 

orgánmi, ale aj odbornými inštitúciami a verejnosťou, zabezpečiť ochranu života, zdravia 

a majetku obyvateľov a návštevníkov mesta pred poškodzovaním a ničením kriminálnou 

činnosťou i zlepšenie verejného poriadku najmä posilnením a koordináciou všetkých 

bezpečnostných zložiek pôsobiacich na území mesta. Tiež bolo zámerom realizovať 

preventívne a osvetové programy na posilnenie participácie občanov pri zabezpečovaní 

poriadku a bezpečnosti, pri zabezpečovaní ochrany svojho zdravia a majetku a pre znižovanie 

drobnej kriminality. Bola identifikovaná nevyhnutnosť prevencie a realizácie preventívnych 

opatrení zo strany mesta na obmedzenie strát a poškodenia na životoch a majetku 

v súvislostiach s náhodnými rizikami ako aj v súvislosti s dopadmi zmeny klímy. S ohľadom 

na existujúce a prichádzajúce hrozby spojené so zmenou klímy bolo identifikované ako 

žiaduce nielen zlepšiť manažment rizík z toho vyplývajúcich, ale aj navrhnúť a realizovať 

opatrenia dlhodobého charakteru na adaptovanie sa na jej možné dopady. 

Cieľ 9. je napĺňaný prostredníctvom realizácie 2 aktivít v rámci jedného opatrenia, cieľ 10. 

prostredníctvom 2 aktivít v rámci 2 opatrení.  

Stav indikátorov plnenia cieľa 9.   a 10.  k 31. 12. 2019: 

Indikátor 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet porušení právnych noriem 5760 6752 6371 4975 6576 6298 5907 5301 4915 

Počet priestupkov proti verejnému 

poriadku. 2498 3269 2729 2213 2837 2734 2401 2137 

 

2205 

Počet verejnosťou oznámených 

porušení verejného poriadku resp. 

páchania prípadov drobnej 

kriminality verejnosťou v pomere k 

celkovému počtu prípadov v % 

20,40 15,70 16,40 19,30 16,20 15,80 17,30 20,22 

 

 

24,66 

Vytvorená a implementovaná - - - - - - - -  



  
stratégia na adaptáciu sa na dopady 

klimatickej zmeny 

- 

Objem finančných prostriedkov 

mesta investovaný do adaptačných 

opatrení na území mesta 

6.800 - - - - - - - 

 

-  

Výška škôd spôsobená povodňami / 

požiarmi resp. inými prírodnými 

katastrofami 

38.630 - - - - - - - 

 

0 

 

V oblasti zvýšenia účinnosti zabezpečenia verejného poriadku a znižovania drobnej 
kriminality indikátory signalizujú zlepšenie a pokles vybraných negatívnych javov, chýba však 

strategický dokument, ktorý by systematicky upravil postupy jednotlivých zložiek.  

V oblasti zvýšenia pripravenosti mesta na riešenie mimoriadnych udalostí a ich následkov je 

spracovaný návrh dokumentu Stratégia adaptácie na dopady zmeny klímy v Meste Spišská 

Nová Ves, ktorého súčasťou je analýza rizík a návrh opatrení na ich riešenie, materiál však 

nebol oficiálne schválený a jeho opatrenia nie sú realizované. Stanovené indikátory aj z toho 

dôvodu neboli hodnotené. Spracovanie aktualizácie dokumentu bolo naplánované v rámci 

pripravovaného medzinárodného projektu s partnerom z Ukrajiny do výzvy HUSKUA ENI, 

projekt však nakoniec predložený nebol. Mesto Spišská Nová Ves sa však projektovo pripravuje 

na výzvy týkajúce adaptácie na dopady zmeny klímy – prostredníctvom výziev jednotlivých 

operačných programov na napr. vodozádržné opatrenia, či budovanie sídliskovej zelene 

(vnútrobloky). 

CIEĽ 11. 
Zlepšiť dostupnosť mesta, technický stav komunikácií a ich dopravnú vybavenosť 

(RP Mesto dopravnej mobility) 

Zámerom bolo pri rastúcej hustote premávky realizovať opatrenia zamerané na reguláciou 

množstva dopravy v meste a zavádzať opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti účastníkov cestnej 

premávky vrátane inštalovania účinného dopravno-informačného systému. Za účelom 

odľahčenia dopravy prostredníctvom cyklodopravných trás v meste bolo cieľom dobudovanie 

a rozšírenie existujúcej siete. Pre zvyšovanie bezpečnosti a plynulosti dopravy sa prijalo za 

cieľ dobudovať základný komunikačný systém vrátane železničných priecestí, 

prispôsobovanie kapacít a technických parametrov komunikácií a križovatiek (dobudovanie, 

rekonštrukcie) vyšším nárokom na dopravu (dobudovanie, rekonštrukcie). Potrebné bolo 

koncepčne a komplexne sa zaoberať aj statickou dopravou, najmä parkovaním, ale aj 

skvalitnením informačno-navigačného systému a dopravného značenia. 

Cieľ 11. je napĺňaný prostredníctvom realizácie 14 aktivít v rámci troch opatrení,.  

Otvorené/neriešené úlohy k cieľu 11. 

11.1.2 Vybudovať vonkajší okruh (juhovýchodný obchvat, dobudovanie severného obchvatu, 

juhozápadný okruh) 

Aktuálny stav: Dokumentácia pripravená, realizácia úlohy spadá do kompetencie KSK 

 

 11.2.2 Vypracovať koncepciu a vybudovať komplexný parkovací systém v meste 



  
Aktuálny stav: v súčasnosti prebieha príprava koncepcie parkovania,  aktuálne sa postupuje 

podľa platného VZN 05/2019. 

Stav indikátorov plnenia cieľa 11.  k 31. 12. 2019: 

Indikátor 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Dĺžka km novovybudovaných a 

rekonštruovaných miestnych 

komunikácií a) ciest  

0,30 0,00 2,20 1,90 1,90 0,00 2,5 8,50 x 

Dĺžka km novovybudovaných a 

rekonštruovaných miestnych 

komunikácií b) chodníkov  

1,20 1,10 1,20 1,40 1,4 1,70 2,30 4,2 x 

Dĺžka km novovybudovaných a 

rekonštruovaných miestnych 

komunikácií c) cyklodopravných 

chodníkov 

0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1,50 0,00 x 

Počet km novovybudovaných 

komunikácií a) ciest 
x x x x x x x x 0 

Počet km rekonštruovaných 

komunikácií  a) ciest 
x x x x x x x x 0 

Počet km novovybudovaných 

miestnych komunikácií 

b)chodníkov 

x x x x x x x x 0 

Počet km rekonštruovaných 

komunikácií b)chodníkov 
x x x x x x x x 0,97 

Počet km novovybudovaných 

miestnych komunikácií 

c)cyklodopravných chodníkov 

x x x x x x x x 0 

Počet km rekonštruovaných 

miestnych komunikácií 

c)cyklodopravných chodníkov 

x x x x x x x x 0 

Počet novovytvorených 

parkovacích miest 
50 73 94 48 58 57 90 67 56 

Výška investícií v tis. EUR do 

rekonštrukcie dopravnej 

infraštruktúry 

x x x x x x x x 227 

Väčšina aktivít v rámci tohto cieľa bola uskutočnená. Vyhodnotenie indikátorov 

signalizuje každoročný kvantitatívny aj kvalitatívny posun v tejto oblasti, najzreteľnejší 

je v rozširovaní kapacity parkovacích miest.  

CIEĽ 12.  
Zvýšiť kvalitu spravovania Mestskej samosprávy za účelom dosiahnutia vyššej dynamiky 

rozvoja 
(RP Mesto dobrého spravovania) 

V oblasti zlepšenia spravovania mesta, ako nevyhnutného predpokladu pre implementáciu 

všetkých vyššie uvedených rozvojových priorít, bolo potrebné zlepšiť technické a organizačné 

podmienky pre jej fungovanie, najmä zavádzať postupnú elektronizáciu činností samosprávy, 

sprehľadňovať a zjednodušovať tok informácií a úloh, zaviesť efektívny spôsob 

implementácie Rozvojového plánu a pod. Potrebné tiež bolo posilniť a zaviesť trvalé 

budovanie kapacít tak výkonných ako aj volených predstaviteľov samosprávy a zamerať sa aj 



  
na zlepšenie  internej  a externej komunikácie. Vzhľadom k tomu, že významnou položkou na 

príjmovej aj výdavkovej strane rozpočtu mesta sú spoločnosti s majetkovou účasťou mestskej 

samosprávy, bolo identifikované ako dôležité sústrediť sa na definovanie očakávaní mesta 

v spojitosti s ich činnosťou a následne zlepšiť ich efektívnosť a účinnosť. 

Cieľ 12. je napĺňaný prostredníctvom realizácie 7 aktivít v rámci štyroch opatrení,.  

Stav indikátorov plnenia cieľa 12.  k 31. 12. 2019: 

Názov indikátora 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet človekodní vzdelávania volených predstaviteľov 

samosprávy za rok 
15,00 15,00 15,00 15,00 20,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Počet človekodní vzdelávania výkonných predstaviteľov 

samosprávy za rok 
x x x x x x x x 

 

0 

Podiel výdavkov mesta na plnení RP ku celkovým 

výdavkom mesta v % 
12,00 12,00 30,00 25,00 22,00 23,00 28,00 27,00 20,00 

 

V tejto oblasti bola realizovaná väčšina opatrení.  Procesy zavádzaniu modulu CAF mali 

priamo riešiť  dosiahnutie cieľa zlepšenie stavu jednotlivých opatrení.  Mesto Spišská 

Nová Ves malo na základe predbežných rokovaní v pláne v roku 2020 sa zapojiť do 

národného projektu, realizovaného Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 

v Bratislave. 

 V oblasti elektronizácie služieb,  ktorá by bez investície EÚ nebola realizovateľná v 

podmienkach samosprávy, si bude vyžadovať časom aj financovanie zo strany mesta po 

ukončení projektov, ktorých je mesto partnerom. V súčasnosti nie je žiadna alternatíva, 

ktorú by mohla samospráva využívať tak, aby si splnila zákonné povinnosti.  
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PODROBNÝ PREHĽAD PLNENIA OPATRENÍ 

ROZVOJOVÉHO PLÁNU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

2011 -2022 K 31. 12. 2019 

 

CIEĽ 1.: 

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

Spiša 

(RP  Mesto ako centrum turizmu stredného Spiša) 

Pre plné využitie potenciálu a príležitostí, ktoré mesto má, sa naplánovalo doplnenie 

a dobudovanie mestských - tak letných, ako aj zimných turistických atraktivít, spojených 

s novými investíciami, skrášlenie a vizuálne zatraktívnenie centra mesta. Zároveň mali 

aktivity smerovať k tomu, aby sa Spišská Nová Ves stala prirodzeným lídrom 

a koordinátorom rozvoja cestovného ruchu na celom území stredného Spiša. Za týmto účelom 

sa naprojektovali procesy tvorby kapacít, štruktúr a nástrojov zameraných na iniciáciu 

a spájanie miest a obcí stredného Spiša, poskytovateľov služieb v CR a iných relevantných 

subjektov pri vytváraní ponuky turistických produktov podľa dopytu špecifických 

požiadaviek rôznych cieľových skupín turistov a návštevníkov mesta,  

pre podporu zlepšovania kvality a rozsahu služieb, vedomostí a zručností pre manažment CR, 

marketingu, dopravných služieb, turistických atraktivít. 

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

subjektov CR na strednom Spiši 

Mesto je zakladajúcim členom OOCR, taktiež je naďalej členom Mikroregiónu Slovenský raj 

a euro regiónu Tatry. V rámci organizačnej štruktúry referát CR a zahraničných vzťahov a 

TIC patria pod kanceláriu primátora. 

Rok Spolu vybratá daň v EUR Sadzba dane v EUR Spolu počet prenocovaní 

2010 14 305,20 0,40 35 763,00 

2011 14 341,20 0,40 35 853,00 

2012 14 180,80 0,40 35 452,00 

2013 15 759,60 0,40 39 399,00 

2014 15 098,00 0,40 37 745,00 

2015 16 219,60 0,40 40 549,00 

2016 22 380,00 0,60 37 300,00 

2017 26 565,60 0,60 44 276,00 

2018 25 097,40 0,60 41 829,00 

2019 24 709,80 0,60 41 183,00 
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K 1. marcu 2016 vznikla spojená OOCR Slovenský raj & Spiš. Stalo sa tak na základe 

iniciatívy bývalej OOCR SPIŠ, ktorá zanikla bez likvidácie a nástupníckou sa stala OOCR 

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

členov, z toho 18 samospráv vrátane mesta Spišská Nová Ves. Významným a aktívnym 

subjektom  

v OOCR Slovenský raj & Spiš je mesto Spišská Nová Ves. Predsedom predstavenstva je  

Ing. Zuzana Záborská (mesto Spišská Nová Ves), podpredsedami Mgr. Vladimír Nováček 

(ACOMO, s. r. o., a JEKA Spišská Nová Ves), Dáša Ovšonková (obec Stratená), Ján Džubák 

(Penzióny Lesnica a Stefani, Smižany). Register členov OOCR nájdete 

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

ruchu/register-oblastnych-organizacii-cestovneho-ruchu. 

Členský príspevok mesta do OOCR bol v roku 2017 - 8 660 EUR. V roku 2018 bol členský 

príspevok mesta vo výške spolu 23600 EUR, z toho mimoriadny členský príspevok vo výške 

15 000 EUR, ktoré budú zohľadnené v žiadosti o dotáciu v roku 2020 v súlade so zákonom 

o cestovnom ruchu. V roku 2018 sa členský príspevok pre samosprávy, ktoré sú členmi 

OOCR, počítal podľa vzorca 200 EUR + (0,10 EUR x počet prenocovaní za rok 2016). Pre 

rok 2019 je členský príspevok mesta vypočítaný ako 200 + (0,20 EUR x počet prenocovaní  

za rok 2017). Výška dane z ubytovania je podľa platného VZN mesta 0,60 EUR/jedno 

prenocovanie. 

OOCR Slovenský raj & Spiš  pripravuje a realizuje aktivity CR v súlade s Plánom rozvoja 

destinácií v pôsobnosti OOCR 2016 – 2018 (2020), ktorý bol vypracovaný ako nástroj 

implementácie Stratégie rozvoja územia NP Slovenský raj s dôrazom na rozvoj cestovného 

ruchu (2015) a so zohľadnením Marketingovej stratégie destinácie NP Slovenský raj (2015), 

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

oboch stratégií s následnou aktualizáciou Plánu rozvoja destinácie v pôsobnosti OOCR. 

K 31. 12. 2019 má OOCR Slovenský raj & Spiš 50 riadnych členov, z toho 15 samospráv 

vrátane mesta Spišská Nová Ves. Výkonnou riaditeľkou je od 15. 4. 2019 Ing. Oľga 

Danielová. 

Členský príspevok mesta vrátane mimoriadneho príspevku do OOCR bol v roku 2019 spolu 

19 955,20 €.  

Predseda predstavenstva: Ing. Zuzana Záborská 

Podpredseda predstavenstva: Dáša Ovšonková 

Výkonný riaditeľ : Oľga Danielová  

V priebehu roku 2019 z OOCR vystúpili dvaja členovia: obec Danišovce a Mrenky, s. r. o. 

(aktualizácia registra 3. 4. 2019), vstúpili 4 noví členovia - PB apartments, s. r. o., Správa 

telovýchovných zariadení, príspevková organizácia a ŠK Dobšiná, o. z., Multifunkčný areál 

Schulerloch Spišská Nová Ves (záujmové združenie právnických osôb).  
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Členovia OOCR Slovenský raj & Spiš 

 

1. Mesto Spišská Nová Ves  

2. Mesto Krompachy  

3. Mesto Gelnica  

4. Obec Markušovce  

5. Obec Poráč  

6. Obec Spišský Hrušov  

7. Obec Letanovce  

8. Obec Stratená  

9. Obec Smižany  

10. Obec Dedinky  

11. Mesto Dobšiná  

12. Obec Mlynky  

13. Obec Spišské Tomášovce  

14. Obec Slatvina  

15. Obec Hrabušice  

16. ACOMO, s. r. o.  

17. BBF elektro, s. r. o.  

18. Hotel Metropol, a. s.  

19. JEKA - Slov. výmenné tábory 

mládeže, o. z.  

20. Agentúra KAMI, s. r. o.  

21. ATUS, s. r. o.  

22. SPIŠTRAVEL, s. r. o.  

23. Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o.  

24. Zoologická záhrada Spišská Nová Ves  

25. Compact - parašutistická skupina, s. r. 

o., Spišská Nová Ves 

26. PATRIOT Corporation, spol. s r. o.  

27. Pohoda services, s. r. o. 

 

28. Ján Džubák - Penzión Stefani  

29. Peter Vlček - Horehronská kúria  

30. Martin Oravec  

31. Balance Outdoor, s. r. o.  

32. Združenie obcí Mikroregión Slovenský raj 

- sever  

33. Ing.Richard Macháň - horská chata Stará 

Horáreň  

34. Peter Oravec - penzión Ľadová  

35. Ing. Anna Hríbiková - Penzión u Hanky  

36. Štátna ochrana prírody SR – Správa 

Národného parku Slovenský raj  

37. LABUDA – ASI, s. r. o., Reštaurácia 

Rumanka, Hrabušice  

38. MIMO Klub, s. r. o.  

39. Múzeum Spiša  

40. VZ Interiér, s. r. o.  

41. EURO CENTRÁL, s. r. o. - Alex Park  

42. MVAM, s. r. o.  

43. Turistické združenie pre oblasť Dobšinská 

ľadová jaskyňa  

44. Dušan Novák, Bufet Nováková chata  

45. PB apartments, s. r. o.  

46. Správa telovýchovných zariadení  

47. ŠK Dobšiná  

48. Multifunkčný areál Schulerloch  

49. Miloj Spiš, o. z.  

50. ClimBeer 

 

OOCR sa aktívne zapájala pri obnove a údržbe technických zariadení v roklinách 

Slovenského raja, ako aj pri riešení enormného znečistenia rieky Hornád odpadmi v dôsledku 

dlhodobých dažďov v Slovenskom raji. Bolo osadených 15 ks nových exteriérových 

cyklotabúľ, ktoré nadväzovali na aktualizáciu a 4. vydanie cyklomapy. OOCR organizovala 

medzinárodný cyklopretek 333 EXTREME s účasťou 270 pretekárov. Novou aktivitou je 

cyklonosič pre aktivity spojené s dopravnou dostupnosťou a letného busu. Zimnej téme sa 

venuje v podobe spolupráce s lyžiarskymi strediskami a aktualizáciou zimnej mapy. Výrazná 

bola aktivita smerom ku skvalitneniu  bežeckého areálu Grajnár v podobe nového značenia a 
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osadenia značiek, údržba okolia a terénne práce,  prečistenia úsekov a odstránenia 

nevhodných krovín a porastov. OOCR vyvíja aktivity na vytvorenie a sprístupnenie (v sezóne 

2019/2020) úseku bežeckej trate z Poráča na  Závadku (obojsmerne) v dĺžke cca 13 km. Do 

budúcna je plánované spriechodnenie celej magistrály z Poráča na Geravy pre bežecké 

využitie, čím by sa výrazne pomohlo zatraktívniť región v zimnom období.  

Jedným z projektov s presahom do roku 2020 je projekt s názvom Posledná míľa, do ktorého 

bola OOCR zapojená. Jej cieľom bolo nájsť inovatívne a flexibilné riešenia pre udržateľné 

regionálne dopravné systémy, vďaka ktorým by mohli návštevníci daných regiónov prejsť 

„poslednú míľu“ svojich trás udržateľným spôsobom, a ktoré by zároveň miestnym 

obyvateľom ponúkli alternatívu ku každodenným cestám osobným automobilom. OOCR je 

partnerom projektu a jedným z výstupov spolupráce s KSK a ARR, n. o., Košice je dlhodobý 

prenájom cyklonosiča na základe nájomnej zmluvy s ARR, n. o., Košice. OOCR je v súlade s 

touto zmluvou povinná pripraviť model využívania cyklonosiča pre účely rozvoja 

cykloturistiky v území s pôsobnosťou OOCR.  

V rámci aktivít KRT vzťahujúce sa na územie pôsobnosti OOCR Slovenský raj & Spiš, sú 

v realizácii tieto projekty: 

- rekonštrukcia lanovky na Geravy v sume celkom cca 800 000,00 EUR, z toho 400 

000,00 príspevok KSK, pôvodný plán ukončenia v apríli 2020 bude predlžený 

z dôvodu koronakrízy, 

- výletný vlak Ľadového expresu v zime z Košíc s napojením sa na lyžiarske strediská 

po trase v južnej časti územia raja,  

- propagačné aktivity ako napr. výstava Incheba v Bratislave, na ktorej sa malou 

finančnou čiastkou na zabezpečenie občerstvenia podieľala aj OOCR (700,00 EUR) a 

na predkladanie projektov v rámci programu Terra Incognita, do ktorého bolo 

zapojených niekoľko aktuálnych členov OOCR. 

Mesto Spišská Nová Ves je aj členom Mikroregiónu Slovenský raj, ktoré je podľa Stanov je 

zamerané na takmer totožné činnosti ako OOCR Slovenský raj & Spiš. Z tohto dôvodu sa 

členovia dohodli na znížení členského na 50 % a v predchádzajúcich rokoch (2016) bolo 

navrhnuté presunutie časti finančných prostriedkov (9000 EUR) združenia ako mimoriadne 

členské pre OOCR, ktoré bolo účelovo viazané na opravu technických turistických zariadení 

v Slovenskom raji. Rovnako v roku 2018 bola z Mikroregiónu poukázaná na ten istý účel  

do rozpočtu OOCR suma vo výške 5 500 EUR. Zaplatenie členského do Mikroregiónu 

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

Mesto Spišská Nová Ves v roku 2018 uhradilo členský poplatok  Mikroregiónu Slovenský raj 

vo výške 3 069,44 EUR (0,17 EUR/obyvateľ). 

Spišská Nová Ves v roku 2019 uhradila členský poplatok  Mikroregiónu Slovenský raj vo 

výške 3 075,73 EUR (0,17 EUR x počet obyvateľov(36 185 obyv.)/2).  

Mikroregión Slovenský raj aj v roku 2019 zaplatilo OOCR Slovenský raj & Spiš okrem 

členského poplatku vo výške  200 EUR aj 4 000 EUR ako mimoriadny členský príspevok 

s cieľom zvýšenia rozpočtu  a s tým súvisiace zvýšenie štátnej dotácie, ktorá predstavuje 

sumu 90 % z výberu členského do rozpočtu OOCR. 
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Mesto Spišská Nová Ves je tiež členom Združenia Euroregión Tatry, ktoré v roku 2018 

organizovalo 24. kongres 30. 5. 2018 za účasti primátora mesta Jána Volného. Po 17. raz sa 

uskutočnilo slovensko-poľské hospodárske fórum (26. 9. 2018), tentokrát v meste Poprad.  

V rámci okruhov odborných tém bolo prerokované: Poľsko–slovenská hospodárska 

spolupráca: „Čo čísla nepovedia“; Cezhraničná doprava a „cyklodoprava“ na slovensko-

poľskom pohraničí; Smart Cities – inteligentné riešenia pre mestá a regióny; Spolu v regióne; 

Cestovný ruch na slovensko-poľskom cezhraničnom území; Príprava nového programového 

obdobia 2021 - 2027. Ďalej sa 8. 12. 2018 uskutočnil Cezhraničný kongres Euroregiónu 

Tatry. V roku 2018 bola taktiež vydaná Ročenka Euroregónu Tatry v rámci mikroprojektu 

„Prírodné a kultúrne hodnoty poľsko-slovenského pohraničia" z prostriedkov EFRR v rámci 

programu Interreg V, kde je okrem 23 miest predstavené aj mesto SNV na 12 stranách v 

slovenskom a poľskom jazyku. 

Slovensko-poľské hospodárske fórum sa uskutočnilo 10. 10. 2019 v Spišskej Novej Vsi. 

Konalo sa pod záštitou Veľvyslanectva Poľskej republiky  v Bratislave, Veľvyslanectva 

Slovenskej republiky vo Varšave a mesta Spišská Nová Ves. Aj tento ročník bol pre 

účastníkov zaujímavý z hľadiska usporiadania odborných tém ako slovensko-poľská 

hospodárska spolupráca, príprava nového programového obdobia 2021 - 2027, prínosom bol 

taktiež výstup pána Rastislava Stolárika zo Slovak Business Agency, ktorý poskytol užitočné 

informácie a rady pre začínajúcich podnikateľov, nechýbala tiež doprava na slovensko-

poľskom pohraničí a posledný panel patril práve cestovnému ruchu a miestnej zážitkovej 

ekonomike pod vedením pána Milana Hagovského - Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť 

Vysokých Tatier. Všetky panely boli obohatené o odborníkov z daných oblastí. Na podujatí sa 

zúčastnilo vyše 100 hostí z Poľska a Slovenska.   

 

 

Opatrenie 1.2. Zvýšenie účinnosti marketingu turistických produktov a atraktivít 

v meste a regióne stredného Spiša 

Výstavy a podujatia 

V roku 2016 po prvýkrát bolo zabezpečené propagovanie regiónu na výstavách CR spoločne  

s OOCR, Mikroregiónom Slovenský raj, obcou Hrabušice a Košickým samosprávnym 

krajom. Jednotlivé účastnícke poplatky boli rozdelené medzi spomínané subjekty.  Mesto 

samotné okrem účastníckych poplatkov na výstavy v Brne a  Prahe zabezpečovalo personálne 

vybavenie a  dopravu na všetky výstavy.  

Prezentácia mesta a Slovenského raja a Spiša v roku 2016 bola zabezpečená na týchto 

výstavách CR: ČR: Regiontour Brno, Holiday World Praha, SR: ITF Bratislave - realizované  

v spolupráci s KSK (mesto zabezpečilo aj kultúrny program).  HU: Utazás Budapest, 

Menjünk Világgá Miškolc – mesto SNV a Sl. raj boli hlavnými partnermi výstavy, ktorej 

predchádzala veľká reklamná kampaň, realizovaná v spolupráci s SACR - Budapešť; Poľsko: 

GLOBalnie Katowice; Nemecko: ITB Berlin. Propagácia  mesta v roku 2016 bola 

zabezpečená  aj  na ME v krasokorčuľovaní, výstave CR Infotoura cykloturistika – 

Hradec Králové. 
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V roku 2017 väčšinu poplatkov na výstavy uhradila OOCR. Mesto spolu s OOCR sa 

zúčastnilo na týchto výstavách CR: Regiontour Brno, Holiday World Praha, SR: ITF 

Bratislava.  HU: Utazás Budapest, Menjünk Világgá Miškolc, Poľsko: GLOBalnie 

Katowice; Nemecko: Stutgart. 

V roku 2018 sa mesto SNV v spolupráci s Mikroregiónom Slovenský raj a OOCR Slovenský 

raj & Spiš zúčastnilo týchto výstav a prezentácii: BRNO, PRAHA, BUDAPEŠŤ, KATOVICE 

– účastnícky poplatok hradený OOCR Slovenský raj & Spiš, BERLÍN – náklady hradené 

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

(MINDOP). Prezentácia na výstave ITF SLOVAKIATOUR v Bratislave v spolupráci 

s Košice Región Turizmus. 

MINDOP, zahraničné zastúpenie v Prahe organizovalo v dňoch 8. – 9. septembra 2018 

Československý festival pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa. Na základe 

dlhoročnej spolupráce so zahraničným zastúpením sme dostali možnosť prezentovať sa aj  

na tejto významnej kultúrno-spoločenskej a prezentačnej akcii. 

V spolupráci so Spišským múzeom v Levoči bola zabezpečená prezentácia mesta a destinácie  

počas kultúrneho festivalu SúHRADnice, ktorý sa konal v auguste na Spišskom hrade. 

V poľskom Krakove v auguste 2018 mesto Spišská Nová Ves zabezpečilo inštaláciu  výstavu 

fotografii Spišská Nová Ves – brána do Slovenského raja. Výstava bola realizovaná 

v spolupráci s Mestom Krakov a Slovenským inštitútom vo Varšave. V októbri bola výstava 

sprístupnená v Slovenskom inštitúte vo Varšave. V roku 2019 bude prezentovaná  

v spolupráci s honorárnym konzulom SR v ďalšom poľskom meste - Bydgoszcz. Mesto 

a Slovenský raj boli prezentované aj formou výstavy fotografií v partnerskom meste 

Kisújszállás. 

V rámci týchto medzinárodných podujatí mesto v roku 2018 a 2019 v spolupráci s Galériou 

umelcov Spiša organizovalo okrem zvýhodneného vstupného i výtvarné workshopy Gotika 

trochu inak, s Múzeom Spiša tematické prehliadky mesta, múzea, kaštieľa a letohrádku  

v Markušovciach, s TIC večerné prehliadky veže ako aj bezplatné výstupy do veže počas 

týchto dní, so STM – MEBC výstavy a prednášky na tému hory a turistika, prednášky 

a súťaže pre školy a pod. 

Mesto sa aktívne zapája do celoslovenských kampaní - Medzinárodný deň turistických 

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

V roku 2019 sa mesto SNV v spolupráci s Košice Región Turizmus prezentovalo na 

medzinárodnej výstave CR ITF  SLOVAKIATOUR v Bratislave. Súčasťou prezentácie bola 

aj živá socha hokejistu, ktorá bola zároveň aj pozvánkou na Festival Živé sochy.   

Spišská Nová Ves a okolie bolo propagované aj na zahraničných výstavách, ktoré boli 

realizované pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR, a to: 

VIEDEŇ  MIŠKOLC– účastnícky poplatok a náklady hradené mestom,  

PRAHA, BUDAPEŠŤ a KATOVICE – účastnícky poplatok hradený OOCR Slovenský raj & 

Spiš.  

Na výstavách CR sa zúčastňuje mesto v spolupráci s Mikroregiónom Slovenský raj a OOCR 

Slovenský raj & Spiš.  
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V spolupráci so Slovenským inštitútom vo Varšave pokračovala počas celého roka  

prezentácia mesta a Slovenského raja formou výstav v poľských mestách (Bydgoszcz, 

vernisáž 26. 3. 2019, Ciechocinka, vernisáž 20. 9. 2019).  

V závere roka 2019 v spolupráci so Slovenským inštitútom vo Varšave boli zverejnené tri  

prezentačné články o meste v kultúrno-spoločenskom časopise spolku Slovákov v Poľsku 

ŽIVOT.  

Tlačoviny a média   

Mesto bolo prezentované v časopisoch: FLY OK – palubný časopis ČSA (2016 a 2017), 

Turistika – CZ, Magazín Swiat – Podroze i Kultura, publikácii Spectacular Slovakia, Časopis 

Leo expres – jar, leto (2016 a 2017). Mesto je propagované aj v publikácii Spiš  

z neba. Zabezpečený bol aj pobyt poľskej blogerky a poľského novinára. Široký záber 

zapojených subjektov sa po prvýkrát podaril v rámci podujatia Víkend otvorených parkov  

a záhrad (10. - 12. 6. 2016 a 5. - 11. 6. 2017) a v rámci Svetového dňa CR (27. 9. 2016  

a 27. 9. 2017), v roku 2017 to bol ešte aj rad podujatí v rámci Medzinárodného dňa 

turistických sprievodcov (14. - 25. 2. 2017). 19. a 20. októbra 2016 bola uskutočnená 

dvojdňová prezentácia mesta a okolia v Slovenskom dome v Prahe. Do dvojdňového 

programu pre novinárov a širokú verejnosť sa dostala história, príroda aj umenie. Prezentácie 

sa zúčastnil aj  veľvyslanec Slovenskej republiky v  Česku Peter Weiss.  

Mesto ďalej bolo prezentované v prílohe denníka SME: Potulky Slovenskom, v ďalších 

bedekeroch CR: Cestovný lexikón, Cestovný informátor, Inzertno-informačný časopis Jantár 

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

V rokoch 2016 a 2017  prebehli aktualizácie a dotlač Turistického sprievodcu mesta, 

propagačného materiálu Naše mesto, dotlač vystrihovačky RKFK Nanebovzatie Panny Márie, 

spracovanie nových vystrihovačiek Evanjelického kostola a Reduty v slovensko-anglickej 

mutácii. V roku 2016 bola vydaná mapa mesta s potulkami zameranými na históriu, kultúru, 

šport a atrakcie nielen pre deti. V roku 2017 bola vydaná jej anglická mutácia. 

Košice Región Turizmus  (KRT) zabezpečilo prezentáciu Slovenského raja a mesta v časopise 

RELAX a spracovanie materiálov Spoznaj kraj plný pokladov, Kalendár podujatí, Tipy na 

výlety v Košickom kraji. V rámci projektu Cestujúce bábky bol vydaný materiál Za príbehmi 

Košického kraja a Zakarpatska. V rámci tohto projektu sa uskutočnilo i predstavenie v rámci 

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

Košický kraj – KRT. 

Na prelome roku 2017 - 2018 bola Spišská Nová Ves prezentovaná v ročenke Združenia 

Euroregión Tatry: „Tatry“ Pohraničie poľsko-slovenské v rozsahu 12 normostrán, ktorá sa 

realizovala v rámci projektu Prírodné a kultúrne hodnoty poľsko-slovenského pohraničia. 

Text obsahuje základné informácie o meste Spišská Nová Ves, o jeho najznámejších 

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

Karpinského. 

V roku 2018 bolo mesto ako i destinácia Slovenský raj propagované v publikáciách: 

Commercial Directory Slovakia 2/2018, v špeciálnej prílohe denníka SME: Letné potulky  
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po Slovensku 6/2018, článok, resp. príspevok českej „cestovateľky“ o Slovenskom raji a SNV 

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

v publikáciách CR Slovakia 2018, Cestovný informátor a Cestovný lexikón 2018. V užívaní 

je aj mobilná aplikácia mesta. Mesto v roku 2018 zabezpečilo dotlač fotografickej publikácie  

o meste, dotlač a aktualizáciu Potuliek mestom v slovenskom aj anglickom jazyku a ich 

distribúciu v regióne Spiš, letáky 7 divov mesta, propagáciu mesta v publikácii Spiš z neba, 

vydanie publikácie Iglovská elektráreň v spolupráci s vydavateľstvom Scepusia, román 

o zvonolejárovi Majstrovi Konrádovi Zvony v srdci v spolupráci s Fama art. Mesto taktiež 

zabezpečilo aktualizáciu a dotlač marketingového printového materiálu o meste, zhotovenie a 

používanie príležitostnej poštovej pečiatky, letáky k projektu Gotika na dotyk, vydanie 

príležitostných pamätných mincí v prevedení mosadz a striebro, propagáciu podujatí  

na citylightoch a billboardoch v rámci Slovenska. 

Mesto Spišská Nová Ves v roku 2018 vydalo v spolupráci so spoločnosťou BAMBOW 

v celkovom náklade 4 000 ks v troch jazykových mutáciách (slovenská, anglická a nemecká) 

publikáciu s názvom Sedem divov mesta. Je zameraná hlavne na pamiatky mesta  

a po prvýkrát je skompletizovaný text aj o meštianskych domoch námestia. 

Naďalej mesto zabezpečilo aktualizáciu a dotlač Potuliek mestom v slovenskom aj anglickom 

jazyku. K dispozícii boli v infoboxoch vo Vysokých Tatrách, v Liptovskom Mikuláši, 

v Poprade. V súčasnosti prevádzku infoboxov zabezpečuje nová spoločnosť, žiaľ, len na 

území mesta Poprad. 

V roku 2018 mesto vydalo po prvýkrát spoločenskú stolovú hru. V rámci herného plánu sú 

uvedené pamiatky a zaujímavosti mesta a okolia. Hravou formou sa môžu deti učiť 

o pozoruhodnostiach Spišskej Novej Vsi a jej okolia, pretože v hre nechýba ani Tisícročná 

kaplnka či Markušovský kaštieľ. Spišská Nová Ves tak získala netradičný propagačný 

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

pozostáva zo 100 dielikov, má veľkosť je 60 x 80 cm. Uvedený propagačný produkt získal 

ocenenie v rámci 12. ročníka súťaže Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za 

rok 2018, vyhlasovateľom súťaže je Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov. 

I v rokoch 2017, 2018 a v roku 2019 po 9. krát získala Spišská Nová Ves  1. miesto v súťaži 

Najkrajší kalendár Slovenska. Naše mesto bolo ocenené i za osobitný autorský prístup pri 

zachovávaní tradícií a pri propagácii kultúrneho dedičstva.  

OOCR Slovenský raj & Spiš vydala v roku 2018 spoločnú publikáciu „Potulky krásami  

a zaujímavosťami regiónu Slovenský raj & Spiš“ v štyroch jazykoch (slovenský, anglický, 

maďarský a poľsky), pre rok 2019 sa pripravuje preklad do nemčiny. 

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

 

Novinkou roka 2019 bolo vydanie tzv. nulovej eurobankovky v náklade 10 000 ks                                                                     

v spolupráci so STEZ.  Ide o suvenír chránený patentom a ochrannou známkou. Cieľom ich 

vydávania je podpora a  propagácia turizmu v  rámci Európy, zvyšovanie povedomia 

verejnosti v  rámci jednotlivých krajín Európy o  najzaujímavejších kultúrnych pamiatkach, 

turistických lokalitách, podujatiach a známych osobnostiach. Suvenírová bankovka je 

vyrobená zo 100 % bavlneného papiera používaného pri výrobe skutočných eurobankoviek, 
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obsahuje niektoré ochranné prvky ako pravé eurobankovky (hologram, mikrotlač, UV 

ochranné prvky…) a  zároveň je zabezpečená proti prípadnému zneužitiu v  automatoch 

prijímajúcich bankovky ako aj v  čítačkách bankoviek. Každý vydaný kus je unikát vďaka 

číslovaniu, je označený rokom vydania, ako aj poradovým číslom série, vyrábané sú v  

limitovaných nákladoch, čo časom zvyšuje ich hodnotu medzi zberateľmi. Vyrába ich 

spoločnosť Oberthur Technologies Paríž, ktorá mimo iného vyrába aj pravé eurobankovky. 

