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Akčný plán rozvoja mesta Košice 2022 – 2024 
Akčný plán: 

▪ Je predkladaný ako vykonávacia časť k Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022 – 2027 
(PHRSR) na obdobie nadchádzajúcich 3 rokov.  

▪ Je spracovávaný ako vykonávacia časť k PHRSR na obdobie rokov 2022 – 2024 pre Mesto Košice a jeho podniky. 
▪ Je spracovaný podľa rozvojových tém,  oblastí, cieľov a opatrení s určením zodpovednosti, indikatívneho rozpočtu a hlavného zdroja financovania 

 

Rozvojová téma: ZELENÝ ROZVOJ 

Oblasť: Biodiverzita, modrá a zelená infraštruktúra 

Cieľ 1   Zvýšiť ochranu a obnovu prírodného ekosystému v území pre vytvorenie zdravého životného prostredia a zvýšenia jeho odolnosti voči 

zmene klímy (adaptačné a mitigačné opatrenia) 

 Opatrenie Názov aktivity  
Rok 2022 

(Eur) 
Rok 2023 

(Eur) 
Rok 2024 

(Eur) 
Zodp. Hlavný zdroj 

financovania 

1.1 

Ochrana druhov 
a  oblastí s  
vysokou 
hodnotou alebo 
potenciálom 
rozvoja 
biodiverzity 

Vytvoriť plán pre biodiverzitu vrátane passportov 25 000   MMK OSR 
Vlastné 
zdroje 

Pokračovať  v mapovaní drevín a spracovaní dokumentu 
starostlivosti o dreviny 

82 000 82 000 82 000 SMsZ 
Vlastné 
zdroje 

Iniciovať  programy na ochranu vzácnych a ohrozených druhov  
Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

MMK OSR - 

Revidovať platné regulatívy na  ochranu a rozvoj  biodiverzity v 
území a ich úprava s ohľadom na súčasný stav biodiverzity v území 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

 
MMK 

OD a ŽP 
- 

Pripraviť manuál na  manažment a odstraňovanie inváznych rastlín 
(analýza výskytu, návrhu monitoringu), časový plán na 
odstraňovanie a program na zvyšovanie povedomia  

 15 000  SMsZ 
Vlastné 
zdroje 

Odstraňovať invázne rastliny    SMsZ 
Vlastné 
zdroje 

Návrh  biokoridorov na migráciu chránených druhov  
 

  
Bez nároku 
na rozpočet 

MMK 
OD a ŽP 

- 
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 Opatrenie Názov aktivity  
Rok 2022 

(Eur) 
Rok 2023 

(Eur) 
Rok 2024 

(Eur) 
    Zodp. Hlavný zdroj 

financovania 

1.2 

Ekologizácia 
urbanizovaných 
oblastí a 
verejných 
priestranstiev  
prostredníctvo
m zelenej a 
modrej 
infraštruktúry 

Vytvoriť   Manuál  budovania verejných priestranstiev (projekt 
Košice 2.0) 

25 000   CIKE 
Externé 
zdroje 

Realizovať informačnú kampaň k  zeleným a modrým riešenia pre 
rôzne cieľové skupiny (prezentovať príklady dobrej praxe) – 
využitím informačných nástrojov mesta 

Bez nároku  
na rozpočet 

  MMK OSR 
Vlastné 
zdroje 

Vytvoriť plán  pre územný systém zdravej klímy, v ktorom budú 
definované zelené a modré plochy s jednoznačne kladnými 
klimatickými funkciami 

10 000   MMK OSR 
Vlastné 
zdroje 

Ochrana, revitalizácia a výsadba alejí, mestských lúk a mestských 
živých plotov – návrh plánu  

 
Bez nároku 
na rozpočet 

 MMK UHA 
- 

Rozpracovať návrh zeleného prstenca parkov v zmysle štúdie 
Mestská zeleň v Košiciach pre všetky navrhované lokality -priority, 
časový plán 

Bez nároku 
na rozpočet 

  MMK UHA 
- 

Výkup pozemkov – Borovicový háj,  a výkup pozemkov  pod 
plánovanými parkami a významnými biolokalitami 

300 000   
MMK    
OPaM 

Vlastné 
zdroje 

Regenerácia vnútroblokov v Košiciach – Čínska ul., Turgenevova – 
Lomonosova, Jasuchova – Bauerova, Húskova- Hemerkova 

1 080 131   985 065  MMK OSR 
Externé 
zdroje 

Revitalizácia priestranstiev – Obrancov mieru, Lidické námestie 205 834       108 603  MMK OSR 
Externé 
zdroje 

Rekonštrukcia námestia Zombova - Fontána  1 500 000  MMK OSR 
Externé 
zdroje 

Magistrát mesto Košice – zelená strecha, stena, schody 294 609        294 609  MMK OSR 
Externé 
zdroje 

SSPmK – zelená strecha – oddychová časť 15 000   SSPmK 
Vlastné 
zdroje 

Realizovať  premeny školských pozemkov na klimatické záhrady, 
prístupné verejnosti a opatrené náučnými tabuľami – spracovať  
návrh metodiky , vytypovať vhodné školské pozemky 

5 000   MMK OSR 
Vlastné 
zdroje 

Realizovať  program pre komunitné záhrady,   zelené  balkóny 
a pod. 

