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elektronickým alebo iným spôsobom) bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

organizácie EuroKONZULT Slovakia, n. o. reprodukovaná alebo s pouţitím 

elektronického off-line systémov ukladaná do pamäti, spracovaná či šírená. 
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1. Úvod 

Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej „PHSR“) vyplýva zo 

zákona NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Hlavnými cieľmi tejto 

podpory je 

 odstraňovať alebo zmierňovať neţiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho 

rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónov a zabezpečiť 

trvalo udrţateľný rozvoj regiónov, 

 zvyšovať ekonomickú výkonnosť, konkurencieschopnosť regiónov 

a rozvoj inovácií v regiónoch pri zabezpečení trvalo udrţateľného rozvoja, 

 zvyšovať zamestnanosť a ţivotnú úroveň obyvateľov v regiónoch pri 

zabezpečení trvalo udrţateľného rozvoja. 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestská časť je strednodobý 

rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými 

v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v PHSR VÚC, na území 

ktorého sa mestská časť nachádza a je vypracovaný podľa záväznej časti 

územnoplánovacej dokumentácie mestská časť.  

 

Schválenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej  časti 

a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie (ak jej spracovanie vyţaduje osobitný 

predpis)
 
je podmienkou na predloţenie ţiadosti mestskej časti o poskytnutie finančného 

príspevku zo štátneho rozpočtu a zdrojov Európskej únie (ďalej „EÚ“).  

 

Vypracovanie PHSR mestskej časti zabezpečuje mestská časť pri uplatnení partnerstva.  

1.1. Charakteristika programu 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja všeobecne (podľa zákona č. 

539/2008 Z.z) pozostáva z analyticko-strategickej a programovej časti. 

 

Analyticko-strategická časť obsahuje najmä:  

 súhrnnú geografickú, kultúrno-historickú a sociálno-ekonomickú charakteristiku 

mestskej časti a charakteristiku stavu vybavenosti a obsluhy územia mestskej 

časti, 

 hodnotenie a analýzu hospodárskej situácie, sociálnej situácie, environmentálnej 

situácie a situácie v oblasti kultúry a vybavenosti a obsluhy územia mestskej časti, 

 analýzu väzieb strategických dokumentov v oblasti regionálneho rozvoja s 

územím mestskej časti, 

 určenie rozvojového potenciálu a limitov rozvoja územia mestskej časti, 

definovanie podmienok udrţateľného rozvoja mestskej časti, 
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 stratégiu rozvoja mestskej časti, pri zohľadnení jej vnútorných špecifík, ktorá určí 

hlavné smery, priority a ciele rozvoja mestskej časti, 

 analýzu finančných potrieb a moţností financovania programu hospodárskeho 

rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti.  

 

Programová časť obsahuje najmä:  

 zoznam opatrení a aktivít pre zabezpečenie realizácie programu hospodárskeho 

rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti, 

 inštitucionálne zabezpečenie a organizačné zabezpečenie realizácie programu 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti,   

 finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej 

a organizačnej stránky realizácie programu hospodárskeho rozvoja  a sociálneho 

rozvoja mestskej časti, 

 systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja mestskej časti s ustanovením merateľných ukazovateľov,  

 časový harmonogram realizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja mestskej časti. 

 

PHSR mestskej časti Košice–Staré Mesto  sa skladá z nasledovných častí: 

 

 

 Úvod – charakterizuje samotný PHSR v súlade so zákonom č. 539/2008 Z.z. 

o podpore regionálneho rozvoja, popisuje jednotlivé časti PHSR, základné pojmy a 

základné dokumenty podpory regionálneho rozvoja pre obdobie 2007 – 2013. 

 Ekonomické a sociálne východiská – jedná sa o prvý krok prípravy strategického 

rozvojového dokumentu. Jej výsledky predstavujú nevyhnutný predpoklad pre 

definovanie rozvojovej stratégie. Skladá sa zo sociálno-ekonomickej analýzy, 

analýzy realizovaných opatrení, analýz SWOT a identifikácii kľúčových disparít 

a hlavných faktorov rozvoja.  

 Sociálno-ekonomická  analýza – popisuje a charakterizuje hlavné sociálno-

ekonomické súvislosti vývoja a zameriava sa predovšetkým na rozvojový potenciál 

a ľudské zdroje (prírodné zdroje a ľudské zdroje), ekonomické zdroje a materiálne 

a fyzické zdroje (občianska vybavenosť a vzdelávanie). Z dôvodu jej rozsiahlosti je 

spracovaná ako samostatný dokument. 

 Analýza realizovaných opatrení – popisuje reálne skúsenosti pri implementácii 

predchádzajúcich programov rozvoja. Vyhodnocuje doterajšiu efektívnosť a účinnosť 

podpory, kritické faktory a identifikuje opatrenia na zvýšenie efektívnosti realizácie 

procesov strategického plánovania predovšetkým v procese monitorovania 

a hodnotenia.    
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 SWOT analýza – analyzujú sa silné a slabé stránky súčasného stavu, pričom sa jedná  

o vnútorné prostredie a tieţ sú analyzované príleţitosti a ohrozenia budúceho rozvoja 

z hľadiska vonkajšieho prostredia 

 Určenie kľúčových disparít a hlavných faktorov rozvoja – je dané nevyhnutnosťou 

zabezpečenia čo najvyššej adresnosti rozvojového dokumentu. Vychádza z analýz 

SWOT a spresňuje smerovanie podpory prostredníctvom stanovenia rozvojového 

potenciálu a limitov rozvoja dotknutého územia. 

 Stratégia rozvoja – určuje programovú štruktúru pre dané programovacie obdobie. 

Programovú štruktúru tvoria ciele a priority, ktoré nadväzujú na všetky typy 

programových dokumentov a opatrenia a aktivity, ktoré sú koherentné (neprekrývajú 

sa). 

 Finančný plán – popisujú ho finančné tabuľky, ktoré vyjadrujú rozdelenie financií 

podľa programovacieho obdobia a podľa priorít a opatrení. 

 Zabezpečenie realizácie – popisuje inštitucionálne a organizačné zabezpečenie, 

opatrenia na realizáciu programu a taktieţ princípy a fungovanie systému 

monitorovania a hodnotenia. Súčasťou je aj harmonogram realizácie činností 

v časovej osi horizontu programu. 

 

1.2. Výklad pojmov 

 

Európska únia – je politické a ekonomické zoskupenie 27 demokratických štátov 

s 475 mil. obyvateľov, ktoré sa dobrovoľne spojili do tohto zoskupenia na dosiahnutie 

spoločných cieľov a jednoty v Európe pomocou jednotnej zahraničnej a vnútornej 

politiky. Európska únia však nie je dnes konečnou formou integrácie a bude sa ďalej 

rozširovať, tak ako sa budú vytvárať podmienky pre toto rozširovanie v samotnej EÚ, ako 

aj v štátoch, ktoré budú do EÚ vstupovať.  

 

Cieľ Konvergencia – jeden z troch cieľov kohéznej politiky EÚ na programové 

obdobie 2007-2013 financovaný z KF, ERDF a ESF. Cieľ Konvergencia financovaný 

z ERDF a ESF sa sústredí na regióny NUTS 2, ktorých hrubý domáci produkt na 

obyvateľa v parite kúpnej sily (HDP/obyv. v PKS), vypočítaný na základe disponibilných 

údajov za tri posledné roky pred prijatím nariadenia, nedosiahne 75 % priemeru rozšírenej 

EÚ – čo je v prípade SR celé jej územie s výnimkou bratislavského kraja. Cieľ 

Konvergencia financovaný z KF pokryje členské štáty, ktorých hrubý národný dôchodok 

(HND) v parite kúpnej sily, vypočítaný na základe disponibilných údajov za tri posledné 

roky pred prijatím nariadenia, nedosiahne 90 % priemeru EÚ, a ktoré majú konvergenčný 

program – tieto kritériá SR spĺňa. Tento cieľ je zameraný na urýchlenie štrukturálnej 

konvergencie oprávnených regiónov a koncentruje sa na skvalitnenie podmienok rastu a 

zamestnanosti vďaka investíciám do fyzických a ľudských zdrojov; inovácií a spoločnosti 

zaloţenej na vedomostiach; adaptabilnosti na hospodárske a sociálne zmeny; ochranu 

ţivotného prostredia; administratívnu efektívnosť (článok 3 všeobecného nariadenia). 
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Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť – jeden z troch cieľov 

kohéznej politiky EÚ na programové obdobie 2007-2013 financovaný z ERDF a ESF. 

Oblasti oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Regionálna 

konkurencieschopnosť a zamestnanosť, sú tie oblasti, na ktoré sa nevzťahuje cieľ 

konvergencia (článok 6 všeobecného nariadenia) – čo je v prípade Slovenska Bratislavský 

kraj. Tento cieľ je s výnimkou najmenej rozvinutých regiónov zameraný na posilnenie 

konkurencieschopnosti a príťaţlivosti regiónov, ako aj zamestnanosti predvídaním 

hospodárskych a sociálnych zmien vrátane zmien spojených s otvorením trhu 

prostredníctvom inovácie a podpory znalostnej spoločnosti, podnikania, ochrany a 

zlepšovania ţivotného prostredia a zlepšovania dostupnosti, prispôsobivosti pracovníkov 

a podnikov, ako aj rozvojom trhov práce na princípe sociálnej inklúzie (článok 3 

všeobecného nariadenia). 

 

Cieľ Európska územná spolupráca – jeden z troch cieľov kohéznej politiky EÚ na 

programové obdobie 2007-2013 financovaný z ERDF. Tento cieľ je zameraný na 

posilnenie cezhraničnej spolupráce prostredníctvom spoločných miestnych a regionálnych 

iniciatív, posilnenie nadnárodnej spolupráce prostredníctvom činností prispievajúcich k 

integrovanému územnému rozvoju napĺňajúcemu priority Spoločenstva a posilnenie 

medziregionálnej spolupráce a výmeny skúseností na príslušnej územnej úrovni (článok 3 

všeobecného nariadenia). Cieľ Európska územná spolupráca je v prípade cezhraničnej 

spolupráce oprávnený pre pohraničné regióny NUTS 3 – vo všeobecnosti do 150 km; 

v prípade nadnárodnej spolupráce – nadnárodné oblasti (zoznam bude stanovený EK 

neskôr) v prípade medziregionálnej spolupráce a výmeny skúseností – územie celého 

Európskeho spoločenstva. 

 

Disparity – sú hlavné prekáţky, bariéry, ktoré je nutné prekonať, aby bol dosiahnutý 

cieľ stratégie. Sú výsledkom syntézy identifikovaných slabých stránok a ohrození, 

uvedených v SWOT analýze. 

 

Efektívnosť – pomer medzi finančným vstupom a dosiahnutým výstupom, 

výsledkom, a/alebo dopadom. 

 

Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) – finančný nástroj štrukturálnej 

a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci na posilnenie 

ekonomickej a sociálnej súdrţnosti odstraňovaním regionálnych rozdielov cestou podpory 

rozvoja a štrukturálneho prispôsobenia sa regionálnych ekonomík. Zahŕňa aj adaptáciu 

upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov a podporu cezhraničnej, 

nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce (článok 2 nariadenia o ERDF). 

 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) - tento fond bol 

vytvorený v septembri 2005 a začal fungovať od začiatku roku 2007, keď nahradil 
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Usmerňovaciu sekciu Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného 

fondu, a zabezpečí financovanie opatrení na rozvoj vidieka. Z tohto fondu sa poskytuje 

jednotný finančný príspevok Európskej únie na programy rozvoja vidieka. 

 

Európsky sociálny fond (ESF) – finančný nástroj štrukturálnej a regionálnej politiky 

EÚ prispievajúci k napĺňaniu priorít EÚ ako posilňovanie ekonomickej a sociálnej 

súdrţnosti zlepšovaním podmienok pre zamestnanosť a tvorbu pracovných príleţitostí, 

podporou vyššej úrovne zamestnanosti a väčšieho počtu a lepších pracovných miest. A to 

cestou podpory politík členských krajín s cieľom dosiahnuť plnú zamestnanosť, kvalitu 

a produktivitu práce, propagovať sociálne začleňovanie (inklúziu), vrátane prístupu 

znevýhodnených ľudí k práci, a zniţovať národné, regionálne a miestne rozdiely (článok 

2 nariadenia o ERDF). 

 

Faktory rozvoja – predstavujú hlavné impulzy, ktorých vyuţitie, vedie k 

zmierňovaniu identifikovaných disparít. Faktory rozvoja môţu predstavovať existujúce, 

alebo budúce impulzy. 

 

Inovačné póly rastu – sú tvorené definovanými centrami osídlenia (krajské mestá, 

mestá sídiel okresných a obvodných úradov) a časťou území ťaţísk osídlenia prvej a 

druhej úrovne (súčasťou týchto ťaţísk sú okrem vyššie spomínaných centier osídlenia aj 

niektoré centrá, ktoré sú označované ako kohézne póly rastu) v súlade s Koncepciou 

územného rozvoja SR. 

 

Kohézne póly rastu – sú tvorené definovanými centrami osídlenia kohézneho 

významu  

v príslušnom území. Plnia niektoré funkcie vyššieho významu aj pre priľahlé obce. Sú 

v nich sústredené rozhodujúce zariadenia lokálneho významu. Sú to predovšetkým centrá, 

ktoré plnia uţ v súčasnosti niektoré funkcie vyššieho významu aj pre priľahlé obce, 

a ktoré spĺňajú dobré lokalizačné faktory s dostupnosťou priľahlých obcí.  

Kohézny fond – finančný nástroj kohéznej politiky EÚ na účely posilnenia 

hospodárskej a sociálnej súdrţnosti Spoločenstva v záujme podpory trvalo udrţateľného 

rozvoja (čl. 1 nariadenia o KF). Oprávnené na financovanie z KF sú tie členské štáty, 

ktorých HND na obyvateľa v PPS vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za 

posledné tri dostupné roky je niţší ako 90 % priemeru Spoločenstva (čl. 5 všeobecného 

nariadenia). 

 

Marginalizované rómske komunity – koncentrácie Rómov, ktorí trpia vysokou 

mierou sociálnej exklúzie a deprivácie. 

 

Národný strategický referenčný rámec – v zmysle legislatívy (nariadení) 

Európskej únie kaţdý členský štát predkladá pred začiatkom programového obdobia 

Európskej komisii vlastný rámcový programový dokument, Národný strategický 

referenčný rámec. Tento dokument predstavuje referenčný nástroj na prípravu 



 Mestská časť Košice-Staré Mesto 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Košice–Staré Mesto 

9 

programovania fondov. Stanovuje národné priority, ktoré budú spolufinancované zo 

štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007-2013 

v nadväznosti na Strategické usmernenia Spoločenstva, ktoré definujú rámce pre 

intervencie fondov na európskej úrovni. Zabezpečuje, ţe pomoc z fondov bude vyuţitá v 

súlade so Strategickými usmerneniami Spoločenstva. Taktieţ určí prepojenie medzi 

prioritami Spoločenstva na jednej strane a Národným programom reforiem na druhej 

strane. Návrh všeobecného nariadenia Rady, čl. 25, ods. 3 dáva členskému štátu na výber, 

či začleniť cieľ Európska územná spolupráca do NSRR. NSRR musí povinne obsahovať 

iba cieľ konvergencia a cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. 

 

NATURA 2000 – je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej 

únie a jej hlavným cieľom je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen 

pre príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok. Táto sústava chránených území 

má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich 

rastlín, voľne ţijúcich ţivočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov 

Európskej únie a prostredníctvom ochrany týchto druhov a biotopov zabezpečiť 

zachovanie biologickej rôznorodosti v celej Európskej únii. 

 

Operačný program – dokument predloţený členským štátom a prijatý Komisiou, 

ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, na dosiahnutie ktorých 

sa bude ţiadať pomoc z niektorého fondu alebo v prípade cieľa konvergencia 

z Kohézneho fondu a ERDF (článok 2 všeobecného nariadenia). 

 

Pamäťové a fondové inštitúcie – inštitúcie zaoberajúce sa uchovávaním, 

ochranou a sprístupňovaním spoločenského poznania, poznatkov o kultúrnom dedičstve, 

umení a kultúre, jedinečných informácií a predmetov odbornej a laickej verejnosti. Medzi 

pamäťové a fondové inštitúcie patria archívy, kniţnice, múzeá, galérie, pracoviská pre 

ochranu pamiatkového fondu, špecializované ústavy, špecializované odborné pracoviská 

v oblasti kultúry, vysoké školy, Slovenská akadémia vied, organizácie pre správu a 

ochranu autorských práv a organizácie na ochranu duševného a priemyselného 

vlastníctva. 

 

Póly rastu – sú charakteristické prítomnosťou expandujúcich odvetví 

umiestnených v urbanizovanej oblasti, vyvolávajúce zmeny v ekonomických aktivitách 

lokalizovaných v zóne svojho vplyvu, ktoré sa prejavujú vo vyššej ekonomickej 

výkonnosti a konkurencieschopnosti daného územia v porovnaní s ostatnými územiami 

v regióne. Najvýznamnejšie (najväčšie) póly rastu determinujú vývoj výkonnosti 

a konkurencieschopnosti okrem úrovne regiónu aj na úrovni celého národného 

hospodárstva.  

 

Princípy regionálnej politiky – základných princípov je päť a sú definované 

nasledovne: 
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Partnerstvo – všetci partneri (vláda, regionálne aj miestne subjekty, podniky, 

zástupcovia univerzít, nevládne organizácie atď.) sa majú aktívne podieľať na plánovaní 

a realizácií investícií ako aj na všetkých ostatných projektoch. 

 

Subsidiarita – rozhodovanie bude prebiehať na najniţšej praktickej úrovni. 

Národné rozvojové dokumenty sú schvaľované Komisiou v Bruseli, ale koncipované 

a spravované sú národnými a regionálnymi orgánmi členskej krajiny. 

 

Programovanie – všetky projekty musia zapadať do ucelenej niekoľkoročnej 

stratégie. EÚ kladie dôraz na komplexné posúdenie a riešenie problémových regiónov. 

A z toho dôvodu sú pre jednotlivé regióny spracovávané operačné programy, ktoré 

vyhodnocujú silné a slabé stránky regiónov a navrhujú spôsob riešenia problematických 

oblastí. 

Doplnkovosť – peniaze fondov sú pridávané ku štátnemu rozpočtu, ale 

nenahradzujú ho. Štátne výdaje musia zostať na rovnakej úrovní ako predtým. Očakáva sa 

štátny príspevok na kaţdý projekt. Na projekty, ktoré patria do kategórie Cieľa 

Konvergencia bude Európska únia prispievať maximálne 75 % z ich ceny. 

 

Koncentrácia – fondy sa budú sústreďovať do najproblémovejších regiónov a na 

realizáciu najdôleţitejších opatrení. Cieľom rozhodne nie je realizácia malých projektov, 

ktoré nemôţu zaistiť poţadovaný rozvojový efekt. 

 

Prioritná os – jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo 

skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. Prioritná os 

operačného programu sa rovná jednej konkrétnej strategickej/špecifickej priorite stratégie 

Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007-2013. 

 

Regionálne členenie – Európska únia bola systematicky rozdelená na štatistické 

oblastné jednotky NUTS. Existuje celkom päť úrovní NUTS. V prípade Slovenskej 

republiky je toto delenie nasledovné:  

 NUTS I – Slovenská republika,  

 NUTS II – Región Bratislava, Región Západ, Región Stred, Región 

Východ (Košický a Prešovský kraj); 

 NUTS III – kraje, 

 NUTS IV – okresy, 

 NUTS V – sídla. 

Riadiaci orgán -  jeden alebo viac vnútroštátnych , regionálnych alebo miestnych 

orgánov či subjektov menovaných členskými štátmi pre účely riadenia podpory zo 

štrukturálnych fondov. Stanovuje sa riadiaci orgán pre kaţdý operačný program 

a iniciatívy ES. 
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Sprostredkovateľský orgán – kaţdý orgán alebo verejnoprávny orgán alebo súkromný 

subjekt, ktorý koná pod vedením riadiaceho (sprostredkovateľský orgán pod riadiacim 

orgánom) alebo certifikačného orgánu (sprostredkovateľký orgán pod certifikačným 

orgánom) alebo ktorý vykonáva povinnosti v mene takéhoto orgánu vo vzťahu k 

príjemcom vykonávajúcim operácie.  

 

Štrukturálne fondy EÚ – sú nástroje regionálnej politiky, prostredníctvom 

ktorých plynú finančné prostriedky, vyčlenené v rámci regionálnej politiky, do členských 

štátov. Napomáhajú riešiť dlhodobé problémy. Pouţívajú sa v úzkej spolupráci členských 

štátov a regionálnych orgánov k podpore hospodárskeho vývoja tak, aby zmenšili rozdiely 

medzi regiónmi a sociálnymi skupinami. Štrukturálne fondy sú štyri (Európsky fond 

regionálneho rozvoja – ERDF, Európsky sociálny fond – ESF, Kohézny fond – KF). 

Európsky poľnohospodársky podporný a záručný fond – EAGGF, Finančný nástroj pre 

riadenie rybolovu – FIFG) boli vyňaté zo ŠF. 

 

Trvalo udržateľný rozvoj – taký rozvoj, ktorý umoţňuje uspokojovanie potrieb 

súčasných generácií bez toho, aby boli ohrozené nároky budúcich generácií na 

uspokojovanie ich potrieb. TUR zahŕňa zloţky: ekonomickú, sociálnu a environmentálnu. 

 

Ciele Programu – popisujú stav, ktorý chceme v určitom časovom horizonte 

dosiahnuť. Vyjadrujú určitý zámer ako riešiť problémy a smerovanie rozvojových aktivít 

(nie však aktivity samotné). 

 

Priorita Programu – jeden z hlavných zámerov stratégie prijatej do tohto 

programu.  

 

Opatrenia Programu – prostriedok, pomocou ktorého sa v priebehu niekoľkých 

rokov realizuje priorita definovaná v programovacom dokumente. 

 

Aktivita programu – konkrétne činnosti, postupy a projekty, ktorými sa realizuje 

rozvojová stratégia. 
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2. Ekonomické a sociálne východiská 

Pri príprave programového dokumentu regionálneho rozvoja je prvým krokom 

analýza ekonomických a sociálnych východísk. Jej výsledky predstavujú nevyhnutný 

predpoklad pre zadefinovanie stratégie regionálneho rozvoja mestskej časti.  

 

Na úrovni mestskej časti sa proces analýzy vecne delí na 4 fázy. Výstupom týchto 

fáz je: sociálno-ekonomická analýza, analýza realizovaných opatrení, analýza SWOT 

a identifikácia kľúčových disparít a hlavných faktorov rozvoja. 

 

Analýza ekonomického a sociálneho prostredia je spracovaná v súlade s metodikou 

MVRR SR ako samostatná časť a jej súčasťou je: 

 úvod (vymedzenie územia, základná charakteristika regiónu) 

 prírodné zdroje a podmienky (geológia, odpady, pôda, lesy, voda, chránené 

oblasti) 

 kultúrne a historické zdroje (historické zdroje a pamiatky, kultúrne zdroje) 

 ľudské, spoločenské zdroje a inštitúcie (demografické charakteristiky, 

vierovyznanie, národnostné a etnické skupiny a ich vzájomné postavenie, 

stupeň a druh vzdelania, školstvo, poradenstvo a vzdelávanie dospelých, 

úroveň informatizácie – prístup verejnosti, verejné inštitúcie, postoje, 

názory, potreby a problémy obyvateľov) 

 materiálne zdroje (bývanie a bytový fond, technická infraštruktúra, 

komunikačná infraštruktúra, infraštruktúra voľného času, spoločenské 

zariadenia) 

 ekonomické vyuţitie zdrojov (ekonomické sektory, ich zastúpenie, 

odvetvia v sektoroch, podnikateľská sféra – primárny sektor, prvovýroba, 

sekundárny sektor, spracovanie a terciálny sektor – sluţby, významnejšie 

zdroje zamestnania mimo regiónu, zamestnanosť, bankový a iný finančný 

sektor, sluţby pre podnikateľov) 

Pri príprave programového dokumentu regionálneho rozvoja je prvým krokom analýza 

ekonomických a sociálnych východísk. Jej výsledky predstavujú nevyhnutný predpoklad 

pre zadefinovanie stratégie regionálneho rozvoja mestskej časti.  