Na bankovke vydanej v  spolupráci s  naším mestom a  Správou telovýchovných zariadení je 

zobrazené Miesto prianí, ktoré je zároveň pamätníkom Pocta Majstrovi Konrádovi. V pozadí 

je radnica a na pravej strane dopĺňa motív Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny 

Márie. Bankovka bola vydaná v náklade 10 000 kusov. Predajná cena je 3 €. 

Vydané boli i letáky top podujatí mesta, rodinných balíčkov v troch jazykových mutáciách. 

Propagácia mesta bola zabezpečená aj v publikáciách CR: ročenka Commercial Directory 

Slovakia 2019, v obrazovej publikácii Čarovné Slovensko, palubnom časopise LEO Expres – 

leto 2019, v českom týždenníku MY – letný špeciál, Cestovnom informátore 2019, 

letiskových magazínoch AIRPORT KOŠICE / BRATISLAVA.  

Propagácia kultúrnospoločenských podujatí v meste bola zabezpečená aj formou plagátov 

a city lightov v meste, billboardov v rámci Slovenska (Deň detí s OZ SR, Kultúrne leto 2019, 

Dni mesta a Trh ľudových remesiel, Vianočný trh, Advent 2019, Živé sochy, Spiš Dance 

Battle, 333 Spiš extreme). Mesto sa naďalej aktívne zapája do celoslovenských kampaní a 

podujatí: Medzinárodný deň turistických sprievodcov, Svetový deň cestovného ruchu, Víkend 

otvorených parkov a záhrad, Medzinárodný deň múzeí a pod. Pri príležitosti konania 

Festivalu Živé sochy bola spustená nová mobilná aplikácia, ktorá umožnila návštevníkom 

mesta ľahšie sa zorientovať pri hľadaní jednotlivých sôch.  

Vydaný bol komiks k projektu Mesto kultúry 2020. V závere roka bola realizovaná dotlač 

vystrihovačiek s pamiatkami - Reduta, evanj. kostol a rím-kat. kostol. Vyrobené boli aj 

hrnčeky s logom, ktoré boli predávané počas Vianočného trhu 2019. Zabezpečené boli i 

letecké fotografie mesta ako i nové fotografie zimnej SNV a vianočnej výzdoby v meste. V 

roku 2019 mesto vydalo viacero kalendárov - ako prílohu KSM Informátor, jednolistový 

kalendár, 12-listový Spiš s fotografiami Michala Búzu, st. a 7-listový s výtvarnými motívmi 

mesta a Slovenského raja. 

OOCR Slovenský raj & Spiš v roku 2019 zabezpečila tlač a aktualizáciu brožúry o Spiši, 

Slovenskom raji – o atraktívnej ponuke návštevníkom, pribudli jazykové mutácie nemčina 

a ukrajinčina, aktualizáciu a tlač cykloturistickej mapy Južný Spiš, 4. vydanie. Zabezpečená 

bola aj aktualizácia základných propagačných materiálov k Turistickej karte Slovenský raj                     

a Spiš (skladačka, leták, plagát snovým letným a zimným vizuálom. 

Filmy a videá  

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

odvysielané reprízy filmu Slovenský raj na RTVS.  
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V roku 2017 bolo zabezpečené propagačné video mesta, po jeho zverejnení na Fb stránke 

mesta bolo zaznamenané jeho zhliadnutie v počte 102 869. Pri príležitosti konania 

Majstrovstiev sveta 18-ročných v ľadovom hokeji 2017 bolo zabezpečené krátke propagačné 

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

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

OOCR propaguje územie Slovenského raja vrátane mesta Spišská Nová Ves - propagačným 

videom destinácie (www.vraji.sk a Fb OOCR), ktoré je využívané pri online prezentáciách,  

na veľtrhoch, výstavách, atď. V lete 2018 bola krátkym videom prezentovaná turistická karta 

Slovenský raj & Spiš a v zime 2018/2019 bolo prezentované krátke video ako pozvánka pre 

pobyt v raji v zime.  V minulom roku 2018 OOCR vyrobila nové video s cykloturistickou 

témou, ktoré bude prezentované túto jar 2019. 

V spolupráci s KRT OOCR Slovenský raj & Spiš spolupracovalo pri príprave relácie RTVS 

Cyklopotulky - Južný Spiš - Za pamiatkami Unesco, vysielané 1. 6. 2019,  a Cyklopotulky - 

Slovenský raj z každej svetovej strany vysielané 21. 9. 2019. Zabezpečené boli i dva nové 

krátke cca 2-minútové tematické videá o destinácii - zima a výlety v raji. 

Web a FB 

V závere roka 2015 bola spustená skúšobná prevádzka aktualizovanej a zmodernizovanej 

sekcie Návštevník web stránky www.spisskanovaves.eu. Stará verzia sekcie Návštevník už 

nespĺňala kritéria, ktoré by mala moderná stránka obsahovať, nepôsobila príťažlivo a ani 

profesionálne. Nová stránka Návštevník má atraktívny grafický návrh a prehľadné 

spracovanie, je prístupná širokému spektru verejnosti a jej softwarovému vybaveniu, taktiež je 

responzívna. Hlavným cieľom bolo upozorniť na komplexnú, ale i jedinečnú ponuku, ktorú 

mesto a jeho okolie ponúka, samozrejme s cieľom podnietiť premenu potenciálneho 

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

stránky.  

Na propagáciu je využívaný aj facebook, konkrétne samostatný profil pre mesto Spišská Nová 

Ves, ale i samostatný profil pre Turistické informačné centrum. Na stránke TIC  sú 

zverejňované a zdieľané rôzne podujatia v rámci mesta a okolia, články ohľadne 

pamätihodností, atrakcií alebo rôznych zaujímavostí týkajúcich sa noviniek v cestovnom 

ruchu, vytvárané sú udalosti pre organizované podujatia a pod. Taktiež sú zverejňované 

informácie o predpredaji vstupeniek na podujatia, o výstupoch do kostolnej veže, 

o aktualitách v meste a pod.  Facebook je využívaný aj ako komunikačný kanál, odpovedané 

sú rôzne otázky návštevníkov i domácich obyvateľov. 

Profil Fb TIC bol vytvorený v roku 2014 a v roku 2018 mal 1 586 sledovateľov. 

Profil mesta Spišská Nová Ves má 9 798 sledovateľov. 

V rokoch 2017 a 2018 bola web stránka mesta pravidelne aktualizovaná, doplňovaná 

o informácie  o stravovacích a ubytovacích zariadeniach, aktualizované boli dopravné 

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

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

Počet užívateľov sekcie Návštevník v roku 2018 bol 67 292. Zobrazení sekcie Návštevník 

bolo 92 407. Mesto naďalej zabezpečuje aktualizáciu web stránky www.slovenskyraj.eu, 

naďalej prebieha aktualizácia a publikovanie nových informácií - napr. virtuálne prehliadky 

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

Alex park, gastro podniky, Escape Room, Splav Hornádu a pod. 

Mesto Spišská Nová Ves je prezentované aj prostredníctvom web stránky www.vraji.sk, ktorá 

je toho času už viacjazyčnou stránkou s prepojením na web mesta.  

Zobrazení web stránky mesta bolo v roku 2019: 1 090434 

Relácie/návštevy 469 168 

Počet stránok na reláciu: 2,30 

Počet relácií na jedného používateľa 2,7 

Jedinečné zobrazenia stránky 799 446 

Používatelia spolu 173 834 

Noví používatelia 162 156 

Počet stránok na reláciu 2,32 

Priemerné trvanie relácie 2 min. 20 sekúnd.  

V roku 2019 bolo na stránke mesta zverejnených 1720 aktualít, 1198 akcií bolo 

propagovaných. 

 

Počet používateľov stránky Návštevník v roku 2019 bol 72 932 

Noví používatelia: 71 753, a to z: 

Bratislavy 16 765 

SNV 13 659 

Košice 12 793 

Nedefinovaní 11 099 

Chicago 5336 

Poprad 3554 

Prešov 3175 

Praha 1027 

 Žilina 798 

B. Bystrica 714 

Počet zobrazení: 219 710 

Najviac používateľov je zo Slovenska: 72 932 , USA: 6 262, ČR 2134, Maďarsko 1 058, 

Veľká Británia 562, Nemecko 477, Rakúsko 340, Poľsko 246, Švajčiarsko 116, Holandsko 

111. 

Návštevníkov web stránky mesta najviac zaujímajú podujatia (76 227 zobrazení), najviac 

aktuálne podujatia (35 208 zobrazení), tradičné podujatia (19 377), Festival Živé sochy                   

(7 019), nasledovala sekcia Čo zažiť (49 172 zobrazení), hlavne Čo zažiť s deťmi - napr. 

LaborARTtórium (5 869), sekcia Čo vidieť bola zobrazená 21 736-krát. Gastronómia bola 

zobrazená 14 469, O meste - 7817 a Sekcia Tipy na výlet bola zobrazená 6 299-krát.  
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Počet fanúšikov Fb  stránky je 11 148, počet sledovateľov 11 352, za posledný rok narástol 

počet fanúšikov o cca  1 000, denne sú uverejňované 2 - 4 príspevky. Stránku sleduje 61 % 

žien, najčastejšie vo veku 25 - 34 rokov, 9147 fanúšikov zo Slovenska, 633 z Česka, 280 zo 

Spojeného kráľovstva, 165 z Nemecka. Facebook TIC prináša informácie o kultúrno-

spoločenských a športových podujatiach, turistických atrakciách a službách cestovného ruchu 

v meste a regióne.  Sú vytvárané udalosti k podujatiam, ktoré mesto organizuje, má 1921 

sledovateľov.  

V roku 2019 sa pokračovalo v posielaní týždňových newslettrov o podujatiach v meste 

zaregistrovaným užívateľom web stránky mesta. Podujatia konané v meste sú prezentované aj 

na rôznych webových stránkach, napr. Rádio Košice, Slovenský cestovateľ, Slovenský raj.eu. 

 

V roku 2019 bola zabezpečená ruská mutácia webstránky mesta - návštevník. 

Info cesty novinárov a blogerov 

Súčasťou propagácie mesta sú aj infocesty zahraničných novinárov a blogerov, ktorých 

pracovníci referátu CR sprevádzajú  počas ich pobytu u nás. V roku 2019 to boli novinári                                 

z Maďarska, Ukrajiny, Poľska a Thajska.   

Opatrenie 1.3. Tvorba turistických produktov a atraktivít na úrovni mesta  

a na nadmestskej úrovni 

Kultúrny turizmus v meste  

Mesto Spišská Nová Ves pripravilo pre návštevníkov mesta v závere roka 2017 novinku –  

mobilnú aplikáciu, ktorá majiteľom smartfónov poskytne množstvo informácií o pamiatkach a 

historických budovách, turistických atrakciách, podujatiach i histórii mesta. Výhodou 

aplikácie je jej fungovanie v off-line režime, čiže po stiahnutí do mobilu ju možno čiastočne 

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

a anglickom jazyku. 

Súčasťou aplikácie sú mapy a GPS navigácie, ktoré lokalizujú miesto pohybu používateľa  

a zároveň ho navedú na miesto jeho záujmu. Obsahuje na mapách zvýraznené turistické trasy 

pre peších i mapy okolitých cyklotrás. Návštevníci tu nájdu aj informácie zamerané  

na šport, oddych a rekreáciu. Pri kultúrnych inštitúciách pôsobiacich v meste sú uvedené 

kontaktné údaje a otváracie hodiny. V menu sa nachádzajú praktické informácie ako  

napr. dôležité telefónne čísla, ďalej spoje MHD, link na webstránku mesta a pod. 

Zaujímavosťou je audio sprievodca v oboch jazykoch.     

Mobilnú aplikáciu si možno bezplatne stiahnuť cez App Store (zariadenia s iOS – iPhone/ 

iPod/iPad) alebo prostredníctvom Google Play (zariadenia s OS Android) po zadaní Spišská 

Nová Ves. 

Dni humoru na Spiši konané 24. a 25. 6. 2016 v Spišskej Novej Vsi boli zaradené medzi TOP 

10 podujatí košického kraja a boli finančne podporené KOCR, ktorá  zabezpečovala 

marketing podujatia a sumou 5000 prispela i na zabezpečenie programu.  
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Priamo v meste uvádzame rozšírenie večerných výstupov na kostolnú vežu v Spišskej Novej 

Vsi. V priebehu roka 2016  boli zaradené pri väčších podujatiach, napr. v rámci Dní humoru 

na Spiši, Dní mesta Spišská Nová Ves, ale aj  na jeseň pred sviatkom Všetkých svätých a tiež  

v adventnom období.  V spolupráci s Múzeom Spiša sú k dispozícii i sprievodcovské služby.  

V roku 2017 bolo mesto úspešné v grantovom programe pre podporu tvorby ponuky  

a produktov CR vyhláseného KOCR Košice Región Turizmus. V rámci projektu Gotika na 

dotyk (dotácia 5 090 EUR) sú zabezpečené okrem 6 večerných výstupov so sprievodcom  

a prehliadok mesta dobové  gotické oblečenia pre sprievodcov prehliadok a tvorivých dielní. 

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

veže, stojan na materiály a tablet pre sprievodcu. 

V roku 2018 mesto realizovalo internetovú poznávaciu súťaž detailov mesta Spišská Nová 

Ves „Poznáš svoje mesto“. Do súťaže sa zapojilo 673 osôb  starších ako 16 rokov. Tie v  čase 

konania súťaže navštívili a registrovali sa na webstránke https://sutaz.spisskanovaves.eu/. 

Úlohou súťažiaceho bolo pozrieť si 30 detailov objektov na území mesta na fotografiách  

a uhádnuť kde sa nachádzajú. Pomôckou boli pri každej fotografii tri možnosti, z ktorých si 

mohol súťažiaci vybrať jednu možnosť. Odpovede sa automaticky ukladali a bolo ich možné 

ešte v priebehu súťaženia opraviť. Do žrebovania o výhry postúpil každý, kto správne určil 

aspoň 25 detailov zo všetkých 30 súťažných fotografií. Vyžrebovaných bolo 35 súťažiacich, 

ktorí získali zaujímavé ceny. Súťaž bola organizovaná pri príležitosti 750. výročia 1. písomnej 

zmienky o meste. 

V rokoch 2017 a 2018 v Spišskej Novej Vsi prebiehal jedinečný 2-dňový festival Živé sochy, 

ktorý prilákal množstvo návštevníkov z celého Slovenska. V roku 2019 je festival zaradený 

medzi TOP podujatia Košického samosprávneho kraja.  

Na záver roka 2018 bol čiastočne zmenený projekt predložený v januári 2018 opätovne 

predložený Fondu na podporu umenia. Mesto sa tak po druhýkrát uchádzalo o titul Slovenské 

mesto kultúry 2020 a grant vo výške 300 000 EUR. Mesto opätovne postúpilo do druhého 

kola. Víťazom sa stalo mesto Nové Zámky. 

Na verejnosti sa v roku 2019 uskutočnilo množstvo tradičných i nových podujatí. Opätovne sa 

uskutočnilo privítanie Nového roka v priestore pred Radnicou s ohňostrojom a rozdávaním 

kalendárov pre občanov mesta.  

V júni sa na námestí uskutočnilo aj tradičné podujatie Mesto plné detí (v rámci neho súťaž 

Poznáš svoje mesto?, Chillout zóna, Spiš dance battle...) & Basket Music Fest. V spolupráci               

s ďalšími subjektmi pôsobiacimi v mesta a okolí mesto zabezpečilo bohatú ponuku v rámci 

podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad (19 akcií - prehliadky mestom, bezplatný 

výstup na vežu...). Koncom júna mesto v spolupráci s Agentúrou CMART privítalo                             

3. medzinárodný festival statického umenia na Slovensku - 2-dňové podujatie Živé sochy. 

V rámci prázdninového Kultúrneho leta 2019 sa na námestí, priľahlých sídliskách a 

mestských častiach konali nedeľné promenádne koncerty, rozprávky, letné kino pod holým 

nebom, Bažant Kinematograf. Medzi ďalšie verejné podujatia patrilo aj podujatie miestneho 

OZ Mladí ľudia a život - Lepšejší deň a tiež sa aj v našom meste uskutočnili podujatia 

Tatranský veterán a My sme východ.  Občianske združenie Človek a umenie pripravilo 
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koncerty v sakrálnych chrámoch, 21. 7. Zlatý vek gitary v Kostole Panny Márie Fatimskej 

(Ferčekovce), 4. 8. V malom kostole Le Nuove Musiche a 18. 8. V Chráme Premenenia pána 

koncert barokovej hudby Il Cuore Baroco. Na jeseň sa konali dva lutnové koncerty na 

Radnici.  

Koniec prázdnin sa niesol v znamení tradičných Dní mesta a 24. ročníka Trhu ľudových 

remesiel, v rámci ktorých prebehol aj Ružový pochod. Koncom mesiaca sa konala 

medzinárodná súťaž amatérskych filmov železničiarov Film a video FISAIC 2019. 

V septembri sa uskutočnil už 12. ročník Graffiti Spiš – Graffiti Villa Nova Jam a tiež tradičné 

podujatie Spiš Rock Fest. Pri príležitosti Svetového dňa CR boli pripravené rozličné podujatia 

(workshopy, tematické prehliadky mestom, výstupy do kostolnej veže). 

V adventnom období sa na záver roka konali každoročné podujatia - Príchod Mikuláša s 

rozprávkou pre deti a 29. Vianočný trh rozšírený o podujatie Mesto SNoV – videomapingy na 

fasáde evanjelického kostola a lampiónový sprievod a tradičné vianočné predstavenie Keď tá 

jasná hviezda - živý betlehem. 

K bohatej kultúrne ponuke prispievajú zariadenia Košického samosprávneho kraja: Galéria 

umelcov Spiša, Múzeum Spiša, Spišská knižnica, Spišské osvetové stredisko, Spišské 

divadlo. Okrem nich rozširuje ponuku kultúrnych podujatí Základná umelecká škola, Divadlo 

Kontra, Bábkové divadlo spod Spišského hradu, aktívna je Čajovňa Alchýmka, Miestny 

odbor Matice slovenskej atď.  

Okrem každomesačnej ponuky Mestské kultúrne centrum v roku 2019 pripravilo 24. Spišský 

salón kresleného humoru, v rámci ktorého sa konala vernisáž výstavy MADE IN BELGIAN 

CARTOONS, na ktorej sa prezentovala tvorba úspešných belgických autorov kresleného 

humoru známych z medzinárodnej súťaže Kýchanie mozgu – od kalokagatie k hypochondrii a 

späť. Výstava bola verejnosti prístupná v mesiacoch jún, júl 2019 vo foyeri Domu kultúry 

Mier v Spišskej Novej Vsi. V mesiacoch november a december sa predstavil návštevníkom 

Domu kultúry Mier Miro Dibák s autorskou výstavou fotografií 1999 – 2019. Medzi tradičné 

jesenné podujatia patrí Medzinárodný organový festival Ivana Sokola - 49. ročník – Ágoston 

Tóka (Maďarsko) a Medzinárodný hudobný festival MUSICA NOBILIS – XXIV. ročník , na 

ktorom sa predstavili umelci – Jana Boušková – harfa, Tomáš Jánošík - flauta. 

Hrací profil Kina Mier je zameraný hlavne na filmovú produkciu prostredníctvom 

distribučných spoločností. Neodmysliteľnou súčasťou činnosti kina sú filmové predstavenia 

pre deti a mládež. V roku 2019 sa odohralo 48 predstavení pre školy s návštevnosťou 8 439 

divákov. Pre náročného diváka sú pravidelne organizované predstavenia v rámci 

FILMOVÉHO KLUBU, kde sú zaradzované umelecky hodnotné európske filmy a ostatná 

produkcia z celého sveta. Filmový klub sa svojou dramaturgickou kvalitou a návštevnosťou 

zaraďuje medzi popredné kluby na Slovensku. Návštevnosť kina Mier od zavedenia 3D 

technológie splnila svoje očakávania.  

Celkový počet predstavení: 458  

Počet divákov: 19 212 

Filmový klub /Počet predstavení: 39/Počet divákov: 594  

Školské predstavenia: 48/Počet divákov: 8 439  
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Predstavenia pre seniorov: 7/Počet divákov: 322  

Prehliadky, festivaly 

SCANDI 2019 - prehliadka tvorby škandinávskych autorov  

CRÉME DE LA CRÉMA - prehliadka francúzskej kinematografie  

PROJEKT 100 - festival, ktorý ponúka výber zo 100 najúspešnejších filmov sveta  

FESTIVAL HORSKÝCH FILMOV - tradičná prehliadka horských filmov v spolupráci s 

popradskými organizátormi  

 

ZOO Spišská Nová Ves 

V roku 2015 k zvýšeniu atraktivity a tým aj návštevnosti zoologickej záhrady prispel nový 

výbeh pre medvede hnedé, ktorého výstavba sa začala v septembri 2015. Pribudli aj nové 

chodníky. V ZOO o pribudlo v roku 2016 premostenie, ktoré vedie ponad jazero a spája 

pavilón Aquaterra s ostatnou časťou ZOO. Na ostrovčeku je chovné zariadenie lemurov.  

V roku 2016 bolo vybudované sociálne zariadenie pre zdravotne postihnutých, prebaľovací 

kútik pre rodiny s deťmi. Z Čiech boli dovezené Ary modrožlté a kriticky ohrozené jaštery 

Dvojjazyčníky haitské. K samičkám opičiek Tamarín pinčí pribudne samček. Osadené boli aj 

tabulky popisu zvierat v braillovom písme. V roku  2016 ZOO zaznamenala návštevnosť  

cez 108 000 návštevníkov. V roku 2017 ich bolo o ďalších 2 000 viac. 

V roku 2018 zoologickú záhradu navštívilo rekordných 117 655 návštevníkov, z toho bolo 

54 129 detí a 57 778 dospelých. Najväčší počet návštevníkov bol v mesiacoch máj – august 

a z týchto mesiacov najvyšší počet 30 298 návštevníkov bol v júli. ZOO sa pochválila aj tento 

rok niekoľkými prírastkami: labuť čierna, páv korunkatý, lama krotká, daniel škvrnitý, jak 

domáci, rácka hortobágyská, kengura červenokrká, koza walliská, koza kamerunská, vodárka 

červená, nandu pampový, bernikla bielolíca a iné. V  pavilóne Aquaterra mohli návštevníci  

po prvýkrát pozorovať ježkov bielobruchých a v akváriách cichlazomu zebrovitú či sumčeka 

žraločieho. V ZOO sa zamerali viac na opravu a údržbu chovných zariadení a areálu. Opravili  

chodníky, zábradlia, hospodársku budovu, schody v pavilóne Aquaterra, vymenili okná 

a dvere na tejto budove, rozšírili výbeh pume americkej, postavili pódium a hľadisko, zakúpili 

novú šatňu pre zamestnancov a pre účinkujúcich v kultúrno-osvetových programoch, obnovili 

vchod do ZOO, vybudovali nové jazierko pre plameniaky ružové, opravovali elektrický 

ohradník pre lemury kata, vybudovali nový výbeh pre skunka, opravovali chodník pred 

vchodom do ZOO a osadili fontánu pri chovnom zariadení pre plameniakov.  

V roku 2018 ZOO predložila na Environmentálny fond projekt Chovné zariadenie pre leva. 

Predmetom projektu je vnútorné chovné zariadenie pre leva slúžiace na ukrytie leva  

v prípade zlých vonkajších poveternostných vplyvov a výbeh na tom istom pozemku, bude 

slúžiť na voľný pohyb leva. Objekt chovného zariadenia bude zabezpečený elektrickým 

ohradníkom, v susedstve je chovné zariadenie pre jaky domáce. Obvodovú časť chovného 

zariadenia budú tvoriť murovacie tvárnice. Zastrešenie bude riešené pultovou strechou, 

krytina bude z trapézového plechu.  K času hodnotenia rozvojového plánu v roku 2019 ešte 

neboli známe výsledky hodnotiaceho procesu. 

Rok 2019 bol pre  ZOO výnimočný. Oslavovali 30. výročie svojho vzniku. Pri tejto 

príležitosti vydali prvú knihu Prechádzka tridsaťročnou históriou ZOO Spišská Nová Ves. 

Začiatkom sezóny kolektív pracovníkov ZOO získal od mesta „Cenu mesta“ udelenú za 
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výrazný prínos v oblasti cestovného ruchu. V roku 2019 dosiahli opäť rekord v návštevnosti - 

120 958 osôb k 30. 11. 2019.   

V roku 2019 v ZOO zrealizovali práce na zlepšenie chovu zvierat a skrášlenie areálu formou 

údržby a opráv:  

- oprava chodníkov v dĺžke 100 m (4 981,14 €) 

- oprava výbehu pre rysa ostrovida (4 800 €), ary modrožlté, mary stepné, emu hnedé, paovce 

hrivnaté, ťavy dvojhrbé, nandu pampové, a  oprava vonkajšieho chovného zariadenia opíc pri 

pavilóne opíc (41 107,97 €) 

- oprava chodníka pri kopytníkoch - vysypanie makadanu v hospodárskej časti ZOO  

- oprava hľadiska pri pódiu  

- vybudovanie maštale pre ťavy a kopytníky  

- kúpa nového motorového vozidla Dacia Docker 

- oprava oplotenia pri chovných zariadenia pre ťavy dvojhrbé a nandu pampové (4 200 €)  

Celkovo na opravy v roku 2019 vynaložili sumu 66 935,51 €. 

Z dôvodu zmeny vlastníckych vzťahov k časti pozemkov bolo nutné zrušiť chov pštrosov 

a antilop. V roku 2019 však rozšírili počet druhov zvierat o zebru Chapmanovú, maru stepnú, 

kačičku obojkovú karolínku, bažanta Hamiltonovho, orla stepného, veľhada kráľovského, 

guramu modrú, parmovca kardinálskeho a rosničku pruhovanú.  

V roku 2019 pripravili pre deti celkom 116 vzdelávacích programov, do ktorých sa zapojilo 

celkom 3 137 detí, z toho 1 472 detí z materských škôl (65 vzdelávacích programov), 1 638 

detí zo základných škôl (51 vzdelávacích programov).  

Turistika v raji 

V Slovenskom raji sprístupnili jedinečnú roklinu (2016) kedysi najnavštevovanejšiu časť 

Slovenského raja po 40 rokoch od ničivého požiaru. Roklinu Kyseľ môžu návštevníci 

prebádať vďaka novootvorenému náučnému chodníku Kyseľ – Ferrata Horskej záchrannej 

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

organizácie Ministerstva životného prostredia – Štátnej ochrany prírody SR, Správy 

Národného parku Slovenský raj a Horskej záchrannej služby. Kvôli nebezpečenstvu padania 

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

časť populárnej rokliny Kyseľ, bola roklina celé roky uzavretá. Uplynulých dvadsať rokov 

silnel tlak verejnosti na jej otvorenie. Horská záchranná služba vstúpila do tohto projektu  

so zámerom sprístupniť roklinu Kyseľ formou ferraty, s možnosťou používať istiace prvky 

z dôvodu bezpečnosti pohybu turistov v exponovanom teréne. Týmto sa chodník priblížil 

k európskemu trendu pri prechodoch horskými exponovanými turistickými cestami, akými sú 

aj rokliny v Slovenskom raji. HZS týmto vnáša do Slovenského raja nový prvok istenia 

a preto sa chodník v Kyseli volá Ferrata Horskej záchrannej služby. Náučný chodník s 

ferratou prevádzkuje Správa Národného parku Slovenský raj. Z dôvodov ochrany prírody je 

možné absolvovať túru len v období od 15. júna do 31. októbra. Verejnosť môže po takmer  

pol storočí znovu vidieť Barikádový, Kaplnkový, Obrovský vodopád  a vodopád Roklina i ten 

v Temnici, ktorá je najkrajším úsekom rokliny. Návštevník musí mať potrebné vybavenie,  

tzv. ferratový set, aby zvládol pohyb po zapustených železných stúpačkách v skalách  

a s istiacim fixným lanom. Ferrata je spoplatnená, za vstup sa platí 5 EUR. Dá sa absolvovať 
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len v jednom smere, a to zdola nahor. Správa NP Slovenský raj ponúka pre skupiny 

maximálne desiatich turistov aj možnosť absolvovať ferratu s odborným výkladom. Náučný 

chodník bol otvorený pre verejnosť od 19. 8. 2016. Slovenský raj je historicky prvým 

národným parkom na Slovensku, ktorý získal zonáciu podľa nových pravidiel. Roklina Kyseľ 

– kedysi Národná prírodná rezervácia Kyseľ, je súčasťou najprísnejšej bezzásahovej zóny, 

teda zóny A. V roku 2017 prešlo roklinou okolo 15 000 návštevníkov, v letnej špičke to bolo 

okolo dvesto ľudí za jeden deň. 

V roku 2018 bola zaznamenaná návštevnosť NCH Ferrata HZS 10 349 osôb  

(15. 6. – 31. 10. 2018). 

V roku 2019 bola zaznamenaná návštevnosť NCH Ferrata HZS 7 430 osôb (15. 6. – 31. 10. 

2019).  

Novinkou letnej sezóny 2016 bolo splavovanie Hornádu v úseku, kde preteká  hlbokým 

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

vodnú cestu z Hrabušíc do Čingova v jednej z najatraktívnejších častí národného parku. Splav 

pripravila a organizačne zastrešuje priamo Správa Národného parku Slovenský raj.  Táto nová 

služba určite zvýši atraktívnosť Slovenského raja. Prielom Hornádu je zaradený  

do najprísnejšej A zóny ochrany. Je to jedno z najcennejších území národného parku 

z mnohými prírodnými unikátmi. Splavovať Hornád nebude možné stále, ale len  

za podmienok, ktoré stanovila ochrana prírody. Rieka sa môže splavovať od 1. mája  

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

najmenej sedemdesiat centimetrov, aby vodáci nemuseli lode v Prielome prenášať. Ak je však 

voda nad stodesať centimetrov, splav sa uzatvára. Denne je možné korytom Hornádu 

preplávať  maximálne 70 jedno alebo dvojmiestnych plavidiel. Záujemcovia o splav sa 

o naplnení kapacity lodí na daný deň, či výške hladiny rieky dozvedia na novej webovej 

stránke parku www.npslovenskyraj.sk, ktorej súčasťou je aj rezervačný systém. Splav je 

spoplatnený, desaťeurový poplatok využijú ochranári na údržbu rieky, hlavne na čistenie  

od odpadov a prerezávanie stromov. V cene vstupenky je zahrnuté poistenie na zásah horskej 

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

splavovalo sa iba v máji, kedy túto atrakciu vyskúšalo 500 turistov. 

V  Národnom parku Slovenský raj v roku 2018 uviedli informačný bod pri splave Prielomu 

Hornádu v rámci realizovanému projektu Zlepšenie služieb návštevníkom v nástupnom 

mieste splavu Prielomu Hornádu. V priľahlej budove vzniklo plnohodnotné zázemie splavu, 

milovníci splavovania a vodáctva sa tak majú kde prezliecť, zložiť si batožinu a jednoduchšia 

je aj koordinácia a  informovanie účastníkov splavu. Službu splavu spustila SNP SR ako  

pilotnú aktivitu ekologického turizmu. Infobod bude poskytovať široké portfólio informácií 

o možnostiach turistiky v Slovenskom raji. Celkový rozpočet projektu bol 15 000 EUR, 

pričom polovicu z tejto sumy poskytol Košický samosprávny kraj prostredníctvom 

organizácie Košice Región Turizmus v rámci grantového programu na podporu členov 

oblastných organizácií cestovného ruchu. K téme vodáctva KOC  vydala brožúru s tipmi na 

výlet po celom kraji distribuovanú do turistických informačných centier.  

Splav Hornádu v NP Slovenský raj využilo v rámci vhodných podmienok v roku 2018 spolu 

184 osôb (1. 5. – 31. 10. 2018). 
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V roku 2019 splav Hornádu v NP Slovenský raj využilo v rámci vhodných podmienok v roku  

spolu 178 osôb (1. 5. – 31. 10. 2019). 

Na juhu Národného parku Slovenský raj slávnostne 7. júna 2019 otvorili nový náučný areál 

pri Ekocentre Dedinky. Priamo v známom turistickom centre Správa Národného parku 

Slovenský raj interaktívnou a zážitkovou formou približuje návštevníkom prírodné hodnoty 

a význam lúk. Súčasťou areálu je 7 zastávok s drevenými interaktívnymi tabuľami. 

Návštevníci majú možnosť spoznať ohrozené, ale aj liečivé rastliny lúk, pestrý svet hmyzu, 

dozvedia sa, ako sa správne o lúky starať. Najväčšou atrakciou je motýlia záhrada, kde možno 

v sezóne pozorovať lúčne motýle v štádiu od larvy až po dospelé jedince. Oddýchnuť si 

možno na drevených ovečkách či lavičke v tvare motýľa. Priamo v areáli začína 

zrekonštruovaný a rozšírený náučný chodník Slovenský raj – Juh. Pokračuje Zejmarskou 

roklinou na Geravy a cez Stratenskú Pílu sa vracia späť. Prírodu, históriu a turistické 

zaujímavosti prezentuje Správa NP Slovenský raj na 8 stanovištiach a 15 informačných 

tabuliach v slovensko-anglickej mutácii. V náučnom areáli si môžu návštevníci vyžiadať 

sprievodcu náučným chodníkom vydanom v praktickom vreckovom formáte. 

V roku 2019 pribudla na Čingove tzv. cvičná ferrata. Jej iniciátorom a tvorcom je Karol 

Dzurik. Celkovo 77 metrov cvičnej dráhy prepája dve malé jaskynky a je lákadlom pre 

domácich i návštevníkov Slovenského raja. Ľudia, ktorí sa chystajú na ferratu v Kyseli, si 

môžu tento spôsob prechodu roklinou vyskúšať na tejto cvičnej ferrate. Vstup na každú 

ferratu je povolený iba s  ferratovým setom, ktorý si môžu záujemcovia požičať na spodnom 

parkovisku Čingova. 

OOCR Slovenský raj & Spiš na základe zlúčených fin. prostriedkov s Mikroregiónom 

Slovenský raj – Sever v roku 2017 rekonštruovala vybrané technické turistické zariadenia 

v Slovenskom raji v sume 9000 EUR. 

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

trasy. Konkrétne sa jedná o:  

- 4 okruhy, ktoré sú rozdelené na náročné a nenáročné so štartom v obci Stratená. Okruhy 

milovníkov severskej chôdze prevedú zaujímavými miestami ako napr. Geravy, 

Stratenský kaňon alebo Veľké a Malé Zajfy, 

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

Novou aktivitou OOCR Slovenský raj & Spiš bola v roku 2017 Šťastíkova cesta za poznaním 

a dobrodružstvom. Jej cieľom je motivácia rodín s deťmi stráviť letné dni práve v našom 

regióne. Úlohou súťažiacich bolo absolvovať 7 stanovíšť v regióne Spiša a splniť na nich 

zadané úlohy. Do súťaže sa zapojili stovky rodín s deťmi. 34 vyžrebovaným výhercom (zo 

77) boli odovzdané zaujímavé ceny od sponzorov a tento projekt finančne podporený  

(2 000,00 EUR) Nadáciou Volksvagen bol ukončený vzdelávacím podujatím  pre deti a ich 

rodičov v Spolupráci so Správou NP Slovenský raj a hotelom Metropol. 

Spoločným podujatím po zlúčení oblastných organizácií CR bolo Otvorenie letnej turistickej 

sezóny 2016 v Slovenskom raji. Konalo sa v spolupráci s obcou Stratená 28. 5. 2016 a nieslo 

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

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

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

sčítaní, ktoré prebehli v júlovom a augustovom termíne, návštevnosť Slovenského raja 

dosahovala 80  % minuloročnej. Polovicu návštevníkov tvoria Slováci, okolo 20 % Česi 

a Poliaci. Posledné roky viac ako 5 % predstavujú hostia z Izraela, ktorí dokonca predbehli 

návštevníkov z Maďarska. Kvôli upršanému počasiu v júli bola v tomto období nižšia 

návštevnosť roklín. Avšak potešujúce je zistenie, že ak už sú návštevníci v regióne ubytovaní, 

pri zlom počasí neodchádzajú, len zmenia program. V  zlom počasí sa preto zvýšila 

návštevnosť napr. Dobšinskej ľadovej jaskyne. 

OOCR Slovenský raj & Spiš v roku 2019 zabezpečila značenie  a úpravu 

konských/jazdeckých turistických trás. 

Turistická karta Slovenský raj & Spiš 

Turistická karta Slovenský raj & Spiš je zavedená od roku 2017. Je novou službou 

a nástrojom  

na zvyšovanie návštevnosti a počtu prenocovaní. Zdarma ju získal každý, kto sa ubytoval 

v niektorom z partnerských ubytovacích zariadení v regióne aspoň na dve noci. Vďaka karte 

mal návštevník možnosť získať zľavy na obľúbené turistické produkty a služby. Projekt 

regionálnej turistickej karty realizuje Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj  

& Spiš s finančným prispením Ministerstva dopravy a výstavby SR a krajskej organizácie 

cestovného ruchu Košice Región Turizmus.  Regionálna karta a systém jej využívania je 

postavený na filozofii, ktorá úspešne funguje v popredných domácich i zahraničných 

destináciách.  Karta je vystavená na meno a je neprenosná. Deti do 6 rokov čerpajú zľavy  

na kartu rodiča či sprevádzajúcej dospelej osoby, bez potreby vlastnej karty. Prvýkrát v roku 

2018 OOCR vyzvala k spolupráci lyžiarske strediská, avšak poskytovanie dohodnutej zľavy 

nebolo dostatočne akceptované cez systém. V roku 2018 uzavreli takmer 50 zmlúv 

(vydávatelia a akceptačné miesta). Súbor služieb a produktov vyrokovali 2x - v zime a v lete. 

Cieľom 2019 je na kartu dostať najdôležitejšiu zľavu, resp. ponuku zadarmo - vstup do roklín 

(len pre ubytovaných hostí). OOCR na 2x ponúkala kartu takmer všetkým ubytovateľom  

v Slovenskom raji a okolí v cene 0,50 EUR za jedno prenocovanie, čo znamená, že pre hosťa 

ubytovaného 2 noci, by stála karta pre ubytovateľ 1 EUR. Karte chýba intenzívnejšia 

propagácia, výdajné miesta karty zliav: Penzión Lesnica, Hotel Metropol****, Penzión  

pod Guglom, Apartments Club Telgárt***, Penzión Resa, Chata Horáreň, Poráč Park, 

Penzión u Hanky, Privát Spiš, Chata Štefana, Penzión Stefani, Penzión Salamander, 

Horehronská kúria, Penzión Ľadová, Horská chata Stará Horáreň. V období 1. 1. 2018 – 31. 