 
Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

MMK OSR 
- 
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Názov aktivity  
Rok 2022 

(Eur) 
Rok 2023 

(Eur) 
Rok 2024 

(Eur) 
Zodp. Hlavný zdroj 

financovania 

Vypracovať návrh siete vodných zdrojov / bodov pre živočíchy 
žijúce v meste. 

2 000   MMK OSR 
Vlastné 
zdroje 

Zabezpečiť technické vybavenie na údržbu  zelených plôch, 
diagnostické vybavenie na hodnotenie stavu stromov (tomograf) 

 530 000 530 000 SMsZ Vlastné 
zdroje 

Riešiť kolízie zelene s inžinierskymi  sieťami , pripraviť návrh na 
aktualizáciu technickej mapy sietí 

 Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

OSR MMK - 

Prijať Adaptačnú stratégiu  
Bez nároku 
na rozpočet 

  OSR MMK 
- 

Spracovať Akčný plán pre klímu (projekt SK Climate) 
 

4 000   OSR MMK 
Externé 
zdroje 

Vypracovanie manuálu regenerácie vnútroblokov, revitalizácie 
priestranstiev a parkov 

 5 000  UHA MMK 
Vlastné 
zdroje 

1.3 

Re-naturalizácia 
a revitalizácia  
vodných tokov a 
plôch, 
zachovanie a 
ochrana 
prirodzených 
vodných plôch a 
tokov a ich 
inundačných 
území 

Revitalizovať Mlynský  náhon v Košiciach v zmysle overovacej 
krajinársko-urbanistickej štúdie – realizácia projektu 

600 000   MMK  OSR 
Vlastné 
zdroje 

Vytvoriť Generel modrej infraštruktúry (vodných tokov a plôch, 
retenčných území, mokradí a pod), ich pasportu, návrh  vodného 
programu -  plán re-naturalizácie a revitalizácie,  kategorizácia z 
hľadiska využívania (rekreačný potenciál, hospodársky účel a pod.), 

25 000   MMK OSR 

Vlastné 
zdroje 

Príprava  a realizácia projektov na re-naturalizáciu, revitalizáciu, 
odkrývanie  vybraného vodného toku alebo plochy v zmysle 
odporúčaní generelu 

 100 000 100 000 MMK OSR 
Externé 
zdroje 

Prepájanie územných plánov mesta s plánmi správcu tokov 
Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

MMK UHA - 

Oživovanie mŕtvych ramien Hornádu a iných tokov – príprava 
projektu  

 
Bez nároku  
na rozpočet 

 
MMK OSR - 

Ťahanovská vodná záhrada projekt (SK Climate) 148 712 113 712  
MMK OSR Externé 

zdroje 

Jazero, MČ Nad jazerom – riešenie výskytu siníc 95 000   
MMK 

OD a ŽP 
Vlastné 
zdroje 

Vypracovať štúdiu k lokalite  Račí potok 6 000   
MMK UHA Vlastné 

zdroje 
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Názov aktivity  
Rok 2022 

(Eur) 
Rok 2023 

(Eur) 
Rok 2024 

(Eur) 
Zodp. Hlavný zdroj 

financovania 

Využívanie inundačných  území pre realizáciu zelenej infraštruktúry 
– pripraviť návrh 

  20 000 
MMK OSR Vlastné 

zdroje 

1.4 

Posilňovanie 
zdravia 
a odolnosti 
lesov 

Obnova porastov a ochranu prirodzeného drevinového zloženia 

 

 

    47 134 12 281  

  ML Externé 
zdroje 

Vytváranie genofondu pre prirodzenú obnovu 32 400 30 111  
   ML Externé 

zdroje 

Výchova mladých lesných porastov    2 058 229  
         ML Externé 

zdroje 

Spracovať generel Košického lesoparku – prímestských rekreačných 
lesov 

Bez nároku 
na rozpočet 

  
  ML - 

1.5 
Realizácia 
vodozádržných 
opatrení 

Vytvoriť Manuál pre tvorbu dažďových záhrad v urbanizovanom 
prostredí (v rámci projektu Košice 2.0) 

10 000   CIKE 
Externé 
zdroje 

Spracovať materiál s určením miest s možnou realizáciou 
dažďových záhrad na území mesta Košice s určením konkrétnych 
miest 