Na úrovni mestskej časti sa proces analýzy vecne delí na 4 fázy. Výstupom týchto fáz je: 

sociálno-ekonomická analýza, analýza realizovaných opatrení, analýza SWOT 

a identifikácia kľúčových disparít a hlavných faktorov rozvoja. 
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2.1. Sociálno-ekonomická analýza 

Analýza ekonomického a sociálneho prostredia je spracovaná v súlade 

s metodikou MVRR SR ako samostatná časť a jej súčasťou je: 

 

 úvod (vymedzenie územia, základná charakteristika regiónu) 

 prírodné zdroje a podmienky (geológia, odpady, pôda, lesy, voda, chránené 

oblasti) 

 kultúrne a historické zdroje (historické zdroje a pamiatky, kultúrne zdroje) 

 ľudské, spoločenské zdroje a inštitúcie (demografické charakteristiky, 

vierovyznanie, národnostné a etnické skupiny a ich vzájomné postavenie, 

stupeň a druh vzdelania, školstvo, poradenstvo a vzdelávanie dospelých, 

úroveň informatizácie – prístup verejnosti, verejné inštitúcie, postoje, 

názory, potreby a problémy obyvateľov) 

 materiálne zdroje (bývanie a bytový fond, technická infraštruktúra, 

komunikačná infraštruktúra, infraštruktúra voľného času, spoločenské 

zariadenia) 

 ekonomické vyuţitie zdrojov (ekonomické sektory, ich zastúpenie, 

odvetvia v sektoroch, podnikateľská sféra – primárny sektor, prvovýroba, 

sekundárny sektor, spracovanie a terciálny sektor – sluţby, významnejšie 

zdroje zamestnania mimo regiónu, zamestnanosť, bankový a iný finančný 

sektor, sluţby pre podnikateľov) 

2.2. Analýza realizovaných opatrení 

Predmetom analýzy na úrovni mestskej časti sú reálne skúsenosti pri 

implementovaní programov na podporu rozvoja mestskej časti.  

Zameriava sa hlavne na vyhodnotenie existujúcej stratégie (jej relevantnosť, jej 

doplnenie popr. úprava), efektívnosť a účinnosť realizovanej podpory, vyhodnotenie 

kritických faktorov ovplyvňujúcich efektívnosť a účinnosť pri implementácii programu 

a identifikáciu opatrení na zvýšenie efektívnosti jeho realizácie s dôrazom na 

monitorovanie a hodnotenie. 

Rozvojová stratégia mestskej časti Košice–Staré Mesto bola tvorená priebeţne 

podľa aktuálnych potrieb obyvateľov a moţností mestskej časti. Ucelená stratégia na 

dlhšie obdobie je realizovaná aţ v roku 2009 vo forme Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja mestskej časti. Skúsenosti s vyhodnotením stratégie budú 

v neskoršom období keď budú k dispozícii hodnotiace a monitorovanie správy plnenia 

a realizácie PHSR mestskej časti. Program mestskej časti Košice–Staré Mesto  bude 
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moţné v budúcnosti aktualizovať a priebeţne dopĺňať po zohľadnení potrieb obyvateľov, 

ujasnení ďalších spôsobov financovania a nových moţností financovania z národných 

zdrojov a fondov EÚ. 

 

Nasledujúca tabuľka uvádza stručný prehľad posledných realizovaných projektov: 

 

Projekt/aktivita Rok Zdroj financovania 

Rekonštrukcia dvora Komenského – Letná -Park 

Angelinum 
1999 

mestská časť 

Parkovisko Braniskova ul. 6-10 1999 mestská časť 

Rekonštrukcia dvora Svätoplukova 7-27 1999 mestská časť 

Rekonštrukcia Dominikánskeho námestia 1995-2000 mestská časť, mesto 

Komunikačné prepojenie ul. Kpt. Nálepku a Čsl. 

Armády 
2000 

mestská časť 

Rekonštrukcia ul. Mäsiarska, Kováčska, Orlia, 

Zvonárska, pri Miklušovej väznici 
2000 

mestská časť 

Osvetlenie chodníkov Braniskova – Čsl. Armády, 

Pajorova – Zimná, Magurská 5-15 
2000 

mestská časť 

Rekonštrukcia dvora Jiskrova 6-10 2000 mestská časť 

Rekonštrukcia dvora Lomená – Stromová – 

Bellova 
2001-2002 

mestská časť 

Rekonštrukcia parkoviska na Magurskej 1-3, 

Tatranská ul. 
2001 

mestská časť 

Oprava chodníka na Vodnej ul. 2002 mestská časť 

Výstavba trhoviska na Hradbovej ul. 2002 mestská časť 

Rekonštrukcia gréckokatolíckeho kostola, 

Mlynská ul. 
1997-2002 

mestská časť, 

zahraničný investor 

Rekonštrukcia parkoviska na Tatranskej ul.  mestská časť 

Rekonštrukcia dvoru na Zimnej ul. 3-5 2002-2003 mestská časť 

Rekonštrukcia Vratnej a Bočnej ul. 2004-2005 Mesto Košice 

Rekonštrukcia inţ.sietí Košice – Staré Mesto 2004-2005 Mesto Košice 

Rekonštrukcia evanjelického kostola, Mlynská ul. 2003-2007 Cirkev 

Rekonštrukcia Michalskej kaplnky 2004-2007 Fondy EÚ, cirkev 

Detské ihrisko Park Angelinum 2008 mestská časť 

Detské ihrisko Jakobyho ul. 2008 mestská časť 

Rekonštrukcia Dómu sv. Alţbety 1990-2009 Fondy EÚ, cirkev 

Rekonštrukcia budovy MÚ, Hviezdoslavova ul. 1999-2009 mestská časť 

Výbeh pre psov 2008-2009 mestská časť 

Detské ihrisko Pajorova – lavičky 2009 mestská časť 

Rekonštrukcia detského ihriska L. Novomeského 2006 mestská časť 

Rekonštrukcia chodníka na Štítovej ulici 2008 mestská časť 

Rekonštrukcia kňazského seminára 1995 Cirkev 

Rekonštrukcia Biskupského úradu 1995 Cirkev 

Rekonštrukcia komunikačných priestorov pred ZŠ 

L. Novomeského 
2008 

mestská časť 

Rekonštrukcia chodníka na Vojenskej ulici 2008 mestská časť, mesto 

Rekonštrukcia chodníka na Kuzmányho ulici 2009 mestská časť 
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Rekonštrukcia schodovej časti na Muránskej 

a Belanskej ulici 
2009 

mestská časť 

Rekonštrukcia vonkajšej fasády MŠ Rumanová 2009 mestská časť 

Rekonštrukcia vonkajšej fasády MKP 2007-2008 mestská časť 

Rekonštrukcia VZT  pre bazénovú halu MKP 2008 mestská časť 

Rekonštrukcia fasády na budove MÚ MČ-Košice-

Staré Mesto 
2007-2009 

Mestská časť 

Rekonštrukcia sochy Imakulátu 1995-2000 mestská časť 

Rekonštrukcia budovy V.Lofflera na Kmeťovej 

ulici 
1995-1998 

mestská časť 

Prehľad zrealizovaných aktivít/projektov v mestskej časti Košice–Staré Mesto 

 (zdroj mestská časť Košice–Staré Mesto) 

 

Mestská časť Košice–Staré Mesto realizovala projekty najmä v oblasti  technickej 

infraštruktúry. 

 Na všetky realizované projekty vyuţívala mestská časť predovšetkým zdroje 

pochádzajúce z rozpočtu mesta Košice v rámci dotácií s vyuţitím aj vlastných zdrojov.  

Vyuţívanie zdrojov z pred vstupových a štrukturálnych fondov EÚ nebolo v rámci 

realizovaných aktivít takmer vôbec vyuţívané. Z toho dôvodu bude veľmi potrebné pre 

budúce programovacie obdobie 2009 – 2013 v rámci navrhovanej stratégie posilniť 

pripravenosť mestskej časti na efektívne čerpanie fondov EÚ. Zároveň bude potrebné 

zamerať sa na partnerské vzťahy, cezhraničnú spoluprácu, kvalitu vypracovania ţiadostí 

o dotácie a skúsenosti s realizáciou projektov. K tomu nutné zabezpečiť zamestnanca, 

ktorý by sa zaoberal len touto problematikou, alebo bude potrebné tieto projekty riešiť 

s odbornou agentúrou. 

Administratívne kapacity realizácie projektov mestská časť Košice–Staré Mesto 

zabezpečuje predovšetkým vyuţitím vlastných zdrojov a v prípade potreby dočasnou 

spoluprácou s externými poradcami a konzultantmi. V budúcnosti predpokladá naďalej 

rozvíjať spoluprácu s externými poradenskými organizáciami pri príprave, realizácii, 

monitoringu a hodnotení nielen jednotlivých realizovaných projektov ale tieţ celého 

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Košice–Staré Mesto. 
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2.3. Analýza SWOT 

SWOT analýzy boli spracované pre základné oblasti mestskej časti v spolupráci s 

pracovnou komisiou, ktorá bola pod dohľadom prednostu mestskej časti  zloţená 

z poslancov, pracovníkov a aktívnych obyvateľov mestskej časti Košice–Staré Mesto.       

 

Silné a slabé stránky mestskej časti Košice–Staré Mesto boli hodnotené z pohľadu tzv. 

„vnútorného prostredia“, ktoré dokáţe mestskú časť určitým spôsobom ovplyvniť. 

Príleţitosti a ohrozenia boli hodnotené prevaţne z pohľadu tzv. „vonkajšieho prostredia“, 

ktoré mestská časť nedokáţe vzhľadom na svoju právomoc sama ovplyvniť. 

 

 

 

SWOT ANALÝZA 

Ľudské a spoločenské zdroje  

mestskej časti Košice–Staré Mesto 

Silné stránky 

 

3. vysoký podiel obyvateľstva 

v produktívnom veku; 

4. kvalitná vzdelanostná úroveň obyvateľov; 

 ľahká dostupnosť a moţnosť vyuţívať sieť 

rozmanitých sluţieb; 

 záujem obyvateľov o rozvoj mestskej 

časti; 

 veľké mnoţstvo predškolských 

a školských zariadení v mestskej časti; 

 prítomnosť vysokého školstva v MČ 

 dostatok základných umeleckých škôl v 

MČ 

 ľahká dostupnosť a moţnosť vyuţívať 

sluţby centier sociálnej starostlivosti; 

 existencia centier výchovnej 

a psychologickej prevencie detí pred 

sociálno – patologickými javmi 

 širšia ponuka voľných pracovných miest 

v blízkom meste Košice a blízkych 

podnikoch; 

 široká ponuka a ľahká dostupnosť 

rekvalifikačných kurzov pre 

nezamestnaných; 

 rozmanitá náboţenská a národnostná 

štruktúra obyvateľov MČ 

 

Slabé stránky 

 

 nízky počet narodených detí 

 zvyšujúci sa podiel obyvateľstva 

v produktívnom veku 

 zvyšujúci sa migračný úbytok 

obyvateľstva 

 vzrastajúci nezáujem 

obyvateľstva mestskej časti o veci 

verejné a spoločný záujem 

 nedostatok centier sociálnej 

starostlivosti v mestskej časti 

 vzrastajúca nezamestnanosť  

 nedostatok financií 
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Príleţitosti 

 

 záujem samosprávy o vzdelávanie 

vedúcich pracovníkov materských, 

základných a stredných škôl  

 veľký záujem obyvateľov mesta Košice 

o sluţby materských škôl v MČ 

 moţnosť vyuţívania prostriedkov z fondov 

EÚ 

 mesto Košice  a celé východné Slovensko 

zaradené medzi zvlášť podporované 

regióny 

 

Ohrozenia 

 

 pokles demografického vývoja; 

 pokles počtu detí obyvateľov MČ; 

 starnutie obyvateľstva; 

 nedostatočné finančné kompenzácie 

presunu kompetencií zo štátu na 

samosprávu;  

 postupný zánik pracovných 

príleţitostí pre obyvateľov s niţším 

vzdelaním; 

 deti a mládeţ vystavené väčšiemu 

riziku ovplyvnenia sociálno-

patologickými javmi typickými pre 

veľké mestá; 

 zvýšenie nezamestnanosti 

z prehĺbenia ekonomickej krízy. 

Tab. 1 SWOT analýza – ľudské a spoločenské zdroje 

 

 

SWOT ANALÝZA 

Sociálna oblasť 

mestskej časti Košice–Staré Mesto 

Silné stránky 

 

 veľký počet mimovládnych organizácií na 

území MČ 

 mestská časť má významnú polohu – 

centrum mesta 

 pravidelne vychádzajúce noviny MČ – 

„Staromestské listy“ 

 aktívne fungujúce Denné centrum s dôrazom 

starostlivosti o seniorov 

 kvalitná sieť predškolských a školských 

zariadení 

 existencia cirkevných duchovných stánkov 

a ich pôsobenie aj v sociálnej oblasti 

 pôsobenie materského centra „Stonoţka“ 

priamo v budove MÚ MČ 

 finančná podpora sociálne odkázaných 

dôchodcov pred sviatkami /Veľká noc, 

Vianoce/ 

 obdarovanie nevládnych, sociálne 

Slabé stránky 

 

 veľký počet bezdomovcov v mestskej 

časti /nemajú trvalý pobyt na území MČ/ 

a ich asociálne správanie 

 nedostatočné personálne kapacity 

sociálneho oddelenia MČ 

 chýbajúce preventívne opatrenia 

 nedostatočná koordinácia neziskových 

subjektov medzi sebou, a ich slabá 

komunikácia s ÚPSVaR 
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odkázaných občanov mestskej časti 

 

Príleţitosti 

 

 vyčlenenie prostriedkov z rozpočtu MČ pre 

sociálnu pomoc občanom 

 moţnosť vyuţívania prostriedkov z fondov 

EÚ 

 uţšia spolupráca s jednotlivými neziskovými 

organizáciami 

 vypracovanie stratégie mesta Košice pre 

riešenie sociálnych problémov občanov  

Ohrozenia 

 

 

 nárast počtu bezdomovcov v MČ 

a problém ich umiestnenia v útulkoch 

vzhľadom k ich obsadenosti 

 vandalizmus mládeţe 

 nárast chudobných občanov 

 narastajúci počet osamelých 

dôchodcov 

 nedostatok finančných a personálnych 

zdrojov na sociálnu prácu a sociálnu 

prevenciu predovšetkým v teréne 

 neochota vzájomnej spolupráce zo 

strany niektorých subjektov 

Tab. 2 SWOT analýza – Sociálna oblasť  

 

 

SWOT ANALÝZA 

Materiálne a fyzické zdroje 

mestskej časti Košice–Staré Mesto 

Silné stránky 

 

 MČ je súčasťou veľkého a významného 

mesta, ktoré je významným dopravným 

uzlom 

 blízkosť ţeleznice a medzinárodného letiska 

 rozvoj bývania, vysoká atraktivita 

bývania v mestskej časti 

 pešia zóna v centre 

 cyklistický chodník vedúci mestskou časťou 

 bezbariérový pohyb chodcov a cyklistov 

v MČ 

 vybudovaný systém plateného parkovania 

v centre 

 pracovná koncepcia statickej dopravy 

s realizáciou zjednosmernenia ulíc v centre 

 územné rezervy pre budovania garáţových 

domov 

 rekonštrukcia historického centra, ktoré je 

súčasťou MČ 

 historické centrum – najväčšia pamiatková 

rezervácia SR – urbanisticky 

a architektonicky hodnotná pamiatková 

Slabé stránky 

 

 zlý stav miestnych komunikácií 

 nedostatok parkovacích miest 

 zlý stav vodovodov a kanalizácií 

v niektorých častiach MČ 

 nevysporiadané vlastnícke vzťahy 

k budovám a pozemkom 

 zastaraný bytový fond 

 nedostatočné osvetlenie 

 chýbajúce detské ihriská a športoviská 

 zlý stav kultúrnych a historických 

pamiatok v MČ 

 nedostatok financií na kultúru a šport 

 slabá informovanosť o činnosti 

kultúrnych inštitúcií 

 zvyšujúca sa kriminalita a vandalizmus 

na území MČ 

 nízky počet stráţcov verejného poriadku 

 absencia dobrovoľných stráţcov 

verejného poriadku 
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rezervácia 

 bohaté archívne zdroje a zbierkové fondy 

 dobrá technická infraštruktúra  

 dostatočná občianska infraštruktúra 

 sídlo mnohých verejných inštitúcií 

 spolupráca s Mestskou políciou 

 kamerový bezpečnostný systém v centre 

 

 

Príleţitosti 

 moţnosť vyuţívania prostriedkov z fondov 

EÚ 

 vybudovanie diaľnic spájajúcich západ 

a východ SR 

 rozširovanie sluţieb KIDS 

 vysoká príťaţlivosť MČ pre obyvateľov ale 

aj návštevníkov mesta 

 vyuţitie jedinečnosti kultúrnych 

a historických pamiatok a zbierok 

 vyuţívanie parkov a Hlavnej ulice na 

kultúrne podujatia 

 rozšírenie pešej zóny v historickom centre 

 rozšírenie monitorovacieho kamerového 

systému 

Ohrozenia 

 nízky záujem investorov o východné 

Slovensko 

 stagnujúca výstavba diaľnic v KSK a SR 

 nedostatočná finančná podpora štátu pri 

presune kompetencií 

 nárast individuálnej hromadnej dopravy 

 finančné a ekonomické dopady 

hospodárskej krízy 

 ďalší nárast nezamestnanosti 

 zlý, neuspokojivý vzťah medzi ţivotným 

štýlom a športovaním 

 nejednotná rozvojová politika mesta a 

MČ 

 

Tab. 3 SWOT analýza – Materiálne a fyzické zdroje  
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Tab. 4 SWOT analýza – Ekonomické zdroje   

  

 

 
 

 

SWOT ANALÝZA 

Ekonomické zdroje  

 mestskej časti Košice–Staré Mesto 

Silné stránky 

 

 výhodná poloha MČ 

 významný dopravný uzol 

 spracované aktuálne rozvojové dokumenty 

 dostatok kvalifikovanej pracovnej sily 

 dostatočná vybavenosť obchodnými 

reťazcami 

 existujúce malé a stredné podnikanie 

 dobré podmienky pre rozvoj cestovného 

ruchu 

 veľký počet zariadení cestovného ruchu 

 existujúce informačné centrum  

 bohatá história 

 

Slabé stránky 

 

 neoptimálne vyuţívanie prírodného 

potenciálu  

 zanedbávanie prírodných atraktivít 

 nedostatočná ponuka sluţieb cestovného 

ruchu 

 nízka úroveň sluţieb cestovného ruchu 

 nedostatočná propagácia MČ v oblasti 

cestovného ruchu 

 nedokončené diaľničné prepojenie Košice 

– Bratislava 

 odchod kvalifikovanej pracovnej sily 

 nedostatok parkovacích miest 

 nedostatok pracovných príleţitostí 

 vysoká miera nezamestnanosti 

 nízka úroveň HDP/obyv. v porovnaní 

s priemerom EÚ 

 nedostatočné vyuţívanie podpory 

z fondov EÚ miestnymi podnikateľmi 

 

Príleţitosti 

 

 zmena daňového a odvodového systému SR 

 rast priamych zahraničných investícií na 

východe SR 

 moţnosť vyuţívania fondov EÚ 

 vyuţitie prírodného, kultúrneho 

a historického  potenciálu pre rozvoj 

cestovného ruchu 

 vytváranie partnerstiev 

 predpoklady pre rozvoj nových odvetví 

hospodárstva 

 

 

 

Ohrozenia 

 

 celosvetová ekonomická kríza 

 nedokončené diaľničné prepojenie Košice 

– Bratislava 

 nízka podpora štátu pri rozvoji malého 

a stredného podnikania 

 nárast odlevu kvalifikovanej pracovnej 

sily 

 pretrvávajúci nezáujem investorov 

o východné Slovensko 

 slabá propagácia východného Slovenska 
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2.4. Vízia mestskej časti Košice–Staré Mesto 

 

Vízia mestskej časti Košice–Staré Mesto je výsledkom spoločného stretnutia 

členov komisie pre prípravu a spracovanie PHSR, vyhodnotenia dotazníkového 

prieskumu u obyvateľov a zmapovania podnetov od podnikateľov.  

 

Vízia mestskej časti Košice–Staré Mesto sa člení nasledovne: 

 

Prírodné zdroje 

Obyvatelia mestskej časti Košice–Staré Mesto  dbajú o ţivotné prostredie a jeho ochranu, 

deti sú vedené uţ od materskej školy k jeho zveľaďovaniu. Verejné plochy v mestskej 

časti sú upravené a pokryté zeleňou, ktorá spríjemňuje ţivot obyvateľom mestskej časti. 

Odpadové hospodárstvo je riadené a nezaťaţuje ţivot obyvateľom mestskej časti, ktorí sa 

podieľajú na separovaní odpadov. 

 

Ľudské a spoločenské zdroje 

Mestská časť Košice–Staré Mesto  sa vyznačuje priaznivým demografickým vývojom 

s obyvateľmi mestskej časti v produktívnom veku, ktorí majú záujem o celoţivotné 

vzdelávanie a majú príleţitosť zamestnať sa,  s deťmi, ktoré majú dostatok priestoru pre 

rozvoj športových, umeleckých a iných talentov, zdravý rozvoj osobnosti a rast ako 

aj  dôchodcami, ktorí môţu preţiť jeseň svojho ţivota v prijemnom prostredí, 

poskytujúcim im dostatok spoločenského a kultúrneho vyţitia. 

 

Materiálne a fyzické zdroje 

Mestská časť Košice–Staré Mesto  je vybavená potrebnou technickou infraštruktúrou, 

poskytujúcou dôstojný a kvalitný ţivot svojim obyvateľom. Obyvateľom  je poskytnutá 

potrebná zdravotná a sociálna starostlivosť, s dostatkom kvalitného bývania, kvalitnými 

sluţbami občianskej vybavenosti, s mnoţstvom príleţitostí pre kultúrne a športové vyţitie 

obyvateľov a sluţbami, ktoré napomáhajú rozvoju a atraktívnosti mestskej časti. 