10. 2018 bolo spolu vystavených 1 299 kariet, z toho v čase 1. 7. – 31. 8. 2019 ich bolo 736. 

Akceptácii turistických kariet bolo v období 1. 1. 2018 – 31. 10. 2018 spolu 405. 

 Akceptácii turistických kariet v období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 bolo spolu 542. 

Cykloturistika v území južného Spiša  

Koordinátorom cykloturistiky na Spiši a v Slovenskom raji je OOCR Slovenský raj& Spiš.  

Za obdobie od vzniku OOCR (2011) vyznačila a preznačila viac ako 500 km 
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cykloturistických trás, vyznačila okruhy exteriérovými cyklotur. mapami (35), osadené boli 

ďalšie 4 exteriérové mapy, ktoré vyznačujú Hnileckú a Spišskú cyklomagistrálu, vydala 

dvojjazyčnú cykloturistickú mapu – Cykloregión Južný Spiš (tri aktualizácie) ako aj 

Cyklosprievodcu Južný Spiš (4 jazykové mutácie). 

OOCR Slovenský raj & Spiš aktívne participovala aj na procese prípravy nového návštevného 

poriadku Národného parku Slovenský raj vrátane témy cykloturistiky. Na predmetných 

rokovaniach sa podarilo OOCR presadiť do návštevného poriadku NP viacero nových 

cykloturistických trás: Tomášovský výhľad (kraj lesa) – Tomášovský výhľad (vyhliadka), 

Dobšinská Ľadová Jaskyňa - Samelova dolina – Nižná záhrada – Pod Hanesovou II – 

Voniarky (bude slúžiť zároveň aj ako konská trasa pre hipoturistiku), Vojtechova samota – 

Predný Hýľ – Zadný Hýľ - Geravy – Glacká cesta, Chotárna dolka – Zadný Hýľ a Vernár – 

Kopanecká cesta.  

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

cykloturistických trás a na 47 km bolo obnovené značenie.   

Cykloregión Južný Spiš vrátane Slovenského raja je prezentovaný aj udalosťou Spišských  

333 Extréme (www.333.spis-region.sk). V roku 2018 sa uskutočnil už 6. ročník tohto 

extrémneho horského cyklomaratónu bez podpory, ktorý je doposiaľ jediným podujatím 

svojho druhu na Slovensku a počas doterajších ročníkov si získal obľubu domácich  

i zahraničných nadšencov horskej cyklistiky. Nadšenci horskej cyklistiky zabojovali na 

bicykli s prírodou Spiša a zdolávajú trať o dĺžke 333 km, 222km (2017) a 111km (2018). 

V roku 2016 sa na štart postavilo 136 pretekárov, v roku 2017 - 122 cyklistov a v roku 2018 – 

143 pretekárov vrátane žien. V priestore štartu a cieľa pretekov v Spišskej Novej Vsi bol opäť 

pripravený kultúrny program aj pre fanúšikov z radov širokej verejnosti.  

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

s OOCR Tatry – Spiš – Pieniny a OOCR Severný Spiš – Pieniny zúčastnila medzinárodného 

cyklopodujatia v Kálnici pod spoločnou značkou „Cykloregión Spiš“ s prezentovaním aktivít 

„Cyklistické podujatia na Spiši“ (leták), ktorý zahŕňal cyklopodujatia na celom Spiši a bol 

distribuovaný v turistických informačných centrách v regióne, na veľtrhoch cestovného ruchu 

a tiež na jednotlivých domácich cyklistických podujatiach. 

V roku 2019 OOCR Slovenský raj & Spiš zabezpečila osadenie 15 ks nových exteriérových 

cyklotabúľ, ktoré nadväzovali na aktualizáciu a 4. vydanie cyklomapy, znovu organizovala 

medzinárodný cyklopretek 333 EXTREME s účasťou 270 pretekárov. Novou aktivitou je 

cyklonosič inštalovaný na letný bus. 

Bežecké lyžovanie 

Lesný športový areál Grajnár je prímestská rekreačná oblasť, ktorá je využívaná na športové 

vyžitie v zimnom a letnom období. OOCR Slovenský raj & Spiš pre posilnenie zimnej 

ponuky sa každý rok v spolupráci s mestom Spišská Nová Ves,  Lesmi mesta SNV a obcou 

Mlynky stará o značenie a úpravu tratí bežeckého lyžovania na Grajnári. V rozpočte mesta je 

každoročne vyčleňovaná suma 2 500 EUR na realizáciu údržby a ďalších potrebných aktivít. 

Pre zámer zriadenia parkoviska pri Grajnári mesto v roku 2018 zabezpečilo vyňatie 
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príslušných pozemkov z lesného pozemkového fondu  a dobudovanie parkoviska  je 

plánované v priebehu roka 2019, príp. 2020. 

OOCR sa okrem Grajnára stará tiež o bežecké trate v lokalite Mlynky – Biele vody 

v spolupráci s obcou Mlynky. Ročne na aktivity pre bežecké lyžovanie vynaloží OOCR sumu 

cca 2000 až 2500 EUR. V minulom roku bol pre komplexné preznačenie Grajnára 

vypracovaný projekt, podľa ktorého sa trate budú značiť v roku 2019 vrátane novej vstupnej 

informačnej tabule. 

OOCR Slovenský raj & Spiš v roku 2019 zabezpečila: 

- komplexné preznačenie lyžiarskeho bežeckého areálu Grajnár 

- aktualizáciu Zimnej mapy Spiša  

- spolupracovala s lyžiarskymi  strediskami pri zostavení zľavovej ponuky v rámci turistickej 

karty  

- spolupracovala pri údržbe lyžiarskych bežeckých tratí v obciach Mlynky–Biele vody, Poráč. 

 

V nedeľu 13. januára 2019 slávnostne otvorili zrekonštruovaný areál bežeckého lyžovania, 

ktorým sa rozšírila ponuka poznávacieho a rekreačného cestovného ruchu. Spoločnosti 

Mestské lesy Dobšiná v spolupráci s viacerými inštitúciami spojenými s rozvojom cestovného 

ruchu na Slovensku sa podarilo naviazať na bohatú históriu lyžovania v okolí Dobšinskej 

ľadovej jaskyne. Zakúpením potrebnej techniky a skúšobnou prevádzkou na konci minulej 

zimy bolo rozhodnuté o ďalšom smerovaní týchto aktivít podporených samotným mestom 

Dobšiná, ktoré sa zapojilo do prípravy prvého projektu obnovy. Areál sa darí revitalizovať 

vďaka projektu „Obnova areálu bežeckého lyžovania v Dobšinskej ľadovej jaskyni“, ktorý je 

spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z  programu Terra Incognita a vďaka 

Mestským lesom Dobšiná. V rámci hlavného najdlhšieho okruhu sú umiestnené kratšie 

okruhy tak, aby každý z  nich mohol využívať určitú časť väčšieho okruhu. Najdlhšou je 4,5 

km trať, resp. okruh. Kratšími sú 2,4; 2,8 a 3,5 km okruhy. V priestore štartu a cieľa tratí majú 

návštevníci k dispozícii premostenie, altánok s možnosťou odkladania vecí, voskovania lyží či 

zároveň slúžiaci ako oddychové miesto. Nachádza sa tu aj informačná tabuľa s mapou tratí. 

Pridanou hodnotou areálu je aj jeho lokalizácia. Lyžiarske bežecké trate v Dobšinskej ľadovej 

jaskyni využívajú prírodný profil rozšíreného údolia v hornom toku rieky Hnilec vedľa 

masívu vrchu Duča v bezprostrednej blízkosti vstupu do Dobšinskej ľadovej jaskyne. 

Opatrenie 1.4. Zlepšenie dopravnej dostupnosti centier cestovného ruchu v Slovenskom 

raji 

Jednou z priorít OOCR Slovenský raj & Spiš je zlepšovanie dostupnosti turistických stredísk 

v našom regióne, najmä v území Slovenského raja. Na základe pozitívnych  ohlasov i v roku 

2016 realizovali službu letného autobusu: Premával počas víkendov a sviatkov v letných 

mesiacoch júl a august, spolu 11 spojov, z toho 8 počas víkendov, 3 počas celých mesiacov 

júl a august. Využilo ho vyše 3 9590 cestujúcich. Náklady OOCR - 945 EUR boli fakturované 

ako strata Eurobusu. Dôležitým faktom je, že letný bus bol súčasťou verejnej osobnej dopravy 

- rozšírenie prímestskej dopravy. V roku 2017 ho využilo 3 419 osôb. V roku 2017 bol 

zriadený i Mini letný  bus na trase Košiarny briežok, Čingov a späť, využilo ho 376 osôb, 

z toho 164 cestujúcich zdarma. Mini letný bus mesto podporilo sumou 1 000 EUR. Tento 

pilotný projekt podporili aj Smižany v sume 770 EUR. 
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Zimné spoje boli výsledkom snáh o zvýšenie dostupnosti lyžiarskych areálov a turistických 

atraktivít zo strany OOCR SPIŠ v spolupráci s OOCR Slovenský raj, spoločnosťou  

Eurobus, a. s., a odborom dopravy Úradu Košického samosprávneho kraja. Niektoré nové 

spoje premávali celoročne (spoj 810433 Spišská Nová Ves - Dedinky a späť). Cestujúci 

má nárok na bezplatnú prepravu jedného páru lyží alebo jedného snowboardu. Spoje boli 

finančne dotované OOCR SPIŠ, OOCR Slovenský raj a Košickým samosprávnym krajom.  

Ski bus (Čingov, SNV, Grajnár, Mlynky - zimné strediská) využilo v roku 2016 spolu  

519 cestujúcich, v roku 2017 ich bolo 382. 

Počas zimy 2017/2018 OOCR Slovenský raj & Spiš doplácala pre SKIBUS už len minimálnu 

čiastku za zachádzanie autobusu na Biele Vody (počas víkendov a sviatkov). Ani v zimnej 

sezóne 2018/2019 sa tento model už nemenil. 

V roku 2018 Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš, spolupráci 

s dopravcom Eurobus, a. s., Košice a Košickým samosprávnym krajom už po tretíkrát 

podporila posilnené verejné autobusové spoje do najvyhľadávanejších stredísk Slovenského 

raja. Posilnené spoje premávali počas aprílovo-májových predĺžených víkendov a následne aj 

počas letných víkendov a sviatkov od 1. 6. do 31. 8. 2018. Trasa spojov  viedla z mesta 

Spišská Nová Ves cez obec Smižany, turistické stredisko Čingov, obce Spišské Tomášovce, 

Letanovce, Spišský Štvrtok a  Vydrník (napojenie na osobné vlaky) do Hrabušíc, Betlanoviec, 

Hrabušickej píly a späť. Posilnené spoje sa v tomto roku stali súčasťou grafikonu verejnej 

dopravy spoločnosti Eurobus, a. s., a výška cestovného sa odvíjala od štandardných taríf 

dopravcu. 

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

a štátne sviatky) 

Trasa: SNV- Smižany – Čingov – Spišské Tomášovce – Arnutovce – Letanovce – Spišský 

Štvrtok – Hrabušice – Hrabušice, Píla – Vernár – Stratená, DĽJ a späť: 

Počet osôb: 1 212 

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

Tržby: 1 409,90 EUR 

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

Dobšinský kopec – Stratená a späť:  

Počet osôb: 33 

Tržby: 7,20 EUR 

V nadväznosti na rekonštrukciu Kopaneckej cesty Košickým samosprávnym krajom, celé leto 

2018, počas mesiacov júl a august premával malý autobus z Podleska do Dobšinskej Ľadovej 

Jaskyne so zachádzkou do Tegártu a do Dediniek. V polovičke sezóny  (od augusta) bol spoj 

posilnený aj opačným smerom z mesta Dobšiná na Podlesok do Hrabušíc. Premávka malého 

autobusu cez Kopanec bola finančne podporená OOCR a KOCR.  

Od konca decembra 2015 môžu majitelia elektromobilov dobíjať svoje vozidlá už aj v Hoteli 

Metropol v Spišskej Novej Vsi. Od 17. decembra je nabíjacia stanica Východoslovenskej 

energetiky, a. s., prvým výsledkom spolupráce, ku ktorej sa Mesto Spišská Nová Ves a VSE 
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zaviazali podpisom Memoranda o podpore elektromobility. Signatári memoranda sa v ňom 

zaviazali systematicky rozvíjať sektor elektromobility, ktorý reflektuje technologický pokrok. 

Nabíjačka v Hoteli Metropol je modernou novinkou, ktorá ho odlíši od konkurencie. Spolu 

s ostatnými nabíjačkami je v národnej mape e-mobility (www.kdenabijat.sk). Ide o príklad 

progresívneho postoja zástupcu súkromného sektora k problematike životného prostredia  

a rozvíjaniu služiev cestovného ruchu Nabíjačka je k dispozícii zdarma 24 hodín denne.  

V roku 2018 sa pracovníci referátu cestovného ruchu a zahraničných vzťahov a Turistického 

informačného centra zúčastnili v spolupráci s OOCR Slovenský raj & Spiš medz. projektu 

LAST MILE (Posledná miľa) s prezentáciou Tourism Meeting (rozvoj alternatívnej dopravy 

v regióne, 5. 6. 2018, SNV). Projekt LAST MILE je medzinárodný projekt so zameraním  

na prípravu a realizáciu alternatívnych druhov dopravy  do stredísk CR. V rámci projektu bol 

vypracovaný Akčný plán alternatívnej dopravy v rámci KSK so zakomponovaním územia 

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

autobus najmä cez zrekonštruovanú Kopaneckú cestu. 

KOCR zabezpečila v roku 2018 turistický vlak - Ľadový expres, ktorý premával každú sobotu 

od 7. 7. do 1. 9. 2018 (vrátane) zo železničnej stanice v Košiciach do železničnej stanice 

Dobšinská ľadová jaskyňa a späť. Nástup, resp. výstup, bol  možný aj 

v staniciach/zastávkach: Kysak, Margecany, Dedinky a Stratená. Od 21. 7. 2018 pre veľký 

záujem nahradil doterajší Ľadový expres nový turistický vlak s dvojnásobnou kapacitou miest 

(170) a zastavoval aj v stanici Mlynky v oboch smeroch. Cena jednosmerného lístka pre 

dospelých bola jednotná – 5 EUR. Deti od 3 do 18 rokov, seniori nad 62 rokov, držitelia 

preukazu ŤZP a ich sprievodcovia platili 3 EUR. Deti do 3 rokov cestovali zdarma. 

Po neuveriteľných 43. rokoch sa podarilo zrekonštruovať asfaltovú cestu na Košiarny briežok. 

Predchádzalo tomu niekoľko rokovaní z  iniciatívy prednostu Okresného úradu v  Spišskej 

Novej Vsi Ing.  Pavla Bečarika. Rekonštrukcia cesty bola súčasťou investičného plánu  

na údržbu a  opravu komunikácií štátnych lesov. Stavebná investícia dvoch z troch úsekov 

lesných ciest, celkovo 1,6 km, si vyžiadala približne 180 000 EUR. Zvyšný úsek lesnej cesty 

Maša - Smižany od družstva k Hornádu je navrhnutý do predbežného plánu stavebných 

investícií v roku 2019, je pripravená projektová dokumentácia a vybavené príslušné povolenia 

pre realizáciu stavby. Pre turistov je táto cesta prakticky jedinou autospojnicou s rekreačnou 

lokalitou Košiarny briežok. 

V sezóne 2018 sa z Popradu lietalo: v lete charterove lety (Bulharsko, Čierna Hora, Turecko), 

pravidelné linky: Londýn Luton (3x týždenne, celý rok), Riga a Kyjev (1x týždenne, zima 

december - marec). 

Priaznivcom zjazdového, bežeckého lyžovania a zimnej turistiky je k dispozícii autobusové 

spojenie v Slovenskom raji a jeho okolí. Spoje jazdia v rámci pravidelnej autobusovej linky 

č. 810433 verejnej autobusovej dopravy a nahrádzajú tzv. Ski bus, ktorý vozil lyžiarov 

a turistov v ostatných zimných sezónach. Spoje sú výsledkom snáh o zvýšenie dostupnosti 

lyžiarskych areálov a turistických atraktivít zo strany OOCR Slovenský raj & Spiš 

v spolupráci so spoločnosťou eurobus, a. s., Košice. 
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Letný bus je linka dopravnej spoločnosti eurobus, a. s., s turistickým charakterom, ktorá 

premáva a prepája všetky obľúbené a známe turistické lokality v Slovenskom raji a okolí 

(Čingov, Sp. Tomášovce, Podlesok, Kopanec,  Dobšinská ľadová jaskyňa, Dedinky, 

Telgárt). Kým v minulosti bolo toto prepojenie riešené cez 3 samostatné linky, dnes ich 

obhospodaruje letný bus na svojej trase. Grafikon je vytvorený tak, aby si prišli na svoje či už 

tí, ktorí si radi privstanú, ale aj tí, ktorí svoj turistický zámer ladia na obed a večery. Tento 

letný spoj je zaradený do štandardnej tarify autobusovej dopravy. Časy odchodov Letného 

busu sú nastavené tak, aby sa neprekrýval s grafikonmi iných spojov premávajúcich v 

Slovenskom raji a okolí. Letný bus je realizovaný s finančnou podporou krajskej organizácie 

cestovného ruchu Košice Región Turizmus. Víkendový Letný bus do obľúbených stredísk 

Slovenského bude pre vysoký záujem premával aj počas septembra 2019. Letný bus využilo 

v roku 2019 počas mesiacov júl – august 1658 cestujúcich. V septembri to bolo ďalších 272 

osôb. 

Košice Región Turizmus zabezpečilo opäť mimoriadny turistický vlak Ľadový expres, ktorý 

premával každú sobotu od 2. 2. 2019 do 2. 3. 2019 (vrátane) zo železničnej stanice v 

Košiciach do železničnej stanice Červená Skala a späť. Nástup, resp. výstup bol možný po 

celej trase v zastávkach/staniciach: Košice - Kysak - Margecany - Gelnica - Nálepkovo - 

Mlynky - Dedinky - Stratená - Dobšinská ľadová jaskyňa - Telgárt, penzión - Červená Skala a 

opačne. 

Premával aj počas letných prázdni od 29. júna do 31. augusta 2019 každú sobotu. Turistické 

spojenie zjednodušilo prístup okrem jaskyne aj k takým lokalitám Slovenského raja, ako sú 

Havrania Skala, Palcmanská Maša či Stratenská Píla. Oproti pravidelným spojeniam 

predstavuje sezónny vlak výhodu v tom, že cestujúci nemusia prestupovať v Margecanoch a 

jeho cestovný poriadok je prispôsobený celodennej turistike. Kapacita „motoráčiku je 144 

miest na sedenie. 

 

Po mnohých desaťročia Železničná stanica v Spišskej Novej Vsi dostála krajšiu podobu, je 

bezpečnejšia a prístupnejšia pre hendikepovaných cestujúcich. Skvalitnili sa i možnosti 

a úroveň parkovania v blízkosti stanice. Občania nášho mesta a okolia majú vyhradené 

parkovacie miesta na dočasné státie pre nástup a výstup cestujúcich. Železničná stanica je 

kľúčovým bodom pre rozvoj cestovného ruchu v našom meste. Rekonštrukcia sa týkala 

zateplenia objektu, výmeny strešnej krytiny, žľabov, zvodov, výmeny zostávajúcich okien, 

dverí vonkajších a  vnútorných so  zárubňami, odizolovania celého objektu, výmeny rozvodov 

vody, kanalizácie a úpravy všetkých vnútorných stien a stropov novou omietkou a výmeny 

všetkých podláh v objekte. V rámci elektroinštalácie kompletne vymenili rozvody 

a zariadenia, ako aj bleskozvod na streche. Vymenili aj jestvujúce vykurovacie rozvody 

a vykurovacie telesá ústredného kúrenia. V budove dopravnej kancelárie je vybudovaná nová 

plynová kotolňa a prebehli aj stavebné úpravy CO krytu. Súčasťou prestavby je rekonštrukcia 

sociálno-hygienických priestorov pre  zamestnancov ŽSR a  ZSSK Slovensko. Na  

perónovom prístrešku vymenili plechovú skorodovanú krytinu, drevené prvky, zábradlie, 

dlažbu a náter drevených a  klampiarskych konštrukcií. Cestujúci majú k dispozícii 

informačný systém pre informácie o príchodoch/odchodoch vlakov, príp. meškaniach 

(HAVIS). V  rámci prestavby zrekonštruovali spevnené plochy pred a okolo stanice. 

Vzhľadom na pripravovaný návrh realizácie nových parkovacích plôch, prestavba rieši aj 

prekrytie výsypných jám medzi 7. a 9. koľajou, ktoré sa nachádzajú v blízkosti pohybu osôb 

ku pripravovanému parkovisku. Stavba bola financovaná z vlastných zdrojov ŽSR 
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dodávateľským spôsobom v objeme 2 863 400 €. Stavba začala odovzdaním staveniska 

zhotoviteľovi 9.  augusta 2018  a  dokončili ju v  septembri 2019.  Práce na všetkých 

objektoch realizovali za plnej prevádzky stanice, došlo iba k minimálnym lokálnym uzáverám 

niektorých častí a priestorov. 

Opatrenie 1. 5. Skvalitnenie služieb cestovného ruchu 

Turisticko informačné centrum 

V Turistickom informačnom centre je už okrem zabehnutých služieb sprístupnený prístup  

na internet a free WiFi, úschovňa batožiny, predaj poštových známok, predaj lístkov  

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

V roku 2018 službu „úschovne batožín“ v našom TIC využilo 64 osôb.  

Počas sezóny 2018 TIC organizovalo počas 8 večerov 10 výstupov, ktorých sa zúčastnilo  

199 osôb.  Záujem o predaj poštových známok a cestovných lístkov na Regio Jet v našom TIC 

bol aj v roku 2018 veľký záujem, ako aj o uzatvorenie poistenia na zásah Horskej služby. 

Počas roka 2018 v TIC realizovali prieskum medzi návštevníkmi TIC ústne, resp. 

pracovníkom TIC pre vlastné potreby. KOCR – Košice Región Turizmus už prieskum formou 

vyplnenia dotazníka nerealizovala.  

Počas letnej turistickej sezóny 2018 (máj – august) navštívilo Turistické informačné centrum                 

10 008 osôb zo 42 krajín (najviac Slováci 7347, Česi 1268, Nemci 322, Poliaci 299, Maďari 

127, Angličania 115, Izraelčania 127…). Exotickí turisti prišli z Kolumbie, Brazílie, Indie, 

Taiwanu či Japonska. Najväčšiu skupinu (88 %) tvorili dovolenkári, ktorí ako hlavný dôvod 

návštevy uviedli oddych v horách a v prírode, potom to bola návšteva kultúrnohistorických 

pamiatok (9 %), obchodní cestujúci (1 %), iné (1 %). 60 % návštevníkov tvorili rodiny 

s deťmi do 15 rokov, 20 % dvojice vo veku 30 - 50 rokov, 10 % študenti a 10 % seniori. TIC 

celkovo v roku 2018 navštívilo 18 262 návštevníkom (+1591). Lákadlom pre návštevu 

Spišskej Novej Vsi sú okrem kultúrnych zariadení, historických pamiatok, ZOO a kúpaliska 

aj kultúrne podujatia, ktoré sú veľmi obľúbené a vyhľadávané aj návštevníkmi (Dni humoru 

na Spiši, Spišský trh či Dni mesta s Trhom ľudových remesiel). Toto leto sa mnohí zaujímali 

o  Festival Živé sochy. Bodkou za letnou turistickou sezónou v Spišskej Novej Vsi bol 

Svetový deň cestovného ruchu 27. septembra 2018, do ktorého sa zapojilo viacero subjektov 

a inštitúcií pôsobiacich v našom meste. Záujemcovia si mohli užiť prehliadku mesta 

s mladými sprievodcami  – študentmi Hotelovej akadémie, návštevu ZOO, bezplatné výstupy  

do kostolnej veže, večernú prehliadku Múzea Spiša, výstavy v Galérii umelcov Spiša  

za symbolické vstupné, detské workshopy o prírode, pozrieť, aké poklady ukrýva evanjelický 

kostol či stráviť príjemné chvíle v hoteli Metropol. Bonusom pre návštevníkov boli aj zľavy 

v rôznych gastronomických zariadeniach v meste. 

V roku 2018 vežu rímsko-katolíckeho farského kostola navštívilo 4 789 osôb (+753). 

Zatraktívniť výstupy a  zvýšiť návštevnosť veže sa mestu podarilo aj vďaka cyklu podujatí 

pod názvom Gotika na dotyk – večerné výstupy do veže vo svetle sviečok. Návštevníci si 

užili gotickú atmosféru večernej veže so zaujímavým výkladom sprievodcu v gotickom 

kostýme.  
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V roku 2019 do veže rímsko-katolíckeho farského kostola navštívilo 4 269 osôb. 

TIC sa zúčastňovala školení organizovaných AICES: Marketing TIC a propagácia cestovného 

ruchu na Slovensku (28. 9. 2018, Poprad), valného zhromaždenia AICES a V. kolokvia  

(12. 10. 2018, Nitra), konferencie Data v destinačnom manažmente (21. 11. 2018, Košice), 

školenia Profesionálna komunikácia s klientom v cestovnom ruchu (22. 11. 2018, Košice). 

 

V roku 2019 navštívilo naše TIC 15 848 osôb z 54 krajín (Slováci: 12 378, Česi: 1717, 

Nemci: 451, Poliaci: 364, Maďari: 105,... ).  

V TOP 10 návštevnosti sa stále držia aj návštevníci z Izraela (101 osôb). Najdlhšiu cestu 

k nám merali turisti z Brazílie, Nového Zélandu, Austrálie či Juhoafrickej republiky. Aj 

v tomto roku najväčšiu skupinu (88 %) tvorili dovolenkári, ktorí ako hlavný dôvod návštevy 

uviedli oddych v horách a v prírode. Potom to bola návšteva kultúrnohistorických pamiatok 

(9 %), obchodní cestujúci (1 %), iné (1 %).     

V roku 2019 TIC zrealizovalo 5 večerných výstupov, ktorých sa zúčastnilo 85 osôb: 

MESTO PLNÉ DETÍ – 2 výstupy – 40 ľudí 

DNI MESTA – 2 výstupy – 35 ľudí 

SVETOVÝ DEŇ CESTOVNÉHO RUCHU – 1 výstup – 10 ľudí. 

 
Krytá plaváreň a kúpalisko 

V roku 2016 bola zabezpečená  rekonštrukcia vnútorného priestoru sauny na krytej 

plavárni (doterajšie vnútorné obloženie sauny bolo poškodené a nevyhovujúce), rekonštrukcia 

ženských šatní krytej plavárne spojenej s výmenou šatníkov (šatníky, ktoré sa využívali 

doteraz, nevyhovovali bezpečnostných a hygienickým normám), rekonštrukcia vyrovnávacej 

nádrže a výmena prepadového potrubia na letnom kúpalisku na zabránenie úniku vody, 

rekonštrukcia tribúny na futbalovom štadióne (montáž nových sedačiek a úprava  priestoru na 

hlavnej tribúne  pri trávniku), rekonštrukcia kotolne na tenisových kurtoch.  

Letné kúpalisko v roku 2018 otvorili 9. júna a sezónu uzatvorili 2. septembra. V tomto roku 

návštevnosť bola nižšia, kým v roku 2017 ho navštívilo 29 400 ľudí, v roku 2018 ich bolo  

25 741. Hlavným dôvodom nižšej návštevnosti bolo nestále počasie počas mesiaca jún  

a na začiatku júla, keď bola návštevnosť o 4 230 osôb nižšia ako plánovali. 

V roku 2019 pribudli na letnom kúpalisku vodné atrakcie a komplexnejší prístup k službám. 

Návštevníci mali doteraz k  dispozícii plavecký bazén, dva detské bazény a malý pre 

najmenších, návštevníci si za vstup do krytej plavárne museli priplatiť rovnako, ako za 

využívanie športovísk. Pôvodná cena diferencovala obyvateľov mesta a tzv. cezpoľných, 

v roku 2019 bolo vstupné jednotné pre návštevníkov i domácich. Navýšené bolo o 1,5 eura. 

Návštevníci kúpaliska mali možnosť využívať nielen vonkajšie, ale aj vnútorné bazény 

plavárne a nové atrakcie v podobe Bavendo parku. Ide o nafukovacie vodné atrakcie, ktoré 

môžu využiť deti aj dospelí. Ide o dve veľké šmýkačky s bazénmi, ktoré sú vekovo 

ohraničené, známy akvazorbing a atrakcia pre najmenších, bazén spojený s  interaktívnymi 

prvkami a preliezkam. V areáli boli posilnené aj občerstvovanie.  
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Novinkou bolo zavedenie 50-percentnej zľavy pre  držiteľov bronzovej a striebornej Janského 

plakety. Držitelia zlatej, diamantovej a Kňazovického plakety zaplatia symbolických 10 

centov.  

V roku 2019 Správa telovýchovných zariadení zabezpečila: 

- výmenu dverí na krytej plavárni (1 541,67 €) 

- opravu strechy na krytej plavárni (7 023,82 €) 

- opravu náterov bazénov (2 890 €) 

- nákup plastových lehátok na letnú sezónu ( 767,71 €) 

- oprava strechy - havarijná situácia po dažďoch, ktorá spôsobila pretekanie vody  

do priestorov sauny a poškodenie stropu a dlažby (7 552,49 €) 

- oprava stropu a dlažby (3 588,10 €) 

- oprava chlórovacieho zariadenia (2 912,14 €). 

Hotely mesta  

V rámci skvalitnenia ubytovacej infraštruktúry  vo vlastníctve  Mesta Spišská Nová Ves bolo 

zabezpečené v Hoteli Preveza  nákup 10 ks postelí, nákup 20 ks stoličiek do salónika, nákup 

23 ks televízorov, nákup vybavenia kuchyne (konvektomat, robot,  šokový ochla-

dzovač), dokončenie úpravy priestoru recepcie. V roku 2017 boli zabezpečené ďalšie postele 

(6 ks -  3 920 EUR), nákup zariadení pre kuchyňu (nerezový pracovný stôl, ohrevný pult, 

nerezový stroj, elektrický varný kotol a umývačky riadu.  

V Hoteloch Preveza a Šport bolo v roku 2018 zabezpečené:  

Nákup nočných stolíkov 31 ks – 683,76 EUR 

Nákup stoliček čalúnených do reštaurácie a salónika  24 ks – 1 540,37 EUR 

Nákup postelí 14 ks – 3 862,18 EUR 

Nákup písacích stolíkov na izby 15 ks – 356,10 EUR 

Maľovanie izieb a chodieb hotel Šport – 3 180 EUR 

V roku 2019 bolo Správou telovýchovných zaradení do kuchyne hotela Preveza  

zakúpené nové zariadenia: konvektomat, kotol, panvica, umývačka riadu v hodnote 29 500 

EUR. Do práčovne krytej plavárne zabezpečili 2 ks pračiek, 1 ks sušička a 1 ks žehlič v 

celkovej hodnote 9 460 EUR. 

Služby cykloturistom 

Počas letnej sezóny 2018 sa bicykle dali požičať v Spišskej Novej Vsi, na Čingove, Podlesku, 

DĽJ. Bicykle svojim klientom požičiavali aj ubytovacie zariadenia na Mlynkách, Dedinkách, 

Pod Ostrou skalou, v Hrabušiciach, mnoho turistov využilo možnosť zjazdu horským 

bicyklom z Kláštoriska alebo z lokality Suchá Belá – záver na Podlesok.  

Novinkou  sezóny bola požičovňa elektrobicyklov. Turisti, ktorí zavítali do nášho mesta 

veľmi uvítali a  pochvaľovali si možnosť požičiavania bicyklov na spoznávanie okolia. 

Zahraničných turistov milo prekvapila možnosť zapožičania si čoraz populárnejších 

elektrobicyklov, ktoré dokážu vyrovnávať handicap či už výkonnostný, vekový alebo aj 

zdravotný. Túto službu poskytuje spoločnosť Schwabik Bicykle. 
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Doplnkové služby pre turistov v raji 

V decembri 2018 bol podaný SNP SR projekt na DBU (Nemecká spolková nadácia pre 

životné prostredie) prostredníctvom Nadácie Ekopolis, partnerom projektu je OOCR 

Slovenský raj & Spiš. Predpokladané náklady na realizáciu 110 000 EUR. Semafory pre 

vstupy do roklín sú len časť projektu, ktorý zároveň rieši online kameru pri Misových 

vodopádoch, sčítač turistov v Suchej Belej, náučný areál pri vstupe do rokliny s ukážkou 

všetkých technických zariadení v Slovenskom raji, ako aj náučný chodník o mokradiach na 

Podlesku. Od augusta 2017 je v prevádzke sčítač v rokline Suchá Belá. Zaznamenáva nielen 

tých, ktorí roklinou prejdú, ale aj ľudí, ktorí sa z nej vrátili naspäť. Svoje sily precení každý 

desiaty turista. Rekordom leta bol 14. august, kedy prešlo roklinou 1 569 ľudí, v priemere je 

to 883 návštevníkov rokliny denne. Komplikovanejší a drahší prístroj môže prezradiť 

zaujímavé dáta, napríklad aj to, koľko ľudí porušuje návštevný poriadok a vstupuje do rokliny 

počas zákazu. 

Opatrenie 1. 6. Zatraktívnenie a oživenie centier mesta 

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi od 22. septembra 2016 opäť sprístupnilo jeden  

zo siedmich divov mesta - Provinčný dom po rozsiahlej rekonštrukcii v rámci projektu 

„Múzeum Spiša v  SNV - Obnova Provinčného domu“  realizovaného z EŠF programu ROP 

3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov - intervencia do pamäťových a fondových 

inštitúcií. Spolufinancovaný bol Európskou úniou vo výške 85 %, vo výške 10 % zo štátneho 

rozpočtu Slovenskej republiky a  z finančných prostriedkov Košického samosprávneho kraja,  

v celkovej výške 2 433 031,59 EUR. Časovo trvala komplexná obnova kratšie ako rok, od 

júla 2015 do júna 2016. Rekonštrukcia naplnila zámer vytvoriť polyfunkčný revitalizovaný 

múzejný objekt, ktorý spĺňa európske štandardy. Stavebno-technickými úpravami boli 

obnovené nevyužívané časti historickej budovy, suterén – dnes prednáškové a klubové 

priestory a podkrovie, kde vznikli kancelárie pre pracovníkov. Múzeum tak získalo rozsiahly 

priestor cca 1 000 m
2
 na jednom nadzemnom podlaží pre vytvorenie nových expozícií.  

Na prízemí bol obnovený historický prejazd – teraz nový vstup do múzea z  Levočskej ulice  

do priestorov muzeálnej čitárne „infomuzejky“. Debarierizáciou a inštalovaním výťahu je 

umožnený prístup imobilným návštevníkom do všetkých poschodí (prízemie, suterén, 

poschodie a podkrovie). Realizované boli: renovácia krovu, výmena strechy, výstavba novej 

plynovej kotolne a  rekonštrukcia teplovodného ústredného vykurovania, nová zdravotechnika 

(vodovod a  kanalizácia), elektroinštalácia, svetelná sústava a ozvučenie expozičných 

a výstavných priestorov, požiarna ochrana, bleskozvod, kamerový zabezpečovací systém, 

zabezpečovacia signalizácia, vybudovanie počítačovej siete – štrukturovaná kabeláž a s nimi 

súvisiace stavebné práce. 

Úvodná výstava s názvom Provinčný dom - história, architektúra, múzeum je situovaná  

v  dvoch výstavných miestnostiach na prízemí  návštevníkom sprostredkovala komplexné 

informácie o  architektonickom vývoji vzácnej kultúrnej pamiatky, o etapách jej historického 

vývoja a prestavbách, ale i priebehu poslednej rekonštrukcie. Dokumentované sú výsledky 

archeologických výskumov in situ. V časti výstavy – múzeum pomocou IKT profilovo 

prezentovala svoju 65-ročnú históriu. Pre návštevníkov je zaujímavá časť výstavy „história“ 
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inštalovaná na poschodí, ktorá sa venuje Provinčnému domu v kontexte histórie mesta  

v období poslednej tretiny 18. storočia, ako aj histórii Provincie 16 spišských miest až  

po koniec jej existencie. Mesto Spišská Nová Ves spolu s Múzeom Spiša a  poľským Muzeom 

Dwory Karwacjanów i  Gladyszów v Gorliciach pripravilo projekt Spiš a Malopoľsko –

 objavme zabudnutú spoločnú históriu v rámci výzvy cezhraničnej Slovensko – Poľskej 

spolupráce Interreg V-A. Plánované bolo sprístupnenie dvorovej časti a pivničných 

priestorov. Na poschodí je naplánované zriadenie expozície  História Spiša, rekonštrukciu 

pivníc bývalej väznice, kde plánuje múzeum vytvoriť expozíciu archeológie Slovenského 

raja. V projekte bolo plánované aj reštaurovanie fasády múzea z Levočskej ulice. Hlavným 

zámerom projektu bolo uskutočniť  dlhoročnú myšlienku prepojenia múzea s Levočskou 

ulicou. Projekt nebol schválený. 

Mesto Spišská Nová Ves predložilo projekt pod názvom Ekologicky a bezpečne v Spišskej 

Novej Vsi s úmyslom zvýšiť atraktivitu pripravovanej nemotorovej dopravy (predovšetkým 

cyklistickej) na celkovom počte prepravovaných osôb. 

Stavba nerealizovaná  z dôvodu identifikovaných nezrovnalostí v procese po podpise Zmluvy 

o NFP. Po prepracovaní pripravovaná na nové podanie do ďalších výziev.  

Na námestí v roku 2018 pribudol Pamätník elektrifikácie Spišskej Novej Vsi. Slávnostné 

zažatie sa uskutočnilo 18. októbra 2018. Pamätník sa nachádza na Radničnom námestí vedľa 

budovy Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka. Je dielom Emila Labaja. Mesto vyhlásilo na 

jeho zhotovenie dobrovoľnú zbierku 1. 10. 2015. Počas troch rokov naň prispeli darcovia 

spolu 5 037,32 EUR. Prispelo aj naše partnerské mesto Youngstown. Pamätník je zároveň 

vyjadrením pocty významnému rodu Münnich, z ktorého pochádzali mnohí predstavitelia 

technolo-gického rozvoja nášho mesta i regiónu. 