Bez nároku 
na rozpočet 

  MMK UHA  

Vytvoriť metodiku pre hospodárenie s dažďovou vodou 5000   
MMK 

OD a ŽP 
Vlastné   
zdroje 

Návrh   systému retenčných území  - nádrže povrchové, podzemné, 
mokrade, vsakovacie územia vrátane  dažďových záhrad 

  20 000 MMK OSR 
Vlastné 
zdroje 

Realizovať dažďové záhrady na sídliskách, školských areálov  
 

5 000 5 000  
MMK 

OD a ŽP 
Vlastné 
zdroje 

1.6 

Zhodnocovanie 
nevyužívaných 
a zanedbaných 
území 

Stanoviť metodiku na posudzovanie brownfieldov vo funkčnej 
oblasti mesta, vytvoriť passport brownfieldov, zadefinovať možný 
účelu využitia  

20 000   MMK OSR 
Vlastné 
zdroje 

Komunikácia s majiteľmi brownfieldov a iných environmentálnych  
záťaží a hľadanie riešení na ich rekultiváciu 

 
Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

MMK UHA - 

Realizácia projektu rekultivácie vybraného brownfieldu podľa 
passportu 

 100 000 100 000 
MMK 

OD a ŽP 
Externé 
zdroje 
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Oblasť: Ovzdušie & hluk 

Cieľ  2  Znížiť vplyv záťaží z ľudských činností na zdravie obyvateľov a životné prostredie 

 Opatrenia Aktivity  
Rok 2022 

(Eur) 
Rok 2023 

(Eur) 
Rok 2024 

(Eur) 
Zodpovedný Hlavný zdroj 

financovania 

2.1 

Zlepšenie 
systému 
monitorovania 
a informovania 
o stave 
ovzdušia a 
hladiny hluku 

Sprístupniť informácie verejnosti o stave znečistenia ovzdušia a 
úrovni hluku  

 
Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

 MMK OSR - 

Aktualizovať  strategickú hlukovú  mapu pre mesto Košice, vrátane 
akčného plánu (podklady 2022, viď op. 20.3) 

 105 000  MMK OSR 
Vlastné 
zdroje 

Vytvoriť  mapu drobných znečisťovateľov ovzdušia (malé 
prevádzky) a máp kvality ovzdušia pri lokalitách s pohybom 
najzraniteľnejších osôb 

 
Bez nároku 
na rozpočet 

 
MMK 

OD a ŽP 
- 

Vytvoriť    lokálne mapy krátkodobých hlukových záťaží    
Bez nároku 
na rozpočet 

 MMK OSR - 

Rozšíriť siete monitorovacích staníc (stacionárnych a mobilných) 
pre meranie koncentrácií tuhých látok (PM10 a PM2,5), prípadne 
ďalších základných znečisťujúcich látok  - 10 ks staníc (projekt 
SMART) 

 
46 558 

  MMK OSR 
Externé 
zdroje 

2.2 
Znižovanie 
emisnej a 
hlukovej záťaže 

Realizovať kampane o následkoch znečistenia ovzdušia na zdravie 
(informačné nástroje mesta) 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

 MMK OSR - 

Nastaviť pravidelnú komunikáciu, koordináciu a spoluprácu s 
veľkými znečisťovateľmi ovzdušia 

Bez nároku 
na rozpočet 

  
MMK 

OD a ŽP 
- 

Zmeny v organizácií dopravy -  vytváranie nízkoemisných zón a 
ukľudňovania dopravy – pripraviť návrh 

 
Bez nároku 
na rozpočet 

  MMK UHA 
Vlastné 
zdroje 

Predĺženie pešej zóny -Námestie osloboditeľov – príprava návrhu         70 000   MMK UHA  

Prijatie regulatívov o zákaze výroby tepla a elektriny z uhlia na 
území mesta pre veľké a stredné zdroje 

 
Bez nároku 
na rozpočet 

 MMK UHA  

Budovanie nízkoemisného vozového parku vo verejnej osobnej 
doprave – Nákup CNG autobusov, elektrobusov, trolejbusov a 
električiek 

3 148 500 20 950 000 27 400 000 DPMK 
Externé 
zdroje 
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Oblasť: Odpad 

Cieľ 3   Udržiavať čistotu a zvýšiť opätovné využívanie tovarov a materiálov 

 
Opatrenia Aktivity  

Rok 2022 
(Eur) 

Rok 2023 
(Eur) 

Rok 2024 
(Eur) 

Zodp. 
Hlavný zdroj 
financovania 

3.1 
Predchádzanie 
vzniku odpadu 

Realizovať informačnú kampaň  so zameraním na 
predchádzanie vzniku odpadu 

2 000 2 000 2 000 MMK OSR 
Vlastné 
zdroje 

Zaviesť  uplatňovanie prvkov zeleného verejného 
obstarávania, najmä pri obstarávaní nákupu tovaru 