 

Ekonomické zdroje 

Miestny ţivnostníci a malí podnikatelia majú vytvorený vhodný  priestor pre 

poskytovanie rôznorodých a kvalitných sluţieb obyvateľom mestskej časti. Ekonomická 

činnosť mestskej časti a produktivita práce miestnych obyvateľov prispieva k zlepšeniu 

ţivotných podmienok  a je citlivá k potrebám sociálne odkázaných obyvateľov mestskej 

časti. 
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2.5. Kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja 

 

Určenie kľúčových disparít a hlavných faktorov rozvoja vychádza z analýz 

SWOT. Účelom tejto analýzy je spresnenie a výber kľúčových oblastí, kam by mala 

smerovať podpora s maximálnym vyuţitím faktorov rozvoja. Tým sa zabezpečí čo 

najvyššia adresnosť tohto rozvojového dokumentu. Pre určenie kľúčových disparít 

a hlavných faktorov rozvoja platí: 

 silné stránky + príleţitosti = faktory rozvoja 

 slabé stránky + ohrozenia = disparity 

 

 

Kľúčové disparity: 

 

 nedostatočná a nedobudovaná technická infraštruktúra v mestskej časti (cesty, 

parkovacie miesta, komunikácie, chodníky, rigoly, verejné priestranstvá, drobná 

architektúra); 

 nedostatočná komunikácia a technická podpora zodpovedných regionálnych a štátnych 

inštitúcií pri regionálnom rozvoji; 

 chýbajúce sociálne  zariadenia,  a sociálne sluţby poskytované na území mestskej 

časti; 

 nedostatočná občianska vybavenosť a zlý technický stav miestnej občianskej 

infraštruktúry v mestskej časti; 

 nedostatočná ponuka drobných sluţieb; 

 zanedbávanie starostlivosti o prírodný, historický a kultúrny potenciál mestskej časti 

a jej okolia; 

 pretrvávajúci pokles demografického vývoja; 

 odchod kvalifikovanej pracovnej sily; emigrácia produktívnych obyvateľov za prácou 

do štátov EÚ 

 

Hlavné faktory rozvoja: 

 

 Mestská časť Košice–Staré mesto je mestskou časťou Košíc – nachádza sa v  

historickom, spoločenskom, kultúrnom a ekonomickom centre mesta Košice; 

 bohatý prírodný, historický a kultúrny potenciál mestskej časti Košice–Staré Mesto  

a okolia pre rozvoj cestovného ruchu: 
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o  zachovávanie tradícií a rôznorodosť kultúrnych a športových podujatí 

v mestskej časti;  

o  rozvoj turistických, cyklistických a náučných chodníkov v mestskej časti a jej 

okolí   

 záujem a pozitívny prístup samosprávy a obyvateľstva o regionálny rozvoj, 

environmentálny rozvoj a rozvoj ľudských zdrojov 

 skvalitnené strategické plánovanie a existencia aktuálnych strategických rozvojových 

dokumentov (UPD) 
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3. Rozvojová stratégia 

Hlavným cieľom definovania rozvojovej stratégie je určenie programovej 

štruktúry pre dané programovacie obdobie. Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria: 

 ciele  

 priority 

 opatrenia 

 aktivity 

Pri definovaní stratégie vo všetkých typoch programových dokumentov je dôleţité 

dbať na to, aby jednotlivé ciele na seba nadväzovali a aby opatrenia a aktivity boli 

koherentné, teda aby sa neprekrývali.  

Rozvojová stratégia mestskej časti Košice–Staré Mesto  pozostáva z 5 

špecifických cieľov a 12 priorít, ktoré sú zosúladené s nadradenými programovými 

dokumentmi SR. Špecifické ciele predstavujú jasnú, výstiţnú a hutnú charakteristiku 

cieľového stavu. Dosiahnutie tohto stavu je zámerom rozvojovej stratégie na detailnejšej 

úrovni ako je globálny cieľ. Z hľadiska uskutočniteľnosti, monitorovania a hodnotenia bol 

vybratý menší počet špecifických cieľov. Prostredníctvom definovania priorít boli určené 

hlavné oblasti, ktoré je potrebné podporiť a rozvíjať. Opatrenia predstavujú súhrn aktivít 

pomáhajúcich realizovať priority. Opatrenia boli vybraté tak, aby sa minimalizovalo ich 

prekrývanie. Aktivity predstavujú typy činností – projektov, ktoré sa mestská časť bude 

snaţiť v rámci vymedzených opatrení realizovať. 

Stratégia hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Košice–Staré Mesto 

je spracovaná na programovacie obdobie 2009 aţ 2013.  

Pri definovaní rozvojovej stratégie sa prihliadalo na názory všetkých cieľových 

skupín obyvateľstva, miestnych podnikateľov, predstaviteľov samosprávy a záujmových 

zdruţení a organizácií. Komisia pre prípravu PHSR mestskej časti Košice–Staré Mesto 

bola starostlivo vybratá a zloţená z predstaviteľov samosprávy a z aktívnych obyvateľov 

mestskej časti. Obyvatelia mestskej časti mali príleţitosť vyjadriť svoj názor 

v dotazníkovom prieskume, v ktorom dostali príleţitosť na určenie prioritných oblastí 

rozvoja mestskej časti  a označenie konkrétnych aktivít, ktoré je potrebné čo najskôr 

riešiť.  

Rozvojová stratégia mestskej časti sa odvíja a nadväzuje na rozvojové stratégie 

nadradených programových dokumentov SR a Košického samosprávneho kraja. 

Zohľadňuje trvalú udrţateľnosť a taktieţ vplyv na ţivotné prostredie obyvateľov mestskej 

časti. 

Skvalitnenie ţivota obyvateľov mestskej časti Košice–Staré Mesto, budúci 

všestranný rozvoj mestskej časti v rámci regiónu a rast jej konkurencieschopnosti spočíva 

v prvom rade v skvalitnení pripravenosti mestskej časti na čerpanie dotácií z fondov EÚ. 
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Príprava a aktualizácia základných rozvojových dokumentov (ÚPD a PHSR) je 

nevyhnutná pre efektívny regionálny rozvoj. 

Skvalitňovanie a upevňovanie partnerských vzťahov na miestnej, regionálnej 

i cezhraničnej úrovni  taktieţ rozšíri a podporí komplexnejšie čerpanie z fondov EÚ.  

V oblasti zvýšenia konkurencieschopnosti mestskej časti vo vzťahu k iným mestským 

častiam a obciam patrí k základným úlohám mestskej časti dobudovanie chýbajúcej 

a rekonštrukcia existujúcej infraštruktúry, najmä ciest, parkovacích miest, chodníkov, 

bezbariérových prístupov, rekonštrukcia mestskej plavárne a vytvorenie športových 

ihrísk, úpravy ostatných zariadení občianskej a technickej infraštruktúry.  

Environmentálna infraštruktúra mestskej časti je zameraná na skvalitnené 

nakladanie s odpadom, zvýšenie environmentálneho povedomia u obyvateľov mestskej 

časti, na rekultiváciu skládky a protipovodňové opatrenia. 

V rámci sociálnej oblasti má mestská časť Košice–Staré Mesto  v pláne ďalej 

podporovať aktivity zamerané na zníţenie nezamestnanosti a udrţiavania pracovných 

návykov. Tieţ bude podporovať rozvíjanie potrebných sociálnych sluţieb, tak aby sa 

mohli všetky sociálne skupiny obyvateľov i blízkeho okolia ľahšie zapájať do 

spoločenského ţivota. 

V záujme mestskej časti je podporovať podnikateľov na vlastnom území, pretoţe 

práve oni dokáţu zabezpečiť rast zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne obyvateľov. 

Rovnako prinášajú finančné prostriedky do rozpočtu mestskej časti. 

 

3.1. Strategické a špecifické ciele 

Ciele tvoria hierarchicky usporiadanú štruktúru, na ktorej vrchole sa v Programe 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti nachádza globálny cieľ. Hierarchii 

globálnych cieľov je nadradený strategický cieľ, ktorý reprezentuje cieľový stav celej SR 

a je definovaný v jej Národnom strategickom referenčnom rámci pre roky 2007 - 

2013 (NSRR). Kaţdý programový dokument by mal mať zadefinovaný jeden globálny 

cieľ. Jeho zadefinovanie vychádza z priorít NSRR SR. Špecifické ciele predstavujú 

charakteristiku cieľového stavu uţ na detailnejšej úrovni s jasnejším a výstiţnejším 

pomenovaním. Jednotlivé priority vymedzujú prioritné oblasti strategického plánovania, 

ktoré nadväzujú na špecifické ciele. Je potrebné, aby priority boli zosúladené s prioritami 

nadradených programových dokumentov (najmä Programom hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja samosprávneho kraja).  
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Základný strategický cieľ NSRR: 

„Výrazne zvýšiť do roku 2013 zamestnanosť, konkurencieschopnosť a výkonnosť 

regiónov a slovenskej ekonomiky pri rešpektovaní trvalo udrţateľného rozvoja“ 

 

 

Globálny cieľ: 

Zvýšenie kvality ţivota obyvateľov mestskej časti Košice–Staré Mesto. 

 

Špecifické ciele a priority: 

 

1. Zvýšenie pripravenosti mestskej časti Košice–Staré Mesto na 

čerpanie fondov EÚ. 

1.1 Strategická rozvojová dokumentácia 

1.2 Partnerstvá a spolupráca 

1.3 Majetkovo-právne vysporiadanie 

2. Rozvoj a skvalitňovanie miestnej infraštruktúry a občianskej 

vybavenosti 

2.1 Technická vybavenosť 

2.2 Občianska vybavenosť 

2.3 Komunikácia a informatizácia 

2.4 Cestovný ruch 

 

3. Podpora a rozvoj sociálnych sluţieb a sociálna inklúzia 

3.1 Sociálne sluţby a zariadenia 

3.2 Sociálna inklúzia 

3.3 Trh práce 

 

4. Zlepšenie ţivotného prostredia a trvalo udrţateľný rozvoj 

4.1 Ţivotné prostredie a jeho ochrana 

4.2 Odpadové hospodárstvo 

4.3 Úprava verejných priestranstiev 

 

5. Rozvoj podnikateľských aktivít a sluţieb 

5.1 Ţivnostníci a malí a strední podnikatelia 
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Priority a opatrenia: 

 

1.1. Strategická rozvojová dokumentácia 

1.1.1 Územno-plánovacia dokumentácia 

1.1.2 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

1.1.3 Projektové dokumentácie, štúdie a koncepcie 

 

1.2. Partnerstvá a spolupráca 

1.2.1 Cezhraničná spolupráca 

1.2.2 Verejno-súkromné partnerstvá 

1.2.3 Účelové partnerstvá mestskej časti 

1.3. Majetkovo-právne vysporiadanie 

1.3.1 Pozemkové úpravy a nehnuteľnosti 

1.3.2 Záväzky a podlţnosti 

 

2.1. Technická vybavenosť 

2.1.1 Základná technická infraštruktúra 

2.1.2 Dopravná technická infraštruktúra 

2.1.3 Bezpečnosť, informovanosť a komunikácia 

 

2.2. Občianska vybavenosť 

2.2.1 Kultúrna a spoločenská vybavenosť 

2.2.2 Šport a rekreácia 

2.2.3 Rozvoj a skvalitňovanie bývania 

 

2.3. Cestovný ruch 

2.3.1 Propagácia a prezentácia 

2.3.2 Ubytovanie, stravovanie a atrakcie 

 

3.1. Sociálna inklúzia 

3.1.1 Komunitná sociálna práca 

3.1.2 Integrácia znevýhodnených skupín obyvateľstva 

 

3.2. Trh práce 

3.2.1 Podpora stabilizácie a rozvoja trhu práce a zamestnanosti 

3.2.2 Vzdelávanie zamestnancov samosprávy 

 

4.1. Ţivotné prostredie a jeho ochrana 

4.1.1 Protipovodňové opatrenia 

4.1.2 Environmentálna výchova a vzdelávanie 

 

4.2. Odpadové hospodárstvo 
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4.2.1 Nakladanie s odpadmi 

4.2.2 Obnoviteľné zdroje energie 

 

 4.3. Úprava verejných priestranstiev 

  4.3.1 Mestská zeleň 

 

5.1. Ţivnostníci a malí podnikatelia 

5.1.1 Informovanosť a podpora podnikania 

5.1.2 Motivácia ku skvalitňovaniu sluţieb 
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3.2. Popis špecifických cieľov 

Špecifický cieľ č. 1 Zvýšenie pripravenosti mestskej časti Košice–Staré Mesto na 

čerpanie fondov EÚ 

popis cieľa 

V programovacom období EÚ 2007-2013 sa pre mestskú časť 

otvárajú nové moţnosti finančnej podpory pre ich rozvoj 

a zlepšovanie kvality ţivota ich obyvateľov. Základnou podmienkou 

pre podanie kvalitného a minimálne formálne správneho projektu 

(ţiadosti o NFP) je majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov 

a budov, ktorých sa ţiadosti týkajú a existencia kvalitných 

strategických, rozvojových a územno-plánovacích dokumentov. 

V skrátenom programovacom období 2004-2006 sa prejavil výrazný 

problém s nevysporiadanými nehnuteľnosťami. Tento problém 

v podstate odrezal moţnosť získania NFP z fondov EÚ pre viaceré 

mestské časti. Ďalším predpokladom čerpania NFP z fondov EÚ je 

efektívna a funkčná spolupráca mestských častí v susedstve, v rámci 

regiónu, okresu a kraja. 

súlad so strategickými 

národnými a regionálnymi 

dokumentmi  

Kvalitná príprava mestskej časti Košice–Staré Mesto na čerpanie 

fondov EÚ v rokoch 2007 – 2013 prispeje k zvýšeniu počtu a kvality 

podávaných projektov čo prispeje k rastu konkurencieschopnosti 

mestskej časti nielen v rámci Košického kraja, ale aj SR, čím sa 

podporí dosiahnutie základného strategického cieľa NSRR SR. Cieľ 

je v súlade so Strategickou prioritou 1. Infraštruktúra a regionálna 

dostupnosť a s jej špecifickou prioritou regionálna infraštruktúra. 

Rozvojový plán Slovensko – Východ v oblasti Ekonomický rozvoj 

a hospodárstvo, v téme Ekonomický rozvoj vidieka,  v priorite 1 

Zvýšenie atraktivity vidieka a regenerácie vidieckych sídiel, v rámci 

špecifického cieľa 1 Zlepšiť dostupnosť a technickú a lokálnu 

infraštruktúru vidieckych sídiel podporuje rozvoj pripravenosti, 

informovanosti a partnerstiev. Cieľ je takisto v súlade PHSR 

Košického samosprávneho kraja pre obdobie 2007 – 2013. 

 Tab. 5 Špecifický cieľ č. 1  
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Špecifický cieľ č. 2 Rozvoj a skvalitňovanie miestnej infraštruktúry a občianskej 

vybavenosti 

popis cieľa 

Na základe analýz súčasného stavu základnej infraštruktúry 

v mestskej časti Košice–Staré Mesto boli zadefinované 

najpálčivejšie problémy, ktoré negatívne vplývajú na budúci rozvoj 

mestskej časti. Odstránenie týchto nedostatkov je dôleţitým 

faktorom pre zvýšenie kvality ţivota v mestskej časti. Najväčšiu 

pozornosť si v tejto oblasti zasluhuje dobudovanie a rekonštrukcia 

ulíc, ciest, parkovacích miest, chodníkov, bezbariérových prístupov 

a inej potrebnej technickej infraštruktúry. Skvalitnenie tejto 

infraštruktúry i zariadení občianskej vybavenosti  skvalitní ţivot 

miestnych obyvateľov a tým a regionálnu konkurencieschopnosť 

nielen samotnej mestskej časti, ale aj mesta Košice. 

súlad so strategickými 

národnými dokumentmi 

a Operačným programom 

Realizácia projektov v rámci predmetného cieľa výrazne podporí 

skvalitňovanie miestnej občianskej i technickej infraštruktúry čo sa 

priamo odrazí v raste konkurencie schopnosti mestskej časti. 

Podpora infraštruktúry cestovného ruchu otvorí cestu k rastu 

ekonomickej ţivotaschopnosti mestskej časti, čo je taktieţ v súlade 

so základným cieľom NSRR SR. Cieľ je v súlade s celým 

Regionálnym operačným programom a Operačným programom 

Informatizácia spoločnosti. Rozvojový plán Slovensko – Východ ho 

podporuje v téme Ekonomický rozvoj vidieka,  v priorite 1. 

Zvýšenie atraktivity vidieka a regenerácie vidieckych sídiel, v rámci 

špecifického cieľa 1.Zlepšiť dostupnosť a technickú a lokálnu 

infraštruktúru vidieckych sídiel a ŠC 3. Zvýšenie atraktivity vidieka 

pre CR. Cieľ je v súlade s globálnym cieľom č.4 Dobudovanie 

infraštruktúry, ktorý je uvedený v PHSR Košického samosprávneho 

kraja. 

Tab. 6 Špecifický cieľ č. 2 
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Špecifický cieľ č. 3  Podpora a rozvoj sociálnych sluţieb a sociálna inklúzia 

 

popis cieľa 

Sociálne sluţby a sociálna inklúzia patrí k dôleţitým oblastiam, 

ktorým sa má venovať samospráva, a tak venovanie pozornosti tejto 

oblasti je dôleţité. Oblasť rozvoja sociálnych sluţieb sa týka okrem 

starších obyvateľov, aj zdravotne a inak postihnutých obyvateľov, 

miestnych nezamestnaných a inak marginalizovaných (podľa 

Zákona č. 5/2004 Zb. o zamestnanosti) skupín obyvateľov. 

Z dotazníkového prieskumu od obyvateľov mestskej časti sa ukázalo 

ako veľmi ţiadané zriadenie penziónu zariadenia pre seniorov - pre 

dôchodcov s celoročnou prevádzkou. Je nevyhnutné venovať sa 

týmto skupinám obyvateľov a podporovať ich inklúziu do 

hospodárskeho ţivota.  

súlad so strategickými 

národnými a regionálnymi 

dokumentmi 

Rast kvality ţivota a konkurencieschopnosti mestskej časti súvisí 

tieţ  s opatreniami zniţovania nezamestnanosti, vzdelávaním 

a inými podpornými aktivitami rozvíjajúcimi trh práce. Obyvatelia 

v hmotnej núdzi, zdravotne postihnutí a inak znevýhodnení 

potrebujú podporu a pomoc, aby sa začlenili do spoločnosti 

a postupne zvyšovali kvalitu svojho ţivota. Cieľ je v súlade so 

základným strategickým cieľom NSRR SR a Operačnými 

programami Vzdelávanie a Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 

Zosúladený je aj s Rozvojovým plánom Slovensko – Východ s celou 

sociálnou témou. Cieľ sa nachádza aj v súlade s globálnym cieľom 

č. 3 v oblasti zniţovania nezamestnanosti, ktorý je stanovený 

v PHSR Košického samosprávneho kraja, ako aj s globálnym 

cieľom č. 5., ktorý hovorí o posilňovaní sociálneho kapitálu 

a inštitucionálnej spolupráce. 

Tab. 7 Špecifický cieľ č. 3 
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Tab. 8 Špecifický cieľ č. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Špecifický cieľ č. 4 Zlepšenie ţivotného prostredia a trvalo udrţateľný rozvoj 

 

popis cieľa 

Starostlivosť o ţivotné prostredie patrí k oblastiam, ktoré je potrebné 

udrţiavať v zdravom stave, a dbať o jeho zdokonaľovanie. Medzi 

aktivity, ktoré je potrebné v mestskej časti prednostne riešiť patria 

protipovodňové opatrenia, ozdravenie zelene a rekultivácia divokých 

skládok v okrajových častiach mestskej časti. K ďalším aktivitám, 

ktoré sa oplatí pre všeobecný prospech obyvateľov rozvíjať je 

zvyšovanie environmentálneho povedomia u obyvateľov mestskej 

časti, ako aj pokračovanie v separovaní a zhodnocovaní odpadov. 

súlad so strategickými 

národnými dokumentmi 

a Operačným programom 

 

Ochrana ţivotného prostredia a trvalo udrţateľný rozvoj je dôleţitá 

oblasť. Je dôleţité sa podieľať na  ochrane ţivotného prostredia, jeho 

osveta a propagácia.  Cieľ je v súlade so základným strategickým 

cieľom NSRR SR a Operačným programom Ţivotné prostredie. 

Zosúladený je aj s Rozvojovým plánom Slovensko – Východ 

s oblasťou č. 2, oblasť ţivotného prostredia. Cieľ sa nachádza aj 

v súlade s globálnym cieľom č. 2 v oblasti zmierňovania disparít na 

regionálnej úrovni v oblasti ţivotného prostredia, ktorý je stanovený 

v PHSR Košického samosprávneho kraja, ako aj s globálnym 

cieľom č. 5., ktorý hovorí o posilňovaní sociálneho kapitálu 

a inštitucionálnej spolupráce. 
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Tab. 9 Špecifický cieľ č. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Špecifický cieľ č. 5 Rozvoj podnikateľských aktivít a sluţieb 

 

popis cieľa 

Nevyhnutnou súčasťou prosperujúcej a konkurencieschopnej 

mestskej časti je mnoţstvo podnikateľských subjektov v nej 

pôsobiacich a kvalita nimi poskytovaných sluţieb. V záujme 

mestskej časti je preto podporovať podnikateľov na vlastnom území, 

pretoţe dokáţu zabezpečiť rast zamestnanosti, vzdelanostnej úrovne 

obyvateľov a dôleţitým faktorom je, ţe prinášajú finančné 

prostriedky celkovo i mestskej časti.  

súlad so strategickými 

národnými dokumentmi 

a Operačným programom 

Rast kvality ţivota a konkurencieschopnosti mestskej časti súvisí 

tieţ  s opatreniami zniţovania nezamestnanosti, vzdelávaním 

a inými podpornými aktivitami rozvíjajúcimi trh práce. Obyvatelia 

v hmotnej núdzi, zdravotne postihnutí a inak znevýhodnení 

potrebujú podporu a pomoc, aby sa začlenili do spoločnosti 

a postupne zvyšovali kvalitu svojho ţivota. Cieľ je v súlade so 

základným strategickým cieľom NSRR SR a Operačnými 

programami Vzdelávanie a Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 

Zosúladený je aj s Rozvojovým plánom Slovensko – Východ s celou 

sociálnou témou. Cieľ sa nachádza aj v súlade s globálnym cieľom 

č. 3 v oblasti zniţovania nezamestnanosti, ktorý je stanovený 

v PHSR Košického samosprávneho kraja, ako aj s globálnym 

cieľom č. 5., ktorý hovorí o posilňovaní sociálneho kapitálu 

a inštitucionálnej spolupráce. 