Zhrnutie: P L N E N I E CIEĽA: 

Indikátor 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet prenocovaní / rok 36.201 39.925 36.381 36.430 43.399 37.300 42.679 41.829 41 183 

Počet fungujúcich 

novovytvorených 

turistických produktov 

(balíkov) 

1 2 5 6 5 4 5 4 4 

Výška finančných 

prostriedkov z rozpočtu 

mesta vynaložených na 

rozvoj CR v EUR 

48 737 
1 948 

351 
78 750 

1 795 

039 

278 

930 

276 

503 

274 

030 

372 

850 

397 

215 

 

Všetky tri indikátory ukazujú na pozitívny vývoj v oblasti rozvoja cestovného ruchu. 

Počet prenocovaní sa aj napriek nie veľmi priaznivým národným a regionálnym 

trendom podarilo udržať na približne rovnakej úrovni s miernym nárastom, v 

porovnaní s východiskovým rokom hodnotenia sa zvýšil počet turistických produktov na 

5 a investície do rozvoja cestovného ruchu predstavujú tiež významný faktor, ktorý 

súčasný stav ovplyvnil. Mesto Spišská Nová Ves potvrdilo pri manažmente OOCR 

Slovenský raj & Spiš, pri spolupráci s ďalšími organizáciami cestovného ruchu v okolí, 

či pri tvorbe marketingových procesov a nástrojov alebo pri iniciatívach na spájanie 



                                                                                                                                 
 

30 
 

miest a obcí Spiša) svoju významnú pozíciu. Zároveň sa podarilo zrealizovať niekoľko 

investičných krokov v oblasti budovania turistickej infraštruktúry, hlavne sa však 

urobilo veľa v oblasti marketingu a tvorby produktov pre podporu zlepšovania kvality a 

rozsahu služieb. 

V rámci 278 930 EUR vynaložených prostriedkov mesta v roku 2015 bolo započítané 

úhrady členských poplatkov (Mikroregión Slovenský raj, OOCR, Región Tatry, 

prostriedky na propagáciu mesta, zabezpečenie chodu TIC, kostolnej veže, príspevok 

pre ZOO, dofinancovanie rekonštrukcie námestia. 

V roku 2017 bolo do rozpočtu pre cestovný ruch (274 030 EUR) započítané - poplatky  

pre Mikrorogión Slovenský raj, euroregión Tatry, OOCR, propagáciu mesta, TIC, 

kostolná veža, príspevok pre ZOO, značenie turistických tratí. 

V roku 2018 bolo do rozpočtu pre cestovný ruch (372 850 EUR) započítané - poplatky  

pre Mikrorogión Slovenský raj, euroregión Tatry, OOCR, propagáciu mesta, TIC, 

kostolná veža, príspevok pre ZOO, značenie turistických tratí. 

Pozitívne možno skonštatovať nárast v indikátore počet prenocovaní, ktorý v roku 

2016 klesol oproti rekordnému počtu v roku 2015, no od roku 2017 zaznamenáva oproti 

roku 2016 rast, za rok 2017 došlo k nárastu oproti predchádzajúcemu roku o 5 379. 

V roku 2016 ukončilo prevádzku zariadenia Slovdekra, v roku 2018 v poslednom 

kvartáli došlo k ukončeniu prevádzky ubytovne Limba.  V meste pribudol Penzión 

Grillbar. 

Otvorené/neriešené úlohy z rozvojového programu s vysvetlením ich aktuálneho stavu 

1.3.1 Dobudovať športovo – rekreačný areál „Spišský raj“ – 

Aktuálny stav: Príprava podkladov k možnostiam ukončenia zmluvy s ROMULUS s.r.o  

1.3.3 Dobudovať lyžiarsky areál Rittenberg vrátane rekonštrukcie lyžiarskeho vleku 

Aktuálny stav: Projekt neriešený, nebude sa realizovať  

1.3.8 Zaviesť „židovský turistický produkt“ ako reakciu na zvyšujúci sa počet návštevníkov  

z Izraela  

Aktuálny stav:  Zatiaľ nerealizované ako produkt, cintorín udržiavaný, v prípade záujmu je 

možná prehliadka. 

1.6.6 Inštalovať osvetlenie pamiatok mesta 

Aktuálny stav: Zatiaľ neriešené 
 

CIEĽ 2.: 

Vytvoriť zo Spišskej Novej Vsi zaujímavé miesto pre podnikanie 

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

 

Cieľom je skvalitniť, rozšíriť a prispôsobiť služby na podporu najmä malých a stredných 

podnikateľov ich skutočným potrebám, vytvoriť funkčné nástroje a odborné kapacity, pričom 

podpora mala byť zameraná na podnikateľov z perspektívnych podnikateľských odvetví. 

Zároveň bolo zámerom vytvoriť systém na aktívnu akvizičnú činnosť získavania investorov  

a následne na adresnú pomoc pri ich etablovaní na úrovni mesta, so zapojením organizácií  
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i obchodných spoločností s účasťou mesta a zároveň im vytvoriť vhodné a technicky 

vybavené plochy pre podnikanie, čím malo mesto aktívne napomáhať budovaniu  

a rozširovaniu dodávateľsko-odberateľských sietí už v meste existujúcich, ako aj nových 

perspektívnych odvetví a služieb.  

 

Cieľ je napĺňaný prostredníctvom realizácie 6 aktivít v rámci troch opatrení.  

Otvorené/neriešené úlohy z rozvojového programu s vysvetlením ich aktuálneho stavu 

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

a proaktívne zabezpečiť činnosti zamerané na udržanie a získanie investorov 

Aktuálny stav: Aktivita mala byť súčasťou procesov zavádzania modelu CAF po zapojení sa  

do národného projektu až v roku 2020.  

 

Zhrnutie: P L N E N I E CIEĽA: 

Indikátor 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Obsadenosť priemyselného parku 

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

Počet založených nových 

podnikateľských subjektov 
149 197 292 203 145 166 272 279 273 

Obsadenosť priemyselnej zóny 

Podskala (v %) 
- - - - - 10,00 95,00 80,00 80,00 

Objem získaných investícií na 

území mesta pre rozvoj podnikania 
x x x x x x x x 0 

Zo stanovených indikátorov sa podarilo vývoj odsledovať len pri novozaložených 

podnikateľských subjektoch v meste, z ktorého vyplýva, že ročne sa vytvorí okolo  

200 nových podnikov. Hodnoty ďalších dvoch ukazovateľov boli merané len v 

relevantných časových obdobiach. Mesto Spišská Nová Ves  je zaujímavým miestom pre 

podnikanie - ponúkanou infraštruktúrou pre investorov, proaktívnym prístupom Mesta 

a zaujímavými investičnými stimulmi. Je potrebné posilniť inštitucionálne a odborné 

zázemie a systematickosť podpory získavania nových investícií. 

 

CIELE 3. a 4.: 

Rozšíriť ponuku a zvýšiť dostupnosť kvalitných kultúrnych podujatí a aktivít 

Zvýšiť zapojenie verejnosti do aktívneho oddychu, pohybu a športovania ako súčasti 

zdravého  životného štýlu 

(RP Pulzujúce mesto) 

Pre zaktivizovanie verejnosti  v oblasti kultúry zo strany mesta bolo identifikované ako 

nevyhnutné podporovať priame zapájanie sa verejnosti do definovania a vytvárania 

kultúrneho charakteru mesta jej geografickým a tematickým približovaním, či už zameraním 

alebo miestom je prezentácie. Široká škála existujúcich i navrhovaných kultúrnych činností 

a aktivít si vyžadovala zavedenie mechanizmu pre vzájomné informovanie sa a koordináciu 

najmä kultúrnych, ale aj iných napr. vzdelávacích inštitúcií i podnikateľských subjektov 
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v tejto oblasti.  Zlepšenie technického stavu a vybavenia existujúcich kultúrnych zariadení 

bolo definované ako jedna z priorít tejto časti rozvojového programu. 

Z hľadiska napomáhania a podpory zdravého životného štýlu rôznych vekových skupín 

obyvateľstva sa mesto zaviazalo realizovať adresné propagačné a osvetové kampane a aktivity 

pre zdôraznenie významu športu ako súčasti zdravého životného štýlu. Potrebné bolo tiež 

zlepšiť technický stav vybranej športovej infraštruktúry ako aj jej prístupnosť pre využívanie 

obyvateľstvom. Do portfólia dostupných možností pre pohyb, oddych a rekreáciu 

obyvateľstva v meste a jeho blízkom okolí sa zadefinovalo ako nevyhnutné doplniť 

infraštruktúru so zameraním na špecifické potreby cieľových skupín obyvateľov 

i návštevníkov mesta, ako pre mamičky s deťmi, deti a mládež, seniorov a starších občanov, 

ale aj pre turistov, cyklistov, korčuliarov, bežcov, či skateboardistov a ďalších tak, aby boli 

vytvorené možnosti tak pre letné ako aj zimné pohybové aktivity a rekreáciu. 

Opatrenie 3.1. Zlepšenie technickej infraštruktúry a technického vybavenia kultúrnych 

zariadení 

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

rokoch 2016 a 2017 vynaložených:  

Rok 2016: 

Investičné: 

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

Bežné výdavky: 

Výmena okien v Redute 33 396 EUR 

Rok 2017: 

Investičné: 

Dom kultúry Mier 376 510 EUR. 

Rekonštrukcia kanalizácie Reduta 45 000 EUR. 

Bežné výdavky: 

Výmena okien v Redute 128 559 EUR. 

Strop v divadle 78 938 EUR. 

Rok 2018: 

Investičné: 

Doplnenie zádveria hlavného vstupu Reduty 12 562 EUR. 

Rok 2019: 

Investičné:  

Dom kultúry Mier: 17 398,03 EUR (odhlučnenie tanečnej sály)  

V Kultúrnom dome Mier v priebehu rokov 2014 - 2016 došlo k viacerým významnejších 

investíciám. Vymenené boli staré kreslá za nové. Spomínanou výmenou sedadiel sa kapacita 

kina z pôvodného počtu 400 miest na sedenie znížila o 8 miest. Návštevníci majú vyšší 

komfort a pohodlie pri sledovaní jednotlivých predstavení. Obnovené boli aj podlahové 

krytiny.  Mestu Spišská Nová Ves sa podarilo opätovne získať grant z Audiovizuálneho fondu 
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vo výške 25 000 EUR. Zvyšná suma (67 999,40 EUR) bola hradená z rozpočtu mesta. 

Podarilo sa vysúťažiť výhodnejšie podmienky, preto ušetrené prostriedky boli použité na 

riešenie havarijného stavu svetelnej a zvukovej techniky, osvetlenia hľadiska a javiska v 

hodnote  

22 357 EUR (delimitáciou bol zhodnotený majetok prevedený MKC k 25. 12. 2015).  V roku 

2015 boli tak priestory Domu kultúry Mier rekonštruované v celkovej sume 92 999 EUR,  

z prostriedkov MKC bolo zabezpečené ešte brúsenie pódia v hodnote  4 978 EUR. Zateplenie 

objektu a výmena okenných výplní na objekte kina Mier bola zrealizovaná v roku 2017, 

okrem financovania z vlastných zdrojov sa na ňu podarilo získať dotáciu z Envirofondu.  

V priebehu roka 2015 bola zabezpečená i oprava kanalizácie objektu Reduty v hodnote  

9 830,35 EUR z prostriedkov mesta.  V roku 2016 došlo k rekonštrukcii šatní pre 

účinkujúcich aj divákov KD Mier v hodnote 10 000 EUR. Po dlhých rokoch sa podarilo 

vyčleniť prostriedky na zakúpenie koncertného krídla Yamaha do Koncertnej siene Reduty v 

hodnote 29 430 EUR. Súčasťou priestorov DK Mier je aj pobočka Spišskej knižnice, ktorá 

fungovala v nevyhovujúcich priestoroch bývalej šatne. Presťahovaná bola do priestorov v 

minulosti prenajímaných na komerčné účely. V knižnici pracujú dve odborné pracovníčky, 

ktoré v súčasnosti poskytujú knižnično-informačné služby a registrujú vyše šesťsto 

používateľov fondu. Ten prevyšuje jedenásťtisíc knižnično-informačných jednotiek. Nové 

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

podporu umenia schválil v roku 2016 pre Spišskú knižnicu v Spišskej Novej Vsi finančnú 

dotáciu na akvizíciu knižničného fondu vo výške 7 500 EUR so spolufinancovaním KSK 400 

EUR. V rámci projektu „KNIHA ČÍTA ČLOVEKA“ sa do fondu Spišskej knižnice doplnia 

nové tituly literatúry pre deti a mládež, beletrie a odbornej literatúry pre centrálnu budovu 

a pobočku MIER.  

 

V rámci zbierkotvornej činnosti v r. 2016 Galéria umelcov Spiša získala 53 diel v celkovej 

hodnote 33 450 EUR / na základe výzvy pri realizáciách výstav a doplnení autorských 

kolekcií bolo do fondu darovaných 33 diel v celkovej hodnote 15 950 EUR, 20 diel bolo 

nadobudnutých kúpou (autori: Karol Baron, Marek Brincko, Jaroslav Čech, Slavomír Durkaj, 

František Guldan, Martin Imrich, Vladimíra Vajsová) v celkovej hodnote 17 500 EUR (grant 

Fondu na podporu umenia a spoluúčasť). Nákupná komisia zasadala 28. 11. 2016. Všetky 

diela boli zaevidované v Knihe prírastkov v rámci prvostupňovej evidencie a uložené v 

depozitári galérie. Priebežná elektronická dokumentácia dát (úprava fyzických zložiek do 

elektronickej podoby) prebiehala počas celého roka / realizovaná pracovníkom výstavného 

oddelenia. 

Fotodokumentácia zbierok bola realizovaná priebežne na základe požiadaviek 

umenovedného úseku: dokumentácia nových prírastkov, reprodukovanie diel v rámci 

výstav. Ošetrenie zbierok: Galéria začala v r. 2016 s konzultáciami a prípravou projektu 

na ošetrenie zbierkového fondu. Na základe skríningu, ktorý bol realizovaný v rámci 

digitalizácie zbierky, boli vybrané najviac poškodené diela, ktorých odborné ošetrenie, 

prípadne reštaurovanie je nevyhnutné. Po analýze týchto diel reštaurátorkou boli spísané 

poškodenia, ktoré v priebehu roka 2017 boli odborne odstránené. 

 

V rámci zbierkotvornej činnosti v roku 2017 galéria získala 121 diel v celkovej hodnote  

95 530 EUR /na základe výzvy pri realizáciách výstav a doplnení autorských kolekcií bolo  

do fondu darovaných 104 diel v celkovej hodnote 88 890 EUR, 17 diel bolo nadobudnutých 

kúpou v celkovej hodnote 6 640 EUR (grant Fondu na podporu umenia, grant Košického 



                                                                                                                                 
 

34 
 

samosprávneho kraja a spoluúčasť). Z dôvodu ochrany zbierky sa 

postupne prehodnocuje aktuálne uloženie diel a v prípade zistených nedostatkov sú diela 

vybrané a vložené medzi archivačné papiere s alkalickou rezervou. V rámci modernizácie 

depozitára došlo k prehodnoteniu úložných priestorov, kde sa zvolil nový mobilný policový 

režim v prvej z troch depozitárnych miestností. Police sú vyrobené z kovového ph 

neutrálneho materiálu, ktorý zabraňuje vzniku plesní. Z dôvodu ochrany a bezpečnosti diel 

umeleckej hodnoty boli v depozitári vymenené dvere za bezpečnostné a protipožiarne.  

Na základe skríningu, ktorý bol realizovaný v rámci digitalizácie zbierky, boli 

vybrané najviac poškodené diela, ktorých odborné ošetrenie, prípadne reštaurovanie bolo 

nevyhnutné.  

V rámci projektu DIGITÁLNA GALÉRIA, ktorý zabezpečuje Slovenská národná 

galéria (ďalej SNG) došlo k ďalšej etape digitalizácie zbierok jednotlivých galérií na 

Slovensku. Počet objektov, ktoré boli predmetom digitalizácie v r. 2017 bol 283 diel zo 

zbierok. Objekty boli digitalizované na pracovisku SNG v digitalizačnom centre na 

Zvolenskom zámku. 

 

Dom kultúry Mier ako celok slúži výhradne pre kultúru, činnosť kolektívov záujmovej 

činnosti (folklórny súbor Čačina, detský folklórny súbor Ihrik, divadelný súbor Hviezdoslav), 

organizovanie kvalitných programov, výstav, filmovú ponuku, filmový klub a iných.  

V roku 2016 došlo k podpisu zmluvy s Košickým samosprávnym krajom  

na prenájom divadelnej časti Reduty. Obe zúčastnené strany sa v zmluve zaviazali k úzkej 

spolupráci a vzájomnej súčinnosti pre získanie finančných prostriedkov formou dotácií  

a grantov na rekonštrukciu, rozšírenie a modernizáciu divadelnej časti Reduty. Nájomná 

zmluva sa uzatvorila na dobu určitú, na 50 rokov. 

V priebehu rokov 2016 - 2017  prebehla plánovaná výmena okien v objekte Reduty  

(v hodnote cca 33 396 EUR - postupná výmena okien a dverí v reštauračnej časti a časť južná 

strany objektu, v roku 2017 výmena ďalších okien a dverí v objeme 128 559 EUR. 

 

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

256 940 EUR. Na prevádzku kina na sídl. Mier čiastku 24 191 EUR, na podporné interné 

služby čiastku 232 749 EUR. Príspevok bol čerpaný na 100 % upraveného rozpočtu. Na 

obstaranie koncertného krídla bol poskytnutý kapitálový transfer vo výške skutočných 

výdavkov 29 430 EUR, na rekonštrukciu šatní v kine na sídlisku Mier kapitálový príspevok v 

sume 9 999,55 EUR. Celkom kapitálový príspevok činil 39 429,55 EUR. 

Aj keď napriek tomu, že Múzeum Spiša a Spišská knižnica sú organizácie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, kvôli predstave o kvalitatívnom posune v oblasti 

kultúry uvádzame informácie aj o ich významných aktivitách. 

 

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi od 22. septembra 2016 opäť sprístupnilo jeden  

zo siedmich divov mesta - Provinčný dom po rozsiahlej rekonštrukcii v rámci projektu 

„Múzeum Spiša v  SNV - Obnova Provinčného domu“  realizovaného z EŠF programu ROP 

3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov - intervencia do pamäťových a fondových 

inštitúcií. Spolufinancovaný bol Európskou úniou vo výške 85 %, vo výške 10 % zo štátneho 

rozpočtu Slovenskej republiky a  z finančných prostriedkov Košického samosprávneho 
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kraja, celkovej výške 2 433 031,59 EUR.  Projekt s názvom: Rekonštrukcia areálu hudobného 

múzea – letohrádok Dardanely v Markušovciach, bol investíciou vo výške: príspevok EU  

874 940,57 EUR, štátny rozpočet SR 102 934,19 EUR, výška príspevku KSK 409 203,95 

EUR. Termín realizácie: 05/2014-11/2015. Slávnostné otvorenie letohrádku Dardanely sa 

konalo pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí 13. mája 2016. Druhý projekt: „Múzeum 

Spiša v SNV - Obnova Provinčného domu“, bol realizovaný vo výške 2 433 031,59 EUR, EÚ 

a ŠR a z výdavkov  KSK 705 896,16 EUR. Obnova prebehla od 07/ 2015 – do 06/ 2016 

a otvorenie sa konalo 21. septembra 2016.  

Rekonštrukcia objektu Provinčného domu v Spišskej Novej Vsi, sídla Múzea Spiša v SNV 

(kolaudácia 18. 5. 2018) obsahovala: 

1. Obnova  suterénu (280 m2) - vybudovanie prednáškovej a multifunkčnej miestnosti IKT 

technológie a sociálno-hygienického zázemia. Účel - realizácia prednáškovej, klubovej, 

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

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

vybudovanie archeologickej expozície.  

2. Inštalácia výťahu a šikmej schodiskovej plošiny  zabezpečenie prístupu imobilným 

návštevníkom do  všetkých  podlaží (prízemie, suterén, poschodie a podkrovie)  

3. Obnova prízemia (260 m2) - vytvorenie informačnej kancelárie, knižnice a archívu, 

študijného centra pre zamestnancov a širokú verejnosť priestorov predajne propagačných 

materiálov, a sociálno - hygienického zázemia pre návštevníkov, rekonštrukcia malej 

výstavnej miestnosti 

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

histórii Spiša“  

5. Obnova podkrovia (400m2) - vybudovanie kancelárií pre 12 - 16 pracovníkov (odborné 

pracoviská a manažment múzea), dokumentačného centra, kotolne ÚK, sociálno - 

hygienického zázemia pre zamestnancov 

6. Rekonštrukčné práce: 

- stavebné úpravy (včítane zabezpečenia bezbariérového prístupu, vybúrania nového vstupu 

do budovy z Levočskej ulice a prehĺbenie pivničných priestorov) 

- odvlhčenie budovy a vysušenie pivníc 

- renovácia krovu a strechy celého objektu 

- výstavba novej plynovej kotolne a rekonštrukcia vykurovania celého objektu 

- zdravotechnika / vodovod a kanalizácia / celého objektu 

- elektroinštalácia celého objektu 

- svetelná sústava expozičných a výstavných priestorov celého objektu 

- ozvučenie expozičných a výstavných priestorov celého objektu 

- vybavenie prezentačnou audovizuálnou technikou 

- vzduchotechnika 

- ochrana pred požiarmi 

- bleskozvod 

- kamerový zabezpečovací systém 

- zabezpečovacia signalizácia 

- vybudovanie počítačovej siete – štruktúrovanej kabeláže 

7. Zníženie energetickej náročnosti prevádzky  

 - výmena výplňových konštrukcií na obvodových stenách, zateplenie strechy a stropov 
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Fond na podporu umenia schválil v roku 2016 pre Spišskú knižnicu v Spišskej Novej Vsi 

finančnú dotáciu na akvizíciu knižničného fondu vo výške 7 500 EUR so spolufinancovaním 

KSK 400 EUR. V rámci projektu „KNIHA ČÍTA ČLOVEKA“ sa do fondu Spišskej knižnice 

doplnia nové tituly literatúry pre deti a mládež, beletrie a odbornej literatúry pre centrálnu 

budovu a pobočku MIER. 

Aj pre rok 2017 bol spracovaný projekt s názvom „Nová kniha – čerstvá miazga knižnice 

a kultúry“, ktorým sa Spišská knižnica uchádzala o prostriedky z Fondu na podporu umenia. 

Projekt bol úspešný, v rámci programu Knižnice - podprogramu Akvizícia knižníc schválil. 

Spišskej knižnici tak bola pridelená finančná dotácia vo výške 6000 EUR z FPU  

so spolufinancovaním Košického samosprávneho kraja vo výške 316 EUR. Použitím 

finančných prostriedkov knižnica doplnila knižničný fond o novú, aktuálnu 

literatúru. Cieľovou skupinou boli používatelia knižnice všetkých vekových stupňov. Výber 

literatúry sa tak obohatil o 739 nových knižničných jednotiek všetkých žánrov, ktoré si nájdu 

na jednotlivých úsekoch knižnice a na Pobočke Mier. Pre deti a mládež je to 248 zväzkov 

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

náučnej literatúry. 

Zlepšenie technického stavu a vybavenia existujúcich kultúrnych zariadení je naďalej 

definované ako jedna z priorít tejto časti rozvojového programu.  

V rámci vylepšenia technického stavu objektu Reduta bola realizovaná rekonštrukcia 

vnútornej kanalizácie v divadelnej časti v sume 45 000 EUR riešená z kapitálových výdajov.  

V Dome kultúry MIER bol inštalovaný z bežných prostriedkov MKC závesný systém, ktorý 

je určený na konanie rôznych výstav hlavne domácich autorov a záujmových združení. 

V roku 2018 sa v rámci pokračovania výmeny otvorových konštrukcií Reduty doplnilo 

zádverie hlavného vstupu do objektu, ktoré zlepšuje energetické štandardy budovy 

predovšetkým vstupného zhromaždovacieho priestoru. 

Spišské osvetové stredisko (zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj) v roku 2018  v rámci 

zlepšenia technickej infraštruktúry a technického vybavenia doplnilo osvetľovaciu rampu 

bodovým osvetlením v objekte na Zimnej ulici, čím sa zvýšila efektívnosť a  viditeľnosť 

výstavného priestoru a príslušných vystavovaných objektov, taktiež bola realizovaná výmena 

štyroch sociálnych zariadení, maľovanie vstupných priestorov dufartu a výstavnej miestnosti, 

pokládka kobercov, zabezpečenie výpočtovej techniky. 

Rok 2018 si vyžadoval veľké pracovné nasadenie na všetkých stupňoch tak riadiacej, ako  

i odbornej práce pracovníkov Múzea Spiša (MS). Podobne sa zvýšil rozsah prác  

na prevádzkach MS. Náročnosť prezentačných aktivít vychádzala zo skutočnosti, že  

v novovzniknutých expozičných a výstavných priestoroch nie sú ešte inštalované stále 

expozície. Prvé časti expozície História Spiša tvoria parciálne, krok za krokom, rok za rokom, 

takže vyplniť všetky ostatné výstavné priestory (cca 600 m
2
) bolo náročné. Významná bola  

i podpora MS zo strany oddelenia kultúry a CR KSK, ktorý v roku 2018 poskytol prostriedky 

na nákup zbierkových predmetov - 9 160 EUR a múzeum získalo v internej súťaži „ Inovácie“  

i prostriedky na prvú etapu novej expozície v letohrádku Dardanely. Realizovaná bola prvá 

časť novej expozície, podľa existujúceho architektonicko-výtvarného návrhu (časová os, 

informačný systém, vytvorenie oddychovej zóny, a interaktívnej zóny s gramofónom  
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a hudobnými nástrojmi pre deti v priestore pod schodiskom, inštalovanie expozície 

akordeónov v bočnom krídle na prízemí, riešenie akustiky – koberec v koncertnej sále). 

Projekt revitalizácie depozitárnych priestorov v Smižanoch, na realizáciu ktorých výrazne 

prispel zriaďovateľ KSK (20 000 EUR), bude ukončený do konca apríla 2019. Významný 

posun múzeum zaznamenalo v príprave a tvorbe nových expozícií: História Spiša v 

Provinčnom dome v Sp. N. Vsi (umiestnenie ďalších reštaurovaných obrazov hodnostárov, 

ale i faximile privilégia Márie Terézie...). Múzeu sa podarilo realizovať dôležité základné 

činnosti, medzi ktoré patrí akvizícia (9 160 EUR), 192 zb. predmetov. Na akvizíciu knižnice 

získalo múzeum príspevok z FPU a KSK. Infomúzejka Múzea Spiša sa neustále snaží 

obohacovať svoj fond o nové zaujímavé tituly, ktoré čitateľ nikde inde v širokom okolí 

nenájde. Najhodnotnejšími knihami, ktoré sa podarilo získať sú obidva diely rozsiahlej 

publikácie Historia Scepusii venovanej dejinám Spiša. Na tomto diele pracovali niekoľko 

rokov špičkoví odborníci zo Slovenska i Poľska. Čitateľov môžu zaujať aj knihy 

o národnostiach Spiša a o Majstrovi Pavlovi z Levoče. Etnografia je zastúpená napríklad 

publikáciou o textilných remeslách na Slovensku. Čitateľsky atraktívnymi sú aj tituly 

Kulinárna kultúra regiónov Slovenska a Čo ponúkala hradná kuchyňa. Na svoje si prídu tiež 

milovníci kvetov v  knihách ako Tatry a  kvety alebo Xerotermné rastliny v záhrade. Okrem 

toho sa podarilo získať výmenou s inými múzeami a inštitúciami ďalších 83 zaujímavých 

titulov. Všetky tieto a mnohé ďalšie knihy sú čitateľom k dispozícii každý pracovný deň 

v Informúzejke.   

Za TOP aktivitu jednoznačne považuje Múzeum Spiša rekonštrukciu depozitárnych priestorov 

histórie a archeológie v Smižanoch a ich zariadenie posuvnými regálmi. Finančne túto 

investičnú akciu podporil FPU (7 000 EUR), no hlavne zriaďovateľ KSK (20 000 EUR). 

Spišská knižnica každoročne vypracuje projekt na poskytnutie dotácie na nákup novej 

literatúry. Fond na podporu umenia ho v  rámci programu Knižnice - podprogramu Akvizícia 

knižníc schválil. Spišskej knižnici tak bola pridelená finančná dotácia vo výške 6 000 EUR 

z FPU so spolufinancovaním Košického samosprávneho kraja vo výške 316 EUR. Použitím 

finančných prostriedkov knižnica doplnila knižničný fond o novú, aktuálnu literatúru. 

Ponukou aktualizovaného fondu sa tak skvalitnili knižnično-informačné služby v  absenčných 

a  prezenčných výpožičkách a  tiež realizácia kultúrno-výchovných podujatí s použitím novej 

literatúry. Cieľovou skupinou boli používatelia knižnice všetkých vekových stupňov. Výber 

literatúry sa tak obohatil o 739 nových knižničných jednotiek všetkých žánrov, ktoré si nájdu 

na jednotlivých úsekoch knižnice a na Pobočke Mier. Pre deti a mládež je to 248 zväzkov 

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

náučnej literatúry. Používatelia si jednotlivé tituly môžu nájsť i v on-line katalógu na webovej 

stránke Spišskej knižnice – www.spisskakniznica.sk. 

Knižnica Galérie umelcov Spiša získala v roku 2018 až 155 nových zaujímavých publikácií.   

Z toho: 71  knižných publikácií  a 84 katalógov. 

Galéria umelcov Spiša sa pridala ku galériám, ktoré diela zo svojich zbierok zverejňujú na 

stránke Web umenia. Prispela takmer 2000 dielami rôzneho výtvarného druhu (maľby, 

kresby, grafiky, fotografie, plastiky), zdigitalizovanými od roku 2014 v rámci projektu 

Digitálna galéria. Na Webe umenia si môžu návštevníci diela vyhľadávať a triediť podľa 

kategórií (autor, žáner, technika, datovanie) a skúmať ich detaily či umelecký rukopis 
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pomocou funkcie zoom. Digitálne reprodukcie autorskoprávne voľných diel je možné 

sťahovať vo vysokom rozlíšení a použiť bez obmedzení na súkromné aj komerčné účely. 

  

Spolu sa na Webe umenia nachádza viac ako 100 000 diel zo zbierok 8 slovenských galérií 

a 6600 profilov výtvarných umelcov. Zbierky jednotlivých galérií prístupné na jednom mieste 

poskytujú ucelenejší pohľad na tvorbu jednotlivých autorov a autoriek, ukazujú rôznorodosť 

motívov a umeleckých prejavov. Atraktívnou formou pre priblíženie diel zo zbierok galérií na 

Webe umenia sú tiež kolekcie – prvou kolekciou z dielne Galérie umelcov Spiša je súbor diel 

zo stálej expozície venovanej životu a dielu Jozefa Hanulu. 

  

Zbierkový fond Galérie umelcov Spiša tvoria nasledovné nosné zberateľské okruhy: 

1. tvorba umelcov 19. – 20. storočia (Ľudovít Čordák, Ladislav Mednyánszky, Jozef 

Hanula, Ferdinand Katona, Andor Borúth, Eugen Szepesi-Kuszka, Ján Polom, Oľga 

Krýslová, Jana Kiselová-Siteková, Ján Šimo-Svrček, František Guldan, Mikuláš 

Kravjanský, Peter Pollág, Peter Župník, Juraj Škatulár...) 

2. tvorba regionálnych spišských umelcov (Ladislav Kacvinský, Zdeněk Jeřábek, Anna 

Fedáková, Štefan Hudzík, Imrich Svitana, Štefan Kovaľ, Otto Korkoš, Marián Hennel, 

Viliam Pirchala, Emil Sedlák, Eva Melkovičová, Tibor Gurin, Ján Polom, Eva 

Končeková...) 

3. tvorba súčasných mladých východoslovenských umelcov (Amalka Ľudmila 

Valenčíková, Katarína Balúnová, Viktória Šoltisová, Kamil Kozub, Róbert Kočan, 

Monika Stacho, Juraj Oravec, Milan Hnat, Tomáš Cetera, Jana Huljaková, Vlado 

Eliáš, Zuzana Mantel...). 

 Mnohí z týchto autorov a autoriek sa na Webe umenia objavujú po prvýkrát – zbierky Galérie 

umelcov Spiša sú preto vzácnym prínosom. Výber diel pokrýva obdobie od záveru 19. 

storočia až po súčasnosť. 

  

Web umenia spravuje Slovenská národná galéria, jeho vývoj realizuje lab.SNG – platforma, 

ktorá skúma možnosti využitia digitálnych technológií v galerijnej a muzeálnej praxi. Údaje a 

digitálne reprodukcie na Webe umenia sú preberané a pravidelne aktualizované zo systému 

CEDVU (Centrálna evidencia diel výtvarného umenia), kam ich vkladajú zamestnanci 

jednotlivých galérií. 

  

Národný projekt Digitálna galéria, v rámci ktorého boli diela zdigitalizované, sa skončil v 

novembri 2015 a bol jedným z národných projektov Operačného programu Informatizácia 

spoločnosti, prioritnej osi Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej 

infraštruktúry, financovaný zo zdrojov EÚ. Digitalizácia v galériách však pokračuje aj 

naďalej 

 

Knižnica Galérie umelcov Spiša funguje ako špeciálny typ knižnice a pôsobí v rámci galérie 

od jej vzniku v roku 1987. Fond knižnice je zameraný na dejiny umenia, históriu a filozofiu. 

K 31. 12. 2019 spravuje 1875 knižničných jednotiek a 2432 katalógov, ktoré sú verejnosti 

prístupné v rámci prezenčnej výpožičky. Návštevníci využívajú knižnicu najmä pre výskum 

a pri písaní odborných prác. Fond knižnice zároveň slúži zamestnancom a odborným 
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pracovníkom iných inštitúcií pri výskume, ako aj pri príprave podkladov k výstavným 

projektom. 

Dlhodobým zámerom a snahou galérie je rozširovať knižničný fond o knihy a katalógy 

z oblasti výtvarného umenia, histórie, fotografie, architektúry a filozofie v slovenskom 

a anglickom jazyku. Knižnica poskytuje služby na základe osobných, elektronických alebo 

telefonických požiadaviek používateľov. 

 

Galéria umelcov Spiša v rámci projektu „Preventívna ochrana, konzervovanie a reštaurovanie 

zbierkových predmetov: Maľby a kresby Jozefa Hanulu zo zbierky Galérie umelcov Spiša“ sa  

zamerala na reštaurovanie diela zo stálej expozície Jozefa Hanulu, konkrétne ide o 

olejomaľbu zobrazujúcu portrét ženy. Dielo vykazovalo lokálne výpadky farebnej vrstvy po 

celom formáte, maľba bola zanesená depozitom a inými nečistotami. Dielo bolo krehké, 

degradované a poškodené s početnými perforáciami. Na povrchu maľby sa nachádzali 

nečistoty a stmavnutý lak, ktorý do výraznej miery skresľoval výraz a pôvodný kolorit maľby. 

Pri reštaurovaní sa dôraz kládol na rešpektovanie umeleckohistorickej hodnoty diela a jeho 

originality, tomu bol prispôsobený aj jeho postup. Na začiatku reštaurovania sa stabilizovala 

hmotná podstata podložky a následne sa pristúpilo k výtvarnému a estetickému sceleniu diela. 

Reštaurovanie diela od Jozefa Hanulu – Portrét ženy vykonala reštaurátorka Mgr. art. Jarmila 

Tarajčáková, ArtD. Reštaurovanie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

V minulosti v rámci projektu „Reštaurovanie kresieb a malieb Jozefa Hanulu zo zbierky 

Galérie umelcov Spiša“ sa zamerali na kresby a maľby Jozefa Hanulu, ktoré spadajú prevažne 

do obdobia autorových štúdií v Budapešti a v Mníchove a tesne po nich (koniec 19. st.). 

Kresby s figurálnymi motívmi sú študijné akty akademického charakteru, prevedené mäkkým 

prírodným uhľom, dotiahnuté do realistických detailov.  V prvej fáze reštaurovania sa 

prehodnotili a eliminovali nežiaduce prvky, stabilizovala sa hmotná podstata podložky a v 

ďalšej fáze sa pristúpilo k výtvarnému a estetickému sceleniu diel, s dôrazom na zachovanie 

originality. Ošetrením a konzervovaním sa zabezpečila ochrana diel pred nepriaznivými 

faktormi, ktoré poškodzujú diela a predĺžila sa tak ich životnosť. Zároveň sa stabilizovala 

kvalita diel v stálej expozícii. Reštaurovanie kresieb a malieb Jozefa Hanulu vykonala 

reštaurátorka Mgr. art. Jarmila Tarajčáková, ArtD. 

Vďaka projektu „Preventívna ochrana, konzervovanie a reštaurovanie zbierkových predmetov 

na papierovej podložke: Emil Makovický zo zbierky Galérie umelcov Spiša“ ošetrili 76 

poškodených diel autora Emila Makovického. Vybrané diela zahŕňajú viaceré námety 

opakujúce sa v tvorbe autora, najmä figurálne výjavy, skice, portréty, a iné žánrové či 

prírodné námety. Kresby sú väčšinou prevedené grafitom, tušom, gvašom a akvarelom.  

Ošetrením a konzervovaním zabezpečili ochranu diel pred nepriaznivými faktormi, ktoré 

poškodzujú diela a predĺžili sme tak ich životnosť.  

Reštaurovanie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Galéria umelcov Spiša je od roku 2015  súčasťou medzinárodného Google Art Project, 

ktorého zámerom je prostredníctvom vývoja najnovších technológií sprostredkovať umelecké 

diela užívateľom internetu po celom svete.  

 

Spišská knižnica získala dotáciu 9 500 € z Fondu na podporu umenia (FPU) z programu 

Knižnice -  podprogramu Akvizícia knižníc.  Košický samosprávny kraj spolufinancovaním 

prispel vo výške 667 €. Knižnica tak doplnila knižničný fond o novú, aktuálnu literatúru. 