Bez nároku na 
rozpočet 

  MMK OSR - 

Zaviesť reguláciu jednorazových obalov na akciách 
organizovaných mestom 

Bez nároku na 
rozpočet 

  MMK - 

Vybudovať centrá   opätovného použitia na každom zbernom 
dvore 

  100 000 
MMK 

OD a ŽP 
Externé 
zdroje 

Zvýšenie dostupnosti opravárenských služieb – pripraviť 
návrh 

 
Bez návrhu na 

rozpočet 
   MMK OSR - 

3.2 

Zvyšovanie 
podielu 
triedeného  
zberu 
recyklovateľný
ch zložiek 

Realizovať  informačné  kampane so zameraním na  triedený 
zber pre obyvateľov 

2 000   MMK OSR 
Vlastné 
zdroje 

Pripraviť a realizovať projekt na triedenie odpadu na 
základných školách 

 2 000  MMK OSR  

Vytvoriť metadátovej mapy  s kompletnou infraštruktúrou 
zberu a zadefinovanými  tokmi odpadov v meste 

 20 000  
MMK 

OD a ŽP 
Vlastné 
zdroje 

Obstarať  zberný dvor na území mesta  - pripraviť návrh   100 000 
MMK 

OD a ŽP 
Externé 
zdroje 

Optimalizovať  infraštruktúru pre zber triedených zložiek 
komunálnych odpadov 

 
Bez nároku na 

rozpočet 
Bez nároku 
na rozpočet 

MMK 
OD a ŽP 

 

Zaviesť systém zberu kuchynských odpadov prostredníctvom 
vhodných  nádob 

 
Bez nároku na 

rozpočet 
 

MMK 
OD a ŽP 

 

3.3 
Podpora 
prechodu na 

Realizovať informačné  kampane o triedenom zbere odpadov 
z obalov, použitých batérií akumulátorov a elektroodpadov 

2 000 2 000 2 000 MMK OSR 
Vlastné 
zdroje 
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cirkulárne 
hospodárstvo 

Vypracovať  PD na modernizáciu existujúcej mestskej 
kompostárne s možnosťou úpravy aj na spracovanie 
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu  - 
kuchynského 

20 000   SMsZ 
Vlastné 
zdroje 

 

Oblasť: Energetika 

Cieľ 4  Znížiť energetickú spotrebu a podporovať využívanie energie z obnoviteľných zdrojov 

 
Opatrenia Aktivity  

Rok 2022 
(Eur) 

Rok 2023 
(Eur) 

Rok 2024 
(Eur) 

Zodp. 
Hlavný zdroj 
financovania 

 
 
 
 
 
 
 
4.1 

Zvyšovanie  
energetickej 
efektívnosti  
budov a 
zariadení 

Vypracovať  energetické  audity objektov v majetku mesta 
(Projekt -Rozvoj energetických služieb na území mesta Košice II) 

19 500 50 000 50 000 
MMK 
ORS 

Externé 
zdroje 

Zmapovať  potenciál energetických úspor v majetku mesta  a 
vytvoriť akčný plán ich realizácie 

Bez nároku na 
rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

 
MMK 

OD a ŽP 
- 

Príprava projektových dokumentácií na obnovy  budov v majetku 
mesta 

 300 000 300 000 BPMK 
Vlastné 
zdroje 

Realizácia projektov obnovy  budov v majetku mesta   400 000 5 000 000 BPMK 
Externé 
zdroje 

Výmena verejného osvetlenia (projekt SMART CITY 2022 ) 805 320 1 000 000 1 000 000 MMK OSR 
Externé 
zdroje 

Zateplenie strešného plášťa, fotovoltický systém a modernizácia 
osvetlenia - na budove MMK (projekt SK – Climate) 

1 453 663 622 999  MMK OSR 
Externé 
zdroje 

Výmena okien ZŠ, MŠ 1 206 000   MMK OŠ 
Vlastné 
zdroje 
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Oblasť: Voda 

Cieľ 5   Zvýšiť efektívnosť využívania vôd 

 Opatrenia Aktivity  
Rok 2022 

(Eur) 
Rok 2023 

(Eur) 
Rok 2024 

(Eur) 
Zodp. Hlavný  zdroj 

financovania  

5.2 
Ochrana 
vodných zdrojov 

Monitorovanie ústí odľahčovacích stôk  
Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

MMK  
OD a ŽP 

- 

5.3 

Zlepšenie 
odkanalizovania 
a čistenia 
odpadových 
vôd 

Čistenie kanalizačných vpustí 

200 000 200 000 200 000 MMK RP, 
UC a VO 

Vlastné zdroje 
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Oblasť: Udržateľná mobilita 