Mestská časť Košice–Staré Mesto 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Košice–Staré Mesto 

3.3. Popis opatrení a zoznam indikatívnych aktivít 

Kategória Názov 

Špecifický cieľ 1   
Zvýšenie pripravenosti mestskej časti Košice–Staré Mesto na čerpanie 

z fondov EÚ 

Priorita 1.1 Strategická rozvojová dokumentácia 

Opatrenie 1.1.1 Územno-plánovacia dokumentácia  

aktivita 1.1.1.1 Pravidelná aktualizácia ÚPD  

Opatrenie 1.1.2 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja  

aktivita 1.1.2.1 Vypracovanie PHSR  mestskej časti Košice–Staré Mesto  

aktivita 1.1.2.2 Pravidelná aktualizácia PHSR mestskej časti Košice–Staré Mesto  

aktivita 1.1.2.3 Priebeţné a hodnotiace správy o plnení PHSR  

Opatrenie 1.1.3 Projektové dokumentácie, štúdie a koncepcie  

aktivita 1.1.3.1 Vypracovanie technických projektových dokumentácií   

aktivita 1.1.3.2 Vypracovanie štúdie rozvoja turistických a cyklistických trás  

aktivita 1.1.3.3 
Vypracovanie koncepcie rozvoja bývania v mestskej časti Košice–Staré 

Mesto 

 

aktivita 1.1.3.4 Vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti  

aktivita 1.1.3.5 Ţiadosti o dotácie  

aktivita 1.1.3.6 Potvrdenia, povolenia a rozhodnutia  

Priorita 1.2 Partnerstvá a spolupráca  

Opatrenie 1.2.1 Cezhraničná spolupráca  

aktivita 1.2.1.1 
Nadviazanie spolupráce s cezhraničnými mestskými časťami – Maďarsko, 

Poľsko (komunikácia, výmena informácií, prehlásenia o partnerstve) 

 

aktivita 1.2.1.2 
Príprava na program cezhraničnej spolupráce SR – Maďarsko, SR – Poľská 

Republika (príprava spoločných cezhraničných projektov) 

 

Opatrenie 1.2.2 Verejno-súkromné partnerstvá  

aktivita 1.2.2.1 Partnerstvá medzi mestskou časťou a miestnymi súkromnými podnikateľmi  

aktivita 1.2.2.2 Spolupráca mestskej časti a mimovládnych organizácií  

Opatrenie 1.2.3 Účelové partnerstvá mestskej časti  

aktivita 1.2.3.1 
Partnerstvo a spolupráca s mestom Košice a Košickým  samosprávnym 

krajom 

 

aktivita 1.2.3.2 Spolupráca v rámci Zdruţenia mestských častí v meste Košice  

aktivita 1.2.3.3 Spolupráca so Zdruţením miest a obcí Slovenska – ZMOS  

Priorita 1.3 Majetko-právne vysporiadanie  

Opatrenie 1.3.1 Pozemkové úpravy a nehnuteľnosti  

aktivita 1.3.1.1 
Dlhodobé nájomné zmluvy na majetok mesta Košice, ktorý je v správe 

mestskej časti 

 

aktivita 1.3.1.2 
Kontrola listov vlastníctva pozemkov a nehnuteľností patriacich mestskej 

časti 

 

aktivita 1.3.1.3 Zosúladenie LV a katastrálnych máp  
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Špecifický cieľ 2    
Rozvoj a skvalitňovanie miestnej infraštruktúry a občianskej 

vybavenosti 

 

Priorita 2.1  Technická vybavenosť  

Opatrenie 2.1.1 Základná technická infraštruktúra  

aktivita 2.1.1.1 

Hájiť záujmy občanov v prípade rozvoja nových území, v prípade veľkých 

rekonštrukcií, veľkých investičných zámerov alebo porúch v oblasti 

dostatočného zásobovania kvalitnou pitnou vodou 

 

aktivita 2.1.1.2 

Hájiť záujmy občanov v prípade rozvoja nových území, v prípade veľkých 

rekonštrukcií, veľkých investičných zámerov alebo porúch v oblasti 

dostatočného zásobovania teplom a teplou vodou 

 

aktivita 2.1.1.3 

Hájiť záujmy občanov v prípade rozvoja nových území, v prípade veľkých 

rekonštrukcií, veľkých investičných zámerov alebo porúch v oblasti 

dostatočného zásobovania plynom 

 

aktivita 2.1.1.4 

Hájiť záujmy občanov v prípade rozvoja nových území, v prípade veľkých 

rekonštrukcií, veľkých investičných zámerov alebo porúch v oblasti verejnej 

splaškovej a daţďovej kanalizácie   

 

Opatrenie 2.1.2 Dopravná technická infraštruktúra  

aktivita 2.1.2.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a ciest  

aktivita 2.1.2.3 Rozšírenie a vytváranie bezbariérových prístupov  

aktivita 2.1.2.4 Vytvorenie nových parkovacích miest v mestskej časti  

aktivita 2.1.2.5 Výstavba garáţových domov  

aktivita 2.1.2.6 Rozšírenie komunikácie na Hviezdoslavovej ul.  

aktivita 2.1.2.6 Výstavba parkoviska pred MKP  

Opatrenie 2.1.3 Bezpečnosť, informovanosť a komunikácia  

aktivita 2.1.3.1 Skvalitnenie výkonu mestskej a štátnej polície  

aktivita 2.1.3.2 Osadenie vonkajšieho kamerového bezpečnostného systému   

aktivita 2.1.3.3 Pokračovať vo vydávaní Staromestských listov  

aktivita 2.1.3.4 Pravidelná aktualizácia webovej stránky mestskej časti Košice–Staré Mesto  

aktivita 2.1.3.5 
Zefektívnenie komunikácie a informovanosti občanov  prostredníctvom web 

stránky 

 

Priorita 2.2  Občianska vybavenosť  

Opatrenie 2.2.1 Kultúrna a spoločenská vybavenosť  

aktivita 2.2.1.1 Vybudovanie multifunkčného komplexu v objekte Malinovského kasárni  

aktivita 2.2.1.2 Rekonštrukcie školských budov  

aktivita 2.2.1.3 
Podporovanie zachovávania kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry 

– ľudové a umelecké súbory, remeslá, ľudové tradície.. 

 

aktivita 2.2.1.4 
Podpora zapájania detí a mládeţe mestskej časti do organizovania kultúrno-

spoločenských podujatí 

 

aktivita 2.2.1.5 
Zriadiť nízkoprahové a vonkajšie rekreačno-oddychové zariadenia pre 

produktívnych občanov na klubovú i kultúrnu činnosť a rekvalifikácie 

 

aktivita 2.2.1.6 Podpora umelecky talentovaných detí v mestskej časti  

aktivita 2.2.1.7 Ukončenie rekonštrukcie a reštaurovania IMMACULATy  

aktivita 2.2.1.8 Rekonštrukcia a skultúrnenie Staničného námestia  

aktivita 2.2.1.9 
Rekonštrukcia, reštaurovanie a obnova kultúrnych historických pamiatok 

v mestskej časti 

 

Opatrenie 2.2.2 Šport a rekreácia   

aktivita 2.2.2.1 Vybudovanie cyklistického chodníka  

aktivita 2.2.2.2 Revitalizácia detských ihrísk v mestskej časti  

aktivita 2.2.2.3 Dobudovanie vonkajšieho areálu MKP  
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aktivita 2.2.2.4 Zníţiť energetickú náročnosť MKP  

aktivita 2.2.2.5 
Podpora športových, kultúrnych a iných prospešných aktivít z rozpočtu 

mestskej časti 

 

aktivita 2.2.2.6 Rozvoj a podpora športových aktivít  

Opatrenie 2.2.3 Rozvoj a skvalitňovanie bývania  

aktivita 2.2.3.1 
Spolupráca s mestom Košice pri vypracovaní Koncepcie rozvoja bývania 

mesta  

 

aktivita 2.2.3.2 
Hájiť záujmy obyvateľov mestskej časti pri výbere nových stavebných 

lokalít, výstavbe nových bytových domov a bytovej výstavbe 

 

aktivita 2.2.3.3 Podporovať programy rozvoja bývania mladých rodín a mladých ľudí  

aktivita 2.2.3.4 Zateplenie obytných budov v mestskej časti  

Priorita 2. 3 Cestovný ruch  

Opatrenie 2.3.1 Propagácia a prezentácia  

aktivita 2.3.1.1 Podpora prípravy broţúr a propagačných materiálov o mestskej časti  

aktivita 2.3.1.2 
Rozvíjanie informovanosti o dianí v mestskej časti, komunikačné kanály na 

mesto Košice, KSK a média 

 

aktivita 2.3.1.3 Podporovať zvýšenie povedomia o meste Košice  

aktivita 2.3.1.4 Zapájanie sa do workshopov a konferencií  

Opatrenie 2.3.2 Ubytovanie, stravovanie a atrakcie  

aktivita 2.3.2.1 
Podporovať budovanie nových a rekonštrukciu existujúcich stravovacích 

zariadení 

 

aktivita 2.3.2.2 
Podporovať rekonštrukciu miestnych pohostinských zariadení – rast 

kvalitatívnej úrovne 

 

aktivita 2.3.2.3 Podporovať revitalizáciu a obnovu miestnych atraktivít a zaujímavostí  

aktivita 2.3.2.4 Výstavba hotela na Dominikánskom námestí  

 
 

 

 

Špecifický cieľ 3                Podpora a rozvoj sociálnych sluţieb a sociálna inklúzia 

Priorita 3.1  Sociálne sluţby a zariadenia  

Opatrenie 3.1.1. Rozvoj a skvalitňovanie sociálnych sluţieb 

aktivita 3.1.1.1 
Pravidelný monitoring záujmu a potrieb obyvateľov mestskej časti 

v sociálnej oblasti  

aktivita 3.1.1.2 Príprava a vypracovanie komunitného plánu  sociálnych sluţieb 

aktivita 3.1.1.3 

Rozvoj opatrovateľskej sluţby – opatera a pomoc    v domácnostiach 

(nákupy, lieky, meranie tlaku, domáce práce u odkázaných občanov) a 

terénnych sluţieb 

aktivita 3.1.1.4 Zriadenie siete pre distribúciu potravín z potravinovej banky 

aktivita 3.1.1.5 Zriadenie domu sociálnych sluţieb 

aktivita 3.1.1.6 Verejné WC 

Priorita 3.2  Sociálna inklúzia 

Opatrenie 3.2.1 Komunitná sociálna práca 

aktivita 3.2.1.1 Rozvoj komunitnej sociálnej terénnej práce 

aktivita 3.2.1.2 Prieskum a evidencia znevýhodnených skupín obyvateľov v mestskej časti 

aktivita 3.2.1.3 
Zriadenie komunitného centra pre znevýhodnené skupiny obyvateľov 

(vzdelávanie, poradenstvo, osvetová činnosť) 

Opatrenie 3.2.2 Integrácia znevýhodnených skupín obyvateľstva 

aktivita 3.2.2.1 
Vyuţitie podporných programov pre rast zamestnanosti znevýhodnených 

skupín obyvateľstva 



 Mestská časť Košice-Staré Mesto 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Košice–Staré Mesto 

37 

aktivita 3.2.2.2 
Špeciálne vzdelávacie programy, praktické skúsenosti a zručnosti 

Priorita 3.3  Trh práce 

Opatrenie 3.3.1 Podpora stabilizácie a rozvoja trhu práce a zamestnanosti 

aktivita 3.3.1.1 Vyuţívanie nástrojov aktívnej politiky trhu práce 

aktivita 3.3.1.2 Pokračovanie vo vyuţívaní aktivačných prác  

aktivita 3.3.1.3 Uplatňovanie princípov rodovej rovnosti 

aktivita 3.3.1.4 
Podpora a pomoc pre zosúladenie pracovného a rodinného ţivota obyvateľov 

mestskej časti 

aktivita 3.3.1.5 
Pravidelný monitoring a informovanie obyvateľov o trhu práce a voľných 

miestach (Web stránka mestskej časti, miestne noviny) 

Opatrenie 3.3.2 Vzdelávanie zamestnancov samosprávy 

aktivita 3.3.2.1 
 Zabezpečenie odborného a celoţivotného vzdelávania pre zamestnancov 

mestskej časti, Miestneho úradu 

  

Špecifický cieľ 4  Zlepšenie ţivotného prostredia a trvalo udrţateľný rozvoj 

Priorita 4.1 Ţivotné prostredie a jeho ochrana 

Opatrenie 4.1.1 Protipovodňové opatrenia 

aktivita 4.1.1.1 Realizácia protipovodňovej ochrany 

aktivita 4.1.1.2 Úprava a údrţba odvodňovacích rigolov a priekop 

aktivita 4.1.1.3 Plán protipovodňovej ochrany 

Opatrenie 4.1.2 Environmentálna výchova a vzdelávanie 

aktivita 4.1.2.1 
Environmentálna výchova a zvyšovanie povedomia o ochrane prírody 

a krajiny 

aktivita 4.1.2.2 Propagačné environmentálne aktivity a materiály 

Priorita 4.2 Odpadové hospodárstvo 

Opatrenie 4.2.1 Nakladanie s odpadmi 

aktivita 4.2.1.1 Skvalitnenie triedenia a zhodnocovania odpadov   

aktivita 4.2.1.2 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu  

aktivita 4.2.1.3 Rekultivácia skládok odpadov  

aktivita 4.2.1.4 Podpora kompostovania  

aktivita 4.2.1.5 Nakladanie s vybranými druhmi nebezpečných odpadov  

aktivita 4.2.1.6 Spevnené plochy pre kontajnery  

aktivita 4.2.1.7 Prístrešky pre kontajnery  

aktivita 4.2.1.8 Nákup stroja pre zber psích exkrementov  

Opatrenie 4.2.2 Obnoviteľné zdroje energie 

 aktivita 4.2.2.1 
Podpora vyuţívania vhodných obnoviteľných zdrojov energií na území 

mestskej časti 

aktivita 4.2.2.2 Podpora vyuţívania solárnej energie a biomasy 

aktivita 4.2.2.3 
Podpora vyuţívania geotermálneho potenciálu pre centrálne zásobovanie 

teplom a teplou vodou celého mesta Košice 

aktivita 4.2.2.4 
Podpora vyuţívania tepelných čerpadiel ako doplnkového vyuţívania 

obnoviteľných zdrojov na území mestskej časti 

Priorita 4.3 Úprava verejných priestranstiev 

Opatrenie 4.3.1 Mestská zeleň 

aktivita 4.3.1.1 Sadové úpravy  

aktivita 4.3.1.2 Revitalizácia parkových plôch na území mestskej časti 
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Špecifický cieľ 5.  Rozvoj podnikateľských aktivít a sluţieb 

Priorita 5.1 Ţivnostníci a malí podnikatelia 

Opatrenie 5.1.1 Informovanosť a podpora podnikania  

aktivita 5.1.1.1 
Podpora budovania motivačného prostredia pre podnikanie na území 

mestskej časti 

 

aktivita 5.1.1.2 
Poskytnutie informácií prostredníctvom Web stránky mestskej časti 

a miestnych novín (podelenie sa o skúseností) 

 

aktivita 5.1.1.3 
Spracovanie databáz voľných objektov alebo priestorov vhodných na 

podnikanie v mestskej časti 

 

aktivita 5.1.1.4 Podpora rozširovania podporných poradenských inštitúcií  

aktivita 5.1.1.5 
Podpora vyuţívania dostupných podporných programov pre                                                  

podnikateľov 

 

Opatrenie 5.1.2 Motivácia ku skvalitňovaniu sluţieb  

aktivita 5.1.2.1 
Prieskumy a monitoring spokojnosti miestnych obyvateľov so sluţbami 

v mestskej časti 

 

aktivita 5.1.2.2 
Verejná pochvala alebo poďakovanie od spokojných obyvateľov so 

sluţbami, podnikateľmi (WEB – stránka, miestne noviny, informačné tabule) 

 

aktivita 5.1.2.3 
Zverejňovanie negatívnych ohlasov a sťaţností od obyvateľov 

o nedostatkoch v sluţbách miestnych podnikateľov 

 

Tab. 10 Popis Špecifických cieľov, opatrení a aktivít 
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3.4. Akčný plán 

 

P. Č.
1
 

Názov aktivity
2
 

(projektové zámery) 
Stručné zdôvodnenie Cieľová skupina

3
 

Časový 
4
 

harmonogram 

(rok) 

Rozpočet
5
 

(v €) 
Zdroj financií

6
 

1. 

Vybudovanie 

cyklistického chodníka 

cez MČ 

Umoţniť pre obyvateľov 

a návštevníkov mesta Košice 

premávku na bicykloch cez celé 

mesto, čím bude moţné zatraktívniť 

návštevy zaujímavých častí mesta. 

Obyvateľom umoţniť nákupné 

návštevy v meste bez pouţívania áut.  

Občania mesta 

Košice 
2010 a ďalej  

Fondy EÚ, 

mesto Košice, 

mestská časť 

2. 

Vybudovanie 

veľkokapacitných 

parkovacích domov 

Nutnosť riešenia kritickej situácie 

parkovania – statickej dopravy, 

hlavne v centrálnej časti mesta 

Košice 

Občania mesta 

Košice, 

návštevníci, turisti 

2010 a ďalej  

Súkromné 

zdroje, mesto 

Košice, Fondy 

EÚ, mestská 

časť 

3. 

Výstavba hotela na 

Dominikánskom 

námestí 

Poskytnúť návštevníkom mesta 

Košice kvalitné a dostupné 

ubytovanie v centre mesta a tým 

prispieť k rozvoju cestovného ruchu. 

 

Návštevníci a  

turisti mesta 

Košice 

 

 

Príprava od 

roku 2010 
 

Súkromné 

zdroje 

                                                 
1
 Číslovať podľa dôleţitosti (1 predstavuje najvyššiu dôleţitosť) 

2
 napr. vypracovanie projektovej dokumentácie, výstavba, rekonštrukcia, nákup, vysporiadanie pozemkov... 

3
 Kto bude mať úţitok z projektu 

4
 Predpokladané obdobie realizácie (po rokoch) 

5
 Pribliţná potreba finančných prostriedkov 

6
 napr. z rozpočtu obce, fondy EÚ, sponzorské dary, súkromný investor... 
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P. Č.
1
 

Názov aktivity
2
 

(projektové zámery) 
Stručné zdôvodnenie Cieľová skupina

3
 

Časový 
4
 

harmonogram 

(rok) 

Rozpočet
5
 

(v €) 
Zdroj financií

6
 

4. 
Revitalizácia detských 

ihrísk v MČ 

Rozvoj športových aktivít, 

skvalitnenie ţivotného prostredia, 

aktívny oddych detí. 

Občania mestskej 

časti 
2010-2013 

66 000,00 

 (rok) 

Vlastné zdroje, 

mesto Košice 

5. Výstavba AUPARKu 

Vytvoriť nové podnikateľské 

prostredie, nové priestory pre 

obchody a sluţby pre občanov 

a návštevníkov mesta Košice. 

Návštevníci 

a občania mesta 

Košice 

2010-2012  
Súkromný 

investor 

6.  

Vybudovanie 

administratívno-

obchodného komplexu 

na Továrenskej ul. 

Vytvoriť podmienky pre 

podnikateľské aktivity pre rozvoj 

obchodu a sluţieb pre návštevníkov 

a občanov mesta Košice. 

Návštevníci 

a občania mesta 

Košice 

Príprava od 

roku 2009 
 

Súkromný 

investor 

7. 
Rekonštrukcia areálu 

Mlynskej bašty 

Rekonštrukcia súvisí s výstavbou 

administratívno-obchodného 

komplexu na Továrenskej ulici 

a zároveň vytvára pridruţené 

priestory pre hlavný objekt. 

Návštevníci 

a občania mesta 

Košice 

V náväznosti 

na realizáciu 

na 

Továrenskej 

ulici. 

 
Súkromný 

investor 

8. Zateplenie objektov MŠ 

Zatepľovanie objektov súvisí so 

zniţovaním energetickej náročnosti 

budov v správe MČ. 

Občania mesta 

a mestskej časti 

V zmysle 

energetickej 

certifikácie 

2010-2012 

 

Granty a fondy 

EÚ, zdroje 

mestskej časti 

9. 

Dobudovanie 

vonkajšieho areálu 

MKP 

Vybudovanie atrakcií a doplnkových 

sluţieb a športovísk pre efektívne 

vyuţitie vonkajšieho areálu.  

Občania mesta 

a mestskej časti, 

návštevníci, 

turisti 

2010 
 

Vlastné zdroje 

Fondy EÚ, 

súkromný 

investor 

10. 
Vybudovanie 

parkoviska pred MKP 

Zlepšenie sprístupnenia MKP pre 

motorizovaných klientov. 

Obyvatelia mesta, 

návštevníci, 

športové kluby 
2011-2012 

50 000,00 
Vlastné zdroje 

Fondy EÚ 
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P. Č.
1
 

Názov aktivity
2
 

(projektové zámery) 
Stručné zdôvodnenie Cieľová skupina

3
 

Časový 
4
 

harmonogram 

(rok) 

Rozpočet
5
 

(v €) 
Zdroj financií

6
 

11. 
Zníţenie energetickej 

náročnosti MKP 

Zefektívnenie a zníţenie 

ekonomickej náročnosti prevádzky 

MKP. 

Obyvatelia mesta, 

návštevníci 2010-2015 
1 000 000,00 

Vlastné zdroje 

Fondy EÚ 

Mesto Košice 

12. 

Vybudovanie 

dopravného ihriska pre 

deti 

Skvalitnenie sluţieb pre obyvateľov – 

dopravná výchova. 

Občania mesta 

Košice 
2011-2012 70 000,00 

Vlastné zdroje  

Fondy EÚ  

13. 

Oprava komunikácií 

a chodníkov v mestskej 

časti 

Skvalitnenie a dynamizácia cestnej 

dopravy a skvalitnenie peších 

komunikácií. 

Obyvatelia MČ, 

návštevníci, 

turisti 

2012 100 000,00 

Vlastné zdroje 

Mesto Košice 

Fondy EÚ 

14. 
Dobudovanie výbehov 

pre psov 

Rozvoj investícií v mestskej časti 

z dôvodu skultúrnenia ţivotného 

prostredia. 

Obyvatelia MČ 2012 14 500,00 Vlastné zdroje 

15. 

Ukončenie 

rekonštrukcie 

a reštaurovania 

IMMACULATy 

Obnova historickej pamiatky.  

Obyvatelia MČ 

Návštevníci 

Turisti 

2012-2015 600 000,00 
Vlastné zdroje 

 

16. 

Rekonštrukcia 

a skultúrnenie 

Staničného námestia 

Revitalizácia a skrášlenie priestorov 

okolo budovy ţelezničnej stanice 

v súvislosti s prestavbou budovy 

ŢSR. 

Obyvatelia MČ, 

návštevníci, 

turisti 

V súlade 

s prestavbou 

budovy ŢSR 

 
Súkromný 

investor 

17. 
Ukončenie výstavby 

pravoslávneho chrámu 

Ukončenie výstavby prvého 

pravoslávneho chrámu v meste 

Košice. 

Pravoslávni 

veriaci 
2010 150 000,00 Cirkev 
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P. Č.
1
 

Názov aktivity
2
 

(projektové zámery) 
Stručné zdôvodnenie Cieľová skupina

3
 

Časový 
4
 

harmonogram 

(rok) 

Rozpočet
5
 

(v €) 
Zdroj financií

6
 

18. 

Rekonštrukcia, 

reštaurovanie a obnova 

kultúrnych historických 

pamiatok 

Obnova a reštaurovanie kultúrnych 

a historických pamiatok v mestskej 

časti. Vytvorenie vhodného 

prostredia pre turistov a návštevníkov 

historického centra mesta Košice. 

Obyvatelia MČ, 

návštevníci, 

turisti 

Podľa 

rozhodnutia 

investorov 

a podľa 

dostupných 

investičných 

prostriedkov 

 

Fondy EÚ 

Vlastné zdroje 

Mesto Košice 

Súkromný 

investor 

 

19. 

Organizovanie 

a zabezpečovanie 

tradičných kultúrnych 

a športových podujatí 

Kultúrne podujatia: celomestské 

súťaţe „Tanec bez hraníc, Slovo bez 

hraníc, Spev bez hraníc“, 

Staromestské kultúrne leto, Súťaţ 

o naj starú mamu, letný tábor, 

staromestské trhy, Deň otvorených 

dverí, ocenenia MČ, súťaţ o naj psa, 

detské divadielko, Deň detí. 

Športové podujatia: Beh o pohár 

starostu MČ, plavecké preteky, 

projekt „Oprášme korčule“, 

basketbalový turnaj, detská 

olympiáda. 

Deti, seniori, 

mládeţ, verejnosť 
2010-2014 115 800,00 Vlastné zdroje 

20. 
Zateplenie obytných 

budov v Starom meste 

Ušetrenie energií, zvýšenie komfortu 

bývania v obytných bytoch. 

Uţívatelia 

a vlastníci 

obytných bytov 

Podľa 

dostupnosti 

investičných 

prostriedkov 

 

ŠFRB 

Súkromný 

investor 

21. 

Rozvoj medzinárodnej 

spolupráce na úrovni 

karpatského regiónu 

Výmena skúsenosti v oblasti rozvoja 

hospodárskeho ţivota, v sociálnej 

oblasti, kultúrnej spolupráce 

v okolitých štátoch v rámci 

Karpatského regiónu. 