Výber literatúry sa tak obohatil o 1 054 nových knižničných jednotiek všetkých žánrov. Pre 

deti a mládež je to 354 zväzkov krásnej a náučnej literatúry, pre dospelých 467 zväzkov 
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krásnej literatúry a 233 zväzkov náučnej literatúry. Krásnu literatúru doplnili romány, 

poviedky a poézia slovenských a  svetových autorov. Náučná literatúra bola obohatená 

o tituly z oblasti spoločenských vied, medicíny, prírodných vied, literatúry, jazykovedy, 

športu, hobby a pod., a to vo forme monografií, encyklopédií, slovníkov, učebníc, príručiek, 

populárno-náučnej a faktografickej literatúry. Používatelia si jednotlivé tituly môžu nájsť aj 

v on-line katalógu na webovej stránke Spišskej knižnice. 

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi každoročne získava finančné prostriedky z Fondu na 

podporu umenia na rôzne aktivity múzejnej činnosti. Medzi najvýznamnejšie patrí aj 

reštaurovanie zbierkových predmetov. Na základe úspešnosti projektov v roku 2019 pribudli 

v kaštieli v Markušovciach reštaurované historické hodiny, ktoré výrazne obohatili Expozíciu 

historického nábytku. Ide o 2 ks historických hodín – komodové jozefínske hodiny z rokov 

1770 - 1780 a cestovné hodiny z obdobia empíru z rokov 1830 - 1850. Z podporených 

projektov FPU bolo reštaurovaných už spolu 6 ks historických hodín rôznych štýlových 

období, ktoré vhodne dopĺňajú expozíciu a nakoľko sú aj funkčné, tvoria peknú zvukovú 

kulisu pre návštevníkov. 

Múzeum Spiša v SNV bolo v roku 2019 mimoriadne úspešné v hľadaní finančných zdrojov. 

Na rôzne projekty sa mu podarilo získať finančné prostriedky v celkovej výške 127-tis. €. Z 

Fondu na podporu umenia získalo príspevok vo výške 50 200 € na zabezpečenie 9 projektov. 

Zamerané sú na reštaurovanie a akvizíciu zbierok, inštaláciu vlastných výstav či publikačnú 

činnosť. Košický samosprávny kraj v rámci internej výzvy Tradície inšpirujú inovácie 

programu Terra Incognita poskytol múzeu sumu 20-tis. € na projekt Provincia XVI spišských 

miest – malá Európska únia. Významnú finančnú čiastku vo výške 50-tis. € poskytla múzeu 

Nadácia VÚB, pomocou ktorej dovŕši Reštaurovanie zbierky portrétov richtárov XVI 

spišských miest. Vďaka tejto podpore môže múzeum prezentovať už ucelený jedinečný 

historicko-umelecký súbor. Ďalej bola táto inštitúcia úspešné s  projektom zameraným na 

archeologický výskum v  polohe Hozelec Dubina. V  rámci neho od Ministerstva kultúry SR 

získalo príspevok vo výške 6 800 €. Múzeum Spiša je tak neoddeliteľnou súčasťou mesta už 

takmer sedem desaťročí. Spravuje zbierkový fond až 140-tisíc zbierok z rôznych odborov.  

 

V roku 2019 Mestské kultúrne centrum zabezpečilo opravu kontrolného panelu premietacieho 

prístroja Kino Mier (4 200 €), výmena termoregulačných ventilov v objekte Reduta (2 500 €), 

celkovú opravu soc. zariadenia a WC pri nácvičných priestoroch DK Mier (4 300 €) 

organizáciu a realizáciu nekomerčných podujatí a aktivít (napr. zahraničný zájazd FS Čačina 

– doprava 3 600 €, medzinárodný hudobný festival Musica nobilis 2 000 € atď.)  

Okrem uvedeného MKC poskytlo bez úhrady a služby pre rôzne združenia, agentúry (Štýl), 

mestské inštitúcie, školy napr. koncerty Cantus Villa Nova, Ples Spišiakov, Deň učiteľov. 

Opatrenie 3.2. Zefektívnenie koordinácie činností kultúrnych inštitúcií v meste 

Propagácia všetkých kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v meste 

organizovaných mestom a ďalšími zainteresovanými subjektami sa uskutočňuje 

prostredníctvom Kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor, web stránky mesta, 

sociálnych profilov FB mesta, TIC, kina Mier, TV Reduta, atd. Každý mesiac mesto vydáva 

plagát Kam za kultúrou. 
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V spolupráci s kultúrnymi inštitúciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK ako i ďalšími 

občianskymi združeniami mesto predložilo v roku 2018 projekt Mesto kultúry 2019 – mesto 

SNoV. Projekt postúpil do finále s ďalšími 2 mestami. Samotný titul ako i finančné 

prostriedky napokon získala Banská Štiavnica. Jednou z akcií zahrnutou v projekte mesta bola 

v novembri 2018 realizovaná pripomienka 750. výročia mesta – Mesto SNoV, kedy sa  

po prvýkrát v našom meste uskutočnil tzv. mapping na Evanjelickom kostole a svetelná 

inštalácia ANDROMEDA v priestore pri Pamätníku oslobodenia a komorný koncert 

v obradnej sieni Radnice, ktorý zabezpečilo OZ Človek a umenie. Spracovaným projektom 

mesto  získalo podklad pre organizáciu budúcich zaujímavých podujatí. Čiastočne obmenený 

projekt mesto podalo v závere roka 2018 opäť. Fond na podporu umenia mesto opäť posunul 

do finále. Samotné rozhodnutie sa uskutočnilo v júni 2019. Pre rok 2020 sa však mestom 

kultúry stali Nové Zámky. 

Spoločne s inštitúciami KSK sú v meste realizované podujatia v rámci celoslovenskej 

kampane: Víkend otvorených parkov a záhrad, Sv. deň CR a Medzinárodný deň turistických 

sprievodcov. 

Opatrenie 3.3. Vytvorenie príležitostí pre činnosti neprofesionálnej kultúry a pre 

realizáciu kultúry viac na sídliskách 

Mesto naďalej prostredníctvom vlastnej príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum 

vytvára priaznivé podmienky pre fungovanie troch amatérskych súborov: Folklórny súbor 

Čačina, Folklórny súbor Ihrík a Divadelný súbor Hviezdoslav.  Spoločne s Nadáciou Slováci 

Slovákov je každoročne organizovaný festival, počas ktorého sa prezentujú folklórne súbory 

zahraničných Slovákov. Ďalšia podpora amatérskych - hlavne občianskych združení, ale  

i profesionálnych organizácií, je možná formou poskytnutia dotácie v zmysle VZN 6/2013. 

V roku 2016 bolo na podporu kultúry poskytnutých 10 389 EUR vo forme dotácie. Formou 

dotácií sú podporené napr. spevácke zbory pôsobiace v meste, stretnutia s poéziou, rockový, 

graffiti  a divadelné festivaly, Basket Music Fest, divadelné dufarty, koncert barokovej hudby, 

vydávanie publikácií... 

V októbri 2016 bola spustená prevádzka Klubu mladých, ktorý organizačne patrí  

pod Centrum voľného času. Klub má k dispozícii priestory mestského objektu na Zimnej 48.  

V Spišskej Novej Vsi pôsobí Spišské osvetové stredisko, ktorého náplňou je zabezpečenie 

činnosti neprofesionálnej kultúry v obciach okresu Spišská Nová Ves a Gelnica.  

Mesto vytvára podmienky a príležitosti pre činnosť a prezentáciu profesionálnych aj 

neprofesionálnych umelcov. Organizačne patrí pod MKC folklórny súbor Čačina, DS 

Hviezdoslav a FS Ihrík. 

Množstvo podujatí sa konalo v amfiteátri v Madaras parku, na sídliskách - Mier, Západ, gen. 

Svobodu a v mestskej časti Novoveská Huta sú počas leta uvádzané rozprávky pre deti 

a v Novoveskej Hute i koncerty. V rámci Kultúrneho leta prebieha počas sobôt Letné kino 

pred Redutou, v nedeľu promenádne divadelné predstavenia pre deti a koncerty. 

Mnohé akcie prebiehali v mestských kultúrnych zariadeniach Reduta a Dom kultúry Mier. 
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Na námestí v priestore pred Redutou sa v spolupráci s OZ AFL promotion uskutočnil festival  

a prehliadka domácej  hudobnej scény s hosťami – Spiš Rock Fest. Mesto Spišská Nová Ves               

v  spolupráci s  občianskym združením AFL promotion pokračuje v  projekte  Graffiti Villa 

Nova a  nadväzuje na úspešné predchádzajúce ročníky Graffiti Spiš. Projekt Graffiti Villa 

Nova otvoril prvú celoročnú legálnu graffiti stenu pre writerov a street-art umelcov, ale 

i začiatočníkov a mladé talenty, ktorí sa venujú tejto subkultúre a modernému výtvarnému 

umeniu v  meste Spišská Nová Ves. Betónový plot areálu bývalých kasární sa využíval 

legálne na autorské umelecké vyjadrenie writerov či graffiti jamy a odštartoval tak nový 

projekt Graffiti Villa Nova v našom meste. V  tomto projekte pokračujeme realizáciou novej 

jednorazovej legálnej graffiti steny, ktorá vznikla počas graffiti jamu v  nedeľu  21.  10.  2018 

na uliciach Radlinského a Kmeťova (na plote rodinných domov pri podjazde, smer  

na polikliniku). Vznikla tak celoročná pouličná graffiti galéria, ktorá vizuálne pritiahne 

pohľad každého, kto navštívi mesto z  príjazdu od Levoče. Na realizácii sa podieľali siedmi 

graffiti umelci Soya, Zohe, Pypos1, Zoro, Fuser,  Esme,  Jola. Na ploche viac ako 90 m² do 

svojich autorských graffiti malieb zakomponovali farby mesta Spišská Nová Ves, čarodejníka 

s vešteckou guľou, v ktorej sú siluety historických budov a symboliku 750. výročia prvej 

písomnej zmienky o našom meste. Mesto Spišská Nová Ves projekt finančne podporilo 

a prevzalo nad podujatím záštitu. 

V Dome kultúry Mier sa okrem profesionálnych filmových festivalov ako napr. Projekt 100 

(100  európskych filmov), Brazil vizual, Be2Can – veľké filmové echo, uskutočnil i Festival 

amatérskych horských filmov a Ekotopfilm. Priestor pre prezentáciu domácich i iných 

umelcov každého druhu vzniká aj v rámci hlavných akcií mesta ako sú Mesto plné detí, Dni 

humoru na Spiši, Spišský trh, Vianočný trh, folklórny festival zahraničných Slovákov Slováci 

Slovákom, Príchod Mikuláša, betlehemské predstavenie Keď tá jasná hviezda, Nový rok  

pred radnicou, Tradičný prvomájový majáles s dôrazom na účinkovanie folklórnych súborov. 

Počas Dní mesta Spišská a Trhu ľudových remesiel sa každoročne pripomína významná 

historická udalosť z dejín mesta prostredníctvom amatérskeho divadelného predstavenia 

hercov Divadla teatrálnej skratky.  

Projekt Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi weKLADY prepojil výtvarné 

umenie s obchodnými priestormi a vytvoril rôzne obrazy, ktoré boli akýmsi abstraktným 

odrazom presklených výkladov do ulice. Obchodné výklady na Letnej a Zimnej ulici námestia 

v Spišskej Novej Vsi sa na istý čas zmenili na galériu a poskytli priestor pre tvorbu 

v netradičnom priestore v spolupráci s mladými slovenskými umelcami - Paulína Halasová, 

Peter Mezei, František Ďuriančik, Peter Decheť a Zuzana Antalová. Ich originálne diela boli 

vystavené v konkrétnych výkladoch a vznikla tak tzv. weKLADY post-gallery. Projekt 

weKlady odštartoval a vernisáž výstavy weKLADY post-gallery sa uskutočnila v októbri 

2018 v Kaviarni eLAra za prítomnosti zúčastnených umelcov a so zaujímavým hudobným 

sprievodným programom, v ktorom sa predstavil  viac žánrový projekt ARS club speváčky 

a klaviristky Barbory Opielovej a rapera Taupo Braf. Výstava diela bola realizovaná 

vo výkladoch prevádzok: eLAra kaviareň, Fusion restaurant, Finestra al Italia, JV Muzika – 

hudobné nástroje, Cafe-Shop Cornella, Konex Elektro, Dufo bistro, Výdajňa zdravotníckych 

pomôcok, Bicykle Schwabik a GaPer Kreatívna galantéria. 

Medzinárodný deň mládeže po prvýkrát mohli oslavovať aj v Spišskej N. Vsi na podujatí 

s názvom Lepšejší deň, ktorí pripravili členovia OZ Mladí ľudia a život. Akcia v  parku  
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na námestí mala byť oslavou mládeže. Pozvaných bolo viacero organizácií a v parku sa 

nakoniec predstavili zástupcovia Klubu mladých, Projektu MP, OZ Nespi Spiš, skautov zo 75. 

zboru Jána Vojtaššáka, Rady mládeže Košického kraja, Krajskej rady žiackych školských rád 

Košického kraja a aj OZ Mladí ľudia a  život. O  kultúrnu zložku sa tancom postarali Denzz 

Industry, BDSkrew a Black Ladies. Príjemnú akciu ukončila svojím vystúpením kapela 

Akustika. 

V zmysle VZN č. 6/2013 bolo v roku 2018 podporené: organizovanie Predveľkonočné 

stretnutie rodín, Čaro Vianoc - predvianočné stretnutie rodín organizované Úniou žien 

Slovenska. Podporené boli aj tunajšie spevácke zbory Cantus Villa Nova – mieš. spev. zbor. 

SNV pri príležitosti konania Novoročného koncertu, taktiež zbor Chorus Iglovia, ktorý oslávil 

30. výročie vzniku. Mesto ho pri tejto príležitosti podporilo čiastkou 1 500 EUR a taktiež 

čiastkou 200 EUR konanie vianočného koncertu Tichá noc. Aj v roku 2018 sa v meste konali 

komorné koncerty organizované OZ Človek a umenie s názvom Zlatý vek gitary, Viva 

Vivaldi, Nonstop, podporené čiastkou 900 EUR a tiež komorné večery - Le nuove musiche – 

poklady raného baroka a Cuore Barocco – Porpora a Händel – majstri opernej árie podporené 

čiastkou 900 EUR. Podporený bol aj Miestny odbor Matice slovenskej, ktorý zorganizoval 

Stretávanie s poéziou slovenských básnikov a autorov žijúcich na Spiši a 12. ročník 

vedomostnej súťaže „Naše mesto“ pre žiakov ZŠ a SŠ. Dotáciou ale i technickým 

zabezpečením bolo podporené podujatia Basket Music fest – športovo - hudobný festival  

s benefičným charakterom. 

Podporené bolo i Divadlo na opätkoch – účinkovanie v Dolnej zemi a taktiež dostalo dotáciu 

na čiastočnú úhradu nájomného v Dome Matice slovenskej. 

Profesionálny divadelný súbor Spišského divadla bol podporený čiastkou 700 EUR na projekt 

rozprávkovej klasiky Kráska a Netvor. GUS bola poskytnutá dotácia 350 EUR na projekt 

Križovatky: ďaleký Východ blízky Východu.  Divadlo Kontra bolo podporené sumou 800 

EUR na hru: Nick Reed – Life kouč a sumou 300 EUR hra T. Kuschnera: Anjeli v Amerike. 

Múzeum Spiša bolo podporené sumou 400 EUR na vydanie vlastivedného zborníka Spiš 9. 

V roku 2019 boli poskytnuté tieto dotácie pre subjekty z tretieho sektoru: 

Únia žien Slovenska – Vansovej Lomnička -100 €  

Únia žien Slovenska – Predveľkonočné stretnutie rodín - 200 €  

Únia žien Slovenska – Ženy v akcii - kultúrno-športová olympiáda žien 50 €  

Únia žien Slovenska – Čaro Vianoc - predvianočné stretnutie rodín 200 €  

Človek a umenie OZ, SNV Komorné večery 1, 3 – Zlatý vek gitary (Rossini, Carulli a 

Giuliani) a II Cuore barocco koncert barokovej hudby - 700 €  

Človek a umenie OZ, SNV Komorné večery 2, 4 – Le nuove musiche - poklady ranného 

baroka a Musikalische exequien - zádušná omša nemeckého skladateľa H. Schütza - 700 €  

Človek a umenie OZ, SNV Komorné večery 5 – Lutnové duety – hudba od konca renesancie 

po barok - 400 €  

AFL projekt - Spiš Rock fest – festival a prehliadka domácej hudobnej scény s hosťami - 900 

€ AFL projekt - Graffiti Villa Nova jam 2019 - 600 €  

Dom Matice slovenskej - Stretávanie s poéziou slovenských básnikov a autorov žijúcich na 

Spiši - 200 €  
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Dom Matice slovenskej - 13. ročník vedomostnej súťaže „Naše mesto“ - 135 €  

Chorus Iglovia, SNV 25. ročník Medz. súťažný festival speváckych zborov – Preveza- 500 €  

 Chorus Iglovia, SNV Tichá noc 2019 – vianočný koncert - 500 €  

Múzeum Spiša, SNV Výstava: Sto rokov bez Štefánika - 200 €  

OZ Život v meste Spišská Nová Ves - 4. ročník výstavy Umenie v parku - 500  

Slov. zväz protifašist. bojovníkov OV SNV Návšteva pamätníkov oslobodzovania - SNV a 

okolie - 200 €  

Banícky spolok Spiš, SNV - Spišská premiéra filmu „Cesty medi“ - 300 €  

 Galéria umelcov Spiša, SNV Výstava - Križovatky: Ďaleký Východ blízky Východu - 200 €  

Miroslav Števík – Scepusium, SNV - Vydanie publikácie M. Búzu: Pod šurcom šmakuje - 

800 € Kontra, Za Hornádom 8, SNV - prenájom priestorov v Dome Matice slovenskej - 2 200 

€  

SRRZ – RZ pri ZUŠ, SNV Medzinárodná tanečná súťaž v Maďarsku - Balatonfüred - 300 €  

Cantus Villa Nova – mieš. spev. zbor, SNV Koncerty priateľstva v poľskom partnerskom 

meste Grójec - 500 €  

LaDanza, Košice Show Time Dance – Majstrovstvá Európy v Maďarsku, Balatonfüred - 999 

€ OZ Mladí ľudia a život, SNV - „Zážitok s nami“ - 999 €  

OZ Mladí ľudia a život, SNV - Deň študentstva v Novejši - 999 €  

OZ Spiša - Sme iní, nie horší, SNV - Výstava Spišská Nová Ves a Železnice - 300 €  

Spojená škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho, SNV - oslavy 20. výr. založenia školy - 900 € 

Folklórny súbor Čačina je vďaka mladým tanečníkom, hudobníkom a spevákom aj dnes 

atraktívny a folklór je vyhľadávaný nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Súbor má svoje 

nácvikové priestory v Dome kultúry Mier. V roku 2019 dostali cvičebne a šatne nový šat. Sú 

zrekonštruované, s novou palubovkou, zrkadlami, šatňami a vybavením. Súbor sa skladá z 

troch organizačných zložiek, hudobnej, tanečnej a speváckej. Každoročne ho môžete vidieť v 

programe Spišského trhu, Vianoce s folklórom, v komponovaných programoch našej 

organizácie, pre rôzne organizácie cestovného ruchu. Zúčastňuje sa zahraničných festivalov, v 

roku 2019 to bolo v OHRIDE v Macedónsku. Súbor vo svojich programoch prezentuje 

ľudové umenie zo Spiša, Šariša a Zemplína. Úspešne reprezentuje naše mesto doma a v 

zahraničí.  

Detský folklórny súbor Ihrik  je prípravným súborom pre FS Čačina. Združuje cca 40 detí, 

ktoré majú veľký záujem učiť sa základy ľudového tanca. Na pravidelných stretnutiach ich 

pripravujú členovia a choreograf FS Čačina a pedagogický pracovník. V tomto súbore je príliš 

veľká obmena malých tanečníkov a tak je práca s týmito deťmi veľmi náročná. MKC im 

vytvára podmienky pre prezentáciu vo svojich programoch, v programoch CVČ ADAM, 

vianočných podujatiach. Pre prípravu tancov využívajú nácvikové priestory FS Čačina v DK 

Mier v Spišskej Novej Vsi.  

Ochotnícky divadelný súbor Hviezdoslav pracuje pri MKC ako jeho neprofesionálny kolektív, 

ktorého hlavným poslaním je prezentácia divadelných diel, poézie a prózy a ďalších 

umeleckých žánrov. Vo svojej už 88-ročnej nepretržitej aktivite získal mnoho kolektívnych i 

individuálnych ocenení na celoslovenských i medzinárodných festivaloch a súťažiach. V roku 

2019 súbor uviedol hru Výrobca šťastia od autorov V. Mináč, M. Lasica v úprave A. Medúza 

na krajskej prehliadke Divadelný Trebišov, kde získal II. miesto s postupom na celoslovenskú 

súťažnú prehliadku Belopotockého Mikuláš. S uvedenou hrou sa predstavili tiež na festivale 
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Michalovski deski v Michalovciach a v rámci 170. výročia narodenia P. O. Hviezdoslava 

odohrali túto hru v Spišských Vlachoch. Neodmysliteľnou súčasťou činnosti súboru je 

interpretácia poézie a prózy slovenských autorov v rámci 10. ročníka prehliadky v spolupráci 

so Spišskou knižnicou. Členovia súboru sa aktívne podieľali na projekte „Svetový deň 

poézie“, ktorý zastrešoval ako spoluorganizátor Miestny odbor Matice Slovenskej. Medzi 

ďalšie aktivity divadelného súboru patrí participácia na akciách ako Poetický Spiš, Vešelo i 

smutno, V tieni hôr, Po stopách M.R. Štefánika, Šachtag. Členovia súboru účinkujú taktiež v 

inscenáciách profesionálneho Spišského divadla Krásne je v Tatrách, Perinbaba, Snehulienka 

a sedem trpaslíkov a Reštaurácia.  

Opatrenie 4.1. Skvalitnenie a sprístupnenie športovej infraštruktúry mesta a v meste pre 

športovú a širšiu verejnosť 

V roku 2016 kapitálové výdavky vo výške 53 000 EUR boli určené na rekonštrukciu 

vyrovnávacej nádrže a výmenu prepadového potrubia na letnom kúpalisku na zabránenie 

úniku vody (30 000 EUR), na rekonštrukciu tribúny na futbalovom štadióne (13 000 EUR),  

na rekonštrukciu kotolne na tenisových kurtoch (10 000 EUR). Prvou zmenou rozpočtu 

15.6.2016 bol rozpočet navýšený o 14 000 EUR na bežné výdavky, z toho na opravu 

regulačných ventilov malej a hlavnej ľadovej plochy 4 000 EUR , na opravu vyvíjača pary 

parnej sauny v krytej plavárni 6 000 EUR a na inštaláciu kamier, ktoré boli pôvodne 

umiestnené v meste SNV 4 000 EUR. Kapitálový príspevok bol zvýšený o 9 000 EUR pre 

prvok 12.1.3 – Športový komplex. Na úpravu vnútorného priestoru sauny bola určená suma 

3 000 EUR a na rekonštrukciu ženských šatní suma 6 000 EUR.  

Zlý stav strechy zimného štadióna si vyžiadal rekonštrukciu strešného plášťa s pokládkou 

novej FPO strešnej fólie. Výsledkom verejného obstarávania bola suma 148 800 EUR. 

Prevádzka zimného štadióna počas stavebných prác obmedzená nebola. V roku 2017 sa na 

Zimnom štadióne konali MS v ĽH 18-ročných. Slovenský zväz ľadového hokeja prispel 

sumou 70 000 EUR na nevyhnutné úpravy štadiónu - výmena mantinelov a plexiskiel 

inštalované podľa nových medzinárodných pravidiel, rekonštrukciu osvetlenia a vymaľovanie 

podhľadu. V roku 2016 bola realizovaná aj oprava  regulácie technológie chladenia na 

zabezpečenie nezávislej prevádzky malej a veľkej ľadovej  plochy v sume  8 812,80 EUR, 

z toho zdroje  mesta 4 000 EUR.  

Objem vynaložených investičných finančných prostriedkov mesta na skvalitnenie športovej 

infraštruktúry v roku 2017 predstavoval sumu 408 448,74 EUR.  

ZIMNÝ ŠTADIÓN 

Nákup nových mantinelov a skiel  - (na základe zmien smerníc IIHF boli zmenené 

požiadavky na ich rozmery a z dôvodu konania MS 18 v roku 2017  ) – 79 999 EUR 

Rekonštrukcie interiérov zimného štadióna (šatní, sociálnych zariadení, chodieb, technických 

miestností)- 39 689,54 EUR 

Nákup reťazového motora na spúšťanie a zdvíhanie televíznej kocky – 5 032,04 EUR 

Nákup a montáž posuvných dverí - 8 518,43 EUR 

Rekonštrukcia elektroinštalácie – 4 286 EUR 

Nákup reklamného banera – 2 300 EUR 

Nákup svetelného panela na zobrazovanie výsledkov a času – 5 580 EUR 
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Rekonštrukcia televíznej kocky – 66 570,51 EUR 

Rekonštrukcia vodovodných rozvodov 17 051,63 EUR 

Rekonštrukcia strechy – z prostriedkov mesta. 

PLAVÁREŇ A KUPALISKO 

Rekonštrukcia regulácie a riadenia výmenníkovej stanice  krytej plavárne a letného kúpaliska 

19 741,20 EUR 

ŠPORTOVÁ HALA 

Rekonštrukcia severnej steny športovej haly – 49 680,40 EUR 

 

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN 

Rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení pod tribúnou – 102 653,61 EUR 

Rekonštrukcia sociálnych zariadení pre verejnosť – 7 346,38 EUR 

 

Naďalej je potrebné zlepšovať technický stav športovej infraštruktúry. Do portfólia 

dostupných možností pre pohyb, oddych a rekreáciu obyvateľstva v meste a jeho blízkom 

okolí sa zadefinovalo ako nevyhnutné doplniť infraštruktúru so zameraním na špecifické 

potreby cieľových skupín obyvateľov i návštevníkov mesta, ako pre mamičky s deťmi, deti  

a mládež, seniorov a starších občanov, ale aj pre turistov, cyklistov, korčuliarov, bežcov, či 

skateboard a ďalších tak, aby boli vytvorené možnosti tak pre letné ako aj zimné pohybové 

aktivity a rekreáciu. 

V roku 2017 došlo k výrazným investíciám v tejto oblasti. Najvýraznejšou bola 

výstavba cyklochodníka (528 953,58 EUR), 1. centrálneho detského ihriska na Bezručovej ul.  

s oplotením. Ďalšie 2 centrálne ihriska pribudli v roku 2017. Ihriská s rozmermi  

14 x 28 metrov, sú teda na sídl. Mier, síd. Západ I a Sídl. gen. Svobodu. Ihrisko na Sídlisku 

gen. Svobodu (Tarča) sa nachádza v časti medzi ulicami Javorová a  Dubová, na sídlisku 

Západ I je v zadnej časti medzi ulicami Duklianska a Hutnícka. V meste pribudli i ďalšie  

dve workoutové ihriska - na sídl. Mier vedľa nového cyklochodníka a na sídl. Západ I v areáli 

základnej školy. Výraznú investíciu si vyžiadala rekonštrukcia strechy zimného štadióna  

(144 132,18 EUR). 

 

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN 

V rámci investícií bol spracovaný realizačný projekt a rozpočet pre I. etapu rekonštrukcie 

futbalového štadiónu v sume 26 000 EUR. 

 

ZIMNÝ ŠTADIÓN 

1. Rekonštrukcia technológie strojovne   17 034,28 EUR 

2. Rekonštrukcia strešného plášťa           12 732,12 EUR 

3. Rekonštrukcia regulácie kúrenia         10 715,82 EUR 

Zdroje vo výške 3 750 EUR na zabezpečenie 5 % spoluúčasti pri modernizácii a rekonštrukcii 

žiackych šatní, ktoré boli podmienkou pre poskytnutie príspevku vo výške 75 000 EUR 

zo Slovenského zväzu ľadového hokeja  neboli vyčerpané, keďže rekonštrukcia sa bude 

realizovať v roku 2019.  

V rámci bežných  výdavkov na údržbu  boli v roku 2018 vynaložené zdroje na: 

1. Opravy kompresora na zabezpečenia chladenia YORK – 6 240 EUR 
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2. Opravy ústredného kúrenia a výmeny radiátorov – 1 187 EUR 

3. Oprava zariadenia nástreku čpavku – 999,60 EUR 

 

Oprava vnútorných priestorov šatní na zimnom štadióne 5 940 EUR  

Výmena podlahy vo VIP miestnosti na zimnom štadióne 1 000 EUR 

Oprava kompresorov na zimnom štadióne 2 863,75 EUR 

Oprava technológie nástreku čpavku na zimnom štadióne 7 996,97 EUR 

Oprava šatní zo zdrojov Slovenského zväzu ľadového hokeja  - 75 000,- EUR,  spolu-

financovanie 5 % vo výške 3 750 EUR 

Zabezpečenie projektu  rekonštrukcie technológie chladenia a prestrešenia malej ľadovej 

plochy 24 540 EUR 

 

ŠPOTOVÝ KOMPLEX 

Zo Slovenským futbalovým zväzom bola v roku 2018 podpísaná zmluvu na poskytnutie 

finančných zdrojov v sume 750 000 EUR na modernizáciu a rekonštrukciu futbalového 

štadióna.  

V oblasti bežných  výdavkov STEZu v roku 2018 bola zabezpečená oprava skateboardového 

ihriska (vysprávky prekážok, opravy zábradlia pri prekážkach, betónovanie poškodených 

plôch) v hodnote  1 163,33 EUR. 

V roku 2018 sa uskutočnila asanácia pôvodných betónových tribún (oválov) na futbalovom 

štadióne za 170 756 EUR. Koncepčne je to možné vnímať ako prípravné práce pre celkovú 

rekonštrukciu stávajúcich objektov futbalového štadióna – zázemie + existujúca tribúna, resp. 

dobudovania novej tribúny, inžinierskych sietí, prístupových komunikácií a ďalších aktivít 

pre naplnenie požiadavky UEFA kategória II. S realizáciou sa plánuje od roku 2019. 

V roku 2019 zo štátneho rozpočtu (Úrad vlády Slovenskej republiky) bola poskytnutá dotácia 

v rámci projektu „Bezpečnosť detí a mládeže na športovisku“ na údržbu ihrísk a štadiónov a 

inej športovej infraštruktúry, konkrétne na výmenu okien v átriu športovej haly - suma                   

10 000 EUR. Z vlastných zdrojov STEZ dofinancovalo výmenu okien v športovej hale sumou             

4 728,17 EUR. 

Ďalej bola zabezpečená výmena dlažby v saunách - 3 588,10 EUR, výmena dverí na krytej 

plavárni 1 541,67 EUR, oprava strechy na krytej plavárni 7 023,82 EUR, oprava náterov 

bazénov 2 890,- EUR , opravy po vykonaných revíziach a opravy strojov a budov.  

Zabezpečený bol projekt  rekonštrukcie technológie strojovne krytej plavárne - 5 000 EUR a 

na letnom kúpalisku  1. etapa fóliovania bazénov - 8 000 EUR (pokračovanie v roku 2020). 

Do práčovne krytej plavárne sme kúpili 2 ks pračiek, 1 ks sušička a 1 ks žehlič v celkovej 

hodnote 9 460 EUR.  

 

Do športovej haly bol zakúpený basketbalový kôš (1340,87 EUR), na letné kúpalisko boli 

zabezpečené plastové lehátka na letnú sezónu (767,71 EUR). 

Neplánovaná bola  oprava chlórovacieho zariadenia v sume 2 912,14 EUR.  
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ATLETICKÝ ŠTADIÓN 
Zabezpečenie projektu na celkovú revitalizáciu atletického štadióna v sume 7 800,- EUR 

KOLKÁREŇ 

Oprava plynového kotla  490,67 EUR 

Oprava odkvapových žľabov a zvodov 2 890,39 EUR 

2019 

Oprava vodovodu po havarijnom stave na kolkárni 2 916,67 EUR 

TENISOVÉ KURTY: 

Výmena vchodových dverí za plastové  1 236 EUR 

2019 

Výstavba novej vodovodnej prípojky v hodnote 4 997,76 EUR 

Opatrenie 4.2. Zlepšenie stavu existujúcich a vytvorenie nových možností a 

voľnočasových zón pre krátkodobú a víkendovú mestskú a prímestskú rekreáciu 

Multiúčelové voľnočasové zóny pre krátkodobú a víkendovú mestskú a prímestskú rekreáciu 

v sledovanom období zriadené neboli avšak mesto zabezpečilo realizáciu mnohých 

čiastkových projektov a prvkov smerujúcich k zabezpečeniu tejto podpory. 

Mesto Spišská Nová Ves má v súčasnosti 82 detských ihrísk. Každoročne mesto vynakladá 

nemalé finančné prostriedky na údržbu, opravu ihrísk či nákup nových hracích prvkov. 

Vzhľadom na vek zariadení je finančná náročnosť na údržbu z roka na rok vyššia. Veľkú časť 

údržby mesto zabezpečuje prostredníctvom vlastných zamestnancov zo strediska ručného 

čistenia. V súčasnosti má mesto spracovanú Koncepciu správy a údržby detských ihrísk  

na roky 2016 – 2020. Hlavnou prioritou je vytvorenie jedného centrálneho detského ihriska na 

každom sídlisku a konsolidácia ostatných ihrísk. Koncepcia bola predložená 3. 3. 2016  

na rokovaní komisie komunálneho rozvoja. Uvažuje sa aj o oplocovaní detských ihrísk. Je 

potrebné zvážiť všetky pre a proti a taktiež finančné nároky (typ materiálu, výška, povrchová 

úprava oplotenia, atď.). V prípade oplocovania detských ihrísk realizácia prebieha postupne 

na etapy. V roku 2016 pribudlo prvé centrálne ihrisko na sídl. Mier, v súčasnosti je už aj 

oplotené. Ďalšie 2 ihriská pribudli v roku 2017 na sídl. Západ a Sídl. gen. Svobodu. 

 

Mesto Spišská Nová Ves v roku 2016 začalo s výstavbou cyklotrasy pri rieke Hornád. 

Budovanie novej cyklotrasy je riešené v rámci IV. etapy územného generelu cyklotrás mesta 

Spišská Nová Ves. Sleduje zámery rozvoja cyklistickej dopravy v meste, ktorá je určená 

Územným plánom mesta Spišská Nová Ves ako verejnoprospešná stavba. Cyklistický 

chodník je situovaný v intraviláne mesta a prechádza územím mestskej zástavby po pravom 

nábreží v smere toku rieky Hornád. Cyklotrasa je napojená na už existujúci úsek Ulice E. M. 

Šoltésovej. Nový úsek od Vyšnej Hati po Ulicu Gorkého má dĺžku 1 501,86 m a je rozdelený 

na 3 časti. Ako prvá sa realizovala výstavba 450 metrov dlhej trasy od Leteckej po Gorkého 

ulicu. Pokračovalo sa v ďalších dvoch častiach od Vyšnej Hati po Ulicu J. Matušku, dĺžka 

tejto časti má 500 metrov a ďalšia od Ulice J. Matušku po Leteckú ulicu je dlhá 558 metrov. 

Predmetom stavby je obojsmerný asfaltový cyklistický chodník so šírkou 3 metre. 

Realizované bolo aj verejné osvetlenie, sadové úpravy a prvky drobnej architektúry. Súčasťou 

bola aj rekonštrukcia a úprava križovatky ulíc Za Šestnástkou a Letecká a jej zmena 
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z pôvodného tvaru Y na tvar T. Cyklotrasa by mala pokračovať ďalej cez kataster obce 

Smižany až na Podlesok v Slovenskom raji. Hornádsky úsek cyklotrate spojí Spišskú Novú 

Ves a obec Smižany po rieke Hornád. V smižianskom katastri pôjde cyklochodník okrajom 

rómskej osady a pretne cestu na Košiarny Briežok, čím vznikne napojenie na Slovenský raj. 

Cyklochodník je zatiaľ naplánovaný po jednom brehu Hornádu. 

 

Na konci leta 2018 pribudli v Spišskej Novej Vsi nové detské ihriská. V blízkosti Moravskej 

ulice sídliska Východ nájdu rodičia s deťmi nielen opravené lavičky, ale taktiež nové hracie 

prvky pre deti – šmýkačku, šplhaciu sieť, lezeckú stenu, atď. Na ihrisku bola použitá gumená 

dopadová plocha. Celá zostava je vhodná pre deti vo veku 3 až 14 rokov. Ihrisko sme 

financovali z rozpočtu mesta, v cene do 12 000 EUR je zostava, jej montáž a dopadová 

plocha. V letnom období pribudlo ihrisko aj v mestskej časti Ferčekovce, v celkovej hodnote  

17 847 EUR. Na terénnych úpravách a uložení trávneho koberca sa výraznou mierou 

podieľali členovia Športového klubu Ferčekovce. Príjemným spestrením voľno-časových 

aktivít v meste sú aj exteriérové stolnotenisové stoly, z ktorých prvý sa objavil v Madaras 

parku. „Raketky, sieťku a loptičky si môžu záujemcovia požičať v Monkeylande. Ďalší stôl 

umiestnili v blízkosti nového ihriska Ferčekovce. 

 

Workoutové ihrisko na sídlisku Západ je po ihriskách v Madaras parku a pri cyklochodníku 

a nábreží Hornádu tretím, kde si môžu obyvatelia mesta zacvičiť s vlastnou váhou. Ihrisko 

bolo realizované koncom roka 2017. Cena za kompletnú realizáciu workoutového ihriska je 

20 700 EUR s DPH. 

V rámci vytvorenia odstavných plôch pre motorové vozidlá na Grajnári, mesto zabezpečilo 

v roku 2018 vyňatie z lesného pôdneho fondu časti územia (900 m2) po pravej strane cesty na 

Grajnári  v smere SNV – Mlynky (3 100 EUR). Toto umožňuje v najbližšom období vytvoriť 

odstavnú plochu zo štrkodrvy po odstránení pňov z predmetného územia. Výrub stromov nie 

je potrebný. Po realizácii bude možnosť odstavovania vozidiel na pozemkoch mesta. 