Cieľ 6 Zvýšiť podiel udržateľných druhov mobility a zlepšiť dopravnú obslužnosť v území  

 Opatrenia Aktivity  
Rok 2022 

(Eur) 
Rok 2023 

(Eur) 
Rok 2024 

(Eur) 
   Zodp. Hlavný zdroj 

financovania 

6.1 

Zvyšovanie 
prepojenosti, 
komfortu a 
bezpečnosti 
infraštruktúry 
pre pešiu 
mobilitu 

Zmapovanie technického stavu komunikácií pre peších, 
zostavenie plánu rekonštrukcií  

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

 
MMK 

RP, UCaVO 
- 

Príprava PD na nové komunikácie pre peších  11 000   
MMK 

OD a ŽP 
Vlastné 
zdroje 

Výstavba  nových komunikácií pre peších   60 000    

Vybudovanie komunikácie pre peších Magnezitárska  200 000   
MMK 

OD a ŽP 
Vlastné 
zdroje 

Inteligentné priechody pre chodcov 120 000 120 000 120 000 
MMK 

RP,UCaVO 
Vlastné 
zdroje 

Zabezpečenie infraštruktúry pre pešiu mobilitu pri 
všetkých nových investíciách (PD - podmieňovať 
vyriešením nemotorovej dopravy) a napojenie na 
existujúce siete komunikácií pre peších 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku na 
rozpočet 

MMK UHA - 

6.2 

Prispôsobovanie 
existujúcej 
dopravnej siete 
pre potreby 
cyklistov a 
budovanie 
cyklistických 
komunikácií  
 

Vytvorenie generelu cyklistickej dopravy 40 000   MMK UHA 
Vlastné 
zdroje 

Prehodnotenie a zmena usporiadania dopravného 
priestoru na komunikáciách v prospech udržateľných 
druhov dopravy  - pripraviť návrh, vytypovať komunikácie 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

 MMK UHA - 

Realizácia cyklistickej infraštruktúry v meste 
(komunikácie, doplnková infraštruktúra) 

1 000 000 1 000 000 1 000 000 
MMK 

OD a ŽP 
Vlastné 
zdroje 

Realizácia PD a výstavba cyklistických ciest v meste 
(zdroje EÚ) 

3 183 245 1 000 000 1 000 000 MMK OSR Externé 

 
 
 
 

 
 
 
 

Aktualizácia Plánu dopravnej  obslužnosti mesta v 
nadväznosti na budúcu integráciu systémov MHD a 
regionálnej dopravy 
 

200 000 
 
 

  MMK UHA 
Vlastné 
zdroje 
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6.3 

 
 
 
 
 
Zvyšovanie 
atraktivity  
mestskej 
hromadnej  
dopravy a 
zlepšenie jej 
integráciu s 
prímestskou 
dopravou 

Názov aktivity  
Rok 2022 

(Eur) 
Rok 2023 

(Eur) 
Rok 2024 

(Eur) 
Zodp. Hlavný zdroj 

financovania 
Adresnejšia a efektívnejšia propagácia  integrovaného 
dopravného systému, zavádzanie motivačných nástrojov 
pre cestujúcich  

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

 MMK UHA - 

Kontinuálny monitoring počtov a potrieb cestujúcich vo 
verejnej osobnej doprave 

 1 200 000  DPMK 
Externé 
zdroje 

Zabezpečenie spoľahlivého, komfortného a 
nízkoemisného vozového parku –opatrenie 2.2 

   DPMK 
Externé 
zdroje 

Rozšírenie preferencie verejnej osobnej dopravy 
prostredníctvom BUS pruhov, preferenčných systémov na 
križovatkách 

50 000 50 000 50 000 
MMK 

OD a ŽP 
Vlastné 
zdroje 

Terminál Važecká – príprava PD a realizácia  500 000  
MMK 

OD a ŽP 
Externé 
zdroje 

Modernizácia údržbovej základne pre potreby verejnej 
osobnej dopravy - projektová príprava a realizácia  I.etapa 

23 437 000  DPMK 
Externé 
zdroje 

Modernizácia údržbovej základne pre potreby verejnej 
osobnej dopravy - projektová príprava a realizácia  II. 
etapa 

15 000 000  DPMK 
Externé 
zdroje 

Projektové dokumentácia MET II Jazero, Alejová, Južná 
trieda 

1 837 200   MMK OSR 
Externé 
zdroje 

Rekonštrukcia električkových tratí (odh. rozpočet 160 
mil.€) 

   MMK OSR 
Externé 
zdroje 

Modernizácia zastávok MHD a informačného systému 1 847 800 500 000 500 000  
Externé 
zdroje 