Obyvatelia 

v štátoch 

Karpat.regiónu 

Trvale od roku 

2010 
 

Fondy EÚ, 

účelové dotácie, 

súkromné 

zdroje 

Tab. 11 Akčný plán
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3.5. Súlad cieľov a priorít so strategickými rozvojovými dokumentmi 

Definované špecifické ciele, priority a opatrenia sú plne v súlade so strategickými 

rozvojovými dokumentmi na úrovni NUTS I, NUTS II a NUTS III.  

Je nevyhnutné dokázať súlad stanovených cieľov so strategickými rozvojovými dokumentmi, 

medzi ktoré moţno zaradiť: 

 

Národný strategický referenčný rámec SR na roky 2007 – 2013 

 Strategickým cieľom NSRR je výrazne zvýšiť do roku 2013 zamestnanosť, 

konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov a slovenskej ekonomiky pri rešpektovaní trvalo 

udrţateľného rozvoja.   

 Na základe východísk stratégie a v nadväznosti na vytýčený strategický cieľ SR, je stratégia 

NSRR postavená na strategických cieľoch a ich prioritách, ktoré sa bude snaţiť prostredníctvom 

financovania operačných programov v programovom období 2007 – 2013 naplniť. 

 Sústava priorít NSRR pre cieľ Konvergencia: 

 

Strategická priorita Špecifická priorita Fond 

1. Infraštruktúra a regionálna 

dostupnosť 

1.1 Regionálna infraštruktúra ERDF 

1.2 Environmentálna infraštruktúra a ochrana ţivotného 

prostredia 
ERDF + KF 

1.3 Dopravná infraštruktúra a verejná osobná doprava ERDF + KF 

   

2. Znalostná ekonomika 

2.1 Informatizácia spoločnosti ERDF 

2.2 Výskum a vývoj ERDF 

2.3 Infraštruktúra vysokých škôl ERDF 

2.4 Podpora konkurencieschopnosti podnikov a sluţieb 

najmä prostredníctvom inovácií 
ERDF 

2.5 Modernizácia zdravotníctva ERDF 

   

3. Ľudské zdroje – 

zamestnanosť, sociálna 

inklúzia a vzdelávanie 

3.1 Moderné vzdelávanie pre znalostnú spoločnosť ESF 

3.2 Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie ESF 

   

4. Technická pomoc horizontálna téma ERDF 

Tab. 12 Sústava priorít NSRR pre cieľ Konvergencia 

 

 

 



Mestská časť Košice–Staré Mesto 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Košice–Staré Mesto 

Zoznam operačných programov na programovacie obdobie 2007 – 2013 
 

 

 Operačný program Riadiaci 

orgán 

Fond 

1 Regionálny operačný program MVRR SR ERDF 

2 Ţivotné prostredie MŢP SR ERDF, KF 

3 Doprava  MDPT SR ERDF, KF 

4 Informatizácia spoločnosti ÚV SR ERDF 

5 Výskum a vývoj MŠ SR ERDF 

6 Konkurencieschopnosť a hospodársky rast MH SR ERDF 

7 Vzdelávanie MŠ SR ESF 

8 Zamestnanosť a sociálna inklúzia MPSVR SR ESF 

9 Zdravotníctvo MZ SR ERDF 

10 Technická pomoc MVRR SR ERDF 

11 Bratislavský kraj MVRR SR ERDF 

Tab. 13  Zoznam operačných programov na programovacie obdobie 2007 – 2013 

 

Regionálny operačný program (ROP) 

Prioritné osi  programu Aktivity na dosiahnutie cieľa 

1.Infraštruktúra vzdelávania 

1.1Rekonštrukcia, rozširovanie , a modernizácia vybraných 
predškolských zariadení, základných a stredných škôl 

1.2  Obstaranie vybavenia, vrátane IKT vybavenia vybraných 
predškolských zariadení, základných a stredných škôl 
v nadväznosti na ich rekonštrukciu, rozšírenie 
a modernizáciu. 

2 Infraštruktúra sociálnych 
sluţieb, sociálnoprávnej 
ochrany a sociálnej kurately 

2.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia zariadení 
sociálnych sluţieb a zariadení na výkon opatrení sociálno-
právnej ochrany a sociálnej kurately 

2.2 Budovanie zariadení sociálnych sluţieb a zariadení na výkon 
opatrení sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately 

2.3 Obstaranie vybavenia, vrátane IKT, vybavenia zariadení 
sociálnych sluţieb a zariadení na výkon sociálno-právnej ochrany 
a sociálnej kurately v nadväznosti na ich rekonštrukciu, 
rozširovanie, modernizáciu a budovanie. 

3.Posilnenie kultúrneho 
potenciálu regiónov 
a infraštruktúra cestovného 
ruchu 

3.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia pamäťových 
a fondových  inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni (galérií, 
kniţníc a múzeí) 

3.2 Revitalizácia nevyuţitých, resp. nevodne vyuţitých 
nehnuteľných kultúrnych pamiatok v území vo vlastníctve 
verejného sektora s vyuţitím na rozšírenie činností pamäťových 
a fondových inštitúcií a ich vyuţitia v kultúrno-poznávacom 
cestovnom ruchu, v odôvodnených a výnimočných prípadoch je 
moţné revitalizované pamiatky vyuţívať na kultúrno-spoločenské 
a osvetové účely.  
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3.3 Obstaranie vybavenia pamäťových a fondových inštitúcií na 
miestnej a regionálnej úrovni a kultúrno-spoločenských 
a osvetových zariadení v nadväznosti na ich rekonštrukciu, 
rozširovanie a modernizáciu, obstaranie IKT vybavenia. 

3.4Podpora nekomerčnej verejnej infraštruktúry (verejné 
priestranstvá, parkoviská, orientačné tabule, chodníky, 
odpočívadlá, verejné WC atď) priľahlej k strediskám CR 
s celoročným vyuţitím v územiach s medzinárodným a národným 
významom a územiach v regióne vyššej kategórie ako príslušný 
región 

3.5 Podpora prezentácie  cestovného ruchu na regionálnej a 
miestnej úrovni, vytváranie a podpora existujúcich turisticko- 
informačných kancelárií, vytváranie partnerstiev na úrovni 
samospráv a súkromného sektora a regionálnych klastrov. 

3.6 Podpora tvorby ucelenej ponuky produktov cestovného ruchu 
s dôrazom na efektívne vyuţitie prírodného a kultúrneho   
potenciálu prostredníctvom prípravy kultúrno-poznávacích 
turistických trás na územiach s medzinárodným a národným 
významom a územiach v regióne vyššej kategórie ako príslušný 
región. 

4. Regenerácia sídiel 

4.1 Obnova a čiastočne budovanie hmotnej infraštruktúry sídiel 
v rámci samostatne dopytovo orientovaných projektov, 
realizovaných v centrách obcí, resp. centrách častí obcí 
identifikovaných ako kohézne a inovačné póly rastu vrátane ich 
ťaţísk osídlenia, zamerané  na : 

-úpravu verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene 

- výstavbu a rekonštrukciu verejných osvetlení 

- výstavbu a rekonštrukciu chodníkov a cyklistických trás 

-rekonštrukciu miestnych komunikácií 

-rekonštrukciu mostov a lávok v nadväznosti na realizáciu 
investičných aktivít zameraných na miestne komunikácie, 
chodníky a cyklistické trasy 

- rekonštrukciu a výstavbu zastávok 

- rekonštrukciu a výstavbu verejných WC 

- úpravu a reguláciu povodí v zastavaných územiach obcí a miest 
a to  výlučne v nadväznosti na realizáciu iných investičných 
aktivít  

-opodstatnenú rekonštrukciu inţinierskych sietí (kanalizácia 
a vodovodov) a to výlučne v nadväznosti 

na realizáciu iných investičných aktivít regenerácie sídiel alebo 
v súvislosti s obnovou a budovaním verejnej hmotnej 
infraštruktúry vidieckych obcí so separovanými alebo 
segregovanými rómskymi osídleniami. 

4.2 Realizácia integrovaných stratégií rozvoja vo vybraných 
mestských oblastiach postihnutých alebo ohrozených fyzickým 
zničením alebo sociálnym vylúčením , vrátane obnovy bytových 
domov 

4.3 Obnova a čiastočne budovanie hmotnej infraštruktúry obcí so 
segregovanými a separovanými rómskymi osídleniami vo 
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vidieckom prostredí 

4.4 Príprava a aktualizácia rozvojových dokumentov na úrovní 
regiónov NUTS 2 a 3 

4.5 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia zariadení 
nekomerčných záchranných sluţieb a v dvoch osobitných 
stanovených prípadoch aj budovanie zariadení HaZZ v súlade 
s Koncepciou plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov HaZZ 

4.6 Obstaranie vybavenia zariadení nekomerčných záchranných 
sluţieb, vrátane IKT vybavenia  a s výnimkou dopravných 
prostriedkov  

4.7Obstaranie vybavenia zariadení nekomerčných záchranných 
sluţieb v nadväznosti na intervencie do stavebných objektov  

5. Regionálne komunikácie 
zabezpečujúce dopravnú 
obsluţnosť regiónov 

5.1 Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy na území 
cieľa konvergencia 

 
5.2 Rekonštrukcia a budovanie dopravných subsystémov 
zabezpečujúcich zvyšovanie úrovne dopravných, bezpečnostných 
a a environmentálnych aspektov  

Tab. 14  Regionálny operačný program 

 

 

Operačný program Ţivotné prostredie (OP SP) 

Prioritné osi  programu Operačný cieľ 

1 Integrovaná ochrana, 

racionálne vyuţívanie vôd  

1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných 

vodovodov  

1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd 

v zmysle záväzkov SR voči EÚ 

1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania  a hodnotenia stavu 

povrchových vôd a podzemných vôd 

2 Ochrana pred povodňami 

2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami 

2.2 Vybudovanie povodňového varovného a predpovedného 

systému 

3 Ochrana ovzdušia a 

minimalizácia nepriaznivých 

vplyvov zmeny klímy 

3.1 Ochrana ovzdušia 

3.2 Ochrana ozónovej vrstvy Zeme  

3.3 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy  

vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie  

4 Odpadové hospodárstvo 

4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu 

4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov 

4.3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom 

priaznivým pre ţivotné prostredie 

4.4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaţí vrátane 

ich odstraňovania 
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4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov 

5 Ochrana a regenerácia 

prírodného prostredia a krajiny 

5.1 Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov 

prostredníctvom vypracovania a realizácie starostlivosti 

o chránené územia vrátane území NATURA 2000 

a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín 

a ţivočíchov a území vrátane realizácie monitoringu 

druhov a biotopov  

5.2 Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny vrátanie 

zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia 

národných a medzinárodných záväzkov.   

5.3 Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia 

verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so 

zainteresovanými skupinami. 

Tab. 15 Operačný program Ţivotné prostredie 

 

Tab. 16 Operačný program Doprava 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operačný program Doprava (OP D) 

Prioritné osi programu Opatrenia 

1. Ţelezničná infraštruktúra   1.1 Modernizácia a rozvoj ţelezničných tratí (TEN -T + ostatné 

trate v súlade s nariadením pre Kohézny fond) 

2. Cestná infraštruktúra (TEN -T)  2.1 Rozvoj diaľnic (TEN -T) 

3. Infraštruktúra intermodálnej  

prepravy 

3.1 Rozvoj siete základných verejných terminálov intermodálnej 

prepravy 

4. Infraštruktúra integrovaných 

dopravných systémov 

4.1 Výstavba nosnej infraštruktúry pre prevádzkovanie  

integrovaných dopravných systémov v mestách Bratislava 

a Košice 

5. Cestná infraštruktúra 

(rýcholostné cesty a cesty I. 

     triedy) 

5.1 Modernizácia a rozvoj rýchlostných ciest 

5.2 Modernizácia a rozvoj ciest  I. triedy 

6. Ţelezničná verejná osobná 

doprava 

6.1 Rozvoj ţelezničnej verejnej osobnej dopravy 

Operačný program Informatizácia spoločnosti (OP IS) 

Prioritné osi programu Opatrenia 

1 Elektronizácia verejnej správy 
a rozvoj elektronických sluţieb 

1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických 
sluţieb na  centrálnej úrovni 

1.2 Elektronizácia verejnej správy a elektronických sluţieb 

na  miestnej a regionálnej úrovni 

2 Rozvoj pamäťových a 
fondových inštitúcií a obnova 
ich národnej infraštruktúry 

2.1 Zlepšenie systémov získavania, spracovania a ochrany 
obsahu zo zdrojov pamäťových a fondových inštitúcií 

2.2 Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových 
inštitúcií, archivovanie a sprístupňovanie digitálnych dát 

3 Zvýšenie prístupnosti k 
širokopásmovému internetu 

3.1Rozvoj a podpora trvalo udrţateľného vyuţívania 
infraštruktúry širokopásmového prístupu 

Tab. 20 Operačný program Informatizácia spoločnosti 
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Operačný program Výskum a vývoj (OP VV) 

Prioritné osi programu Opatrenia 

1 Infraštruktúra výskumu a vývoja 
1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry 
výskumu a vývoja  

2. Podpora výskumu a vývoja 

2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu 
a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora 
nadregionálnej spolupráce 

2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom 
a vývojom do praxe...................... 

3 Infraštruktúra vysokých škôl 
3.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl 
a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom 
zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu 

Tab. 17 Operačný program Výskum a vývoj 

 

 

Tab. 18 Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

 

  

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

(OP KHR) 

Prioritné osi programu Opatrenia 

1 Inovácie a rast 

konkurencieschopnosti 

1.1 Inovácie a technologické transfery 

1.2 Podpora spoločných sluţieb pre podnikateľov 

1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch 

2.Energetika 

2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj 

spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike 

2.2 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

3. Cestovný ruch  

3.2 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

3.3 Rozvoj informačných sluţieb cestovného ruchu, 

prezentácie regiónov a Slovenska 
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Operačný program Vzdelávanie (OP V) 

Prioritné osi  
programu 

Opatrenia 

1 Reforma systému 
vzdelávania a odbornej 
prípravy 

1.1 Premena tradičnej školy na modernú 

1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja 
vedomostnej spoločnosti 

2 Ďalšie vzdelávanie ako 
nástroj rozvoja ľudských 
zdrojov 

2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania  

2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve 

3 Podpora vzdelávania 
osôb s osobitými 
vzdelávacími potrebami 

3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov 
marginalizovaných rómskych komunít 

3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými 
vzdelávacími potrebami  

Tab. 19 Operačný program Vzdelávanie 

 

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZSI) 

Prioritné osi  programu Opatrenia 

1. Podpora rastu   

zamestnanosti 

1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a 

riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti 

1.2 Podpora tvorby a udrţania pracovných miest 
prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, 
podnikov a podpory podnikania 

2. Podpora sociálnej inklúzie  

  
 

 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym 
vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom 
rozvoja sluţieb starostlivosti s osobitným zreteľom na 
marginalizované rómske komunity 

2.2 Podpora vytvárania rovnosti príleţitostí v prístupe na trhu 
práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh 
práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske 
skupiny 

2.3 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného ţivota  

3.Budovanie kapacít a 

zlepšenie kvality verejnej 

správy  

3.1 Zlepšenie kvality sluţieb poskytovaných verejnou 

správou a neziskovými organizáciami 

Tab. 20 Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
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Tab. 21 Operačný program Zdravotníctvo 

 

 Stratégia rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska do r. 2010 (schválená uznesením vlády 

SR č. 140/2005) a Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do r. 2010 – Akčné plány 

(schválené uznesením vlády SR č. 557/2005) 

 Národná stratégia trvalo udrţateľného rozvoja (schválená uznesením vlády SR č. 978/2001 a 

uznesením Národnej rady SR č. 1989/2002) a Akčný plán trvalo udrţateľného rozvoja SR 

na r. 2005 – 2010 (schválený uznesením vlády SR č. 574/2005) 

Operačný program Zdravotníctvo (OP Z) 

Prioritné osi  programu Rámcové aktivity na naplnenie špecifického cieľa 

Modernizácia zdravotníckeho 

systému nemocníc 

 

Výstavba nových kapacít, likvidácia starých kapacít 

Rekonštrukcia a modernizácia budov : 

 -prevádzkových súborov 

 - stavebných objektov 

Dodávka zdravotníckej techniky – high technology –   

-diagnostická, 

 -operačná 

Dodávka IT a iného prístrojového vybavenia 

 Podpora zdravia  

  a predchádzanie zdravotným  

   rizikám  

Rekonštrukcia a modernizácia budov: 

 - prevádzkových súborov 

 - stavebných objektov 

Dodávka zdravotníckej techniky  

- diagnostická 

- detekčná 

- demonštračná 

Dodávka IT a iného prístrojového vybavenia 

Rekonštrukcia a modernizácia transfúziologických 
pracovísk: 

- prevádzková časť 

- stavebná časť 

Dodávka prístrojového vybavenia 

Dodávka IKT vrátane on-line prepojenia 
transfúziologických pracovísk 
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 Národný program reforiem SR na r. 2006 – 2008 (schválený uznesením vlády SR č. 

797/2005) 

 Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 (KURS) (schválená uznesením vlády SR č. 

1033/2001) 

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja 

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja jednotlivých obcí 

 národné a miestne koncepcie, stratégie a programy pre rozvoj rôznych oblastí ţivota  

Rozvojový plán Slovensko - Východ 

Tento rozvojový plán je zostavený na úrovni NUTS II, Slovensko Východ. Skladá sa z 3 oblastí, 12 

rozvojových tém a 26 priorít: 

 

 A Oblasť ekonomického rozvoja a hospodárstva 

 
Rozvojové témy Priority 

Produktivita 

a konkurencieschopnosť 
 

Strategická ekonomická infraštruktúra 
 Podpora malého a stredného podnikania 
 
Podpora regionálnych inovačných systémov a ekonomiky 

zaloţenej na vedomostiach 

Cestovný ruch 
 

Kvalita sluţieb a produktov cestovného ruchu vo významných 

oblastiach 
 Efektívne vyuţitie a rozvoj turistického, prírodného a kultúrno-

historického dedičstva 
 

Ekonomický rozvoj vidieka 
 

Zvýšenie atraktivity vidieka a regenerácia vidieckych sídiel 
 

Diverzifikácia poľnohospodárskych, lesníckych a príbuzných 

činností na vidieku 
 

 Tab. č. 22 Oblasť ekonomického rozvoja a hospodárstva 

B Oblasť ţivotného prostredia 

 Rozvojové témy Priority 

Kvalita zloţiek ţivotného 

prostredia 
 

Kvalita povrchových a podzemných vôd 
 Integrovaná ochrana a racionálne vyuţívanie vôd 
 Kvalita ovzdušia 
 

Nakladanie s odpadmi 
 

Predchádzanie vzniku odpadov 

 Materiálové a energetické zhodnocovanie odpadov 

 Zneškodňovanie odpadov 

 Eliminácia rizík na ţivotné prostredie z environmentálnych 

záťaţí 

 Ochrana a tvorba krajiny 
 

Ochrana a revitalizácia krajiny 
 Komplexná ochrana územia pred povodňami 
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Tab. 23 Oblasť ţivotného prostredia 

 

 

 

C Oblasť sociálna 
 

Rozvojové témy Priority 

Sluţby zamestnanosti 

a podpora zamestnateľnosti 
 

Sprístupňovanie trhu práce marginalizovaným skupinám 

obyvateľov 
 Sociálne sluţby 

 

Rozvoj sociálnych sluţieb 
 Rozvoj špecializovaných centier sociálnych sluţieb 

 

Sociálno-právna ochrana 
 

Predchádzanie sociálno-patologickým javom a vzniku krízových 

situácií v rodine 
 Rozvoj činnosti sociálno-právnej ochrany a kurately v súlade 

s potrebami obyvateľov 
 Zdravotná starostlivosť 

 

Modernizácia zdravotníckych zariadení 
 

Vzdelávanie 
 

Efektívne prepojenie škôl a trhu práce 
 Zlepšenie prístupu k ďalšiemu vzdelávaniu 

 
          

   Tab. č. 24 Oblasť sociálna 

 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja 

Tento rozvojový dokument je na úrovni NUTS III Košický samosprávny kraj. V tabuľkách na 

nasledujúcich stranách sú bliţšie rozvedené osi a opatrenia tohto rozvojového dokumentu, ktorý bol 

schválený v roku 2008. 