Predpokladaný finančný náklad sa pohybuje na úrovni 30 000 EUR. 

Nainštalovaných bolo 8 ks prvkov na detských ihriskách v lokalitách Svätoplukova ul., 

Moravská, Za Hornádom, Jilemnického ul. v celkovej hodnote 14 623 EUR, v miestnej časti 

Ferčekovce prispelo na výstavbu ihriska OZ, a to čiastkou 800 EUR. 

Poskytnuté dotácie na voľno-časové športové podujatia: 

Občianske združenie Novoveská Huta, SNV - Beh Novoveskou Hutou - 300 €  

Plavecký seniorsky klub, SNV 15. ročník senior. majstrovstiev mesta v plávaní - 100 €  

Rep. koordinačné centrum, ideálna mládežnícka aktivita - Spišský hasičský deň - 200 €  

Klub slovenských turistov Prielom, SNV - 14. ročník Prechodu Prielomom Hornádu - 100 €  

SPK Medveď, o. z., SNV - Vyhodnotenie bežeckej ligy okresu SNV BLOSNV 2019 - 200 €  

 Atletický športový klub Nad Medzou v SNV Beh Slovenským rajom – 33. ročník - 300 €  

Územná organizácia DPO SR SNV/Gelnica Územ. kolo hry Plameň a Obv. súťaž DHZ – 100 

€  

Dobrovoľný hasičský zbor, SNV 3. kolo regionálnej hasičskej ligy SPIŠ - 100 €  

Klub slovenských turistov Prielom, SNV - 25. výročie KST PRIELOM SNV - 100 €  

Horolezecký klub ClimBeer, SNV - Projekt Sedem panenských vrcholov Grónsko - 999 €  

Modelársky klub ZMoS 09, SNV - MS a ME v raketovom modelárstve v Dubnici n/Váhom  
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a v rumunskom meste Buzau 24. - 31. 8. 2019 pre reprezentanta Ing. Jána Koťuhu - 300 €  

Spolok rod. a priat. pri ZŠ Nej. 2, SNV Memoriál Andreja Franka - 25. ročník 

medzinárodného futbal. turnaja ml. a st. žiakov - 900 €  

SPK Medveď, o. z., SNV Zimný futbalový turnaj 2019 – 300 € 

Zhrnutie: P L N E N I E CIEĽA: 

Názov indikátora 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Výška investícií mesta do kultúrnej 

infraštruktúry v EUR 

135 

000 

22 

745 

25 

700 

107 

870 

39  

430 

421 

510 
57 000 17 398,03 

Objem finančných prostriedkov 

mesta vynaložených na podporu 

alternatívnej a amatérskej kultúry  

v EUR 

14  

937 

15 

194 

15 

487 

31  

847 

10  

970 

10  

420 
24 325 27 355 

Počet kultúrnych podujatí a 

aktivít/rok 
1 536 1 303 1 375 1 184 1 149 1 344 1 211 1 198 

Počet aktívne zúčastnených ľudí  

na organizovaných masových 

športových podujatiach 

1 450 1 520 1 480 2 371 2 935 3 447 4 260 4380 

Počet detí zapojených do 

pravidelných mimoškolských 

športových aktivít 

2 181 2 559 2 862 3 792 2745 3 347 3 405 3604 

Objem vynaložených finančných 

prostriedkov mesta na skvalitnenie 

športovej infraštruktúry v EUR 

105 

000 

1700

00 

110 

000 

63  

605 

421 

880 

369 

294 

45 

 100 
220 057,63 

Plocha novovybudovaných 

rekreačných a voľnočasových zón 0 0 0 0 0 0 0 0 

Väčšina naplánovaných aktivít bola uskutočnená. Indikátory signalizujú kvalitatívny  

i kvantitatívny posun dopredu v tejto oblasti. Napĺňanie cieľa – rozšíriť ponuku a zvýšiť 

dostupnosť kvalitných kultúrnych podujatí a a aktivít je možné zdokumentovať aj 

množstvom uskutočnených podujatí: 

V roku 2016 sa uskutočnilo 199 rôznych koncertných, kultúrnych a spoločenských 

programov, v meste bolo odohraných 253 divadelných predstavení, 52 výstav, 111 

doplňujúcich prehliadok, tvorivých dielní a ďalších happeningov, 17 stretnutí s poéziou, 

Čajovňa Alchýmka uviedla 15 kultúrnych programov. V tomto roku bolo uvedených aj 

497 filmových predstavení. 

V roku 2017 to bolo o niečo viac, spolu 189 rôznych vystúpení a programov, 686 

filmových predstavení, 245 divadelných predstavení, 16 stretnutí s poéziou, 53 výstav, 

131 tvorivých dielní, prehliadok, prednášok, dvorných dialógov a happeningov, 24 

podujatí v Čajovni Alchýmka. 

Otvorené/neriešené úlohy z rozvojového programu s vysvetlením ich aktuálneho stavu 

3.3.2 Nahradiť dotačný systém grantovým systémom na podporu profesionálnej aj 

neprofesionálnej kultúry  
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Aktuálny stav: 

V roku 2020 prvýkrát realizovaná výzva Dobrá vec na podporu komunitných aktivít.  

 

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

Aktuálny stav: Amatérske súbory – Čačina, Hviezdoslav a Ihrík sú podporované priamo  

cez MKC, ostatné formou dotácií, nepodarilo sa vytvoriť systémové riešenie podpory 

4.1.4 Zrekonštruovať štadión Tatran 

Aktuálny stav: V roku 2019 zabezpečení projekt na celkovú revitalizáciu atletického štadióna 

v sume  7 800 EUR.  

4.1.5 Vytvoriť podmienky pre vybudovanie viacúčelového areálu v lokalite Šulerloch 

4.1.7 Zabezpečiť prekrytie malej ľadovej plochy na Zimnom štadióne 

Aktuálny stav: V roku 2019 zabezpečenie projektu  rekonštrukcie technológie chladenia a 

prestrešenia malej ľadovej plochy v sume 24 540 EUR. 

4.2.3 Vytvoriť podmienky pre prímestskú rekreáciu na Blaumonte 

Aktuálny stav: nezaradené do priorít mesta 

 

CIEĽ 5.: 

Zlepšiť životné prostredie mesta 

(RP Zelené mesto) 

V rámci tejto rozvojovej priority bolo zámerom venovať sa koncepčnej obnove a tvorbe 

zelene v parkoch, na sídliskách, líniovej, ochrannej, hygienickej, estetickej, či inak funkčnej 

verejnej zelene. Dôležitým obsahom bolo budovanie zelene v meste a jeho okolí ako 

významného prvku v oblasti zmierňovania negatívnych vplyvov vyplývajúcich z častejšie sa 

opakujúcich dôsledkov klimatických zmien (povodne, horúčavy, požiare a pod.). V súvislosti 

s nárastom množstva najmä komunálnych odpadov a negatívami spojenými s jeho 

skládkovaním, bolo potrebné zamerať sa na dlhodobú preferenciu a rozširovanie 

separovaného zberu a zo strany mesta na výkon s tým súvisiacej environmentálnej výchovy 

rôznych skupín obyvateľstva. Ako jeden z účinných nástrojov skvalitňovania stavu životného 

prostredia a čistoty mesta bola identifikovaná environmentálna infraštruktúra a to údržba, 

dobudovanie a rozšírenie vodovodov a kanalizácie vo vybraných častiach mesta, tiež 

v prípade budovania nových lokalít pre bývanie. V zmysle potrieb mesta bolo žiaduce zlepšiť 

čistotu v meste. Pre udržanie požadovaného stavu v tejto oblasti bolo tiež žiaduce motivovať 

a zainteresovať obyvateľov mesta na udržiavaní čistoty a skrášľovaní mesta. 

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

mesta 

V roku 2014 bol spracovaný generel zelene v rozsahu ochranného pásma pamiatkovej zóny, v 

roku 2017 pre centrálnu mestskú zónu a v najbližšom období sa plánuje do generelu 

dopracovať priľahlé územie mesta. V centrálnej mestskej zóne sa robia pravidelne 
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revitalizačné zásahy, orezy, presvetlenia korún stromov. Realizujú sa práce na rozširovaní 

novej zelene - na Novom cintoríne, ako aj na vojenskom cintoríne v Novoveskej Hute. V roku 

2016 boli chemicky ošetrené stromy proti škodcom; v roku 2017 boli prestárnuté stromy 

vyrúbané a zrealizovaná náhradná výsadba. V roku 2017 sa začalo s rozšírením územia 

nového cintorína v Spišskej Novej Vsi o 500 hrobových miest - terénne úpravy, rozšírenie 

parkoviska, vnútroareálové komunikácie. 

V roku 2018 bola ukončená stavba rozšírenia cintorína s kapacitou hrobových miest cca 500, 

urnových boxov 250, nové parkovisko s kapacitou 43 miest a rekonštruované parkovisko 

s pokládkou novej dlažby a kapacitou 24 miest, vnútroareálové komunikácie, terénne úpravy 

a sadové úpravy, realizácia nových rozvodov osvetlenia a výmena existujúcich stožiarov 

a svietidiel, vodovodná prípojka, oplotenie. V porovnaní s napĺňaním kapacity pôvodnej časti 

cintorína a novej časti, je možné uvažovať s vyťažením kapacity za cca 30 rokov. V rámci 

rozšírenia bola ponechaná plocha pre možnú výstavbu domu smútku. V roku 2019 bola 

zrealizovaná dokumentácia pre územné konanie na dom smútku na novom cintoríne.  

Opatrenie 5.2. Zefektívnenie činností nakladania s komunálnym odpadom a zvýšiť 

mieru separácie komunálnych odpadov 

        V roku 2018 bol vypracovaný a v roku 2019 bol mestským zastupiteľstvom schválený 

Program odpadového hospodárstva mesta Spišská Nová Ves na roky 2016 - 2020. Ciele 

Programu odpadového hospodárstva sú zamerané na:  

1. zníženie množstva vzniku komunálnych odpadov, osobitne na zníženie zmesového 

komunálneho odpadu,  

2. zvýšenie podielu triedeného zberu,  

3. znižovanie množstva biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na 

skládky odpadov,  

4. zvýšenie zhodnotenia komunálneho odpadu 

 

Na zabezpečenie splnenia týchto cieľov bolo stanovených 17 opatrení. 

V roku 2019 bol odvoz separovaných zložiek z komunálneho odpadu realizovaný 

v pravidelných intervaloch. Od  rodinných domov z farebne odlíšených vriec (žlté - plasty, 

VKM, kovové obaly; zelené - sklo; modré - papier) v zmysle platného kalendára zvozu. 

V bytových domoch z farebne odlíšených kontajnerov o objeme 1100 l a 1300 l  (žlté - plasty, 

VKM, kovové obaly; zelené - sklo; modré - papier) bolo realizovaných 53 odvozov plastov + 

VKM + kov, 36 odvozov papiera a 13 odvozov skla. V bytových a rodinných domoch sa v 

rámci kampane "Výkup papiera na Vašej ulici" realizoval zber papiera a jedlých olejov 

formou výmeny za hygienické potreby.  Od rodinných  domov bol realizovaný zber tzv. 

"zeleného" biologicky rozložiteľného odpadu. Zber bol realizovaný zo zberových nádob 

o objeme 240 l, pričom sa realizovalo 37 vývozov  v čase od marca do novembra. Zber od 

bytových domov prebiehal celoročne v  intervale 1 x týždenne z nádob o objeme 1100 l. 

Tento odpad bol spracovávaný v Regionálnom centre zhodnocovania biologicky 

rozložiteľných odpadov, ktoré prevádzkuje mesto Spišská Nová Ves. Celoročne pre potreby 

občanov slúžil  Zberný dvor na Sadovej ulici, kde mohli občania mesta bezplatne odovzdať 

nebezpečné odpady, objemné odpady a Zberný dvor pre drobné stavebné odpady v areáli 

skládky odpadov Kudelník II., kde občania odovzdávali za poplatok drobný stavebný odpad. 
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V mesiaci apríl  a október bol realizovaný zber objemových odpadov a v mesiaci máj 

a november zber elektroodpadov a odpadov s obsahom škodlivých látok.  V roku 2019 

priebežne prebiehal aj zber textilu. V rámci úlohy prehodnotenia možností pre separáciu 

textilného odpadu bol v spolupráci so súkromnou firmou upravený počet zberných nádob na 

textil, zber textilného odpadu prebiehal priebežne podľa potreby. 

V roku 2019 boli realizované opravy a údržba kontajnerových stanovíšť na ul. Banícka, 

Strojnícka, Koceľova, J. Wolkera a v lokalite Podskala. 

 

Opatrenie 5.3. Zlepšenie environmentálnej infraštruktúry 

Plány na spustenie rekonštruovanej ČOV v Novoveskej Hute sú vzhľadom na potrebu 

vylúčenia balastných vôd z kanalizácie odložené. V roku 2016 Spoločnosť Brantner Nova, 

s.r.o. zrealizovala vybudovanie 3. etapy rozšírenia Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II. 

Podkladovo sa pripravuje IV. a V. etapa rozšírenia skládky. Rozšírenie skládky odpadov 

Kúdelník II. o 4. a 5. etapu  boli schválené jednohlasne poslancami MsZ dňa  26.9.2018 ako 

zmena územného plánu a VzN. Ďalšie kroky smerujúce k definitívnemu povoleniu rozšírenia 

skládky si zabezpečuje spoločnosť Brantner Nova s.r.o. vo vlastnej réžii.    V roku 2019 ešte 

nedošlo k povoleniu rozšírenia skládky, fungovala teda v pôvodnom rozsahu.  

Prostredníctvom dotácie z Environmentálneho fondu bol v roku 2019 zakúpený elektromobil 

a predložený projekt na realizáciu verejnej nabíjacej stanice za Mestským úradom na 

Štefánikovom námestí 1.  

Opatrenie 5.4. Zvýšenie energetickej efektívnosti a využívania OZE v meste 

V sledovanom období bola zateplená budova MŠ Šoltésova, uskutočnila sa oprava strechy 

a v roku 2017 boli opravené sociálne zariadenia. V MŠ Rybničná bola zrealizovaná elektrická 

prípojka vrátane napojenia na multifunkčné ihrisko. Na MŠ Tomášikova ulica bola opravená 

strecha a vymenené okná, objekt je však ešte nezateplený. Na MŠ Komenského sa 

zrealizovalo zateplenie obvodového plášťa a opravy terás. Ďalšie menšie úpravy a investície 

boli zrealizované na MŠ Hanulova (oprava sociálnych zariadení), MŠ Slovenská a MŠ 

Jilemnického (nákup konvektomatov). Na MŠ Jilemnického bola zrealizovaná aj oprava 

strechy a sociálnych zariadení. Nezateplená je zatiaľ aj budova MŠ Lipová, je spracovaná PD 

a vydané stavebné povolenie. 

Na štyroch ZŠ – v roku 2016 na ZŠ Komenského, ZŠ Nejedlého, ZŠ Hutnícka a v roku 2017 

na ZŠ Lipová bolo zrealizované hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému. Ostatné 

tri školy vyregulovanie zabezpečili v rámci rekonštrukčných prác v predchádzajúcom období. 

V roku 2018 sa zrealizovala príprava ZŠ Nad Medzou, ZŠ Lipová, ZŠ Z. Nejedlého, ZŠ 

Komenského a  ZŠ Hutnícka na reguláciu vykurovania automatizovane, externe, pripojením 

na firmu EMKOBEL. ZŠ Komenského bola úspešne pripojená a regulácia vykurovania týmto 

spôsobom už prebieha. 
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V roku 2019 sa realizovala I. etapa rekonštrukcie teplovodov v ZŠ Nad Medzou v sume 

15 000 EUR, v ZŠ Ing. O. Kožucha sa realizovala posledná etapa rekonštrukcie kotolne 

(6 731,34 €) a rekonštruoval sa aj kabinet telesnej výchovy spolu s nákupom klimatizácie za 

3 625,69 €. 

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

z vlastných zdrojov ako aj z projektu KSK ELENA (plánovaná realizácia rok 2021 – 2023). 

V roku 2018 mesto spracovalo projektovú dokumentáciu „Zníženia energetickej náročnosti 

budovy požiarnej zbrojnice v Nov. Hute“ s výmenou brán a okien. Do výzvy Hasičského 

a záchranného zboru bol podaný projekt kde sa podarilo získať maximálnu dotáciu vo výške 

30 tis. EUR z MVSR. Celková predpokladaná hodnota stavby sa pohybuje na úrovni 46 tis. 

EUR.  

V roku 2019 bola investícia zrealizovaná -   išlo o zateplenie fasády a stropu objektu (vrátane 

výmeny otvorových výplní), Zabezpečila sa rekonštrukcia vnútornej elektroinštalácie 

a elektrovykurovania. Celkový rozpočtový náklad na zateplenie bol 44 500 EUR (z toho 

dotácia 30 000 EUR), plus rekonštrukcia elektroinštalácie 7 800 €, t. j. celkom 52 300 €. 

V ZUŠ bola vykonaná oprava elektroinštalácie, potrubia v kotolni a oprava stien a maľovanie 

v celkovej výške 13 814,45 €. 

V rámci rekonštrukcie a modernizácie tepelného hospodárstva boli realizované rekonštrukcie 

sekundárnych vykurovacích rozvodov na sídl. Tarča v okruhu kotolne PKT1 (prekládka 

rozvodov mimo obytný dom Brezová 3-6 za cca 157 tis. EUR. 

V roku 2019 boli realizované rekonštrukcie sekundárnych vykurovacích rozvodov na sídl. 

Tarča v okruhu kotolne PKT1 (prekládka rozvodov mimo obytný dom Javorová za cca 121 

tis. EUR. 

Opatrenie 5.5. Zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľstva 

Tematika ochrany životného prostredia bola zavedená ako prierezová téma do školských 

vzdelávacích programov na základných školách, na základných školách sa tiež realizuje 

projekt "Škola podporujúca zdravie" a "Zelená škola". Počas implementácie projektu BRO 

boli zorganizované 3 podujatia pre občanov zamerané na šírenie informácií a podporu 

environmentálnej výchovy obyvateľstva. V spolupráci s krajským pamiatkovým úradom sa 

pripravujú Pamiatkové zásady rozvoja mesta, ktorých neoddeliteľnou súčasťou bude aj zeleň. 

Uvedený dokument bude prijatý do konca roka 2015 na obdobie od roku 2015 – 2020 za 

účelom zvýšenia povedomia majiteľov nehnuteľností vrátane Mesta v oblasti starostlivosti 

o zeleň. 

V rokoch 2016 - 2019 prebehla osvetová kampaň prostredníctvom informačných nálepiek 

umiestnených priamo na zberných nádobách na separovanie jednotlivých druhov odpadov na 

celom území mesta Spišská Nová Ves a letákov distribuovaných do jednotlivých domácnosti. 

 



                                                                                                                                 
 

55 
 

Zhrnutie: P L N E N I E    CIEĽA: 

Indikátor 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Výmera zelene na obyvateľa v m
2 
 17,60 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 

% vyseparovaných zložiek 

komunálneho odpadu/rok 
13,60 16,30 17,60 25,80 23,90 25,80 42,9 58,06 57,77 

Počet objektov / subjektov mesta 

využívajúcich OZE 
0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Koncepčnosť obnovy zelene v centre mesta je podchytená v spracovanom genereli zelene 

v rozsahu ochranného pásma pamiatkovej zóny a centrálnej mestskej zóny,  čo 

identifikuje metódy, periodicitu a obsah obnovy zelene a starostlivosti o ňu s 

potenciálnym dopracovaním generelu pre obnovu ďalších častí mesta v najbližšom 

období. Z hľadiska kvality zelene sa situácia vyvíja žiaducim smerom, z hľadiska 

kvantity však indikátor: Výmera zelene na obyvateľa v m2 nesignalizuje nárast výmery 

v meste a jeho intraviláne. 

Pri nakladaní s komunálnym odpadom boli zrealizované všetky navrhované aktivity 

a miera vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu bola v roku 2019 na úrovni 57,77 

%. 

Problémom pri zlepšovaní environmentálnej infraštruktúry je však skutočnosť, že 

v mnohých prípadoch nie je vo vlastníctve mesta, čo jednoznačne limituje rozvojové 

aktivity v tejto oblasti mesta ako ich realizátora.  

Energetický audit bol vypracovaný hlavne na budovy predškolských zariadení. V 

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

V oblasti OZE nedošlo k výraznému kvalitatívnemu ani kvantitatívnemu posunu. 

Vzdelávacie aktivity smerom k využívaniu OZE realizované ad hoc v rámci projektov. 

 

Otvorené/neriešené úlohy z rozvojového programu s vysvetlením ich aktuálneho stavu 

5.3.1 Rekonštruovať ČOV v Novoveskej Hute 

Aktuálny stav: ČOV je vybudovaná, uvažuje sa s prevádzkovaním PVS 

 

5.3.3 Vybudovať vodovod a kanalizáciu Pod Tepličkou 

Aktuálny stav: prioritne rozširovanie sietí rieši PVS 

 

5.3.4 Vybudovať vodovod a kanalizáciu v lokalite Podskala a Hájik 

Aktuálny stav: prioritne rozširovanie sietí rieši PVS 

 

5.4.3 Zhodnotiť potenciál a možnosti využívania OZE na území mesta a v jeho okolí 

Aktuálny stav: Zatiaľ sa nepodarilo úlohu realizovať 

 

5.5.2 Pripraviť a realizovať program prevencie znečisťovania územia mesta psími 

exkrementami 
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Aktuálny stav: zatiaľ je spracovaná PD – Dog Park na Filinského ulici, kde je najväčšia 

koncentrácia psov v meste a taká bola aj požiadavka príslušného mestského výboru, 

koncepčný materiál zatiaľ nie je. 
 

CIEĽ 6.: 

 Zvýšiť kvalitu a dostupnosť sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb 

(RP Sociálne zodpovedné mesto) 

Dôraz v oblasti pobytových a ambulantných sociálnych služieb, najmä pre seniorov sa mal 

podľa rozvojového plánu klásť na trvalé zvyšovanie ich kvality, najmä vo forme špecializácie 

služieb a trvalého vzdelávania personálu, ako aj rozširovania ich kapacity. Rozvojový plán 

tiež zaväzoval vytvárať podmienky na aktívne trávenie voľného času a zaistiť seniorom 

možnosť participácie na verejnom živote. Pre voľný pohyb zdravotne postihnutých občanov, 

či pre občanov s dočasnými pohybovými obmedzeniami, bolo identifikované ako potrebné 

debarierizovať verejné priestranstvá a budovy, ako aj možnosti cestovania verejnou dopravou. 

Ako dôležitá bola tiež zo strany Mesta identifikovaná potreba podporovať vytváranie 

pracovných príležitostí pre ľudí so zdravotným postihnutím. K zlepšeniu kvality sociálnych 

služieb malo prispieť aj vytvorenie informačno–koordinačného mechanizmu medzi 

poskytovateľmi sociálnych služieb. Pre sprehľadnenie problematiky nároku a poskytovania 

sociálnych služieb, ako aj riešenia rôznych krízových situácií pre obyvateľov mesta sa mali 

vytvoriť vhodné informačné nástroje zo strany samosprávy mesta. 

Opatrenie 6.1. Skvalitnenie opatrovateľských služieb 

Flexibilita poskytovania opatrovateľských služieb v časovom rozsahu cez víkendy, v noci, 

resp. podľa potreby je zabezpečovaná aj vzhľadom k tomu, že v meste existujú neverejné 

subjekty poskytujúce opatrovateľskú službu, ktoré pružne reagujú na požiadavky klientov 

mimo bežných pracovných hodín, podľa finančných možností prijímateľa. Mesto Spišská 

Nová Ves pravidelne finančne prispieva na prevádzku opatrovateľskej služby a poskytuje 

finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch 

sebaobsluhy neverejným poskytovateľom Spišskej katolíckej charite a Betezda, n.o. a to 

v sume 163 000 Eur v roku 2018.  

Zo vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania opatrovateliek, zameraných najmä na 

zlepšenie komunikácie s klientom a jeho rodinou, riešenie konfliktných situácií a zvládanie 

stresu, bolo svojpomocne zorganizované školenie zamerané na podávanie inzulínu. 

V hodnotenom období boli realizované nasledovné vzdelávacie aktivity: 

2016 – Účasť sestier na Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v zariadeniach 

sociálnych služieb – prezentovaná odborná ošetrovateľská starostlivosť  a nové produkty 

v oblasti materiálno-technického vybavenia ZSS. 
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2016 – Kognitívny tréning seniorov s demenciou – predvedené postupy a cvičenia na 

aktiváciu seniorov s demenciou, spôsoby ako viesť individuálnu a skupinovú prácu so 

seniormi v ZpS – účastníci sociálni pracovníci. 

2017 – Inovácie v starostlivosti o klienta – účastníkmi zdravotnícki zamestnanci – seminár 

zameraný na nové praktiky v starostlivosti o veľmi starých ľudí v sociálnych zariadeniach. 

2017 – účasť sestier na Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v zariadeniach 

sociálnych služieb -  zamerané na nové praktiky v starostlivosti o veľmi starých ľudí 

v sociálnych zariadeniach. 

2017 – celková supervízia organizácie 

V roku 2018 sa pracovníci domova dôchodcov zúčastnili školení – Práca s rizikom v sociálnej 

oblasti – účastníkmi boli sestry, opatrovateľky a sociálni pracovníci. 

2018 – Validácia podľa Naomi Fell – 2.časť – pre odborných zamestnancov zariadenia. 

2018 – vzdelávanie z oblasti bazálnej stimulácie a syndrómu vyhorenia pre zdravotníckych 

zamestnancov. 

2018 – preškolenie audítorov kvality na novú normu ISO 9001:2015. 

2018 – skupinová supervízia zamestnancov úseku odbornej starostlivosti a sociálneho úseku. 

2019 – skupinová supervízia pracovníkov – témou bol program starostlivosti o klientov, 

kompetencie a vzťahy v teamových rolách, posilňovanie a tolerancia konfliktov 

2019 –sestry sa zúčastnili vzdelávania, ktoré sa zaoberalo starostlivosťou o klientov 

s demenciou, starostlivosti o klienta s diabetologickým ochorením, starostlivosťou 

o onkologických klientov 

2019 – opatrovateľky a sestry si doplnili nové poznatky z oblasti prvej pomoci 

2019 – sestry, praktické sestry a opatrovateľky absolvovali vzdelávanie vedeného PhDr. 

Tatianou Hrindovou, PhD na tému uplatňovanie terapeutickej komunikácie pri starostlivosti 

o klienta s duševným ochorením 

Opatrenie 6.2. Skvalitnenie života klientom v pobytových zariadeniach mesta 

 

Z projektových finančných prostriedkov bolo zrealizované zateplenie objektu a rekonštrukcia 

44 balkónov na objekte Domova dôchodcov Brezová 32. V rámci úlohy revitalizácie parku 

pri DD bol v ňom svojpomocne postavený altánok.  

V hodnotenom období boli realizované nasledovné aktivity: 
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- zateplenie objektu vrátane  rekonštrukcie balkónov roku 2017 vo výške 374 041,68 EUR 

- domáci rozhlas - 10 373,65  EUR – výmena technického zariadenia a doplnenie 

reproduktorov po izbách v celom objekte 

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

- zakúpenie konvektomatu do kuchyne v sume 20 844 EUR  do kuchyne DD pre zvýšenie 

kvality pripravovaných jedál a zavážacieho vozíka ku konvektomatu  v sume 1 925,64 EUR 

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

V roku 2017 vybavenie 4 izieb novým nábytkom. Nákup polohovateľných postelí (6 ks). 

V roku 2017 opravená telocvičňa a rehabilitácia. 

V roku 2017 mesto poskytlo Spišskej katolíckej charite budovu na Slovenskej ulici, kde bol 

zriadený denný stacionár s kapacitou 55 miest. 

 

V roku 2018 prebehla rekonštrukcia 8 izieb a hygienických zariadení na 3. oddelení vrátane 

vybavenia novým nábytkom. Bol zakúpený konvektomat do kuchyne a prebehla oprava 

strechy proti vnikaniu zvierat do strechy. 

Zrealizovanie vstupnej brány na diaľkové ovládanie. 

V roku 2019 zariadenie opravilo 3 dvojposteľové izby vrátane vybavenia izieb novým 

nábytkom, opravilo a zariadilo priestory bufetu pre klientov a zamestnancov, v areéli záhrady 

bola opravená časť dlažby pre bezbariérový prístup klientov k altánku. Finančné prostriedky 

z darov boli použité na  nákup antidekubitných matracov, odsávačky a iných pomôcok pre 

úsek odbornej starostlivosti. 

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

živote 

V Spišskej Novej Vsi fungujú tri kluby dôchodcov. Okrem schôdzkovej činnosti sa v kluboch 

realizujú aj rôzne súťaže, dvakrát do roka sa organizujú tematické zájazdy dôchodcov. Kluby 

dôchodcov taktiež odoberajú tlač a každý klub má vlastnú knižnicu. Aktivita Klubov 

dôchodcov je dostatočná,  o čom svedčí ich vysoká návštevnosť. Mesto v roku 2019 financuje 

3 kluby dôchodcov v sume 20 166 EUR, v ktorej sú zahrnuté náklady na prevádzku 

priestorov, energie, vodu, vybavenie, nákupy, organizovanie podujatí a zájazdov. Počet 

členov KD bol k 31.12.2019 259, z toho KD Levočská 84, Fabiniho 175, klub v Novoveskej 

Hute nevykazoval činnosť. V roku 2017 bol pre túto cieľovú skupinu na Ministerstvo vnútra 

predložený preventívny projekt zameraný na osvetové aktivity na prevenciu kriminality – 

Akadémia seniorov v Spišskej Novej Vsi. Projekt obsahuje 5 modulov prednášok a besied na 

rôzne témy, ktoré sa dotýkajú starších ľudí – ochrana zdravia a bezpečnosť, násilie, 

bezpečnosť cestnej premávky, protipožiarna ochrana. Projekt sa realizoval začiatkom roka 

2018 – február – marec 2018 pre osem skupín dôchodcov, v celkovom počte 180. Mesto 

poskytlo v roku 2018 finančné dotácie 9 organizáciám združujúcim dôchodcov v celkovej 

výške 4300 EUR a v roku 2019 9300 eur pre 13 organizácií III. sektora na zabezpečenie 
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aktivít s cieľom zapájať dôchodcov do aktívneho života spoločnosti a zabezpečovať pre nich 

kultúrnu a záujmovú činnosť, organizovať športové podujatia, poznávacie zájazdy a pod. 

 
Tabuľka Počet členov klubov dôchodcov 

KD / Počet členov  2017 2018 2019 

KD Fabiniho 175 160 84 

KD Levočská  104 94 175 

KD Novoveská Huta 46 45 0 

Spolu 325 299 259 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Tabuľka Financovanie klubov dôchodcov od roku 2016 až 2019 

 2016 2017 2018 2019 

Financovanie klubov dôchodcov 14 535 EUR 15 582 EUR 16 056 EUR 20 166 EUR 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Opatrenie 6.4. Zvýšiť účinnosť pomoci mesta zdravotne postihnutým občanom 

Bezbariérovosť ako základný koncept je braný do úvahy pri nových stavbách a takisto sa 

rešpektuje pri rekonštrukciách verejných budov, respektíve miestnych komunikácií 

a chodníkov. MHD disponuje nízkopodlažnými autobusmi, umožňujúcimi a uľahčujúcimi 

prepravu starších a imobilných občanom. V rámci podpory zamestnanosti zdravotne 

postihnutých občanov, Mesto udržiava za podpory dotácie z ÚPSVaR dve pracovné miesta - 

na Mestskej polícii a na referáte matriky a evidencie obyvateľov MsÚ, bola tiež vytvorená 

chránená dielňa na vrátnici DOS s počtom 5 pracovných miest pre zdravotne postihnutých 

zamestnancov.  Z celkového počtu zamestnancov Mesto Spišská Nová Ves zamestnáva 16,7% 

občanov ZŤP. Organizácie s majetkovou účasťou mesta, t.j. Emkobel, a.s. zamestnáva 5,26% 

zdravotne postihnutých a Lesy Mesta Spišská Nová Ves, s.r.o. 1,85% zdravotne postihnutých. 

Zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou zamestnávajú všetky Základné školy na 

území Mesta Spišská Nová Ves, Centrum voľného času, Základná umelecká škola, a tiež 

Správa školských zariadení. 

Mesto pri každej realizácii projektov novej výstavby alebo rekonštrukcie postupuje v zmysle 

požiadaviek na debarierizáciu podľa príslušných noriem a vyhlášok.  

V roku 2018 mesto realizovalo rekonštrukciu miestnych komunikácii v 24 uliciach, v rámci 

týchto rekonštrukcii boli vykonané opatrenia na debarierizáciu podľa príslušných noriem 

a vyhlášok pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu najmä prechodov pre chodcov. 

V rámci mestského úradu a mestskej polície sú vytvorené 3 chránené dielne. Mesto 

zamestnáva k 31.12.2018 22 zamestnancov so zdravotným postihnutím a k . Mesto poskytlo 

v roku 2018 finančné dotácie 9 organizáciám združujúcim dôchodcov v celkovej výške 4300 

EUR a v roku 2019 to bolo 9300 eur pre 13 organizácií III. sektora na zabezpečenie aktivít s 

cieľom zapájať dôchodcov do aktívneho života spoločnosti a zabezpečovať pre nich kultúrnu 

a záujmovú činnosť, organizovať športové podujatia, poznávacie zájazdy a pod. 

Opatrenie 6.5. Zlepšenie koordinácie a spolupráce subjektov poskytujúcich sociálne 

služby 
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Pri umiestňovaní klientov, pri koordinácii spoločných postupov aktivít existuje spolupráca 

relevantných subjektov, nemá však formu plánovitej organizovanej štruktúry. 

So subjektmi poskytujúcimi sociálne služby spolupracuje mesto pri umiestňovaní občana do 

zariadenia mimo mesta Spišská Nová Ves, jedná sa o zariadenie pre seniorov a zariadenie 

opatrovateľskej služby. V roku 2019 sme spolupracovali s VUC pri umiestňovaní občanov do 

zariadení ako je špecializované zariadenie, domov sociálnych služieb, zariadenie 

podporovaného bývania, išlo o občanov s nízkym príjmom bez prístrešia. Mesto v roku 2018 

prispievalo finančne na pobyt v zariadení pre seniorov občanovi s nízkym príjmom mesačne 

neverejnému poskytovateľovi v zmysle novely zákona o sociálnych službách. Mesto finančne 

prispieva neverejným poskytovateľom opatrovateľskej služby, u ktorých zabezpečovalo pre 

túto službu pre žiadateľov. Spolupráca sa zlepšila, čo dokazujú aj verejné vyjadrenia 

zástupcov charity. 

Zhrnutie: P L N E N I E    CIEĽA: 

Indikátor 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet plne kvalifikovaných 

pracovníkov zariadení sociálnych 

služieb 

139 132 127 129 140 137 111 111 116 

% prijímateľov terénnych a 

krátkodobých pobytových sociálnych 

služieb v meste oproti poberateľom 

dlhodobých pobytových služieb 

71,00 73,00 64,00 64,00 62,00 68,00 61,00 58,00 44,00 

Počet bariér / prekážok pre 

bezbariérový pohyb zdravotne 

postihnutých na verejných 

priestranstvách vo verejne dostupných 

budovách 

- - - - - - - - - 

Počet zamestnaných zdravotne 

postihnutých občanov (doplnene 

v roku 2019 – v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta) 

 

- - - - 25 23 28 22 87 

Objem vynaložených finančných 

prostriedkov na rozvoj sociálnych 

služieb v tis. EUR 

x x x x x x x x 21 

Realizované opatrenia v kvalitatívnej rovine prispeli k zvýšeniu kvality a dostupnosti 

sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb. 

Otvorené/neriešené úlohy z rozvojového programu s vysvetlením ich aktuálneho stavu 

6.3.2 Zriadiť klub dôchodcov - denné centrum na sídlisku Mier  

Aktuálny stav: úloha neriešená – nie je záujem ani potreba zo strany obyvateľov sídliska – 

k dispozícii je bohatá sieť klubov dôchodcov  

- nie je záujem, v meste máme 3 aktívne kluby dôchodcov a 14 organizácií III. sektora, ktoré 

mesto finančne podporuje. 
 



                                                                                                                                 
 

61 
 

CIEĽ 7.: 

Zlepšiť kvalitu života Rómskej menšiny a zvýšiť mieru jej sociálnej inklúzie 

Mesto aktívnej sociálnej inklúzie Rómov 

Aktivity mesta v tejto oblasti boli zamerané na rôznorodé aspekty kvality života Rómov 

a cieľové skupiny. Dôraz sa kládol na vzdelávanie detí z MRK a ich pozitívnu motiváciu 

formou rozvíjania ich umeleckých vlôh a predpokladov. Z hľadiska posilnenia prevzatia 

zodpovednosti dospelých za kvalitu vlastného života bola v pláne realizácia aktivít,  

zameraných na zlepšenie zamestnateľnosti obyvateľov z MRK. Pozornosť sa mala sústrediť aj 

na kvalitu bývania a čistotu prostredia rómskych osád. Rozvoj komunitného života 

obyvateľov z MRK mal byť zameraný nielen na rozvoj vnútorných väzieb v rámci tejto 

skupiny obyvateľov, ale za účelom zvýšenia miery sociálnej inklúzie aj na rozvoj väzieb s 

vonkajším prostredím vo forme zlepšenia vzdelávania a starostlivosti v komunite, 

organizáciou komunitných akcií a pod. Bezpečnosť v meste Spišská Nová Ves je negatívne 

ovplyvňovaná drobnou kriminalitou páchanou zväčša obyvateľmi z MRK, preto mali byť 

komunitné aktivity zacielené aj na jej prevenciu, ako aj na prevenciu drogových závislostí. 

Opatrenie 7.1. Zvýšenie vzdelanostnej úrovne rómskych detí a rozvíjanie ich 

umeleckého talentu a umeleckej výchovy 

Materská škôlka na Potočnej ulici bola každoročne využitá na 100 %, preto za účelom 

zvýšenia potenciálnej kapacity Mesto vypracovalo a predložilo v roku 2014 projekt 

rekonštrukcie objektu na Tehelnej ulici. Škôlka bola v roku 2016 z Potočnej ulice 

presťahovaná do zrekonštruovaných priestorov na Tehelnej ulici. V budove na Potočnej ulici 

bolo zriadené komunitné centrum. 