Modernizácia trolejového vedenia  2 500 000  DPMK 
Externé 
zdroje 

Výstavba nového trolejového  vedenia (10 km)   11 000 000 DPMK 
Externé 
zdroje 

6.4 

Zlepšenie kvality 
cestnej siete vo 
funkčnej oblasti 
mesta, s 

Predprojektová a projektová príprava pre rekonštrukcie a  
modernizáciu cestnej infraštruktúry 
 
 

335 000 1 000 000 1 000 000 
MMK 

    OD a ŽP 
Vlastné 
zdroje 
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dôrazom na 
využívanie pre 
mestskú a 
prímestskú 
dopravu 

Názov aktivity  
Rok 2022 

(Eur) 
Rok 2023 

(Eur) 
Rok 2024 

(Eur) 
Zodp. 

Hlavný zdroj 
financovania 

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552- Slanecká 
cesta 

5 893 100 4 544 000  
   MMK 

OSR 
Externé 
zdroje 

Rekonštrukcie cesty Ukrajinská II/552, PD 350 0000  
MMK  

 OD a ŽP 
Externé 
zdroje 

Rekonštrukcia mosta na ceste II547 nad PR3, Hlinkova - 
Arm. generála Svobodu, nad Prešovskou 

 2 500 000  
MMK 

OD a ŽP 
Externé 
zdroje 

Stavebné úpravy  komunikácií 2 700 000 2 000 000 2 000 000 MMK OSR 
Vlastné 
zdroje 

Rekonštrukcie mostov  1 200 000 2 000 000 2 000 000 
MMK 

OD a ŽP 
Vlastné 
zdroje 

6.5 

Regulácia 
využívania 
parkovacích 
kapacít v meste 

Passport, rozšírenie zón regulovaného parkovania o 
sídliskové lokality -Sídlisko Ťahanovce a ďalšie 
 
 

50 000   
MMK 

RP,UC a 
VO 

Vlastné 
zdroje 

Aktívny marketing zo strany Mesta Košice na propagáciu 
rezidentského parkovania 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku na 
rozpočet 

MMK 
RP,UC a 

VO 
- 

Zaobstaranie / obnova smart infraštruktúry na parkovanie  100 000 100 00 
MMK 

RP,UC a 
VO 

Vlastné 
zdroje 

Sledovanie obsadenosti parkovísk s využitím smart 
technológii  

 50 000  
MMK 

RP,UC a 
VO 

Vlastné 
zdroje 

Príprava pilotného projektu transformácie existujúcich 
lokalít hromadných  garáži na parkovací dom pre 
rezidentov 

  100 000 MMK UHA 
Vlastné 
zdroje 

6.6 

Podpora 
elektromobility 
a zdieľanej 
mobility 

Vytvoriť Stratégiu rozvoja elektromobility v meste  
Bez nároku 
na rozpočet 

 MMK UHA - 
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Oblasť:  Samospráva & ekoinovácie 

Cieľ 7    Zvýšiť povedomie občanov o problémoch,  dôsledkoch  a riešeniach v životnom prostredí prostredníctvom environmentálnej výchovy. 

Rozširovať environmentálne zručnosti obyvateľov, organizácií a samospráv. 

 
Opatrenia Aktivity  

Rok 2022 
(Eur) 

Rok 2023 
(Eur) 

Rok 2024 
(Eur) 

Zodp. 
Hlavný zdroj 
financovania 

 
 
7.1 

Zvyšovanie 
záujmu 
obyvateľov o 
zdravé životné 
prostredie 

Popularizácia environmentálnych aktivít   medzi  obyvateľmi  
a rôznymi cieľovými skupinami   

2 000 2 000 2 000 
MMK 
OSR 

Vlastné 
zdroje 

Zvyšovanie  povedomie verejnosti  o negatívnych vplyvoch 
na životné prostredie a zdravie človeka  

2 000 2 000 2 000 
MMK 
OSR 

Vlastné 
zdroje 

Podpora ekoinovácií, zakladania a činnosti ekocentier  100 000 100 000 
MMK 
OSR 

Externé 
zdroje 

7.2 

Podpora eko-
inovácií a 
výskumu v oblasti 
životného 
prostredia 

Spracovanie inovačnej stratégie (s dôrazom na ekoinovácie)  
Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

MMK 
OSR 

- 

Iniciovať platformu na medzisektorovú spoluprácu s 
výskumnými inštitúciami 

Bez nároku 
na rozpočet 

  
MMK 
OSR 

- 

Realizovať Zelenú grantovú schému 50 000 50 000 50 000 
MMK 
OSR 

Vlastné 
zdroje 

7.3 

Zvyšovanie 
environmentálnej 
zodpovednosti 
organizácií, 
podnikov a 
samospráv 

Zaviesť systém  environmentálneho manažérstva v 
mestských organizáciách 

 20 000 20 000 
MMK 
OSR 

Vlastné 
zdroje 

Uchádzať sa o titul Európske hlavného zeleného mesta 
Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