 

Podpora vyuţívania obnoviteľných zdrojov energie 
 Zvyšovanie regionálneho 

environmentálneho povedomia 
 

Environmentálna výchova ako prostriedok zvyšovania 

regionálneho environmentálneho vedomia 
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1 Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti dopravy 

1.1 Modernizácia a rozvoj 

diaľnic 

 

 

 

1.1.1 Výstavba cestnej infraštruktúry 

1.1.2 Výstavba rýchlostných ciest 

1.1.3 Modernizácia a výstavba ciest I. triedy 

1.1.4 Modernizácia a výstavba ciest II. a III. triedy 

1.1.5 Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

1.1.6 Zníţenie nehodovosti na cestách 

1.2 Modernizácia a rozvoj 

ţelezničnej infraštruktúry 

a rozvoj verejnej ţelezničnej 

osobnej dopravy 

1.2.1 Modernizácia a rozvoj ţelezničnej tratí (TEN-T a ostatné trate v súlade s nariadením pre Kohézny fond). 

1.2.2 Podpora Obnova ţelezničných mobilných prostriedkov pre regionálnu a medziregionálnu dopravu na 

elektrifikovaných 

1.2.3 mobility cestujúcich s obmedzenou pohyblivosťou a obmedzenou schopnosťou orientácie 

1.2.4 Podpora regionálnej a prímestskej dopravy 

1.3 Rozvoj integrovanej dopravy 1.3.1 Vytvorenie a rozvoj integrovaného dopravného systému (IDS) 

1.4 Rozvoj intermodálnej 

prepravy 

1.4.1 Vybudovanie siete verejných terminálov intermodálnej prepravy, ktoré budú spĺňať parametre stanovené 

Dohodu AGTC vrátane kvalitného ţelezničného a cestného napojenia na základnú dopravnú sieť 

 

2 Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti ţivotného prostredia 

2.1 Zvýšenie integrovanej 

ochrany, racionálneho vyuţitia 

vôd a protipovodňovej ochrany 

2.1.1 Dobudovanie zásobovania obyvateľstva pitnou vodou 

2.1.2 Dobudovanie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd 

2.1.3 Zvýšenie ochrany územia pred povodňami, vrátane vybudovania povodňového varovného a predpovedného 

systému 

2.1.4 Zlepšenie sledovania a hodnotenia stavu povrchových a podzemných vôd 

2.2 Zvýšenie ochrany ovzdušia, 

ozónovej vrstvy a minimalizácia 

nepriaznivých vplyvov 

klimatických zmien 

2.2.1 Podpora aktivít smerujúcich k ochrane ovzdušia 

2.2.2 Podpora aktivít smerujúcich k minimalizácií nepriaznivých vplyvov klimatických zmien, vrátane podpory 

obnoviteľných zdrojov energie 

2.2.3 Podpora aktivít smerujúcich k ochrane ozónovej vrstvy Zeme.  

2.3 Dobudovanie infraštruktúry 

odpadového hospodárstva, 

zniţovanie a eliminovanie 

negatívnych vplyvov 

2.3.1 Dobudovanie infraštruktúry na likvidáciu odpadov zo zdravotnej starostlivosti  

2.3.2 Dobudovanie infraštruktúry na likvidáciu odpadov z veterinárnej starostlivosti 

2.3.3 Dobudovanie infraštruktúry na likvidáciu odpadov a obsahom PCB a iných POPs 

2.3.4 Dobudovanie infraštruktúry na likvidáciu komunálnych odpadov (odpady z domácností a podobné odpady 
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2 Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti ţivotného prostredia 

environmentálnych záťaţí 

a skládok odpadov na zdravie 

obyvateľstva a ekosystémov 

z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zloţiek zo separovaného zberu 

2.3.5 Dobudovanie infraštruktúry pre separovaný zber 

2.3.6 Odstraňovanie environmentálnych záťaţí a uzatváranie a rekultivácie skládok odpadov 

2.4 Dobudovanie infraštruktúry 

ochrany a regenerácie 

prírodného prostredia a krajiny 

2.4.1 Podpora zabezpečenia priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie 

programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky 

ohrozené druhy rastlín, ţivočíchov a území realizácie monitoringu druhov a biotopov  

2.4.2 Podpora zlepšenia infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení 

ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných 

a medzinárodných záväzkov  

2.4.3 Podpora zlepšenia informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce 

a komunikácie so zainteresovanými skupinami 

 

3 Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti základnej infraštruktúry 

3.1 Obnova a budovanie 

základnej infraštruktúry 

3.1.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia školských zariadení  

3.1.2 Budovanie, rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia zariadení sociálnych sluţieb 

3.1.3 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia zdravotných zariadení 

3.1.4 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia pamäťových, fondových a kultúrnych inštitúcií, vrátane obnovy 

kultúrnych pamiatok 

3.1.5 Obnova a čiastočné budovanie hmotnej infraštruktúry sídiel v rámci samostatne dopytovo orientovaných projektov, 

realizovaných v centrách obcí, resp. centrách častí obcí identifikovaných ako kohézne a inovačné póly rastu 

3.1.6 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia zariadení nekomerčných záchranných sluţieb vrátane obstarania 

vybavenia zariadení 

3.2 Revitalizácia oblastí 

ohrozených sociálnym 

vylúčením skupín obyvateľov 

3.2.1 Budovanie základnej infraštruktúry v oblastiach ohrozených sociálnym vylúčením skupín obyvateľov, vrátane 

obnovy bytových domov 

3.3 Budovanie infraštruktúry 

cestovného ruchu 

3.3.1 Podpora vzniku jednotného regionálneho turisticko-informačného systému a jednotnej prezentácie cestovného 

ruchu v rámci regiónu, vrátane podpory Turisticko-informačných kancelárií 

3.3.2 Podpora vzniku domácich produktov vrátane budovania infraštruktúry cestovného ruchu na Vínnej ceste 

3.3.3 Podpora vzniku domácich produktov vrátane budovania infraštruktúry cestovného ruchu na Ţeleznej ceste 

3.3.4 Podpora vzniku domácich produktov vrátane budovania infraštruktúry cestovného ruchu na Gotickej ceste 
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3 Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti základnej infraštruktúry 

3.3.5 Podpora vzniku domácich produktov vrátane budovania infraštruktúry cestovného ruchu na Kráľovsko-

cisárskej pošt. ceste 

 

 

 

4 Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti ľudských zdrojov 

4.1 Zvýšenie zamestnanosti 

4.1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti, 

s cieľom postupnej realizácie plnej zamestnanosti  

4.1.2 Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania 

4.2 Podpora sociálnej inklúzie 

4.2.1 Podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom rozvoja sociálnych sluţieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany 

a sociálnej kurately a zdravotníckych sluţieb s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity 

4.2.2 Podpora vytvárania rovnosti príleţitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín 

na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity 

4.3 Podpora rodinnej politiky 

4.3.1 Definovanie základnej úlohy, ktorá sa od rodiny očakáva, ochrana tradičnej manţelskej rodiny 

4.3.2 Podpora programov na zvyšovanie pôrodnosti  

4.3.3 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného ţivota a starostlivosti o malé deti 

 

5 Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti vzdelávania 

5.1 Prepojenie systému 

odborného vzdelávania 

a prípravy s trhom práce 

5.1.1 Premena tradičnej školy na modernú 

5.1.2 Podpora vysokých škôl, výskumu, výskumu vývoja ako motorov rozvoja vedomostnej spoločnosti 

5.1.3 Podpora celoţivotného vzdelávania 

5.1.4 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít 

5.1.5 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami 

5.2 Podpora rozvoja športu 

5.2.1 Podpora mládeţníckeho športu 

5.2.2 Podpora vrcholového športu 

5.2.3 Podpora športu pre všetkých 

5.2.4 Podpora športových podujatí 

5.2.5 Podpora materiálno-technického zabezpečenia športu 
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6 Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti znalosti ekonomiky 

6.1 Podpora výskumu a vývoja v 

podnikoch 

6.1.1 Podpora zavádzania inovácií – podpora aktivít zameraných na inováciu a modernizáciu výrobkov, sluţieb, 

strojov, prístrojov, zariadení, tvorba prototypov, podpora inovácií v systémoch riadenia, pre podnikateľské subjekty 

6.1.2 Podpora výstavby a vybavenia hmotnej infraštruktúry rekonštrukcie priestorov, konferenčných miestností, 

a technologických ,,high-tech“ priestorov, pre podnikateľské subjekty 

6.1.3 Podpora realizácie nových technológií a výrobkov zaloţených na výsledkoch vedy a výskumu prostredníctvom podni-

kateľských subjektov a následný transfer poznatkov vedy a výskumu prostredníctvom podnikateľských subjektov do praxe 

6.1.4 Podpora vzniku klastrov za účelom prehĺbenia spolupráce medzi súkromným sektorom, vedecko-technickými a informač-

nými centrami, univerzitami a samosprávami v určitých odvetviach priemyslu a sluţieb, v ktorých ma KSK rastový potenciál 

6.2 Podpora obnovy a budovania 

technickej infraštruktúry 

výskumu a vývoja na vysokých 

školách a vo výskumných 

inštitúciách 

6.2.1 Podpora obnovy výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojov vybavenia na vysokých školách, 

výskumných inštitúciách, výskumných centrách a ostatných organizáciách výskumu a vývoja 

6.2.2 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja 

6.2.3 Podpora prenosu poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe – podpora aplikovaného 

výskumu a vývoja  

6.2.4 Podpora budovania infraštruktúry škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia 

podmienok vzdelávacieho procesu 

6.3 Podpora vyuţitia rizikového 

kapitálu pre malé a stredné 

podniky (Holdingový fond 

JEREMIE (Joint European 

Resoureces for Micro and Medium 

Enterprises – Spoločné európske 

zdroje pre malé a stredné podniky) 

6.3.1 Podpora začínajúcich mladých a stredných podnikov prostredníctvom vyuţívania záručných schém 

6.3.2 Podpora začínajúcich mladých a stredných podnikov prostredníctvom vyuţívania rizikového kapitálu 

6.3.3 Podpora budovania sietí Business Angels 

 

 

7 Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rozvoja vidieka 

7.1 Zvýšenie 

konkurencieschopnosti, 

multifunkčných, odborného 

vzdelávania a poradenstva v 

poľnohospodárstve 

7.1.1 Podpora investícií do kapitálovej vybavenosti a do nových technológií v agrosektore  

7.1.2 Podpora odbytových zdruţení 

7.1.3 Vytváranie podmienok na výrobu energetických plodín na biomasu pri zachovaní potravinovej sebestačnosti  

7.1.4 Podpora ekologického poľnohospodárstva a výroby biopotravín  

7.1.5 Podpora spracovania poľnohospodárskej produkcie v potravinárskom priemysle a na priamy predaj 
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7 Zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rozvoja vidieka 

7.1.6 Diverzifikácia aktivít prvovýroby do sluţieb pre všetkých pracujúcich v sektore poľnohospodárstva 

7.1.7 Podpora stredného odborného školstva poľnohospodárskeho 

7.1.8 Rozvoj vzdelávacích a poradenských sluţieb pre všetkých pracujúcich v sektore poľnohospodárstva 

7.2 Zvyšovanie 

konkurencieschopnosti, 

odborného vzdelávania 

a poradenstva v lesnom 

hospodárstve a zlepšenie 

zdravotného stavu lesov 

7.2.1 Podpora modernizácie, inovácie a efektivity lesníckeho sektora 

7.2.2 Vytvorenie podmienok na trvalo udrţateľné vyuţívanie lesnej pôdy 

7.2.3 Podpora vyuţívania lesa ako zdroj na biomasu 

7.2.4 Rozvoj vzdelávacích a poradenských sluţieb pre všetkých pracujúcich v lesnom hospodárstve  

7.3 Podpora vyššieho vyuţívania 

obnoviteľných zdrojov energie 

7.3.1 Podpora vyuţívania biomasy ako najperspektívnejšieho zdroja energie na vidieku 

7.3.2 Podpora vyuţívania geotermálnej energie 

7.4 Zapojenie subjektov 

poskytujúcich sluţby vo 

vidieckom cestovnom ruchu do 

medzinárodných systémov 

7.4.1 Zvýšenie atraktivity sídiel 

7.4.2 Zlepšenie kvality sluţieb vo vidieckom turizme 

7.4.3 Zlepšenie jednotnej propagácie mikroregiónov v rámci Košického kraja 

7.5 Realizácia prístupu 

LEADER 
7.5.1 Zlepšovanie manaţmentu, riadenia a mobilizácie rozvojového potenciálu vo vidieckych oblastiach  

Tab. č. 25 – PHSR Košického samosprávneho kraja 
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Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice – Rozvojová stratégia 

 

 Špecifický cieľ Opatrenia Aktivity 

Košice – mesto 

rodiny 

č.1  

zlepšiť sociálne sluţby 

a sociálnu pomoc 

rodinám a jej členom 

1.1.zvýšenie a zlepšenie najmä 

terénnych a podporných sluţieb pre 

seniorov a zdravotne odkázaných 

občanov 

1.1.1 vybudovať nové práčovne: v počte 2: navrhujeme 1x na MČ Západ 

v pripravovanom zariadení opatrovateľskej sluţby a chráneného bývania 

1.1.2 modernizovať existujúcu práčovňu v MČ Juh a v DD Garbiarska 4 

1.1.3 rozšíriť opatrovateľskú (OS) sluţbu aj formou podpory aktívnych 

registrovaných organizácií; v spolupráci s jednotlivými poskytovateľmi 

OS rozšíriť rozsah OS aj na poobedňajšie hodiny, víkendy a sviatky so 

zabezpečením potrebných finančných zdrojov z rozpočtu mesta 

1.1.4 vybudovať monitorovací systém predovšetkým osamelých osôb 

s ťaţkým zdravotným postihnutím a seniorov ţijúcich v domácnostiach: 

pripraviť a realizovať projekt „Domov je doma“ v priestoroch strediska 

sociálnej pomoci mesta 

1.1.5 zradiť a zaviesť prepravnú sluţbu, začať s realizáciou prepravnej 

sluţby v SSP 

1.1.6 rozšíriť existujúcu koncepciu rozvoja sociálnych sluţieb pre 

seniorov mesta o inovatívne prvky podporujúce aktívnu starobu: 

spracovať Komunitný plán sociálnych sluţieb mesta v zmysle 

pripravovaného Zákona o sociálnych sluţbách za aktívnej účasti všetkých 

MČ 

 1.1.7 vybudovať zariadenie pre zabezpečenie bezbariérového pohybu na 

vybraných verejne dostupných lokalitách 

1.2 Skvalitnenie sociálnych sluţieb, 

najmä opatrovateľskej sluţby 

a sluţieb poskytovaných 

v zariadeniach sociálnych sluţieb 

1.2.1 rekonštrukcia a modernizácia DD zriadeného v rámci SSP: 

predloţiť ţiadosť o poskytnutie NFP: realizáciou projektu rekonštrukcie 

odstrániť technické  nedostatky objektu, zvýšiť úroveň štandardu 

poskytovaných sluţieb (predovšetkým v oblasti bývania), rozšíriť 

poskytované sluţby o denný stacionár, stravovanie pre dôchodcov 

z mesta, práčovne 

1.2.2 v partnerstve s MČ Košice – Západ zriadiť zariadenie 

opatrovateľskej sluţby a chráneného bývania pre občanov s psychickými 

ochoreniami: predloţiť ţiadosť o poskytnutie NFP: rekonštrukciou 

objektu na Laboreckej 2 

- vytvoriť kombinované zariadenie sociálnych sluţieb pre seniorov 

s psychickými ochoreniami v časti zariadenia opatrovateľskej sluţby, 
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- a pre ostatných obyvateľov mesta v časti zariadenia chráneného 

bývania, 

- denný stacionár pre občanov s psychickými ochoreniami 

- jedáleň pre dôchodcov 

- chránené dielne, resp. chránené pracovisko 

1.2.3 v spolupráci s MČ Juh podporiť vznik Sociálneho domu: v rámci 

partnerstva podporiť zámer vybudovania sociálneho domu 

1.2.4 vypracovať a zaviesť do praxe systém kvalifikačných poţiadaviek 

zamestnancov sociálnych sluţieb a sociálnej pomoci: vypracovať 

štandardy kvalifikačných predpokladov a ďalšieho – celoţivotného 

vzdelávania pre zamestnancov v sociálnej oblasti aj v zmysle 

pripravovaného Zákona o sociálnych sluţbách 

 1.2.5 zaviesť systém monitoringu kvality: pravidelne 1x ročne vykonať 

a vyhodnotiť v zariadeniach sociálnych sluţieb mesta, vrátane 

opatrovateľskej sluţby monitoring kvality poskytovaných sluţieb 

s následným zadaním opatrení a úloh na zlepšovanie kvality sluţieb 

1.3 Komplexná výchova členov 

rodiny pre kvalitný ţivot 

a posilnenie rodinných vzťahov 

a rodinných väzieb 

1.3.1 vypracovať a zaviesť do praxe systém práce s dysfunkčnými 

rodinami s osobitným zameraním na ich rodičovské funkcie 

a starostlivosť o domácnosť a hospodárenie: vypracovať projekt 

„Centrum rodiny“ zameraný na realizáciu programov poradenstva, 

výchova k rodičovstvu – mladých ľudí, rodičov, program starostlivosť 

o domácnosť, hospodárenie s rodinným rozpočtom, programy prevencie 

rôznych závislostí s prepojením na predškolské a školské zariadenia 

 
 

1.3.2 vypracovať a zaviesť do praxe systém školení a kurzov v zmysle 

aktivity 1.3.1 

 

 

1.3.3 cielene koordinovať činnosti a sluţby subjektov a inštitúcií 

poskytujúcich svoje sluţby rodine a jej členom: koordinácia činností 

a sluţieb v nadväznosti na Komunitný plán sociálnych sluţieb mesta, 

spracovanie a zverejnenie (web stránka mesta) adresár poskytovateľov 

sluţieb, zriadenie samostatnej stránky pre rodinu s uvedením 

komplexných informácií: sluţby pre rodinu a deti, voľnočasové aktivity, 

školstvo, zdravotníctvo a pod. 
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Košice – mesto 

rodiny 

č.2 

 humanizovať prostredie 

sídlisk v meste 

a skvalitniť podmienky 

bývania najmä v bytoch 

starších obytných 

súborov na území mesta 

opotrebovaných ich 

dlhoročným uţívaním 

2.1 rekonštrukcia bytov a bytových 

súborov a revitalizácia prostredia 

sídlisk so zameraním na 

dobudovanie občianskej 

vybavenosti 

2.1.1 aktualizovať existujúcu Koncepciu rozvoja bývania 

2.1.2 vypracovať zámer revitalizácie Luníka IX 

2.1.3. vypracovať a realizovať integrovanú stratégiu na obnovu vybranej 

časti územia mesta 

2.1.4 vypracovať plošnú koncepciu rozmiestnenia plôch pre občiansku 

vybavenosť pre existujúcich 5 veľkých sídlisk 

2.1.5 spracovať manuál vhodných stavebných úprav panelových 

bytových domov 

2.1.6 vypracovať územné plány zón – lokalít pre bývanie v rámci 

rozpočtu ÚHA 

 2.1.7 transformovať vhodné záhradkárske lokality pre bývanie – 

územnoplánovacia príprava 

 2.2 zvýšenie percentuálneho 

podielu nájomných bytov vo 

vlastníctve mesta o 2% a zvýšenie 

dostupnosti bytov najmä pre 

mladých ľudí, mladé rodiny 

a marginalizované skupiny 

obyvateľstva 

2.2.1 vybudovať nájomné štartovacie byty pre mladé rodiny 

 2.2.2 vybudovať nízko štandardné byty pre sociálne odkázané 

a neprispôsobivé skupiny obyvateľov mesta: vytypovať územie 

a vybudovať najniţšiu kategóriu bývania v meste 

 

2.3 zvýšenie identifikácie 

obyvateľov s vlastnou obytnou 

štvrťou a ich zainteresovanosti 

a participácie na kvalite ţivota v 

nej 

2.3.1 v spolupráci s mestskými časťami organizovať spoločné komunitné 

aktivity – kultúrne, športové, spoločenské 

 2.3.2 v spolupráci s MČ pripraviť a realizovať súťaţ o najaktívnejšiu 

mestskú časť 

 
2.3.3 v spolupráci s MČ pripraviť a zrealizovať verejné zhromaţdenia 

s občanmi na tému Rozvoj mesta – potreby, problémy, príleţitosti 

  

 

 

 

 2.3.4 vytvorenie funkcie architekt – poradca pre starostov MČ z radov 

miestnych odborníkov 
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2.3.5 vytvorenie koncepcie tvorby verejných priestranstiev v meste – ako 

manuál pre všetky mestské časti 

 

 

 

Košice – mesto 

kultúry 

č. 1  

pripraviť a zaviesť 

systém podpory rozvoja 

kultúry v meste 

1.1 vytvorenie systému 

manaţmentu, marketingu 

a podpory rozvoja kultúry mesta 

 

1.1.1 vypracovať a zaviesť systém podpory rozvoja kultúry vrátane 

grantovej schémy na podporu umelcov, ich mobility, nových foriem 

kultúrnych aktivít 

1.1.2 vypracovať a zaviesť systém manaţmentu na koordináciu 

kultúrnych aktivít 

- vytvoriť inštitucionálnu platformu mestskej kultúry 

- zosúladiť otváracie hodiny kultúrnych inštitúcií pre verejnosť 

1.1.3 vypracovať a realizovať marketingovú stratégiu mestskej kultúry 

1.1.4 vypracovať prezentačnú publikáciu kultúrnych inštitúcií meste 

1.2 podpora zlepšenia partnerstva 

a prepojenosti jednotlivých 

subjektov pôsobiacich v oblasti 

kultúry, vzdelávania a výchovy 

1.2.1 vytvoriť platformu efektívneho partnerstva a prepojenosti 

kultúrnych operátorov a zriaďovateľov základných a stredných škôl 

 1.2.2 uskutočniť 2x ročne diskusné fóra na tému rozvoja kultúry v meste 

 
1.2.3 vytvoriť a zaviesť systém mestského univerzálneho vstupného 

lístku – city card 

č. 2 

 dosiahnuť 

transformáciu kultúrnej 

infraštruktúry mesta, tak 

aby zodpovedala 

európskym štandardom 

21. storočia 

2.1 realizácia investičných 

projektov v súvislosti s rozvojom 

kultúry a s prípravou projektu 

EHMK (aj pomocou európskych 

a štátnych finančných zdrojov) 

2.1.1 rekonštruovať a dobudovať objekty v „uličke remesiel“. Zdroje 

financovania: 95% ŠF, ROP, Prioritná os č. 3 Posilnenie kultúrneho 

potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu, Opatrenie č. 3.1 

Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, za predpokladu zladenia 

aktivít projektu s oprávnenými aktivitami opatrenia: 

- obnova nevyuţívaných, resp. nevhodne vyuţívaných stavebných 

objektov evidovaných v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok vo 

vlastníctve verejného sektora, ktoré majú potenciál vyuţitia na rozšírenie 

činností pamäťových a fondových inštitúcií na  miestnej a regionálnej 

úrovni a na rozvoj kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu, 

- obnova nevyuţívaných, resp. nevhodne vyuţívaných stavebných 

objektov evidovaných v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok vo 

vlastníctve verejného sektora, ktorú je moţné v odôvodnených 

a výnimočných prípadoch realizovať aj za účelom udrţateľného vyuţitia 

stavebných objektov na kultúrno-spoločenské a svetové účely, a to 
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výlučne v obciach identifikovaných ako tzv. póly rastu na území ktorých 

sa uţ nachádza pamäťová a fondová inštitúcia 

2.1.2 vytvoriť kultúrne body okraja – SPOTS – v objektoch 

výmenníkových staníc  

2.1.3 vybudovať medzinárodné kultúrne centrum v kasárňach kpt. Jaroša  

 2.1.4 rekonštruovať Archív mesta Košice 

 2.1.5 rekonštruovať starú mestskú plaváreň a doplniť kultúrne funkcie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6 rekonštruovať pamiatkové objekty aj mimo CMZ – Kalvária, 

Hradbová, ...atď. 