Komunitné centrum mesto prevádzkuje od februára 2016 na Potočnej ulici v lokalite Vilčurňa 

v budove bývalej škôlky, je to zariadenie bez právnej subjektivity, začlenené organizačne pod 

oddelenie sociálnych vecí mestského úradu. Zámer zriadiť Komunitné centrum „Feder 

dživipen“ v Spišskej Novej Vsi bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Spišskej 

Novej Vsi č. 128/2015 zo dňa 16. 12. 2015. Poslaním KC je poskytovanie komplexných 

služieb jednotlivcovi, rodine ako aj celej miestnej komunite, ktorá z rôznych dôvodov nemá 

možnosti na svoju vlastnú pomoc, sociálnu mobilitu, získavanie sociálnych zručností či 

vlastnú sebarealizáciu a prispievať tak k sociálnemu začleňovaniu osôb, vylúčených na 

individuálnej, ale i lokálnej úrovni a hľadať vhodné formy a programy na riešenie zistených 

sociálnych problémov. Komunitné centrum navštevujú občania za účelom sociálneho 

poradenstva, vzdelávacej činnosti, záujmových činností a deti pripravujúce sa na vyučovanie. 

V súčasnosti v komunitnom centre pracujú 3 pracovníci – odborná garantka KC, odborná 

pracovníčka KC a pracovníčka KC. Činnosť komunitného centra je podporená z Národného 

projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK, ktorý je súčasťou 

balíka „Take away“, ktorý mesto realizuje od novembra 2017. V komunitnom centre 

poskytujeme základné a špecializované sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv 

a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školské vyučovanie, výchova 

k finančnej gramotnosti žiakov – poznanie peňazí a hodnoty peňazí formou hry. V KC 

pripravujeme každý mesiac rôzne preventívne aktivity zamerané napríklad na osobnú hygienu 

a jej význam, výživu a pitný režim, beseda s tínedžermi plánované rodičovstvo, 

antikoncepcia, užívanie návykových látok, nákazlivé ochorenia, hypertenzia, Viem svoje 
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meno, dátum narodenia, adresu, ako sa volajú moji rodičia a súrodenci, kde chodím do školy. 

Počas fungovania prebehli komunitné akcie, záujmové činnosti, skupinové aktivity napríklad 

Deň detí, koncert, karaoke, vystúpenia recitácia a spev, Deň matiek, fašiangový karneval, 

súťaže, burza oblečenia, výchovná aktivita – besedy – slušné správanie doma, v škole, po 

ceste do školy, slušné vyjadrovanie, udržiavam poriadok a čistotu po ceste do a zo školy, 

podpora kreativity a výtvarná výchova – kreslenie, maľovanie, modelovanie, koláže z papiera, 

maľovanie kriedami na cestu, pohybové aktivity – tanec, pohybové hry – cvičenie na hudbu, 

hra vonku, skákanie cez švihadlo, loptové hry, skákanie cez gumu, edukačné vychádzky 

zamerané na slušné správanie, dodržiavanie poriadku. V komunitnom centre evidujeme 

k 31.12.2019 234 prijímateľov sociálnej služby. 

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

Využitím nástroja aktivačných prác sa v hodnotenom období zapojilo do čistenia 

a pravidelnej deratizácie osád okolo 100 obyvateľov, za tým istým účelom sa okrem 

aktivačných prác organizujú jednorazové upratovacie práce aj pod organizáciou občianskych 

hliadok. Od marca 2013 do konca roka 2017 sa zavedením osobitného príjemcu dávok 

v hmotnej núdzi podarilo zabezpečiť úhradu nezaplateného nájomného a poplatkov za 

komunálny odpad vo výške takmer 321 743 EUR. 

V roku 2015 a 2016 Mesto dostalo dotáciu z Envirofondu na likvidáciu skládky nelegálneho 

odpadu v lokalite Vilčurňa, v roku 2017 z vlastných zdrojov zlikvidovalo menšie skládky 

v lokalitách Vilčurňa, Hájik a Podskala. 

Z dôvodu riešenia alarmujúceho stavu s množstvom nahromadeného odpadu na ulici Potočná 

a zlepšenia zdravotných a hygienických podmienok obyvateľov osady Vilčurňa, bolo v dňoch 

17.4. - 15.5.2018 vykonané odstraňovanie nelegálnej skládky a upratovanie problémových 

priestorov s cieľom likvidácie vytvoreného odpadu. Na zabezpečenie tohto upratovania bolo 

zo strany OKS poskytnuté pracovné náradie (fúriky, lopaty, krompáče, hrable a vidly 

v celkovom počte 48 ks), odpadové vrecia (v počte 125 ks), pracovné a gumené rukavice (v 

počte 100 ks), ďalej bol po celú dobu v priestore skládky zabezpečený veľkoobjemový 

kontajner, ktorý bol pravidelne po naplnení vyvážaný. Likvidáciu skládky vykonávali UoZ v 

rámci aktivačnej činnosti Potočná/Lesná a na prácach sa významnou mierou podieľali aj 

samotní obyvatelia bytoviek na ul. Potočná. V rámci čistenia uvedených priestorov bolo 

vykonaných celkovo 17 vývozov veľkoobjemových kontajnerov.  Celkovo bolo vyvezených 

132,78 ton odpadu. 

V roku 2019 bolo prostredníctvom pracovníkov na aktivačných prácach a taktiež občanov 

rómskych osád pod dohľadom organizátorov aktivačnej činnosti a členov občianskej stráže 

v lokalitách Vilčurňa, Podskala a Hájik realizované priebežné odstraňovanie nahromadeného 

odpadu (nelegálnych skládok) v celkovom množstve cca 100 ton. Uvedená činnosť bola 

vykonávaná nad rámec pravidelných vývozov odpadu z predmetných lokalít. 

Opatrenie 7.3. Zvýšenie zapojenosti Rómov do komunitného života a zlepšenie 

podmienok pre realizovanie terénnych sociálnych a komunitných aktivít 
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Účasť Rómov na komunitnom živote bola zintenzívnená tým, že sa Mesto zapojilo do 

národného projektu "Take away" a bolo zriadené komunitné centrum na Potočnej ulici v roku 

2016. V roku 2017 sa mesto zapojilo do národného projektu Terénna sociálna práca a terénna 

práca v obciach s prítomnosťou MRK a NP Komunitné centrá v mestách a obciach 

s prítomnosťou MRK - 1. fáza. V komunitnom centre v roku 2018 evidujeme 269 

prijímateľov sociálnej služby, terénni sociálni pracovníci 2491 intervencii. Terénni sociálni 

pracovníci sú denne v teréne, na jar bola zorganizovaná finančná zbierka rodín na Potočnej 

ulici určená ako príspevok na zabezpečenie kontajnerov na odstránenie odpadu. Do zbierky sa 

svojim dobrovoľným finančným príspevkom zapojilo spolu 41 rodín. Zároveň sa podarilo 

zorganizovať brigádu, na ktorej si obyvatelia nahromadený odpad svojpomocne poupratovali 

za pomoci aktivačných pracovníkov, mesto im zapožičalo náradie a zabezpečilo odvoz 

kontajnerov. Cieľom tejto aktivity bolo zvýšenie zapojenosti Rómov do tvorby a obnovy 

svojho životného prostredia a podpora tejto komunitnej aktivity. V komunitnom centre  bolo 

v roku 2018 realizovaných 41 a v roku 2019 to bolo 28 komunitných aktivít zameraných na 

prevenciu chorôb, hygienu, plánované rodičovstvo a kultúrnych aktivít zameraných na 

skvalitnenie života komunity. Denne sú vykonávané záujmové aktivity pre deti, príprava na 

školské vyučovanie, hudobná a telesná výchova. 

Zhrnutie: P L N E N I E    CIEĽA: 

Indikátor 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet kultúrnych podujatí a 

komunitných aktivít 

zameraných na skvalitnenie 

života Rómov 

5 13 8 20 85 36 24 41 28 

Výška finančných zdrojov z 

mestského rozpočtu na 

likvidáciu nelegálnych skládok 

v rómskych osadách a ich 

blízkosti 

9 000 6 000 6 000 13 000 23 600 72 300 4 000 5779 4100 

Počet osôb poberajúcich dávku 

v hmotnej núdzi 
x x x x x x x x 1025 

V rámci opatrení boli realizované takmer všetky naplánované aktivity. Indikátory 

naznačujú pokrok v tejto oblasti. Pri aktualizácii na nasledujúce obdobie bude potrebné 

zvážiť, ktoré aktivity a úlohy sa opätovne zaradia do plánu a definovať nové vzhľadom 

na identifikované potreby a problémy. 

 

 

CIEĽ 8.: 

Zvýšiť kvalitu a inovovať výchovno-vzdelávací proces za účelom rozvoja kľúčových 

kompetencií a zdravého vývoja detí a žiakov škôl v správe mesta 

(RP Mesto kvalitnej výchovy a vzdelávania detí) 

V rámci svojej priamej kompetencie sa Mesto zaviazalo venovať zvýšenú pozornosť kvalite 

výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom všestranne rozvíjať schopnosti a daností detí a ich 
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vedomosti formou inovovania a zavádzania nových metód a foriem vzdelávania, 

sprevádzaných trvalým doplňovaním odborných a metodických vedomostí pedagógov 

a zlepšovaním vybavenia škôl. Inovácie sa mali týkať aj obsahu a foriem vzdelávacích 

programov v nadväznosti na požiadavky detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. 

Nevyhnutné bolo tiež zlepšením komunikácie zo škôl vytvoriť pre vzdelávanie a výchovu 

otvorené, motivujúce a príjemné miesto, a tiež aby školy žiakom poskytovali podnety 

a vytvárali podmienky na aktívne a hodnotné trávenie voľného času po skončení povinného 

vyučovania. Pre zlepšenie efektívnosti fungovania škôl bolo naplánované budovať a rozvíjať 

manažérske zručnosti manažmentu škôl. 

Opatrenie 8.1. Zvýšenie kvality pedagogických zamestnancov základných škôl a ZUŠ 

pre zabezpečenie potrebných kvalitných vedomostí a zručností 

V hodnotenom období sa pravidelne organizovalo inovačné vzdelávanie pre učiteľov 

jednotlivých predmetov i pre vedúcich metodických združení, vytvorili sa a fungujú klubové 

rady jednotlivých predmetov za účelom výmeny skúseností a informácií v rámci jednotlivých 

odborností. V roku 2017 Oddelenie školstva MsÚ Spišská Nová Ves v spolupráci so 

školským úradom v Levoči a v Smižanoch zorganizovalo metodický deň pre pedagogických 

zamestnancov škôl a školských zariadení pre cca 700 učiteľov. Obsahom tohto metodického 

dňa boli odborné prednášky na rôzne témy, týkajúce sa metód a postupov vo výchovno-

vzdelávacom procese. Boli oslovení aj lektori z vysokých škôl v Banskej Bystrici a Prešove 

a z Metodicko-pedagogického centra v Košiciach.  

Klubové rady jednotlivých predmetov pracovali aj v hodnotiacom období, pedagogickí 

zamestnanci sa pravidelne stretávali za účelom výmeny skúseností a informácií v rámci 

jednotlivých odborností. Oddelenie školstva MsÚ Spišská Nová Ves spolu so ŠÚ Smižany        

a Levoča zorganizovalo v októbri 2018 metodický deň pre pedagogických a odborných 

zamestnancov základných škôl, cca 750 účastníkov sa vzdelávalo v 29-tich skupinách. 

Dejepisná exkurzia v Kežmarku, návšteva chemikov v Kovohutách Krompachy, matematika 

hrou v SteelParku v Košiciach, náučné chodníky Slovenského raja, lektori z PdF Banská 

Bystrica, PdF Prešov, RP MPC Košice, SCŠPP Spišský Hrhov a pod. 

Oddelenie školstva MsÚ Spišská Nová Ves v spolupráci so SŠÚ Smižany zorganizovalo 

v októbri 2019 metodický deň pre pedagogických a odborných zamestnancov základných 

škôl, prizvaní boli aj zamestnanci základných škôl mesta Krompachy. V rámci podujatia sa 

cca 680 účastníkov vzdelávalo v 20-tich skupinách; všetci účastníci absolvovali aktualizačné 

vzdelávanie. Témy a formy boli rôznorodé: pamiatky Starej Ľubovne, Opálové bane a Solivar 

v Prešove, literárna múzeá v Liptovskom Mikuláši, STM v Košiciach, lektori z PdF Prešov, 

MPC Prešov a Košice, SCŠPP Spišský Hrhov, ÚPSVaR Spišská Nová Ves, CPPPaP Spišská 

Nová Ves a pod. Počas celého roka sa pedagogickí zamestnanci stretávali za účelom výmeny 

skúseností a informácií v rámci jednotlivých klubov. 

Opatrenie 8.2. Zlepšenie klímy pre realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu 

Zástupcovia oboch strán – pedagógovia aj rodičia pozitívne hodnotia zavedenie 

elektronických žiackych knižiek, emailovej komunikácie medzi učiteľom a deťmi.  Jednotlivé 

školy majú svoje web stránky, ktorých obsah pravidelne aktualizujú. Posilnilo sa postavenie 
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a pôsobnosť koordinátorov na školách, na všetkých školách bol v rámci projektu PRINED 

zavedený inštitút mediátora. Za účelom zvýšenia motivácie žiakov a ich záujmu o učenie boli 

z projektových, grantových, sponzorských zdrojov zakúpené interaktívne tabule a edukačné 

programy a učitelia boli zaškolení na prácu s nimi. Na štyroch základných školách 

v hodnotenom období fungovali centrá voľného času. Aj prostredníctvom vzdelávacích 

poukazov bol zabezpečovaný rozvoj záujmového vzdelávania a voľnočasových aktivít, cez 

projekt PRINED sa rozšírila ponuka záujmového vzdelávania pre marginalizovanú rómsku 

komunitu. 

V hodnotiacom období školy naďalej využívali na komunikáciu s rodičmi stránky EduPage 

a portál Zborovňa. Je to nielen o elektronickej žiackej knihe a oznamoch pre rodičov, ale aj 

o zadávaní domácich úloh, možnosti domáceho vzdelávania v prípade neprítomnosti žiaka 

v škole. Školy intenzívne spolupracujú so zamestnancami CPPPaP, využívajú preventívne 

protidrogové programy a tiež programy na predchádzanie šikany. Zvládanie záťaže a stresu 

u detí a mládeže pomáhajú programy Ligy za duševné zdravie – Zippyho kamaráti a Kamaráti 

Jabĺčka. 

 

Školy spolupracujú so zamestnancami CPPPaP,  ÚPSVaR, OR PZ, MsP, s OZ Mladí ľudia 

a život; využívajú preventívne protidrogové programy a tiež programy na predchádzanie 

šikany. Zvládať záťaž a stres u detí a mládeže pomáha realizácia programov Ligy za duševné 

zdravie – „Zippyho kamaráti“ a „Kamaráti Jabĺčka“. V októbri absolvovali vychovávateľky 

ŠKD aktualizačné vzdelávanie Ochrana detí pred násilím s Mgr. Zuzanou Plíhalovou, 

koordinátorkou ochrany detí pred násilím (ÚPSVaR) a Ivou Liptákovou (Bábkové divadlo 

spod Spišského hradu). V hodnotiacom období školy naďalej využívali na komunikáciu 

s rodičmi prostredníctvom stránky EduPage a portálu Zborovňa. 

Opatrenie 8.3. Zvýšenie úrovne kvality riadenia škôl a školských zariadení 

V zmysle Zákona o výchove a vzdelávaní sú základné školy povinné vypracovať koncepcie 

rozvoja školy a školských zariadení na dvojročné obdobie. V hodnotenom období všetky 

školy do koncepcií zapracovali úlohy, týkajúce sa trvalého budovania kapacít manažmentu 

a raz ročne sa vyhodnocovalo ich plnenie. 

Pod pojmom budovania kapacít manažmentu v oblasti legislatívy, manažérskych zručností 

atď. je potrebné chápať úspešné absolvovanie funkčného alebo inovačného funkčného 

vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov. U všetkých vedúcich zamestnancov 

školy túto požiadavku spĺňajú. Riaditelia škôl a školských zariadení sa pravidelne zúčastňujú 

vzdelávacích aktivít prehlbujúcich ich legislatívne vedomosti a manažérske zručnosti. 

V roku 2018 sa v aktivite pokračuje, absolvovanie funkčného a inovačného vzdelania je dané 

zákonom. Nad rámec tohto vzdelávania sa riaditelia škôl a školských zariadení 2-krát ročne 

zúčastňujú vzdelávania  pre manažérov v školstve, ktoré zahŕňa ekonomické a personálne 

riadenie škôl i najnovšie techniky riadenia tímu a komunikačných zručností. 

V roku 2019 pokračujú aktivity v oblasti vzdelávania manažmentu škôl a školských zariadení. 

Všetci riaditelia absolvujú 2-krát ročne 3-dňovú vzdelávaciu aktivitu určenú pre riaditeľov 

škôl a školských zariadení a tiež sa pravidelne na jar a jeseň zúčastňujú stretnutia 
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samosprávnych škôl. Na oboch týchto podujatiach prebiehajú vzdelávacie aktivity či už 

v platnej legislatíve alebo sú podávané informácie o pripravovaných legislatívnych zmenách 

či nových postupoch vo výchovno-vzdelávacom procese.  

Opatrenie 8.4. Rekonštrukcia, modernizácia a doplnenie vybavenia škôl 

V sledovanom období bola zateplená budova MŠ Šoltésova, uskutočnila sa oprava strechy 

a v roku 2017 boli opravené sociálne zariadenia. V MŠ Rybničná bola zrealizovaná elektrická 

prípojka vrátane napojenia na multifunkčné ihrisko. Na MŠ Tomášikova ulica bola opravená 

strecha a vymenené okná, objekt je však ešte nezateplený. Na MŠ Komenského sa 

zrealizovalo zateplenie obvodového plášťa a opravy terás. Ďalšie menšie úpravy a investície 

boli zrealizované na MŠ Hanulova (oprava sociálnych zariadení), MŠ Slovenská a MŠ 

Jilemnického (nákup konvektomatov). Na MŠ Jilemnického bola zrealizovaná aj oprava 

strechy a sociálnych zariadení. Nezateplená je zatiaľ aj budova MŠ Lipová, je spracovaná PD 

a vydané stavebné povolenie. 

V sledovanom období boli naplánované a realizované rekonštrukcie sociálnych zariadení v ZŠ 

Lipová, výmena vzduchových filtrov v krytom bazéne ZŠ Z. Nejedlého, výmena svetlíkov 

v školskej jedálni v ZŠ Hutnícka a iné. 

Na štyroch ZŠ – v roku 2016 na ZŠ Komenského, ZŠ Nejedlého, ZŠ Hutnícka a v roku 2017 

na ZŠ Lipová bolo zrealizované hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému. Ostatné 

tri školy vyregulovanie zabezpečili v rámci rekonštrukčných prác v predchádzajúcom období 

Rekonštrukcia budovy ZUŠ si vyžaduje vzhľadom na to, že sa jedná o historickú budovu, 

veľký objem finančných prostriedkov. Je potrebné však nevyhnutne vyriešiť zatekajúcu 

strechu, ktorá neustále poškodzuje vnútorné priestory školy, odizolovanie školy z dôvodu 

tvorby vlhka a plesní a výmenu okien, spočiatku aspoň tých úplne nefunkčných a tých, cez 

ktoré zateká. Vzhľadom na novoprijatú legislatívu o materiálno-technickom a priestorom 

vybavení škôl je potrebné v priebehu nasledujúcich 3 rokov doplniť potrebné vybavenie 

a opätovne zriadiť a zariadiť učebne polytechnickej výchovy. Rovnako je potrebné spracovať 

a doplniť materiálno-technické vybavenie ZUŠ a jej elokovaných pracovísk. 

V priebehu roku 2018 bola zrealizovaná oprava strešnej krytiny ZŠ Levočská v sume 

125 674,- EUR, kde mesto prispelo z vlastných zdrojov sumou 55 674 EUR, 70 000 EUR 

bolo použitých z prevádzkového normatívu školy.  

Vysprávka ostenia na oknách a údržba okenných krídiel a vstupných dverí v ZŠ Lipová si 

vyžiadali sumu 17 475 EUR z prevádzkového normatívu školy. Vzhľadom na to, že bolo 

v pláne zateplenie školy, nebola pri výmene okien urobená vysprávka ostenia. Zateplenie sa 

nerealizovalo, použitá tesniaca hmota okolo okien sa vplyvom poveternostných podmienok 

rozsušila, čím dochádzalo k úniku tepla z budovy. Taktiež boli niektoré okná zle ukotvené 

a hrozilo, že sa uvoľnia zo steny. Po rokoch bolo potrebné urobiť aj ich servis vrátane výmeny 

niektorých tesnení a pod.  

Bola vypracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu a zateplenie strechy ZŠ 

Komenského (3 000,- EUR). Strecha nebola rekonštruovaná ani zateplená pri zatepľovaní 
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obvodového plášťa školy, čím sa stráca efekt zo zateplenia, keďže cez strechu býva najväčší 

únik tepla. Strecha má narušenú spodnú vrstvu, do ktorej preniká voda a v zime zamŕza, čím 

dochádza k jej rozrušovaniu. Pri oteplení a väčšom daždi potom dochádza k vytápaniu učební 

v miestach, kde sa tieto spodné vrstvy strechy narušili. Rekonštrukcia strechy so zateplením 

bola vyčíslená na sumu cca 251 000,- EUR.  V pláne je získať externé zdroje z MŠVVaŠ SR 

z prostriedkov určených na riešenie havarijných situácií.  

Spracovaná bola projektová dokumentácia na rekonštrukciu teplovodov ZŠ Nad Medzou 

v hodnote 5 670,- EUR, ktoré sú v havarijnom stave. Finančné prostriedky potrebné na 

rekonštrukciu teplovodov sú vo výške cca 45 000,- EUR. V súčasnosti je na teplovodoch 

jeden prívodový ventil pre celú školu napriek tomu, že škola je pavilónového typu. Pri 

poruche teplovodov by sa museli odstaviť všetky pavilóny. Rekonštrukcia rieši prívodové 

ventily (uzávery) pred každým pavilónom samostatne. Rekonštrukciu plánujeme rozdeliť na 3 

etapy. Keďže sa jedná o kapitálové výdavky, budú na rekonštrukciu teplovodov použité 

finančné prostriedky mesta. 

V procese realizácie je vybudovanie odborných učební. Mesto bolo úspešné pri získaní 

finančných prostriedkov z eurofondov. Bola spracovaná dokumentácia k verejnému 

obstarávaniu a predložená riadiacemu orgánu na posúdenie. Po schválení môžeme pristúpiť 

k samotnej realizácii projektov. 

Realizovala sa I. etapa rekonštrukcie teplovodov v ZŠ Nad Medzou v sume 15 000,- Eur, 

v ZŠ Lipová prebehla rekonštrukcia bleskozvodov vo výške 22 674,85 Eur. Na 

multifunkčnom ihrisku v ZŠ Z. Nejedlého bol vymenený umelý trávnik v sume 25 553,88 €, 

z toho 10 000,- € boli projektové finančné prostriedku Úradu vlády na podporu športu.  V ZŠ 

Ing. O. Kožucha sa realizovala posledná etapa rekonštrukcie kotolne (6 731,34 €) 

a rekonštruoval sa aj kabinet telesnej výchovy spolu s nákupom klimatizácie za 3 625,69 €, 

kúpila sa interaktívna tabuľa za 2 068,- €, bolo zakúpené športové vybavenie pre malých 

gymnastov v sume 7 198,80 € (6 000,- € boli projektové finančné prostriedku z Úradu vlády 

na podporu športu). V ZŠ Komenského sa realizovala výmena palubovky v malej telocvični 

v sume 26 943,17 € (10 000,- € boli projektové finančné prostriedky) a nákup športových 

učebných pomôcok a športového oblečenia taktiež v rámci projektu „Podpora rozvoja športu 

na rok 2019“ – 6 073,00 € (4 500,00 € projektové finančné prostriedky). V ZŠ Hutnícka 

prebehla rekonštrukcia osvetlenia a sociálnych zariadení telocvične v sume 67 188,69 €, 

z toho prostriedky MŠVVaŠ SR na havárie boli vo výške 60 460,61 €. V ZUŠ bola vykonaná 

oprava elektroinštalácie, potrubia v kotolni a oprava stien a maľovanie v celkovej výške 

13 814,45 € a boli doplnené učebné pomôcky, hudobné nástroje, tablety a interiérové 

vybavenie v sume 22 690,93 €. V Centre voľného času boli v sume 40 323,19 € opravené 

steny a stropy na chodbách a v telocvični, opravila sa časť strechy v budove na Levočskej 

ulici a vymenili sa dvere za protipožiarne. V Správe školských zariadení bolo 70 442,37 € 

použitých na nákup interiérového vybavenia, výpočtovej techniky a vykonala sa údržba 

a opravy sociálnych zariadení  v MŠ na Jilemnického ulici, v MŠ na Nejedlého ulici. V MŠ na 

Slovenskej ulici bola opravená strecha, v MŠ na Stolárskej ulici bola vymenená predelová 

stena a urobená oprava podlahových krytín. V rámci bežných opráv  sa v MŠ realizovalo 

maľovanie a vymenili sa nevyhovujúce svietidlá. V MŠ Stolárska bola realizovaná výstavba 

detského ihriska v sume 9 372,96 € (8 000,- €  projektové finančné prostriedky na podporu 

športu). 
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Opatrenie 8.5. Zlepšenie vzdelávania špeciálnych cieľových skupín detí (zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, mimoriadne nadané deti, deti s poruchami učenia 

a správania, pre deti so zdravotným znevýhodnením) 

Pozornosť bola venovaná aj zlepšeniu vzdelávania špeciálnych cieľových skupín detí (zo 

sociálne znevýhodneného prostredia, mimoriadne nadané deti, deti s poruchami učenia 

a správania a pre deti so zdravotným znevýhodnením). Bola vytvorená databáza detí so 

špeciálnym výchovno-vzdelávacími potrebami, na ZŠ Hutnícka ul. bola zriadená špeciálna 

triedy pre deti s autizmom vrátane jej vybavenia. Do školských vzdelávacích programov boli 

zapracované vzdelávacie aktivity pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Od roku 2017 školy spolupracujú so  školským logopédom, ktorý sa venuje deťom 

s narušenou komunikačnou schopnosťou. Cieľom školského logopéda je odstrániť vznik 

porúch  reči u detí a zvýšiť kvalitu integrácie žiakov s NKS. 

Rok 2018 – otvorenie prípravného ročníka pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou 

v ZŠ Ing. O. Kožucha. V roku 2017 sa začala spolupráca so školským logopédom, aby sa 

podchytili deti s NKS už v predškolskom veku a aby sme ich už ďalší rok nasmerovali do tzv. 

prípravného ročníka pre deti s NKS. Práca s týmito deťmi v prípravnom ročníku vo veľkej 

miere eliminuje poruchy reči a zabezpečí bezproblémový nástup do 1. ročníka.  

V roku 2019 sa v školách pokračovalo v spolupráci so školským logopédom, aj v tomto roku 

bol v ZŠ Ing. O. Kožucha otvorený prípravný ročník pre deti s narušenou komunikačnou 

schopnosťou. V každej škole pracuje špeciálny pedagóg a taktiež sú v školách zamestnaní 

asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v počte podľa úväzkov 

pridelených MŠVVaŠ SR. V roku 2019 sa trieda pre deti s autizmom presunula z MŠ na Ul. 

Tomášika na MŠ na Stolárskej ulici na sídl. Západ. V tejto lokalite je aj ZŠ na Hutníckej ulici, 

kde je trieda pre žiakov s autizmom.  

Opatrenie 8.6. Zlepšenie zdravia detí 

Množstvo aktivít sa zrealizovalo aj v oblasti vytvárania návykov u detí k podpore zdravého 

životného štýlu. ZŠ sa zapájali do aktivít podporujúcich zdravý zdravotný štýl cez Národný 

program boja proti obezite, cez projekt Zdravé mesto - Zdravá škola, vytvoril sa klub 

zdravých MŠ a ZŠ, školy sa aktívne zapájali do projektov a aktivít spoločnosti Embraca 

v relevantnej oblasti, realizovali sa rôzne športové súťaže s účasťou detí a mládeže ako 

Mestská športová olympiáda, Spišské športové hry, Večerný beh mestom, Dni cyklistiky na 

Spiši a množstvo ďalších športových aktivít v centrách voľného času. Do vyučovania telesnej 

výchovy boli zavedené prvky obsahujúce aj zdravotnú telesnú výchovu. 

V roku 2018 sa spustil projekt korčuliarskej školy, ktorý realizuje STEZ pre deti prvého 

stupňa základných škôl. 

V roku 2019 sa pokračuje v tradičných aktivitách. Výrazne v tejto oblasti pracuje CVČ a Klub 

mladých, ktorí svojimi aktivitami oslovujú široké spektrum detí a mládeže najmä 

organizáciou kultúrno – športových podujatí na námestí alebo priamo na sídliskách. Cez letné 

prázdniny sú organizované denné, aj pobytové tábory, ktorých výraznou zložkou je šport 
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a pobyt v prírode. Mesto formou menších dotácií podporuje organizáciu športových podujatí 

pre verejnosť športovými klubmi alebo inými organizáciami.  

Zhrnutie: P L N E N I E    CIEĽA: 

Indikátor 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet účastníkov 

celoživotného 

vzdelávania 

pedagogických a 

nepedagogických 

zamestnancov školy 

250 332 169 319 293 0 286 170 229 

Počet nových a 

zavedených výchovno-

vzdelávacích 

programov v 

základných školách 

7 7 7 7 7 11 11 21 21 

Výška investícií do 

materiálového 

vybavenia škôl 

7.820.381 202.578 58.004 58.687 89.270 194.192 302.991 275.079 339.702 

% manažérov 

(riaditelia, zástupcovia) 

škôl s doplneným 

manažérskym 

vzdelaním 

(nesledované od 2019) 

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

Počet detí zapojených 

do voľnočasových 

aktivít 

4 828 2 991 2 691 2 152 2 401 2 745 3 347 3 578 3408 

Počet písomne 

zdokumentovaných –

prípadov patologického 

správania vo vzťahu 

žiak – žiak, žiak – 

učiteľ, učiteľ - rodič 

8 9 11 5 14 21 100 43 14 

% pedagogických 

zamestnancov s 2. 

atestáciou 

x x x x x x x x 

 

57 

 

V hodnotenej oblasti boli realizované plánované úlohy v rámci všetkých schválených 

opatrení. Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu tak z hľadiska technického ako 

aj z hľadiska jeho foriem, metód a inovatívnosti dokazuje aj podstatná časť nastavených 

indikátorov na základe rekonštrukcií základných a materských škôl, investícií do 

materiálového vybavenia, školských vzdelávacích programov s inováciami, zavádzanými 

cez rôzne projektové aktivity, rozšírených možností na voľnočasové aktivity žiakov, 

procesov vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl.  
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CIELE 9. a 10.: 

Zvýšiť účinnosť zabezpečenia verejného poriadku a znížiť drobnú kriminalitu 

Zvýšiť pripravenosť mesta na riešenie mimoriadnych udalostí a ich následkov 

(RP Bezpečné mesto) 

Zámerom bolo z úrovne Mesta a jeho samosprávnych orgánov a v spolupráci so štátnymi 

orgánmi, ale aj odbornými inštitúciami a verejnosťou, zabezpečiť ochranu života, zdravia 

a majetku obyvateľov a návštevníkov mesta pred poškodzovaním a ničením kriminálnou 

činnosťou i zlepšenie verejného poriadku najmä posilnením a koordináciou všetkých 

bezpečnostných zložiek pôsobiacich na území mesta. Tiež bolo zámerom realizovať 

preventívne a osvetové programy na posilnenie participácie občanov pri zabezpečovaní 

poriadku a bezpečnosti, pri zabezpečovaní ochrany svojho zdravia a majetku a pre znižovanie 

drobnej kriminality. Bola identifikovaná nevyhnutnosť prevencie a realizácie preventívnych 

opatrení zo strany mesta na obmedzenie strát a poškodenia na životoch a majetku 

v súvislostiach s náhodnými rizikami ako aj v súvislosti s dopadmi zmeny klímy. S ohľadom 

na existujúce a prichádzajúce hrozby spojené so zmenou klímy bolo identifikované ako 

žiaduce nielen zlepšiť manažment rizík z toho vyplývajúcich, ale aj navrhnúť a realizovať 

opatrenia dlhodobého charakteru na adaptovanie sa na jej možné dopady. 

Opatrenie 9.1. Zvýšenie efektivity vypátrania páchateľov 

Na základe posúdenia potreby a operatívnosti sú v rámci pracovných porád príslušníkov MsP 

pravidelne organizované školenia v oblasti taktiky služobných zákrokov, zákonov súvisiacich 

s výkonom právomoci a problematike prvej pomoci, obdobne sa pravidelne zabezpečuje 

vykonávanie skúšok fyzickej a streleckej zdatnosti. 

V rokoch 2016 a 2017 prebehla komplexná rekonštrukcia kamerového systému a momentálne 

je nainštalovaných 40 kamier. 

V roku 2018 boli prijaté opatrenia so zameraním na zníženie počtu najčastejších porušovaní 

zákona: 

- sústavne opakovanými kontrolami platených parkovísk sa znížil počet priestupkov 

nezaplatenia parkovného z 1 716 za rok 2017 na 486 za rok 2018 t.j. pokles o 72%. 

Priamo úmerne sa zvýšila aj výška parkovného, 

- pravidelným hliadkovaním so zameraním na kontrolu čistoty na sídliskách, 

v mestských parkoch a v okolí občerstvení s nočnou prevádzkou bol znížený nápad 

porušení z 1 305 v roku 2017 na 778 v roku 2018 čo je pokles o 42%. 

V roku 2019 bola činnosť hliadok zameraná na kontrolu dodržiavania VZN mesta č. 7/2015 

o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta SNV, najmä 

o konzumáciu alkoholických nápojov na verejnosti, kde bolo realizovaných spolu 1 299 

priestupkov (z toho 510 priestupkov bolo zistených kamerovým systémom). Zameranie 

hliadok bolo hlavne na maloleté a mladistvé osoby, kde oproti roku 2018 (9 zistených 

prípadov) bolo realizovaných 25 prípadov, kedy dychovou skúškou bola u týchto osôb zistená 

konzumácia alkoholu. 
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Opatrenie 9.2. Prevencia kriminality 

Pravidelne sa pred začatím letnej turistickej sezóny (LTS) koná stretnutie všetkých 

zainteresovaných zložiek (Policajného zboru SR, mestskej polície, Správy NPSR, atď.) na 

úrovni Mesta, kde je intenzívnejší režim hliadkovania na území mesta počas LTS, ale aj v 

čase konania masívnejších športových a kultúrnych podujatí jedným z hlavných nástrojov. 

V hodnotenom období bol realizovaný projekt " Bezpečnostná retiazka" II.,  zameraný na 

zabezpečenie vstupu do bytov dôchodcov a takto zabezpečených bolo cca 180 bytov. 

V rokoch 2016 a 2017 bolo zorganizovaných 314 hodín prednášok na tému protidrogovej 

prevencie na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (žiaci 6. a 7. Ročníkov), 

na ktorých sa zúčastnilo 2507 poslucháčov v rámci projektu " Drogy? Tie nie sú pre mňa...". 

V roku 2018 boli zrealizované aktivity: 

a) zrealizovaný preventívny projekt „Akadémia seniorov v Spišskej Novej Vsi“: 

- v rozsahu 200 hodín prednáškovej činnosti, 

- 190 účastníkov školení, 

b) odprednášané témy podľa aktuálnej potreby na materských, základných a stredných 

školách v rozsahu: 

- 49 prednášok, 56 hodín, 882 účastníkov, 

- počas školského roku na kritických priechodoch pri základných školách hliadky 

odpracovali cca 150 hodín, 

c) občianska hliadka operatívne plnila úlohy: 

- pri sprevádzaní deti z rómskych osád do škôl aby nenarúšali verejný poriadok 

a nedochádzalo k ich ohrozeniu pri prechádzaní cez cestu a nevyhýbali sa školskej 

dochádzke, 

- počas poberania sociálnych dávok im bola upravená pracovná doba do neskorých 

nočných hodín, aby dohliadali na dodržiavanie nočného kľudu, 

- v letných mesiacoch dohliadali a zabezpečovali verejný poriadok pri vodných tokoch 

na miestach kde sa kúpali maloleté deti bez dozoru a mohli byť ohrozené na zdraví 

a živote. 

V roku 2019 boli realizované prednášky a besedy so žiakmi 1. a 2. stupňa základných škôl, 

žiakmi stredných škôl, ako aj žiakmi Spojenej školy na ulici J. Fabiniho so zameraním na 

témy: alkohol, trestná zodpovednosť, toxikománia a iné závislosti, šikanovanie a dopravná 

výchova v celkovom počte 52 hodín s celkovým počtom účastníkov 710.  

Opatrenie 10.1. Zvýšenie prevencie pred rizikami vyplývajúcimi zo zmeny klímy 

Analýza rizík vyplývajúcich z dopadov zmeny klímy s dôrazom na povodne, snehové 

kalamity, horúčavy, požiare bola súčasťou návrhu dokumentu Stratégia adaptácie na dopady 

zmeny klímy v meste Spišská Nová Ves, vypracovanom v rokoch 2011-2012. Dokument však 

nebol oficiálne schválený a nastavený na plnenie. Vzhľadom na to, že od jeho vypracovania 
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uplynula už určitá doba, je treba zvážiť aktualizáciu jeho analytickej časti, a tiež dopracovanie 

jeho strategickej časti. 

Spracovanie aktualizácie dokumentu bolo naplánované v rámci pripravovaného 

medzinárodného projektu s partnerom z Ukrajiny do výzvy HUSKUA ENI, projekt však 

nakoniec predložený nebol. Mesto Spišská Nová Ves sa však projektovo pripravuje na výzvy 

týkajúce adaptácie na dopady zmeny klímy – prostredníctvom výziev jednotlivých 

operačných programov na napr. vodozádržné opatrenia, či budovanie sídliskovej zelene 

(vnútrobloky). 