MMK 
OSR 

- 
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Rozvojová téma: SPOLOČENSKÝ ROZVOJ 

Oblasť: Sociálna pomoc 

Cieľ  8  Stabilizovať a zvyšovať kvalitu a dostupnosť sociálnych služieb pre osoby odkázané na pomoc inej osoby z dôvodu  nepriaznivého 

zdravotného  stavu, osoby ŤZP, seniorov, aď 

 
Opatrenie Aktivity  

Rok 2022 
(Eur) 

Rok 2023 
(Eur) 

Rok 2024 
(Eur) 

Zodp. 
Hlavný zdroj 
financovania 

 
 
 
 
 
 
 
8.1 

 
 
 
Skvalitnenie 
infraštruktúry 
existujúcich 
zariadení mesta 
poskytujúcich 
sociálne služby 
a budovanie 
nových kapacít 
pobytových 
a ambulantných 
sociálnych služieb  
najmä 
v zariadeniach 
rodinného typu  

Rekonštruovať objekty organizácií Stredisko sociálnej 
pomoci mesta Košice (SSPmK) a Psychosociálneho centra 
(PSC) s cieľom zvýšenia bezbariérovosti, zvýšenia 
bezpečnosti klientov, zvýšenia kvality poskytovaných 
služieb a lepšej pripravenosti/odolnosti v čase 
epidémie/pandémie 

 200 000 200 000 MMK OSV 
Vlastné 
zdroje 

Vytvoriť pracovnú skupinu zameranú na kontrolu 
bezbariérovosti v pobytových a ambulantných sociálnych 
službách   

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku na 
rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

MMK OSV  

Podporiť projekty budovania zariadení rodinného typu, 
poskytujúcich sociálne služby 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku na 
rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

MMK OSV - 

Pripraviť projektový zámer a realizovať vybudovanie 
zdravotníckeho zariadenia pre dlhodobo chorých 
a zomierajúcich ľudí (hospic). – poskytnúť súčinnosť 
neverejným poskytovateľom 

 
Bez nároku na 

rozpočet 
Bez nároku 
na rozpočet 

MMK OSV - 

Pripraviť projektovú dokumentáciu (2022) a následnú 
realizáciu na  vytvorenia ZOS/ZpS v nehnuteľnosti na 
Gerlachovskej ulici s cieľom dosiahnutia vyššej efektívnosti 
činnosti nízko kapacitných ZOS/ZpS na území mestskej 
oblasti Košíc  

100 000 2 500 000  MMK OSV 
Externé 
zdroje 

Navrhnúť zmenu štatútu mesta tak, aby MČ boli oprávnené 
zriaďovať denné stacionáre pre seniorov a osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím.  
 

Bez nárokov 
na rozpočet 

  MMK OSV - 
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 Opatrenie 
Aktivity  

Rok 2022 
(Eur) 

Rok 2023 
(Eur) 

Rok 2024 
(Eur) 

Zodp. 
Hlavný zdroj 
financovania 

 
 
 
 
8.2 

Podpora 
integrovaných 
zdravotno-
sociálnych služieb 
v mestskej oblasti 
Košíc 
a dostupnosti 
obvodných 
a odborných 
zdravotníckych  
 

Zriadiť ambulanciu všeobecného lekára v priestoroch 
SSPmK –projektová dokumentácia  

 15 000  
 

MMK OSV 
Vlastné 
zdroje 

Pripraviť projektový zámer zriadenia mestskej kliniky 
integrovaných sociálnych a zdravotníckych služieb pre 
obyvateľov mestskej oblasti Košice 

 5 000  MMK OSV 
Vlastné   
zdroje 

Príprava zámeru na vytvorenie subjektu, ktorý bude 
poskytovať kombináciu zdravotno-sociálnych služieb v 
domácom prostredí (opatrovateľská služba + ADOS) – 
poskytnúť súčinnosť neverejným poskytovateľom 

 
Bez nároku na 

rozpočet 
Bez nároku 
na rozpočet 

MMK OSV - 

Zabezpečiť možnosť realizácie  paliatívnej starostlivosti 
v prirodzenom domácom prostredí (mobilný hospic) – 
poskytnúť súčinnosť neverejným poskytovateľom 
 

 
Bez nároku na 

rozpočet 
 MMK OSV - 

Zrekonštruovať existujúce objekty bývalých polikliník 
(opatrenie 4.1) 

   BPMK  

Podpora okolitým obciam v MFO pri udržaní ambulancií 
všeobecného lekára aj pediatra 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku na 
rozpočet 

 MMK OSV - 

 
 
 
8.3 

Podpora rozvoja 
terénnych 
sociálnych služieb 
najmä 
opatrovateľskej 
služby 
 

Prehodnotiť  počet verejných subjektov (vrátane MČ), 
ktoré poskytujú OS. V prípade potreby navrhnúť zmenu 
Štatútu mesta s cieľom rozšírenia počtu mestských častí 
poverených zabezpečovaním opatrovateľskej služby 

Bez nároku 
na rozpočet 

  MMK OSV - 

Prehodnotiť systém poskytovania dotácií neverejným 
poskytovateľom OS. 