 2.1.7 rekonštruovať a dokončiť archeologický komplex na Hlavnej ulici – 

areál dolnej brány 

 
 

2.1.8 rekonštruovať a dokončiť objekt historickej radnice na Hlavnej ulici 

 2.1.9 rekonštruovať dóm sv. Alţbety – projekt EHMK  

  2.1.10 rekonštruovať kaštieľ v Krásnej n. Hornádom – projekt EHMK 

  2.1.11 podporiť rekonštrukciu a modernizáciu areálu botanickej záhrady 

  2.1.12 dobudovať areál zoologickej záhrady 

  2.1.13 rekonštruovať a oţiviť mestský amfiteáter s doplnením sluţieb 

  2.1.14 rekonštruovať a dovybaviť kniţnicu pre mládeţ 

  2.1.15 pripraviť architektonické súťaţe pre plánované veľké investície 

kultúrnej infraštruktúry 

  2.1.16 realizovať výstavy pripravovaných nových investičných aktivít 

v meste 

  2.1.17 vytvorenie rebríčka 10 najlepších a 10 najhorších stavieb 

 

2.2 dobudovanie a rekonštrukcia 

kultúrnej infraštruktúry 

v mestských častiach 

2.2.1 vytvoriť sieť kultúrnych stredísk aj rekonštrukciou pôvodných 

kultúrnych stredísk 
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č.3  

skvalitniť a rozšíriť 

ponuku v oblasti 

kultúrno-poznávacieho 

turizmu 

3.1 dobudovanie infraštruktúry 

a supraštruktúry v oblasti 

cestovného ruchu 

3.1.1 podporiť rekonštrukcie a výstavbu ubytovacích a stravovacích 

zariadení vyššej kategórie 

 3.1.2 vybudovať nové a rekonštruovať existujúce verejné hygienické 

zariadenia aj na parkoviskách 

 3.1.3 vytvoriť a realizovať komplexný informačný systém mesta 

 3.1.4 vytvoriť systém na zvýšenie estetizácie prostredia mesta a vstupov 

do mesta 

 3.1.5 vypracovať štúdiu pre rozvoj lokality vyhliadkovej veţe Hradová 

v nadväznosti na areál košického hradu 

  3.1.6 rekonštruovať a oţiviť prímestské rekreačné zóny – Anička, Jazero, 

Kavečany, Čermeľské údolie, Bankov, Zelený dvor, Lajoška 

 

3.2 vytvorenie nových 

integrovaných produktov pre 

aktívny cestovný ruch 

3.2.1 rozvinúť destinačný manaţment v oblasti CR – „dom tour 

operátorov“ v spolupráci s KSK 

 3.2.2 vytvoriť platformu (klaster) efektívneho partnerstva všetkých 

aktérov v oblasti CR 

Košice – mesto 

kultúry 

3.2.3 vypracovať systém tvorby a testovania nových produktov aktívneho 

CR 

 3.2.4 vypracovať a realizovať komunkačnú stratégiu s vybranými tour 

operátormi zo zahraničia 

 

3.3 vytvorenie systému marketingu 

a podpory rozvoja CR v oblasti 

kultúrno – poznávacieho turizmu 

3.3.1 vytvoriť nové propagačné materiály ( 2009 – 2011; kaţdoročne  166 

000€) 

 3.3.2 prezentovať moţnosti kultúrno – poznávacieho turizmu mesta 

a produkty pre aktívny CR na vybraných veľtrhoch (2009 – 2011, 

kaţdoročne 34 000€) 

 3.3.3 pripraviť a zrealizovať nové formy propagácie mesta (2009 – 2011, 

kaţdoročne 17 000€) 

 3.3.4 podporiť iné propagačné aktivity a atrakcie: mestský vláčik, koňka, 

rikša, ţivé sochy, IT Valley balík, IT pub, IT gallery, IT welness, IT 

squash (2009 – 2011; kaţdoročne 17 000€) 

 
3.4 zabezpečenie kvalitných 

ľudských zdrojov 

3.4.1 vytvoriť a zaviesť systém vzdelávania a získavania spôsobilostí pre 

oblasť CR 

 3.4.2 podporiť jazykové kurzy a jazykové vzdelávanie 
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Košice – mesto 

inovácií 
 

 

č. 1  

podporiť vznik a činnosť 

inovačných štruktúr a 

procesov 

 1.1.1 podieľať sa na vytvorení a činnosti  

1.1 podpora vzniku a činnosti RIC 

a implementácie RIS a zlepšovanie 

verejných odborných kapacít pre 

inovačnú a znalostnú politiku 

1.1.2 organizovať a podporovať organizáciu konferencií, seminárov, 

iného vzdelávania a osvety 

 

1.2 podpora rozvoja mesta ako 

inovačného pólu – sieťovanie, 

klastrovanie, vytváranie komunít 

pre strategické inovácie – spojenie 

medzi podnikateľským sektorom 

a VaV inštitúciami 

1.2.1 vytvoriť platformu subjektov súkromného a verejného sektoru 

s cieľom podpory inovatívnosti, výmeny skúseností, vytvorenia priestoru 

pre vznik nových spojení medzi súkromným sektorom a VaV inštitúciami 

(2009) 

1.2.2 vytvoriť sieť excelentných pracovísk vedecko – výskumných 

inštitúcií v meste (2011) 

1.2.3 podporovať činnosť IT-Valley klastra v Košiciach (2009 – 2011) 

1.3 podpora komunikačných 

nástrojov zameraných na 

propagáciu inovatívnosti 

1.3.1 dobudovať portál mesta o časť týkajúcu sa propagácie pro-

inovačnej kultúry a inovatívnosti 

1.3.2 zriadiť centrálny informačný portál zameraný na podporu 

inovatívnosti podnikateľskej sféry – malých a stredných podnikov 

s vyššou pridanou hodnotou (2009) 

1.4 budovanie podpornej 

infraštruktúry – vytváranie 

podmienok pre existujúcich 

a začínajúcich podnikateľov 

v odvetviach s vyššou pridanou 

hodnotou 

1.4.1 zaloţiť a vybudovať podnikateľský inkubátor pre začínajúcich 

podnikateľov (2010 – 2011; 2 000 000€) 

1.4.2 vytvoriť „Centrum inovácií“ ako nástroja inovačnej politiky (2011; 

1 000 000€) 

1.4.3 vyčleniť plochy pre ľahkú občiansku vybavenosť a ľahkú výrobu, 

pre podnikateľské inkubátory v nových obytných súboroch (2009; ÚHA) 

 

č. 2  

podporiť prílev nových 

investícií s vysokou 

pridanou hodnotou na 

území mesta Košice 

2.1 vytvorenie dostatočných 

odborných kapacít mesta pre 

komunikáciu s potenciálnymi 

investormi a vypracovanie 

a realizácia systému podpory 

moţných investorov pri vstupe do 

mesta 

2.1.1 zabezpečiť školenie odborných kapacít v rámci Mesta a jeho 

organizácií, najmä MMK (2009; 3 000€) 

Košice – mesto 

inovácií 
 

 

2.1.2 vypracovať systém na aktívne vyhľadávanie moţných investorov vo 

vybraných odvetviach s vysokou pridanou hodnotou (2009; 3 000€) 

 
2.2 propagácia mesta ako vhodného 

2.2.1 vytvoriť propagačné materiály (2009 – 2011;, 10 000€ kaţdoročne) 
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 miesta na investície s vyššou 

pridanou hodnotou 

2.2.2 v rámci medzinárodnej spolupráce mesta propagovať mesto ako 

vhodné miesto na investície s VPH (2009 – 2011) 

 

 

 

 2.2.3 navrhnúť a realizovať ďalšie moderné formy propagácie mesta na 

investície s VPH (2009 – 2011; 5 000€) 

 

 

 

 

 

 

č. 1  

skvalitniť podmienky pre 

zlepšovania zdravia 

obyvateľov mesta 

prostredníctvom aktívneho 

oddychu 

1.1 rozšírenie moţností aktívneho 

oddychu a krátkodobej rekreácie na 

celom území mesta 

1.1.1 vytvoriť generel rekreačno – športových areálov a súvisiacich 

aktivít – prechádzkových trás – skate a inline parky a pod. 

Košice – zdravé 

mesto 

1.1.2 vytvoriť územno – plánovacie podmienky rozvoja okolia Hornádu 

pre šport a rekreáciu (2010 – 2012, v rámci rozpočtu ÚHA) 

1.1.3 vytypovať a vyznačiť cykloturistické trasy v oblasti mestských 

lesov a v spolupráci s Mestskými lesmi (2008 – 2009, v rámci rozpočtu 

ÚHA) 

1.2 zvýšenie osvety a výchovy 

k prevencii a uvedomovaniu 

obyvateľov v starostlivosti 

o vlastné zdravie 

1.2.1 oţiviť program Zdravé mesto a neinvestičný fond Zdravé mesto 

Košice (2009; beţné výdavky mesta) 1.2.2 zmapovať existujúce aktivity v oblasti zlepšovania zdravia na celom 

území mesta a zostaviť kalendár výchovno – osvetových a spoločenských 

podujatí so zdravotnou tematikou organizovaných a uskutočňovaných na 

území mesta (2009; 3 000€) 

1.2.3 realizovať vybrané aktivity v spolupráci s ich organizátormi – štátne 

inštitúcie, miestna samospráva, MVO, odborné inštitúcie (2009 – 2011; 

1ý 000€) 

č. 2 z územia mesta Košice 

vytvoriť zdravšie 

prostredie pre ţivot 

2.1 zvýšenie čistoty územia mesta 

2.1.1 spracovať a implementovať integrovaný systém riadenia, kontroly 

a vyhodnocovania stavu čistoty mesta a plnenia úloh subjektov 

zodpovedných za čistotu v meste (2009; 1 700€) 

2.1.2 vytvoriť a implementovať motivačné mechanizmy pre zvýšenie 

zainteresovanosti obyvateľov mesta na čistote mesta a celkovom stave 

ţivotného prostredia (2009; 1 700€) 

2.1.3 zrealizovať informačnú kampaň zameranú na zvýšenie 

environmentálneho uvedomenia obyvateľov mesta (2000 - 2010, 1 700€) 
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2.1.4 asanovať a priebeţne sanovať „divoké“ skládky – odpad, najmä 

komunálny – uloţený v rozpore so zákonom (2009-2011; 100 000€) 

 2.1.5 navrhnúť a zrealizovať systém a technológiu zhodnocovania 

biologicky rozloţiteľného odpadu (2009, 2010; 7 000 000€) 

  

2.2 obmedzenie rizikových 

faktorov znečistenia ţivotného 

prostredia v meste, najmä 

environmentálnych záťaţí, hluku 

a znečistenia ovzdušia prachom 

2.2.1 špecifikovať Program odstraňovania environmentálnych záťaţí na 

základe záverov štúdie SAŢP – mapovanie environmentálnych záťaţí 

územia mesta Košice (2009, beţné výdavky) 

  2.2.2 navrhnúť a zabezpečiť realizáciu protihlukových opatrení podľa 

záverov vyplývajúcich z hlukovej mapy mesta Košice 

  2.2.3 zrekultivovať skládku Myslava (spresnenie času a potrebných 

financií po prijatí zákona o environmentálnych záťaţiach) 

  

2.3 zefektívnenie starostlivosti 

o zeleň a zlepšenie plnenia funkcií 

verejnej zelene v meste 

2.3.1 zabezpečiť spracovanie komplexného dlhodobého plánu ozelenenia 

mesta (vrátane vypracovania Generelu zelene ako podkladu k tvorbe 

plánu) a vytvoriť podmienky na jeho realizáciu (2009 – 2010; 20 000€) 

 2.3.2 prehodnotiť a v prípade odôvodnenej potreby zmeniť VZN mesta 

Košice č. 2 z roku 1991 o ochrane a tvorbe zelene na území mesta (2009, 

bez nároku na financie) 

 2.3.3 zriadiť inštitút „mestského záhradníka“ s cieľom zabezpečenia 

systémovosti a koncepčnosti v tvorbe a ochrane zelene na celom území 

mesta (2009; 50 000€) 

 2.3.4 monitorovať a pravidelne vyhodnocovať činnosť subjektov 

zodpovedných za starostlivosť o verejnú zeleň, vytvoriť súťaţivé, 

konkurenčné prostredie v starostlivosti o zeleň (2009 – 2011; v rámci 

beţných výdavkov) 

  2.4 zabezpečenie dostatku kvalitnej 

pitnej vody pre kaţdého 

spotrebiteľa 

2.4.1 v spolupráci s vybranou odbornou organizáciou zaviesť 

mechanizmus kontroly kvality pitnej vody podľa potreby spotrebiteľa – 

občana mesta (2009 – 2011; 6 000€) 

  

  

2.4.2 iniciovať zmapovanie a zmapovať lokality s výskytom znečistenej 

vody vo vodovodných potrubiach vrátane prieskumu zdroja/zdrojov 

znečistenia pitnej vody (2009 – 2011; 3 000€) 

  

 

2.4.3 iniciovať rekonštrukciu rozvodných sietí v častiach mesta, ktoré 

najviac evidujú znečistenie inak zdravotne nezávadnej pitnej vody 

vstupujúcej do systému rozvodov spôsobené zastaranou sieťou rozvodov 

pitnej vody (200í – 2011; iniciovanie v rámci beţných výdavkov, 

realizátorom rekonštrukcie je subjekt VVS) 
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Školstvo a 

vzdelávanie 

č. 1 zlepšiť technický stav 

a vybavenosť školskej 

infraštruktúry 

1.1 realizácia kompletných 

rekonštrukcií školských budov 

(vyuţitím ŠF EU ako hlavného 

finančného zdroja na zníţenie 

investičného deficitu) 

1.1.1 pripraviť a podať projekty kompletných rekonštrukcií školských 

budov vrátane ich vybavenia podľa nasledujúceho harmonogramu (2009 

– 2011; 30 000tis. €) 

Rok podania                                                            počet podaných 

projektov 

2008                                                                                                4 

2009                                                                                                6 

2010                                                                                                6 

2011 – 2015                                                                                   30 

Spolu: 2008 – 2015                                                                       46 

1.2 zvýšenie vybavenosti 

odborných učební a laboratórií 

všetkých škôl laboratórnou 

a počítačovou  

1.2.1 pripraviť a podať projekty (spolu 23 projektov) v rámci 

rozvojového programu MŠ SR „Otvorená škola“ zameraného na nákup 

nových a modernizáciu existujúcich IKT (2009 – 2011, 2 500tis. €) 

 1.2.2 pripraviť a podať projekty (spolu 25 projektov) v rámci 

rozvojového programu MŠ SR „Jazykové laboratória pre základné 

a stredné školy“ (2009 – 2011;625tis. €) 

1.2.3 pripraviť a podať projekty (spolu 37) z OP Vzdelávanie (2008 – 

2013, 783,4tis. €) 

1.3 zlepšenie vyuţívania školských 

areálov a zabezpečenie výstavby 

nových multifunkčných ihrísk 

1.3.1 pripraviť analýzu a stratégiu efektívneho vyuţívania školských 

areálov aj s riešením nevyuţívaných plôch (2009) 

1.3.2 v partnerstve so súkromným sektorom priebeţne podať projekty na 

realizáciu výstavby 37 multifunkčných ihrísk pri ZŠ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Košice (2008 – 2015, 1 320tis. €) 

č. 2 zvýšiť kvalitu 

výchovno – vzdelávacieho 

procesu na ZŠ 

2.1 zvýšenie odbornej pripravenosti 

a motivácie pedagogických 

zamestnancov zlepšovať svoje 

vedomosti a zručnosti 

2.1.1 identifikovať a zaviesť ďalšie formy motivácie pedagogických 

zamestnancov zvyšovať svoje vedomosti a zručnosti – napr. prezentácia 

učiteľov v rámci seminárov, spolu organizácia činnosti klubov učiteľov, 

vytváranie podmienok publicity, prezentácia inovačných materiálov 

prostredníctvom virtuálnej kniţnice a pod. (2009 – 2011, 69tis. €) 

 

2.1.2 pripraviť a realizovať vzdelávacie programy pre zvýšenie 

kompetencie pedagogických zamestnancov vrátane zručností vyuţívania 

IKT prostredníctvom projektov (spolu 37 projektov OP Vzdelávanie) 

(2008 – 2013, 21tis. €) 

 

2.1.3 pripraviť ponuku pre pedagogických zamestnancov na získanie 

medzinárodného certifikátu ECDL a ECDL ŠTART pre kvalifikáciu 

v základných zručnostiach pri práci s počítačom – 40 – 60 hodinový kurz, 
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národne projekty (bez zdrojov resp. podľa výzvy) 

 

2.1.4 zriadiť Metodický úsek Strediska sluţieb škole ako inštitútu 

vytvárajúceho podmienky pre zapojenie riadiacich a pedagogických 

zamestnancov do rôznych foriem vzdelávania v súvislosti 

s implementáciou nového školského zákona a Koncepciou 

profesionálneho rozvoja učiteľov v kariérovom  systéme (2009) 

2.2 zavedenie nových foriem 

a spôsobov vyučovania na 

základných školách, základných 

umeleckých školách a školských 

zariadeniach 

2.2.1 v súvislosti s novým školským zákonom (2008) a prípravou 

Školských vzdelávacích programov v rámci vlasného zamerania školy, 

vytvoriť podmienky na vyuţívanie e-learningu vo vyučovacom procese 

(2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školstvo a 

vzdelávanie 

 2.2.2 v súvislosti s novým školským zákonom (2008) a prípravou 

Školských vzdelávacích programov v rámci vlastného zamerania školy, 

vytvoriť moţnosti zavedenia elektronických ţiackych kniţiek na 

základných školách prostredníctvom rozvojového projektu MŠ SR – 

Otvorená škola 

 2.2.3 v súvislosti s novým školským zákonom (2008) zaviesť nové formy 

a metódy výchovno – vzdelávacieho procesu s dôrazom na tvorivý 

a spolupracujúci spôsob učenia sa s moţnosťou vyuţitia výzvy na 

predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok pre základné 

školy v rámci opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na modernú 

Operačného programu vzdelávanie – spolu plánovaných 37 projektov. 

2.2.4 vytvoriť Školské vzdelávacie programy pre základné školy, 

základné umelecké školy v súlade s novým školským zákonom 

2.2.5 vytvoriť Výchovné programy pre školské zariadenia v súlade 

s novým školským zákonom 

2.2.6 zaviesť systém a nové formy externej komunikácie školy s rodičmi, 

organizáciami a verejným sektorom 

č. 3 podporiť rozvoj 

celoţivotného vzdelávania 

a celoţivotného 

poradenstva 

3.1 podpora zvyšovania kvality 

celoţivotného vzdelávania (CZV) 

a celoţivotného poradenstva (CZP) 

s dôrazom na rozvoj spôsobilostí, 

prehlbovanie a zvyšovanie 

kvalifikácie zamestnancov Mesta 

3.1.1 realizovať ďalšie vzdelávanie pre zamestnancov Mesta s cieľom 

zlepšiť odborné vzdelávanie v oblasti plánovania a projektovania, zlepšiť 

manaţérske, osobné a interpersonálne zručnosti zamestnancov 

súvisiacich s rozvojom mesta a zlepšiť zručnosti v oblasti IT a jazykové 

zručnosti (2009; 100 000€) 

3.1.2 zabezpečiť a podporiť implementáciu národnej stratégie CZV 

a CZP na základe identifikovaných priorít v oblasti školstva a sociálnej 
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oblasti 

3.2 uľahčovanie prístupu k CZV 

a CZP a zvyšovanie podielu 

obyvateľov participujúcich na 

programoch CZV a CZP 

3.2.1 vytvoriť informačný systém zabezpečujúci prístup ku kvalitným 

informáciám a radám o moţnostiach vzdelávania sa pre kaţdého a počas 

celého ţivota a rozšíriť webový portál Mesta o časť pre ďalšie 

vzdelávanie 

3.2.2 podporiť projekty zvýšenia individuálneho prístupu k vzdelávaniu 

pre nízkopríjmové /nízko vzdelané skupiny obyvateľov Mesta, ako aj 

projekty vzdelávania pre aktívne starnutie v spolupráci s relevantnými 

odbornými subjektmi ba vzdelávacími inštitúciami na území mesta (2009 

– 2011, 20tis. € ročne) 

 

Doprava 

č. 1 zlepšiť dopravnú 

infraštruktúru a dopravné 

značenia v meste 

1.1 dobudovanie Základného 

komunikačného systému mesta 

Košice a dôleţitých dopravných 

investícií 

1.1.1 zrealizovať stavbu prepojenia Pereš – Lorinčík (2009; 1 228 200€) 

1.1.2 zrealizovať stavbu Suchodolinskej cesty (2009; 730 300€) 

1.1.3 vybudovať prepojovaciu komunikáciu ul. Klimkovičova (2008, 

2009; 564 300€) 

1.1.4 vybudovať prepojovaciu komunikáciu – Popradská – Gemerská, III. 

etapa (2008 - 2009; 132 800€) 

1.1.5 vybudovať komunikáciu na Ľavobreţnej ulici (2010 – 2011, 2 190 

800€) 

1.1.6 upraviť Kavečiansku cestu (2009; 333 334€) 

1.1.7 zrealizovať obchvat Kavečany (2009 – 2011; 3 300 000€) 

1.1.8 zrealizovať kruhovú kriţovatku Kostolianska (2009, 700 000€) 

1.1.9 komplexne vyriešiť dopravu na Festivalovom námestí (2010 – 

2011; 866 667€) 

1.1.10 zrekonštruovať Slaneckú cestu (2009 – 2015; 20 666 667€) 

1.1.11 zrealizovať obchvat Krásnej pri Hornáde (2009 – 2015; 24 500 

000€) 

1.1.12 zrealizovať mimoúrovňový uzol pri Sladovni (2011 – 2015; 8 333 

334€) 

1.1.13 prestavať Hviezdoslavovu ulicu na štvorpruhovú (2011 – 2015; 

2 000 000€) 

1.1.14 prepojiť – Masarykova – Prešovská – DH (2011 – 2015; 30 000 
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000€) 

1.2 zlepšenie statickej dopravy na 

území mesta a vybudovanie 

záchytných parkovísk pred centrom 

mesta 

1.2.1 zrealizovať parkovaciu garáţ na ul. Vodná a Kasárenské námestie 

(2010 – 2012; vklad súkromného podnikateľa) 

1.2.2 zrealizovať parkovaciu garáţ na vybraných väčších sídliskách, 2-3 

ročne (2010 – 2015; podnikateľská aktivita) 

1.2.3 zrealizovať dopravno – informačný systém ako nástroj regulácie 

dopravy a parkovania na celom území mesta, najmä však v centre mesta 

1.3 vybudovanie a dobudovanie 

dopravnej infraštruktúry pre 

alternatívne formy dopravy, pre 

pešiu a cyklistickú dopravu 

1.3.1 zrealizovať cyklistické chodníky Čermeľ – Alpinka (2009 – 2010; 

1 083 334€) 

1.3.2 zrealizovať chodník a chodníky MHD na komunikácii III/050187 – 

Haniska – L. Dvor (2009 – 2010; 600 000€) 

Doprava 

 1.3.3 zrealizovať chodník pozdĺţ ul. Pri prachárni (2009 – 2010; 116 

667€) 

1.3.4 zrealizovať chodník pozdĺţ Alejovej ul. – Carrefour – Č. rak (2009; 

266 666€) 

1.3.5 zrealizovať chodník na Moldavskej ceste (2009; 266 666€) – 

zrealizovať cyklistický chodník Vodárenská – Palackého ul. (2010; 166 

666€) 

1.3.6 vybudovať prechod cyklistov a chodcov pod mostom na Palackého 

ul. (2010; 66 666€) 

1.3.7 zrealizovať cyklistický chodník od kruhového objazdu Moldavská –  

U. S. Steel Košice (2011 – 2015; 1 100 000€) 

1.3.8 zrealizovať chodník pozdĺţ cesty I/50 od Lingova po Herliansku 77 

(2010; 116 667€) 

1.3.9 vypracovať programové zámery budovania ďalších cyklotrás (2010; 

16 667€) 

 
1.4 zvýšenie bezpečnosti 

kriţovatiek, prechodov pre chodcov 

a úsekov ciest s potenciálnym 

najvyšším ohrozením zdravia 

a ţivota chodcov a cyklistov 

1.4.1 vybudovať kamerový systém pre cestnú svetelnú  signalizáciu 

(CSS) (2009 – 2015; 500 000€) 

1.4.2 vybudovať koordinačné káble (2009 – 2015; 500 000€) 

1.4.3 rekonštruovať a vybudovať kriţovatky CSS (2009 – 2015; 1 166 

667€) 
1.4.4 sfunkčnenie obsluţnej ústredne CSS (2009; 33 200€) 
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č. 2 zvýšiť 

konkurencieschopnosť 

MHD voči narastajúcej 

individuálnej 

automobilovej doprave 

2.1 zatraktívnenie a zvýšenie 

kultúry cestovania MHD (realizácia 

opatrenia po roku 2015) 

2.1.1 obnoviť vozový park DPMK (duotrolejbusy, CNG autobusy, nízko 

podlaţné električky) 

2.1.2 zrealizovať kvalitné linkové vedenie, kvalitnú obsluţnosť územia 

2.1.3 realizovať Integrovaný systém dopravy (IDSK) 

2.1.4 rekonštruovať električkovú trať na sídlisko Ťahanovce 

2.1.5 prepojiť električkové trate na trate ŢSR na Staničnom námestí 

2.1.6 upraviť jestvujúce električkové trate v centre mesta 

2.1.7 napojiť priemyselný park Pereš a letisko Košice na rýchlodráhu 

2.2 zavedenie podporných 

mechanizmov preferencie 

vyuţívania MHD (realizácia celého 

opatrenia 2009 – 2015; 1 833 334€) 

2.2.1osadiť informačné tabule na zástavkách MHD R 

2.2.2 preferovať prostriedky MHD cestnou svetelnou signalizáciou R 

2.2.3 výstavba samostatných pruhov pre autobusy a trolejbusy 

 

č. 3 zvýšiť účinnosť 

nástrojov a mechanizmov 

regulácie dopravy 

a dopravnej situácie 

3.1 zavedenie systému 

rozhodovania a rozhodovacích 

mechanizmov v oblasti dopravy, 

ako faktora limitujúceho rozvoj 

mesta 

3.1.1 vypracovať a realizovať Smernicu na uplatňovanie regulatívov 

a limitov pri plánovaní a realizácii najmä investičných aktivít na území 

mesta vyplývajúcich z územného plánu mesta Košice (2009; v rámci 

beţných výdavkov a rozpočtu zodpovedných organizácií) 

3.1.2 vypracovať smernicu/zásady spresnenia interných rozhodovacích 

postupov stavebných úradov v rámci Mesta so zakomponovaním 

interných spoluzodpovedných a zainteresovaných zloţiek mesta na 

rozhodnutí o povolení dopravnej stavby/investície/prevádzky (2009; 

v rámci beţných výdavkov) 

 

 

 

Bezpečnosť 

obyvateľov 

a návštevníkov 

mesta 

č. 1 zvýšiť ochranu ţivota, 

zdravia a majetku 

obyvateľov pred 

poškodzovaním a ničením 

kriminálnou činnosťou 

  

1.1 zvýšenie prevencie viktimácie 

(predchádzanie vzniku obetí) 

1.1.1 pripraviť a zrealizovať výchovno – vzdelávacie aktivity (prednášky, 

praktické ukáţky) na tému „Kriminálna prevencia pre mladých“, určené 

pe ţiakov základných a stredných škôl (2009 – 2011; beţné výdavky MsP 

– 2 100€) 

1.1.2 pripraviť a zrealizovať kurz psychohygieny a výcvik sebaobrany pre 

seniorov (2009 – 2011; 1 000€) 

1.1.3 pripraviť a zrealizovať výchovno – vzdelávacie aktivity na tému 

„Prevencia obchodovania s ľuďmi a identifikácia obchodovaných osôb“ 

pre ţiakov stredných škôl 3. A 4. Ročník (2010 – 2011; 1 400€) 
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1.2 zintenzívnenie zapojenia 

verejnosti do ochrany ţivota, 

zdravia a majetku občanov 

a návštevníkov mesta (snaha 

vystúpiť z anonymity svedkov 

udalostí) 

1.2.1 zapojiť podnikateľskú sféru do viac zdrojového financovania oblastí 

prevencie kriminality (2009 – 2011; v rámci beţných výdavkov) 

1.2.2 zriadiť a prevádzkovať informačný portál pre zintenzívnenie 

informovanosti občanov o moţnostiach ohlasovania prípadov 

porušovania verejného poriadku a iného protiprávneho konania napr. 

prostredníctvom elektronickej pošty, na tiesňovú tel. linku MsP a pod. 