Koncom roka 2019 bol predložený do výzvy OP KŽP projekt vodozádržných opatrení v areáli 

ZŠ Komenského ulica, SNV, ktorý rieši náhradu betónových a asfaltových zničených plôch 

pred a za budovou školy trávnatou plochou a tvárnicami a tiež zber daždovej vody 

prostredníctvom retenčných nádob a jej ďalšie využitie v hospodárstve školy.  

Opatrenie 10.2. Zefektívnenie systému reagovania na krízové či mimoriadne udalosti 

Mesto Spišská Nová Ves je zriaďovateľom Dobrovoľného hasičského zboru mesta 

zaradeného do kategórie „C“ s početným stavom 1 + 20 (veliteľ + členovia).  Na základe 

zaradenia môže čerpať dotáciu, ktorá je poskytovaná z prostriedkov DPO SR pre príslušný 

rok vo výške  1400 EUR. Táto dotácia bola použitá na odbornú prípravu členov DHZM, 

nákup pracovných odevov a obuvi a servis hasičskej techniky. Zbor má k dispozícii 

Protipovodňový skriňový príves KOVOFLEX  KF-T-2, 2 ks prenosných hasičských 

striekačiek PPS12. Táto technika je využívaná na odbornú prípravu členov DHZM na 

zvládnutie krízových situácií týkajúcich sa povodňového manažmentu pri nasadzovaní, ako aj 

použitie vybavenia na úrovni mesta. Táto technika je využívaná na odbornú prípravu členov 

DHZM na zvládnutie krízových situácií týkajúcich sa povodňového manažmentu pri 

nasadzovaní, ako aj použitie vybavenia na úrovni mesta. Mestu bola odsúhlasená dotácia vo 

výške 30000 EUR v rámci programu  MV SR na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice 

v Novoveskej Hute. Pripravuje sa projektová dokumentácia, ktorá bude zahŕňať zateplenie 

objektu, výmenu okien, sekčných brán, úpravu podlahy v garáži a výmenu elektroinštalácie 

v celkovej výške 41000 EUR. Pri plnení podmienok akcieschopnosti požiadalo cestou DPO 

SR v mesiaci marec 2017 o pridelenie hasičskej zásahovej techniky CAS 15, IVECO DAILY. 

Predpoklad pridelenia je v mesiaci február 2020. V zmysle preneseného výkonu štátnej správy 

sa protipožiarnymi kontrolami preverovalo dodržiavanie povinností ustanovených v zákone 

o ochrane pred požiarmi v rodinných domoch v počte 202, u podnikajúcich právnických 

a fyzických osôb – malých prevádzkach v meste v počte 73 a v 71 bytových domoch. Plnili sa 

opatrenia MV SR týkajúce sa možných ohrození. Cez integrovaný záchranný systém sa 

pravidelne vykonáva mesačná skúška elektronických sirén v meste v hlasnom režime 

v mesiaci jún a december a tichom režime v ostatných mesiacoch. 1 x ročne za účasti 

Okresného úradu Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie sa vykonáva na rieke 

Hornád kontrola vodných stavieb a rizikových úsekov s možnosťou poškodenie koryta 

vodného toku. Mesto má spracovanú dokumentáciu „Plán ochrany zamestnancov a osôb 

prevzatých do starostlivosti“ na ochranu obyvateľstva pri úniku nebezpečných látok zo 

stacionárnych zdrojoch ohrozenia a to plynného chlóru z objektu krytej plavárne a amoniaku 

zo strojovne Zimného štadióna. V rámci výcviku členov DHZM bolo vykonané v mesiaci 
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október 2019 preverovacie cvičenie zboru so zameraním na  protipovodňové opatrenia na 

vodnom toku Holubnica  

Zhnutie: P L N E N I E    CIEĽA: 

Indikátor 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet porušení právnych noriem 5 760 6 752 6 371 4 975 6 576 6 298 5 907 5 301 4 915 

Počet priestupkov proti verejnému 

poriadku. 
2 498 3 269 2 729 2 213 2 837 2 734 2 401 2 137 2 205 

Počet verejnosťou oznámených 

porušení verejného poriadku resp. 

páchania prípadov drobnej 

kriminality verejnosťou v pomere k 

celkovému počtu prípadov v % 

20,40 15,70 16,40 19,30 16,20 15,80 17,30 20,22 24,66 

Vytvorená a implementovaná 

stratégia na adaptáciu sa na dopady 

klimatickej zmeny 

- - - - - - - -  

Objem finančných prostriedkov 

mesta investovaný do adaptačných 

opatrení na území mesta 

6.800 - - - - - - -  

Výška škôd spôsobená povodňami / 

požiarmi resp. inými prírodnými 

katastrofami 

38.630 - - - - - - - 0 

V oblasti zvýšenia účinnosti zabezpečenia verejného poriadku a znižovania drobnej 

kriminality indikátory signalizujú zlepšenie a pokles vybraných negatívnych javov, 

chýba však strategický dokument, ktorý by systematicky upravil postupy jednotlivých 

zložiek.  

V oblasti zvýšenia pripravenosti mesta na riešenie mimoriadnych udalostí a ich 

následkov je spracovaný návrh dokumentu Stratégia adaptácie na dopady zmeny klímy 

v Meste Spišská Nová Ves, ktorého súčasťou je analýza rizík a návrh opatrení na ich 

riešenie, materiál však nebol oficiálne schválený a jeho opatrenia nie sú realizované. 

Stanovené indikátory aj z toho dôvodu neboli hodnotené. 

CIEĽ 11.: 

Zlepšiť dostupnosť mesta, technický stav komunikácií a ich dopravnú vybavenosť 

(RP Mesto dopravnej mobility) 

Zámerom bolo pri rastúcej hustote premávky realizovať opatrenia zamerané na reguláciou 

množstva dopravy v meste a zavádzať opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti účastníkov cestnej 

premávky vrátane inštalovania účinného dopravno-informačného systému. Za účelom 

odľahčenia dopravy prostredníctvom cyklodopravných trás v meste bolo cieľom dobudovanie 

a rozšírenie existujúcej siete. Pre zvyšovanie bezpečnosti a plynulosti dopravy sa prijalo za 

cieľ dobudovať základný komunikačný systém vrátane železničných priecestí, 

prispôsobovanie kapacít a technických parametrov komunikácií a križovatiek (dobudovanie, 

rekonštrukcie) vyšším nárokom na dopravu (dobudovanie, rekonštrukcie). Potrebné bolo 

koncepčne a komplexne sa zaoberať aj statickou dopravou, najmä parkovaním, ale aj 

skvalitnením informačno-navigačného systému a dopravného značenia. 
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Opatrenie 11.1. Dobudovanie komunikačného systému 

V oblasti železničnej dopravy je spracovaná projektová dokumentácia modernizácie 

železničnej trate s územným rozhodnutím a táto skutočnosť je premietnutá do Územného 

plánu mesta Spišská Nová Ves. Do roku 2017 bolo rekonštruovaných 8,3  km miestnych 

komunikácií a 9,40 km V oblasti cyklodopravnej infraštruktúry bola vypracovaná stavebná 

dokumentácia pre stavebné konanie pre štyri trasy, boli vybavené majetkovo-právne vzťahy a 

povolenia k realizácii cyklotrás, z ktorých bola v roku 2017 realizovaná výstavba cyklotrasy 

Vyšná Hať - Elektrárenská (1,5 km nová cyklotrasa + 0,5 km obnova asfaltu Elektrárenská - 

Za Hornádom). V roku 2018 sa začne realizácia schváleného projektu cez IROP s názvom 

Ekologicky a bezpečne zameraného na vybudovanie cyklistickej infraštruktúry na ľavom 

brehu Hornádu - cyklotrasa v dlžke 0,5 km, dobudovanie prepojenia MK Nad Medzou so 

Starou cestou. 

V roku 2017 bola započatá rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných 

plôch v rozsahu schválenom v MsZ. Predmetom rekonštrukcie boli ulice Brezová (1,25 

km/chodník 1,30 km), Kováčska (0,9 km/chodník 0,38 km, rekonštrukcia 55 park. miest), 

Stolárska (c.0,13 km/chodník0,10 km. rekonštrukcia 18 park. miest), B. Nemcovej (c. 0,22 

km/ch. 0,45 km), Kollárova (c. 0,36 km). 

V roku 2018 sa pokračovalo v predmetnej akcii Rekonštrukcie ciest ulicami: Rybničná (c. 

1,15 km), Sadová (c. 0,55 km/ch. 0,15 km), Nitrianska (c. 0,23 km), J. Wolkera (c. 0,36 

km/ch. 0,30 km, rek. 30 park. miest), Jilemnického (c. 0,26 km/ch. 0,16 km), Strojnícka (c. 

0,22 km/ch. 0,42 km, rek. 110 park. miest), Obr. Mieru (c. 0,12 km), Fándlyho (c. 0,34 km), 

Letecká (c. 0,98 km/ch. 0,60 km + vjazdy), Slobody (c. 0,34 km/ch. 0,66 km), Fr. Kráľa (c. 

0,22 km, rek. 16 park. miest), J. Hanulu (c. 0,70 km/ch. 0,41 km + vjazdy čiastočne), Čsl. 

armády (c. 0,44 km), Škultétyho (c. 0,10 km/ch. 0,10 km), Banícka (c. 0,40 km + pozdĺžne 

státie/ch. 0,40 km + prístupové ch.), Zábojského (c. 0,15 km), Zvonárska (c. 0,29 km), 

Hviezdoslavova (c. 0,28 km/ch. 0,20 km), Odborárov (c. 0,39 km/ch. 0,76 km, 50 park. 

miest). Samostatne bola realizovaná rekonštrukcia prístupovej cesty k IBV Červený jarok 

(1,00 km), ktorá plynule nadväzuje na rekonštruovanú ul. Leteckú.  

V roku 2019 bol v rámci rekonštrukcie chodníkov zrealizovaný chodník na ulici Duklianska 

(úsek Autoves - Eurobus, ch. 0,36 km), ktorý je hlavným prístupovým chodníkom na sídl. 

Západ I., taktiež chodník na Bezručovej ulici (ch. 0,22 km) a chodník na ulici J. Fabiniho 

(úsek B. Němcovej - Základná umelecká škola, ch. 0,39 km), ktorý je jedným z prístupových 

chodníkov k železničnej stanici. 

V roku 2019 boli vypracované projektové dokumentácie na cyklotrasy: 

1. Cyklistická radiála Duklianska ulica a napojenie na železničnú a autobusovú stanicu 

2. Územie poľnej cesty medzi Ferčekovcami a Novoveskou Hutou, vrátane geometrických 

plánov na odčlenenia z lesného a pôdneho fondu, 

3. Pri Hornáde   I. a II. etapa 

 

Bola vypracovaná tiež dokumentácia pre napájaciu stanicu mesta pre elektromobily.  
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Opatrenie 11.2. Dobudovanie statickej dopravy 

Procesy pasportizácie dopravného značenia, vypracovanie koncepcie a vybudovanie 

komplexného parkovacieho systému boli zrealizované čiastočne. V období od roku 2011 - 

2017 bolo vytvorených 420 nových parkovacích miest, hlavne na sídliskách, rekonštruované 

boli parkovacie miesta v rámci projektu Regenerácia námestia III. a VII. etapa a a každoročne 

je snaha pripraviť výstavbu ďalších parkovacích miest. Boli zmodernizované autobusové 

zastávky v Novoveskej Hute, pred Embracom, pod NsP, Mercury Market, Ferčekovce v 

smere do N. Huty, tiež boli rekonštruované povrchy na stanovištiach taxíkov. 

V roku 2018 v rámci zvyšovania počtu parkovacích miest na sídliskách boli vybudované 

parkovisko Rázusová ul. č. 2-12 s odvedením dažďových vôd a verejným osvetlením (44 

miest), Parkovisko Slovenská ul. č. 26-28 s odvedením dažďových vôd a verejným 

osvetlením (16 miest), Slovenská ul. pri MŠ (7 miest). Projekčne sú pripravené parkoviská na 

sídl. Západ hutnícka/Duklianska, parkovisko sídl. Východ Česká ul.  

V roku 2019 v rámci zvyšovania počtu parkovacích miest v meste boli vytypované lokality 

s nedostatkom parkovacích miest - sídlisko Západ Hutnícka ulica /41 miest/, sídlisko Východ 

(plocha P3) Česká ulica /15 miest/. Projekčne sa pripravujú parkoviská na sídlisku Tarča 

(Javorová ulica) a na sídlisku Mier (J.Wolkera33-39, vrátane rozšírenia MK). 

Opatrenie 11.3. Zvýšenie funkčnosti križovatiek a bezpečnosti železničných priecestí 

a priechodov pre chodcov 

 V hodnotenom období boli zvýraznené prechody pre chodcov pred základnými školami. 

Zrealizované. PD + realizácia priechody pri Shell, Duklianska pri STK, žel. priecestie Západ, 

Západ Duklianska - k autobus. zastávke. V roku 2017 v rámci výstavby LIDL sídl. Západ, dva 

priechody na Duklianskej ulici medzi sídliskom a LIDL. Prepojenie Telepu s centrom mesta 

mimoúrovňovým prechodom cez železničnú trať bolo zaradené do podrobnejších stupňov 

dokumentácie v kompetencii ŽSR. 

V roku 2018 v rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia bolo asymetrickým nasvietením 

opatrených 14 priechodov pre chodcov. Mesto zrealizovalo novú cestnú svetelnú signalizáciu 

dôležitého križovatkového uzla ulíc. Elektrárenská a Rázusova, ktorá bola sfunkčnená po 

otvorení predajne Billa v predmetnom území. 

V roku 2019 sa v rámci zvyšovania  bezpečnosti cestnej dopravy odstránili železničná vlečka 

pri MPC Cessi, a.s. na Mlynskej ulici.  Mesto ďalej uvažuje o zvýšení funkčnosti križovatiek, 

ktoré sú riadené cestnou svetelnou signalizáciu, a to v podobe spracovania projektovej 

dokumentácie ich optimalizácie a prispôsobovaniu sa aktuálnemu dopravnému zaťaženiu.   

 

Zhrnutie: P L N E N I E  CIEĽA: 
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Indikátor 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Dĺžka km novovybudovaných a 

rekonštruovaných miestnych komunikácií 

a) ciest  

0,30 0,00 2,20 1,90 1,90 0,00 2,5 8,50 x 

Dĺžka km novovybudovaných a 

rekonštruovaných miestnych komunikácií 

b) chodníkov  

1,20 1,10 1,20 1,40 1,4 1,70 2,30 4,2 x 

Dĺžka km novovybudovaných a 

rekonštruovaných miestnych komunikácií 

c) cyklodopravných chodníkov 

0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1,50 0,00 x 

Počet km novovybudovaných komunikácií 

a) ciest 
x x x x x x x x 0 

Počet km rekonštruovaných komunikácií  

a) ciest 
x x x x x x x x 0 

Počet km novovybudovaných miestnych 

komunikácií b)chodníkov 
x x x x x x x x 0 

Počet km rekonštruovaných komunikácií 

b)chodníkov 
x x x x x x x x 0,97 

Počet km novovybudovaných miestnych 

komunikácií c)cyklodopravných chodníkov 
x x x x x x x x 0 

Počet km rekonštruovaných miestnych 

komunikácií c)cyklodopravných chodníkov 
x x x x x x x x 0 

Počet novovytvorených parkovacích miest 50 73 94 48 58 57 90 67 56 

Výška investícií v tis. EUR do 

rekonštrukcie dopravnej infraštruktúry 
x x x x x x x x 227 

Záver: 

Väčšina aktivít v rámci tohto cieľa bola uskutočnená. Vyhodnotenie indikátorov 

signalizuje každoročný kvantitatívny aj kvalitatívny posun v tejto oblasti, najzreteľnejší 

je v rozširovaní kapacity parkovacích miest.  

Otvorené/neriešené úlohy z rozvojového programu s vysvetlením ich aktuálneho stavu 

11.1.2 Vybudovať vonkajší okruh (juhovýchodný obchvat, dobudovanie severného obchvatu, 

juhozápadný okruh) 

Aktuálny stav: Dokumentácia pripravená, realizácia úlohy spadá do kompetencie KSK  

11.2.2 Vypracovať koncepciu a vybudovať komplexný parkovací systém v meste 

Aktuálny stav: v súčasnosti prebieha príprava koncepcie parkovania,  aktuálne sa postupuje 

podľa platného VZN 05/2019. 

 

CIEĽ 12.:  

Zvýšiť kvalitu spravovania Mestskej samosprávy za účelom dosiahnutia vyššej 

dynamiky rozvoja 

(RP Mesto dobrého spravovania) 
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V oblasti zlepšenia spravovania mesta, ako nevyhnutného predpokladu pre implementáciu 

všetkých vyššie uvedených rozvojových priorít, bolo potrebné zlepšiť technické a organizačné 

podmienky pre jej fungovanie, najmä zavádzať postupnú elektronizáciu činností samosprávy, 

sprehľadňovať a zjednodušovať tok informácií a úloh, zaviesť efektívny spôsob 

implementácie Rozvojového plánu a pod. Potrebné tiež bolo posilniť a zaviesť trvalé 

budovanie kapacít tak výkonných ako aj volených predstaviteľov samosprávy a zamerať sa aj 

na zlepšenie  internej  a externej komunikácie. Vzhľadom k tomu, že významnou položkou na 

príjmovej aj výdavkovej strane rozpočtu mesta sú spoločnosti s majetkovou účasťou mestskej 

samosprávy, bolo identifikované ako dôležité sústrediť sa na definovanie očakávaní mesta 

v spojitosti s ich činnosťou a následne zlepšiť ich efektívnosť a účinnosť. 

Cieľ 12. je napĺňaný prostredníctvom realizácie 7 aktivít v rámci štyroch opatrení,.  

Zhrnutie: P L N E N I E  CIEĽA: 

Názov indikátora 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet človekodní vzdelávania 

volených predstaviteľov samosprávy 

za rok 

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

Počet človekodní vzdelávania 

výkonných predstaviteľov 

samosprávy za rok 

x x x x x x x x 0 

Podiel výdavkov mesta na plnení RP 

ku celkovým výdavkom mesta v % 
12,00 12,00 30,00 25,00 22,00 23,00 28,00 27,00 20,00 

Záver: 

V tejto oblasti bola realizovaná väčšina opatrení.  Procesy zavádzaniu modulu CAF mali 

priamo riešiť  dosiahnutie cieľa zlepšenie stavu jednotlivých opatrení.  Mesto Spišská 

Nová Ves malo na základe predbežných rokovaní v pláne v roku 2020 sa zapojiť do 

národného projektu, realizovaného Úradom pre normalizáciu, metrológiu 

a skúšobníctvo v Bratislave. 

 V oblasti elektronizácie služieb,  ktorá by bez investície EÚ nebola realizovateľná v 

podmienkach samosprávy, si bude vyžadovať časom aj financovanie zo strany mesta po 

ukončení projektov, ktorých je mesto partnerom. V súčasnosti nie je žiadna alternatíva, 

ktorú by mohla samospráva využívať tak, aby si splnila zákonné povinnosti.  



P.č. Popis aktivity
NFP/Dotácia

v EUR

Predpokladané 

vlastné zdroje

v EUR

Zodpovedný za 

aktivitu

Súlad s 

Rozvojovým 

plánom mesta

A/N

Väzba na 

opatrenie 

RPM

Skutočné 

výdavky v EUR

1.

Marketing Mesta Spišská Nová Ves (výstavy, 

nástroje)

30 000 Kancelária 

primátora

A 1.2.

0

2. Dobudovanie Madaras parku, rekonštrukcia 

amfiteátra 2 000 000
Oddelenie 

výstavby a 

dopravy

A 1.3. 0

3. Regenerácia námestia - Levočská ulica - pešia 

zóna 700 000
Oddelenie 

výstavby a 

dopravy

A 1.6. 0

4. Rekonštrukcia  pamätníka oslobodenia
500 000

Oddelenie 

výstavby a 

dopravy

A 1.6. 1050

5. Zriadenie parkoviska na Grajnári so štrkovou 

povrchovou úpravou 20 000
Oddelenie 

výstavby a 

dopravy

A 4.1. 2550

6. Rekonštrukcia futbalového štadióna

750 000 ?

Oddelenie 

výstavby a 

dopravy, 

STEZ

A 4.1. 0

7. Rekonštrukcia štadiónu Tatran STEZ A 4.1. 0

8. Zriadenie workout ihrísk
25 000

Oddelenie 

komunálneho 

servisu

A 4.1. 0

Akčný plán na rok 2019

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

Propagácia mesta realizovaná v ročenke Commercial Directory Slovakia 2019, v publikácií Čarovné 

Slovensko, palubný časopis LEO Expres – leto 2019, v českom týždenníku MY – letný špeciál, Cestovný 

informátor 2019, letiskových magazínoch AIRPORT KOŠICE / BRATISLAVA. V spolupráci so Slovenským 

inštitútom vo Varšave sa mesto prezentovalo aj v roku 2019 šnúrou výstav fotografií Spišská Nová Ves 

– brána do raja v rôznych poľských mestách. Formou plagátov a citylightov v meste, billboardov v 

rámci Slovenska boli propagované podujatia mesta - Deň detí s OZ SR, Kultúrne leto 2019, Dni mesta a 

Trh ľudových remesiel, Vianočný trh, Advent 2019, Živé sochy, Spiš Dance Battle, 333 Spiš extreme). 

Mesto sa zapojilo do celoslovenských kampaní a podujatí: Medzinárodný deň turistických 

sprievodcov, Svetový deň cestovného ruchu, Víkend otvorených parkov a záhrad, Medzinárodný deň 

múzeí a pod. K Festivalu Živé sochy bola spustená nová mobilná aplikácia, naďalej boli zasielané každý 

týždeň newslettre, zabezpečená bola ruská mutácia webstránky návštevník. Propagácia mesta bola i 

na  rôznych webových stránkach, napr. Rádio Košice, Slovenský cestovateľ, Slovenský raj.eu, ... 

Turistická karta Slovenský raj & Spiš realizovaná OOCR priniesla držiteľom rôzne zľavy a výhody, ktoré 

môžu čerpať počas pobytu u nás, mesto zabezpečuje bezplatný výstup do kostolnej veže. Súčasťou 

propagácie mesta sú aj infocesty zahraničných novinárov a blogerov, v roku 2019 to boli novinári  z 

Maďarska, Ukrajiny, Poľska či Thajska.  Zabezpečená bola dotlač vystrihovačiek Reduty, Evanjelického 

a Rímskokatolíckeho kostola Nanebovzatia panny Márie, vydanie tzv. nulovej eurobankovky v náklade 

10 000 ks v spolupráci so STEZ, letáky top podujatí mesta, rodinných balíčkov v troch jazykových 

mutáciách, vyrobené boli aj hrnčeky s logom, ktoré boli predávané počas Vianočného trhu 2019. 

Zabezpečené boli i letecké fotografie mesta ako i nové fotografie zimnej SNV a vianočnej výzdoby v 

meste. V roku 2019 mesto vydalo viacero kalendárov - ako prílohu KSM Infomátor, jednolistový 

kalendár, 12-listový Spiš a 7-listový s motívmi mesta a Slovenského raja. Realizovaná bola Fb kampaň 

napr. k Dňu detí s OS SR, Vianočnému trhu... Mesto bolo propagované na výstavách CR:  ITF 

Slovakiatour, vo Viedni, Budapešti, Prahe, Katoviciach, Miškolci. Zakúpené boli knihy od M. Buzu ,,Pod 

šurcom šmakuje“, magnetky s motívmi mesta SNV a Slovenský raj, DVD Majster Pavol. Aktualizovaný 

bol aj rodinný balíček v slovenskom, anglickom aj maďarskom jazyku. Bol vydaný aj komiks k projektu 

Mesto kultúry 2020. 

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

Cieľ: Zlepšiť životné prostredie mesta

Skutočný stav

nerealizované 

nerealizované

zrealizovaná vonkajšia oprava financovaná vlastnými zdrojmi (OKS)

parkovisko zrealizované z vlastných zdrojov, projekt na zriadenie mobilného stanoviska -  Relax pointu 

nebol schválený

v roku 2019 zrealizované verejné obstarávanie, realizácia posunutá do roku 2020

nerealizované z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov

v roku 2019 nerealizované, VO a realizácia posunutá na roky 2020 - 2022



9. Rekonštrukcia a modernizácia tepelného 

hospodárstva - rekonštrukcia sekundárnych 

vykurovacích rozvodov v okruhu plynovej 

kotolne Tarča  III.etapa

155 000

Oddelenie 

výstavby a 

dopravy

A 5.4. 121 000

10. Výmena výplní okenných a dverných otvorov na 

Dome smútku 40 000
Oddelenie 

komunálneho 

servisu

A 5.4. 0

11. Realizovať vzdelávacie programy ďalšieho 

vzdelávanie opatrovateliek zameraných najmä 

na zlepšenie komunikácie s klientom a jeho 

rodinou, riešenie konfliktných situácií a 

zvládanie stresu

850 Domov 

dôchodcov

A 6.1.

850

12. Vytvoriť nové aktivity pre seniorov v rámci 

záujmovej činnosti , ktoré prispejú k zvýšeniu 

kvality života v zariadení pre seniorov

0 Domov 

dôchodcov

A 6.2.

0

13. Realizovať besedy v Komunitnom centre 

zamerané na zdravý životný štýl a prevenciu 

chorôb, vzdelávacie aktivity pre mládež v oblasti 

plánovaného rodičovstva

Oddelenie 

sociálnych vecí
A 7.3. 825

14. Rozširovanie parkovacích plôch v zmysle 

spracovaných PD 300 000
Oddelenie 

výstavby a 

dopravy

A 11.2. 104 000

15. Nasvietenie priechodov pre chodcov 10  ks 
25 000

Oddelenie 

výstavby a 

dopravy

A 11.3. 0

Spolu 750 000 3 795 850 229 225

zrealizované v lokalitách s nedostatkom parkovacích miest - sídlisko Západ Hutnícka ulica 41 miest, 

sídlisko Východ Česká ulica 15 miest vo výške 104 000 € 

nerealizované 

zrealizované na Javorovej ulici 1 - 6 

nerealizované z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov

uskutočnené vzdelávanie opatrovateliek a sestier na tému "Uplatňovanie terapeutickej komunikácie 

pri straostlivosti klienta s duševným onemocnením" pod vedením PhDr.Tatiany Hrindovej, PhD - 

28.10.2019

zorganizovanie Športového dňa klientov, zamestnancov a detí zamestnancov v záhrade DD bez 

nároku na rozpočet

zrealizovaných 28 besied financovaných prostredníctvom Národného projektu Komunitné služby v 

mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. fáza 

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

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

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



Prehľad za rok 2019

Pc. Názov projektu

Požadovaná výška 

NFP/dotácie

(v EUR)

Spolu-financovanie 

z vlastných zdrojov

(v EUR)

Zdroj
Väzba na opatrenia 

RPM

Súlad s Akčným 

plánom
Stav

Podané žiadosti o NFP/dotáciu - v procese hodnotenia

1

Supernápad – Skvelá ÚPrava ExteRiéru 

ZŠ Komenského SNV

(vodozádržné opatrenia)

161 500,02 8 500,00

Ministerstvo životného prostredia SR,

OP Kvalita životného prostredia,

OPKZP-PO2-SC211-2018-40

10.1 NIE v procese hodnotenia

2

Zakúpenie traktora s hákovým nosičom kontajnerov

(upravený projekt Zakúpenie špeciálneho nákladného vozidla s 

hákovým nosičom kontajnerov)

79 800,00 0,00
Environmentálny fond, 

činnosť C4: Triedený zber komunálneho odpadu
5.2 NIE v procese hodnotenia

Schválené žiadosti o NFP/dotáciu

1
Príprava komplexnej obnovy objektu Reduta

- vypracovanie prípravnej dokumentácie
17 000,00 850,00

Ministerstvo kultúry SR, 

program 1 Obnovme si svoj dom na rok 2020
3.1 ÁNO v realizácii

2 Obnova hokejovej infraštruktúry 150 000,00 7 500,00 Slovenský zväz ľadového hokeja 4.1 ÁNO v realizácii

3

PPPaPPP - Perfektné Prostredie a Prístup 

pre Praktickú Prípravu a Prax na ZŠ Komenského 2, Spišská Nová 

Ves

(zriadenie odborných učební pre žiakov ZŠ)

59 445,83 7 510,76
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, IROP-

PO2-SC222-2016-13
8.4 ÁNO

v procese realizácie 

- kontrola 

dokumentácie k VO

4 Nabíjacia stanica pre elektromobily v Spišskej Novej Vsi 5 000,00 3 413,49

Ministerstvo hospodárstva SR, 

Podpora budovania verejne prístupných elektrických 

nabíjacích staníc
5.4 NIE zrealizovaný

5 Cyklotrasa Ferčekovce – Novoveská Huta 702 605,01 36 979,21
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, IROP-

PO1-SC122-2016-15
4.1, 11.1 ÁNO

po ex ante kontrole 

pred vyhlásením VO

6 Prestavba cyklochodníka pri bývalých kasárňach – 1. etapa 330 027,94 17 369,89
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, IROP-

PO1-SC122-2016-15
4.1, 11.1 ÁNO

po ex ante kontrole 

pred vyhlásením VO

7
Cyklistická radiála: Duklianska ulica, železničná, autobusová stanica, 

sídlisko Západ I.
203 503,39 10 710,70

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, IROP-

PO1-SC122-2016-15
4.1, 11.1 ÁNO

po ex ante kontrole 

pred vyhlásením VO

8 Zavlažovací systém hlavnej hracej plochy futbalového štadióna 10 000,00 min. 4 650,00 Slovenský futbalový zväz, Projekt podpory, rekonštrukcie

a dobudovania futbalovej infraštruktúry 2019 - 2021

4.1 ÁNO zrealizovaný

9 Revitalizácia atletického štadióna 250 000,00 min. 166 000,00 Slovenský atletický zväz 4.1 ÁNO v procese realizácie

10 Prestrešenie tréningovej ľadovej plochy 600 000,00 0,00 Úrad vlády SR 4.1 ÁNO v procese realizácie

11
Rekonštrukcia areálu kúpaliska v Spišskej Novej Vsi – výmena 

technológie
900 000,00 0,00 Úrad vlády SR 4.1 ÁNO v procese realizácie

12

Rekonštrukcia cyklochodníka pri bývalých kasárňach 3. etapa - 

projektová dokumentácia

- vypracovanie projektovej dokumentácie

54 150,00 2 850,00

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 

Výzva A na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na 

účel podľa § 3 písm. a) zákona č. 151/2019 Z. z. 

4.1, 11.1 ÁNO v procese realizácie

13
Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou 

marginalizovaných rómskych komunít II.

cca*

291 600,00 -

Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre 

rómske komunity

*Pozn.: dotácia na mzdové výdavky, ktoré sú vyplácané 

mesačne na základe odpracovaných hodín zamestnancov 

7.3 ÁNO v procese realizácie

Rok 2019
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14
Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou 

marginalizovaných rómskych komunít – II. fáza

cca*

146 100,00
-

Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre 

rómske komunity

*Pozn.: dotácia na mzdové výdavky, ktoré sú vyplácané 

mesačne na základe odpracovaných hodín zamestnancov 

7.3 ÁNO v procese realizácie

15
Detské ihrisko našim najmenším

(Novoveská Huta)
8 800,00 12 342,00

Podpora rozvoja športu na rok 2019

Úrad vlády SR

Žiadateľ: Mesto Spišská Nová Ves

4.2 ÁNO v procese realizácie

16
Lipka malým atlétom

(ZŠ Lipová)
10 250,00 14 342,00

Podpora rozvoja športu na rok 2019

Úrad vlády SR

Žiadateľ: Mesto Spišská Nová Ves

4.1 NIE zrealizovaný

17
Športovo-technické vybavenie gymnastom

(ZŠ Ing. O. Kožucha)
4 000,00 2 247,00

Podpora rozvoja športu na rok 2019

Úrad vlády SR

Žiadateľ: Mesto Spišská Nová Ves

4.1 NIE zrealizovaný

18
Oprava palubovky malej telocvične

(ZŠ Komenského)
11 000,00 15 507,00

Podpora rozvoja športu na rok 2019

Úrad vlády SR

Žiadateľ: ZŠ

4.1 NIE zrealizovaný

19
DPH- Deti Poďme sa Hýbať

(ZŠ Komenského)
4 500,00 2 865,00

Podpora rozvoja športu na rok 2019

Úrad vlády SR

Žiadateľ: ZŠ

4.1 NIE zrealizovaný

20
Detské ihrisko

(MŠ Stolárska)
8 000,00 1 400,00

Podpora rozvoja športu na rok 2019

Úrad vlády SR

Žiadateľ: ZŠ

4.2 ÁNO zrealizovaný

21

Bezpečnosť detí a mládeže na športovisku

(Výmena okien v átriu športovej haly)

Žiadateľ: STEZ

10 000,00 5 000,00

Podpora rozvoja športu na rok 2019

Úrad vlády SR

Žiadateľ: STEZ

4.1 NIE zrealizovaný

22
Údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry

(ZŠ Z. Nejedlého)
10 000,00 15 593,00

Podpora rozvoja športu na rok 2019

Úrad vlády SR

Žiadateľ: ZŠ

4.1 NIE zrealizovaný

23 Doplnenie vybavenia folklórneho súboru Čačina v Spišskej Novej Vsi 3 000,00 400,00
Fond na podporu umenia

Žiadateľ: MKC
3.3 NIE zrealizovaný

24
Bezpečnosť a zdravie sú prvoradé

Detské dopravné ihrisko v Spišskej Novej Vsi
5 528,00 1 201,27

MŠVVaŠ SR,

Podpora praktického výcviku žiakov na detských dopravných 

ihriskách na rok 2019

4.1 NIE zrealizovaný

25
Dotácia na opravu striech a komínov na bytových domoch ulíc 

Potočná a Lesná
10 000,00 0,00

Ministerstvo vnútra SR, Splnomocnenec vlády Slovenskej 

republiky pre rómske komunity, USVRK-KUS-2018/001489-

OO1

7.2 NIE zrealizovaný

26 SOS náramok – pomoc na dosah pre seniorov v Spišskej Novej Vsi 5 000,00 10 000,00 Rada vlády SR pre prevenciu kriminality pre rok 2019 6.3 NIE zrealizovaný

27 Ekologickejšie na cestách v Spišskej Novej Vsi 10 000,00 18 245,00
Environmentálny fond – činnosť podpory J1: Podpora 

elektromobility
5.4 NIE zrealizovaný

28
Mesto kultúry Spišská Nová Ves 2020 

(1. kolo - prípravná fáza)
9 920,00 2 480,00 Ministerstvo kultúry SR, Fond na podporu umenia 1.3 NIE

dotácia na realizáciu 

prípravy projektu Mesto 

kultúry 2020

29 Kocky sú hodené 2 200,00 200,00

MŠVVaŠ SR, 

Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania 

pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej 

gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2019

8.1 NIE

príspevok 

na fin. rozvojových 

projektov podľa 

§4d zákona 

č. 597/2003 Z. z.

Neschválené žiadosti o NFP/dotáciu
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1

Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Spišská Nová Ves

- Nákup komunálneho vozidla na čistenie a umývanie komunikácie 

a peších zón

- Výsadba živého plotu

169 758,00 8 934,64

Environmentálny fond, 

činnosť A3: Podpora projektov zameraných na zlepšenie 

kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, 

najmä v oblasti riadenia kvality ovzdušia

5.1, 5.2 ÁNO -

2
Obnova vodovodu a kanalizácie

- rekonštrukcia kanalizácie na Potočnej ulici
88 658,00 4 666,65

Environmentálny fond, 

činnosť BK5c: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej 

stokovej siete rozostavanosť 

do 60,00 %

5.3, 7.2 ÁNO -

3
Nový zážitok z pozorovania leva

Žiadateľ: ZOO
89 986,00 17 927,00 Košický samosprávny kraj, program Terra Incognita 1.3 ÁNO -

4 Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi 728 245,93 38 328,73
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, IROP-

PO1-SC122-2016-15
4.1, 11.1 ÁNO -

5
Rozšírenie a upgrade kamerového systému v meste Spišská Nová 

Ves
65 176,00 3 431,00 Ministerstvo vnútra SR 9.1 NIE -

6

Reduta – komplexná modernizácia objektu – 1. Etapa, obnova 

a výmena výplňových konštrukcií a súvisiace stavebné úpravy 

obvodového plášťa budovy mestského divadla v Spišskej Novej Vsi

463 356,00 26 325,00
Ministerstvo kultúry SR

Obnovme si svoj dom
1.6 ÁNO -

7
Výmena povrchu tenisového ihriska

(ZŠ Hutnícka)
19 958,00 13 460,00

Podpora rozvoja športu na rok 2019

Úrad vlády SR

Žiadateľ: ZŠ

4.1 NIE -

8

Basketbal aj pre deti

(Basketbalové konštrukcie pre mini basketbal)

Žiadateľ: STEZ

6 000,00 1 050,00

Podpora rozvoja športu na rok 2019

Úrad vlády SR

Žiadateľ: STEZ

4.1 NIE -

9
Mesto kultúry Spišská Nová Ves 2020 

(2. kolo - celoročné aktivity)
291 370,00 73 410,00 Ministerstvo kultúry SR, Fond na podporu umenia 1.3 ÁNO -

10
Inklúzia ľahšie a hravo

(ZŠ Hutnícka)
8 000,00

404,00

rozpočet ZŠ

MŠVVaŠ SR - Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením 2019

Žiadateľ: ZŠ Hutnícka

8.1 NIE -

11 Stavebné úpravy na obvodom plášti MŠ Lipová Spišská Nová Ves 199 986,00 36 945,15

Environmentálny fond – činnosť podpory L5: Zvyšovanie 

energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane 

zatepľovania (mimo najmenej rozvinutých okresov)

8.4 ÁNO -

12
Bežecké lyžovanie na Grajnári ako komplexný produkt cestovného 

ruchu v turistickej destinácii Slovenský raj a južný Spiš
50 000,00 6 220,00 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1.3 ÁNO -

13 Innowacja w administracji / Inovácie v administratíve - -

Program Operacyjny - Wiedza Edukacja Rozwój / Operačný 

program – Veda, vzdelávanie a rozvoj

Pozn.: Zapojenie sa do medzinárodného projektu ako 

partner

12.1 NIE -
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