(2009 – 2011; v rámci beţných výdavkov) 

1.2.3 zriadiť schránku pomoci v školách, úradoch, nákupných centrách 

(2009; 1 000€) 

1.3 zvýšenie bezpečnosti občanov 

a návštevníkov mesta ako 

účastníkov cestnej premávky (viď. 

ciele, opatrenia, aktivity 

k prierezovej priorite rozvoja mesta 

DOPRAVA) 

1.3.1 v oblasti dopravnej výchovy realizovať prednášky pre detí 

z materských škôl a ţiakov základných škôl (2009 – 2011; 4 000€) 

1.3.2 realizovať preventívno – bezpečnostné akcie zamerané na cyklistov 

a chodcov a na dodrţiavanie pouţívania cyklistických chodníkov (2009 – 

2011; 1 000€) 

 
1.3.3 v jednotlivých mestských častiach zabezpečiť na najviac rizikových 

úsekoch bezpečný priechod školopovinných detí cez cestu po 

vyznačených priechodoch pre chodcov (2009 – 2011; 49 800€) 

č. 2 zlepšiť podmienky 

prevencie zabezpečenia 

verejného poriadku na 

území mesta 

2.1 zvýšenie prevencie vzniku 

deviantného správania sa najmä 

mládeţe 

2.1.1 v spolupráci so Psychosociálnym centrom v Košiciach realizovať na 

základných a stredných školách špecializované protidrogové prednášky 

(2009 – 2011; 3 300€) 2.1.2 vytvoriť, zaviesť a zrealizovať systém špecializovaného 

vzdelávania koordinátorov prevencie kriminality so zameraním na detí 

a mládeţ a vybudovať pracovisko prevencie kriminality na úrovni mesta 

(2009 – 2011; 232 900€) 

2.1.3 zapojiť sa a podporiť aktivity, ktoré smerujú k prijatiu zákona 

o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti (2009; na 

uvedenú aktivitu nie sú potrebné finančné výdaje) 

2.2 zefektívnenie a zvýšenie 

účinnosti činností mestskej polície 

2.2.1 zriadiť cyklistické hliadky MsP v mestskej časti Košice – Staré 

mesto (2009; 4 000€) 

2.2.2 realizovať v podmienkach MsP integrovaný informačný systém 

„Memphis“ (2009 – 2010; 66 400€) 

2.2.3 personálne posilniť výkon sluţby MsP vrátane odborného rastu 

príslušníkov MsP (2009 – 2010; 298 800€) 

2.2.4 dobudovať kamerový systém v mestskej časti Košice – Staré mesto 

(2009 – 2010; 149 400€) 
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2.2.5 vybudovať kamerový systém v mestskej časti Košice – Západ (2009 

– 2011; 232 400€) 

2.2.6 modernizovať výstroj a výzbroj príslušníkov MsP spolu 

s informačnými a komunikačnými zariadeniami MsP (2009 – 2011; 132 

800€) 

Elektronické 

informačné sluţby 

č. 1 zaviesť fungujúci 

systém 

E-Governmentu 

samosprávy mesta 

prostredníctvom IKT 

1.1 zvýšenie počtu e-government 

sluţieb pre obyvateľov mesta 

1.1.1 zaviesť elektronické formuláre na vybrané verejné sluţby (2009; 13 

000€, 2010; 20 000€) 

1.1.2 zaviesť postup získavania povolenia pre stavby (stavebné konanie) 

- rozšírenie informačnej databázy (cenová mapa, informácie 

o projekčných kanceláriách, informácie o procese – správcoch, 

úradníkoch a pod.) 

- podávanie ţiadostí o vyjadrenie správcov médií 

- vydávanie stavebných povolení 

1.1.3 zriadiť elektronickú podateľňu e-podateľňa (2010; 17 000€) 

1.1.4 zaviesť systém elektronickej správy daní a poplatkov (2009; 17 

000€) 

1.1.5 zaviesť systém prenájmu bytových a nebytových priestorov  

(2010; 6 700€) 

 

1.1.6 zaviesť rôzne povolenia, vydávané v pôsobnosti Mesta (2010; 10 

000€) 

1.1.7 realizovať projekt „Datacentrum miest a obcí SR“ – integrácia 

projektu z národnej úrovne (2008 – 2009) 

1.2 zvýšenie dostupnosti a ľahkej 

pouţívateľnosti informačných 

sluţieb 

1.2.1 zriadiť verejne prístupné body na internet na verejných 

priestranstvách, kompletne vybavené (2010; 265 000€) 

1.2.2 vytvoriť „internetové hniezda“ – vybavenie, školenia, kurzy (2009 – 

34 000€, 2010 – 100 000€, 2011 – 100 000€) 

1.2.3 participovať na projekte Access e-Gov – prístup k e-Gov sluţbám 

prostredníctvom sémantických technológií – povolenia pre stavbu domu 

2008 – 2009) 

1.2.4 zrealizovať technické opatrenia na portáli mesta – ako pokračovanie 

projektu Access e-Gov – anotácia vybraných sluţieb Mesta Košice (2009 

– 10 000€, 2010 – 10 000€) 

1.3 zlepšenie vyuţívania IKT pri 

výkone samosprávnych činností 

1.3.1 digitalizovať archívne dokumenty – archív Mesta Košice (2009; 17 

000€) 
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a pri plánovacích a rozhodovacích 

procesoch mestskej samosprávy 

1.3.2 implementovať komplexný integrovaný informačný systém Mesta 

Košice (NORIS) – ekonomika, personalistika, mzdy vrátane tvorby 

podkladových materiálov pre plánovanie a rozhodovanie (2008, 

registratúra, dane a poplatky; 2009; 130 000€, ostatné oblasti – 2010; 130 

000€, 2011; 100 000€) 

1.3.3 integrovať (zvýšiť mieru integrácie) informačné systémy Mesta 

a mestských častí (2009 – 2011) 

1.3.4 vytvoriť podklady pre mestský grafický informačný systém (GIS) 

a územné plánovanie a rozhodovanie; rozvoj GIS systému (2009 - 70 

000€; 2010 – 70 000€; 2011 – 34 000€) 

1.4 zvýšenie kvality komunikačnej 

a technickej infraštruktúry 

1.4.1 vybudovať metropolitnú optickú sieť – mesto, mestské časti, štátna 

správa, mestské podniky a organizácie (2009 – 3 400 000€; 2010 – 1 700 

000€) 

1.4.2 vybudovať metropolitné datacentrum (2010 – 800 000€; 2011 – 800 

000€) 

1.4.3 zabezpečiť obnovu hardware a software vybavenia (2009 – 100 

000€; 2010 – 80 000€; 2011 – 65 000€) 

1.5 zvýšenie kvality a vyuţívania 

hlavného informačného portálu 

mesta 

1.5.1 pre poslancov MZ vybudovať aplikáciu „Digitálne zastupiteľstvo“ 

zaloţenú na portálovom riešení (2009 – 34 000€) 

 

 1.5.2 zrealizovať jazykové mutácie (jazyky susediacich krajín V4, 

anglicky, nemecky, francúzsky) a zabezpečiť ich pravidelné aktualizácie 

(2009 – 8 000€; 2010 – 8 000€; 2011 – 8 000€) 

1.5.3 vytvoriť hlavný celomestský integrovaný informačný portál 

s podporou VZN, resp. v rámci štatútu mesta – MČ, Mesto, VUC (2009) 

 

č. 2 zvýšiť odbornú 

kapacitu zamestnancov 

mesta pre vyuţívanie IKT 

2.1 vytvorenie systému vzdelávania 

pre zamestnancov Mesta pre oblasť 

IKT 

2.1.1 vytvoriť štandardy, resp. minimálne poţiadavky pre jednotlivé 

pracovné pozície a funkcie na MMK (2008 – 2009; 0€) 

2.1.2 vytvoriť plán vzdelávania zamestnancov MMK (2009; 0€) 

2.1.3 vytvoriť databázy znalostí – pracovné postupy, FAQ (2009; 0€) 

2.1.4 vytvoriť vzdelávací portál (2010; 8 000€) 

2.1.5 zabezpečiť a formalizovať vstup Mesta do zdruţení podporujúcich 

vzdelávanie – IT Valley (2008) 

2.1.6 vybudovať školiace stredisko pre realizáciu celoţivotného 

vzdelávania zamestnancov Mesta (2009 – 25 000€) 

2.2 zvýšenie spôsobilosti 2.2.1 zabezpečiť vzdelávanie ECDL pre zamestnancov mesta Košice 
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(zručností, vedomostí) 

zamestnancov Mesta v oblasti IKT 

(2009 – 17 000€, MP, ÚHA, AMK, SKK – 2010, 17 000€, školy 

a školské organizácie – 2011, 34 000€) 

2.2.2 zabezpečiť iné vzdelávanie pracovníkov na zvýšenie spôsobilostí 

zamestnancov v oblasti IKT ako ECDL 

Medzinárodná 

spolupráca Mesta 

Košice 

č. 1 rozvinúť 

medzinárodnú spoluprácu 

vo väzbe na implementáciu 

PHSR mesta Košice 

1.1 skvalitnenie a zintenzívnenie 

existujúcich a nadviazanie nových 

bilaterálnych vzťahov Mesta 

Košice s mestami v zahraničí 

s konkrétne vymedzenými 

oblasťami spolupráce 

1.1.1 vyhodnotiť opatrenia a projektové zámery PHSR z pohľadu potreby 

získavania skúseností v zahraničí (2009) 

1.1.2 vypracovať rámcové zásady a kritéria pre prehodnotenie siete 

a zefektívnenie spolupráce s existujúcimi partnerskými mestami (2009; 2 

000€) 

1.1.3 vytvoriť model monitoringu a vyhodnocovania výstupov/benefitov 

z realizovaných aktivít z existujúcej siete partnerských miest (2009) 

1.1.4 prehodnotiť a znovu predefinovať činnosti/aktivity v rámci 

existujúcej siete partnerských miest (2009) 

1.1.5 zapojiť nové partnerské mestá do cielenej spolupráce so zameraním 

na realizáciu rozvojových cieľov Mesta a implementáciu PHSR (2009 – 

2011; vlastné réţia 

č. 1 rozvinúť 

medzinárodnú spoluprácu 

vo väzbe na implementáciu 

PHSR mesta Košice 

1.2 zlepšenie propagácie mesta 

v zahraničí za účelom získavania 

nových investícií a zahraničných 

turistov 

1.2.1 vyhodnotiť efektívnosť a účinnosť doterajších foriem propagácie 

Mesta – zadané externe – 2009, 7 000€ /vlastná réţia, 2010, 8 000€, 

2011, 9 000€, grant: kancelária primátora 

1.2.2 vypracovať viacrozmernú a cielenú komunikačnú a marketingovú 

stratégiu Mesta s cieľom zefektívnenia propagácie Mesta v zahraničí 

(2009, 17 000€,systém na koordináciu a manaţment  2010, 19 000€, 

2011, 21 000€) 

1.3 zabezpečenie aktívneho 

pôsobenia Mesta vo viacstranných 

sieťach, zdruţeniach, výboroch 

a zapojenie sa do novo vytváraných 

sietí, zoskupení a medzinárodných 

programov a projektov 

1.3.1 vytvoriť systém na koordináciu a manaţment aktivít v rámci práce 

v medzinárodných zoskupeniach /programoch/ projektoch (2009) 

1.3.2 pravidelne monitorovať a vyhľadávať príleţitostí na zapojenie sa do 

medziregionálnych /medzinárodných sietí a programov/ projektov (2009 

– 2011) 

1.3.3 vytvoriť video konferenčnú infraštruktúru v rámci medzinárodnej 

spolupráce (2009, 13 000€, 2010, 26 000€) 

1.3.4 zorganizovať výjazdový seminár komisie RELEX VR EÚ (2009, 37 

000€) 

1.3.5 zorganizovať podujatie Kultúrna aréna (2009 – 24 000€; 2010 – 17 

000€; 2011 – 30 000€) 

1.4 sprostredkovávanie vzťahov 1.4.1 vypracovať koncepčný prístup pomoci Mesta pre podporu 
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medzi subjektmi sídliacimi na 

území mesta Košice 

a zahraničnými mestami / regiónmi 

/ sieťami / zoskupeniami 

medzinárodnej spolupráce subjektov na území mesta, ktorí prejavia 

o takúto pomoc záujem (2009; beţné výdavky) 

1.4.2 vypracovať grantový systém ako nástroj poskytovania odbornej, 

technologickej a finančnej pomoci subjektom vstupujúcim do 

medzinárodnej spolupráce (2009 – 17 000€; 2010 – 19 000€; 2011 – 21 

000€) 

1.5 skvalitnenie systému 

zabezpečovania zahraničných 

pracovných ciest realizujúcich 

medzinárodnú spoluprácu mesta 

1.5.1 vypracovať metodiku prípravy vysielaných pracovníkov 

a zástupcov Mesta na zahraničné pracovné cesty (2009; beţné výdavky) 

 1.5.2 pripraviť „balík“ prezentačných aktivít a existujúcich materiálov 

propagujúcich mesto, ponúkaných pri rôznych aktivitách pre rôzne 

príleţitosti s rôznym odborným tematickým zameraním (2009; beţné 

výdavky) 

1.5.3 pravidelne vyhodnocovať výsledky zahraničných pracovných ciest 

(2009 – 2011; beţné výdavky) 

1.5.4 komunikovať a prezentovať výsledky/benefity zahraničných ciest 

so zahraničnými partnermi po skončení zahraničnej pracovnej cesty 

(2009 – 2011, beţné výdavky) 

Tab. č. 26 – PHSR mesta Košice 
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4. Implementačná stratégia 

4.1. Finančný plán 

Jednou z kľúčových otázok pre realizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

mestskej časti Košice–Staré Mesto je schopnosť mestskej časti v priebehu jeho realizácie zaistiť 

dostatočné zdroje potrebné na jeho financovanie. Finančné zabezpečenie regionálneho rozvoja 

mestskej časti Košice–Staré Mesto je moţné z rôznych zdrojov. Okrem vlastného rozpočtu mestskej 

časti sa môţu vyuţiť aj zdroje zo štátneho rozpočtu, štátnych fondov a predovšetkým fondov EÚ. 

4.1.1. Rozdelenie financií na programové obdobie 

ROK 

Oprávnené 

náklady 

spolu 

Verejné zdroje 

Vlastné 

zdroje 
EIB 

Verejné 

zdroje 

Fondy 

EÚ 

Národné verejné zdroje 

Národné 

verejné 

zdroje 

spolu 

Štátny 

rozpočet 

Region. 

zdroje 

Miestne 

zdroje 

 A=B+H+CH B=C+D C D=E+F+G E F G H CH 

2009          

2010          

2011          

2012          

2013          

SPOLU          

Tab. 27 Finančný plán 

4.1.2. Rozdelenie financií na priority a opatrenia 

Finančná tabuľka PHSR podľa priorít a opatrení  

 

Opatrenie 

Oprávnené 

náklady 

spolu 

Verejné zdroje 

Vlastné 

zdroje 
EIB Verejné 

zdroje 
Fondy EÚ 

Národné verejné zdroje 

Národné 

verejné 

zdroje spolu 

Štátny 

rozpočet 

Regionálne 

zdroje 

Miestne 

zdroje 

 
A=B+H+C

H 
B=C+D C D=E+F+G E F G H CH 

          
          

          

SPOLU          
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4.2. Zabezpečenie realizácie 

Podľa platnej legislatívy SR mestská časť vypracúva, schvaľuje a pravidelne vyhodnocuje 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti a zabezpečuje jeho plnenie. 

4.2.1. Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie 

Orgánom zodpovedným za plnenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti 

Košice–Staré Mesto bude starosta mestskej časti, ktorý bude v prípade potreby vyuţívať sluţby 

rôznych odborných organizácií a spolupracovať s externými odborníkmi a konzultantmi, 

špecializujúcimi sa na poradenstvo, prípravu a implementáciu projektov.  

Koordinátorom plnenia Programu bude taktieţ starosta mestskej časti. 

Hodnotenie plnenia PHSR mestskej časti Košice–Staré Mesto bude vykonávané 1 krát do roka 

hodnotiacou správou roku predchádzajúceho a to vţdy najneskôr do konca tretieho mesiaca roku 

nasledujúceho. Hodnotiaca správa bude spracovaná podľa moţností – buď vlastnými kapacitami 

s vyuţitím odborných konzultantov, alebo bude spracovaná externým hodnotiteľom po 

špecifikovaní zadávacích podmienok na hodnotiacu správu.  

4.2.2. Harmonogram realizácie 

Harmonogram plnenia PHSR mestskej časti Košice–Staré Mesto pozostáva z 2 základných etáp: 

1. etapa predstavuje schválenie PHSR mestskej časti Košice–Staré Mesto poslancami 

miestneho zastupiteľstva a jeho postupné dopĺňanie, aktualizáciu a prispôsobovanie 

aktuálnym  potrebám a moţnostiam mestskej časti v závislosti od nových výziev 

podporujúcich  spolufinancovanie realizácie aktivít. Po ujasnení financovania budú 

doplnené aj  finančné tabuľky stratégie a spracovaný podrobný harmonogram 

plnenia PHSR MČ. 

2. etapa predstavuje realizáciu jednotlivých aktivít (projektov) v závislosti od 

harmonogramov výziev a úspešnosti jednotlivých projektov v hodnotiacom procese.  
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5. Vypracovanie  

 

Členovia komisie:  

 

Ing .Ernest Básti  zástupca starostu mestskej časti Košice–Staré Mesto 

Ing. Ján Forgáč  prednosta Miestneho úradu mestskej časti Košice-Staré Mesto  

JUDr. Vladimír Michalík vedúci oddelenia registratúry 

JUDr. Pavol Telepovský vedúci oddelenia právneho a ľudských zdrojov 

Ing. Jozef Fetterik  vedúci referátu informatiky 

Mgr. Milena Gašajová vedúca oddelenia kultúry a športu 

JUDr. Iveta Škraková vedúca oddelenia sociálnych vecí, zdravia a Materských škôl 

Ing. Štefan Bial  vedúci referátu agendy rozvoja bývania 

Ing. Michal Kováč  vedúci oddelenia hospodárskej správy 

Mgr. Bernard Berberich vedúci referátu správy majetku  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

Externí koordinátori:                Marcela Ţivčáková, EuroKONZULT Slovakia, n.o.  
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5.1. Poďakovanie 

 Starostovi mestskej časti Košice–Staré Mesto za pozitívny a prednostovi Miestneho úradu 

mestskej časti Košice–Staré Mesto za aktívny prístup a spoluprácu pri spracovávaní Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Košice–Staré Mesto. 

Koordinátorovi za všetko úsilie vynaloţené pri príprave podkladov pre prípravu Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Košice–Staré Mesto 

Všetkým členom komisie na prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti 

Košice–Staré Mesto za ich aktívny prístup a podnetné informácie. 

 

 

Starosta mestskej časti  tieţ ďakuje 

rôznym inštitúciám (Štatistický úrad, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ...), ktoré svojimi 

údajmi výrazne prispeli k spracovaniu tohto Programu. 

 

Zdroje: 

 Údaje získané od mestskej Košice – Staré Mesto 

 http://www.nsrr.sk/operacne-programy/regionalny-operacny-program/ 

 http://www.nsrr.sk/operacne-programy/zivotne-prostredie/ 

 http://www.nsrr.sk/operacne-programy/konkurencieschopnost-hospodarsky-rast/ 

 http://www.nsrr.sk/operacne-programy/vyskum-vyvoj/ 

 http://www.nsrr.sk/operacne-programy/zdravotnictvo/ 

 http://www.nsrr.sk/operacne-programy/zamestnanost-a-socialna-inkluzia/ 

 http://www.nsrr.sk/operacne-programy/vzdelavanie/ 

 http://www.nsrr.sk/operacne-programy/informatizacia-spolocnosti/ 

 http://www.nsrr.sk/operacne-programy/doprava/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nsrr.sk/operacne-programy/regionalny-operacny-program/
http://www.nsrr.sk/operacne-programy/zivotne-prostredie/
http://www.nsrr.sk/operacne-programy/konkurencieschopnost-hospodarsky-rast/
http://www.nsrr.sk/operacne-programy/vyskum-vyvoj/
http://www.nsrr.sk/operacne-programy/zdravotnictvo/
http://www.nsrr.sk/operacne-programy/zamestnanost-a-socialna-inkluzia/
http://www.nsrr.sk/operacne-programy/vzdelavanie/
http://www.nsrr.sk/operacne-programy/informatizacia-spolocnosti/
http://www.nsrr.sk/operacne-programy/doprava/
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5.2. Schválenie PHSR 

 
 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na obdobie rokov 2009-2013 bol schválený 

uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 398 zo dňa 24.06.2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Všetky práva, predovšetkým autorské právo tohto dokumentu sú chránené autorským 

zákonom. Všetky práva sú vyhradené, najmä právo na kopírovanie, distribúciu a preklad. 

Ţiadna časť nesmie byť akoukoľvek formou (tlačou, fotokópiou, elektronickým alebo iným 

spôsobom) bez predchádzajúceho písomného súhlasu organizácie EuroKONZULT 

Slovakia, n. o. reprodukovaná alebo s pouţitím elektronického off-line systémov ukladaná do 

pamäti, spracovaná či šírená. 

 