Bez nároku 
na rozpočet 

  MMK OSV  

Zaviesť  smart technológie do organizovania a riadenia 
opatrovateľskej služby. 

 150 000 150 000 MMK OSV 
Externé 
zdroje 

 
 
 
8.4 

Zabezpečenie 
dostatku 
finančných 
zdrojov na 
stúpajúce náklady 

Rokovať na MPSVaR SR a MF SR o zvýšení finančných 
zdrojov z národnej úrovne na poskytovanie sociálnych 
služieb v mestskej oblasti Košice 

Bez nároku 
na rozpočet 

  MMK OSV - 

Vypracovať záväzný postup pri vymáhaní nedoplatkov – 
oslovenie dlžníka, zaslanie výzvy, každoročná 
inventarizácia existujúcich pohľadávok, skrátenie doby 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku na 
rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

MMK OSV - 
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mesta na sociálne 
služby 

nájmu bytu v prípade existencie pohľadávky, spolupráca 
s terénnymi a komunitnými pracovníkmi   

 
Opatrenie Aktivity  

Rok 2022 
(Eur) 

Rok 2023 
(Eur) 

Rok 2024 
       

(Eur) 
Zodp. 

Hlavný  zdroj 
financovania 

 
 
 
 
 
 
 
8.5 

Modernizácia 
poskytovania 
pobytových 
sociálnych služieb 
využitím smart 
technologických 
riešení a podpora 
ďalších sociálnych 
služieb 
(prepravná 
služba, služby 
s použitím IKT) 

Pripraviť systémový návrh a technologické riešenia pre 
použitie smart technologií v zariadeniach mesta  

Bez nároku 
na rozpočet 

  MMK OSV - 

Modernizovať existujúcu službu monitorovanie 
a signalizácia potreby pomoci klientov v SSPmK a zvýšiť 
počet jeho užívateľov  najmä v domácom prostredí – SOS 
Náramková služba 

15 000   SSPmK 
Vlastné 
zdroje 

Rozširovať prepravnú službu (sociálne taxíky)  50 000 50 000 50 000 MMK OSV 
Vlastné 
zdroje 

 
 
 
 
 
8.6 

Podpora 
budovania 
kompetencií 
a vzdelávania 
odborných 
pracovníkov 
poskytujúcich 
sociálne služby na 
území mestskej 
oblasti Košice 

Vypracovať plány vzdelávania odborných zamestnancov 
PSC a SSPmK 
 

Bez nároku 
na rozpočet 

  PSC, SSPMK - 

Pravidelne každoročne realizovať odborné supervízie pre 
zamestnancov sociálnych služieb 
 

3 000 3 000 3 000 MMK OSV 
Vlastné 
zdroje 

Spolupracovať s VŠ, ktoré poskytujú vzdelanie v odbore 
sociálna práca – témy a vedenie diplomových prác, 
odborná prax pre študentov s cieľom získavania 
odborného personálu 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku na 
rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

MMK OSV - 

 

 



PHRSR mesta Košice a jeho funkčnej oblasti  2022 – 2027 
 

Používané skratky: BPMK – Bytový podnik mesta Košice, CIKE – Creative Industry Košice, ML – Mestské lesy Košice ,   MMK – Magistrát mesto Košice, MsP – Mestská polícia,  K13 –Kultúrne 
centrá , OD a ŽP- Oddelenie dopravy a životného prostredia, OMaP- Oddelenie majetkové a právne ,  ORVP – Oddelenie riadenia vnútorných procesov, OSR -Oddelenie strategického rozvoja, 
OSV – Oddelenie sociálnych vecí, OŠ- Oddelenie školstva  PSC – Psychosociálne centrum, RCO, BOZP -  Referát CO, BOZP a PO, RK – Referát kultúry, RP,UC a VO – Referát parkovania, údržby 
ciest a verejného osvetlenia,  SMsZ – Správa mestskej zelene, SSPmK – Stredisko sociálnych služieb mesta Košice, UHA – Útvar hlavného architekta, ZOO – Zoologická záhrada Košice 
 

 
 

Cieľ 9   Zlepšiť socioekonomické podmienky znevýhodnených a zraniteľných skupín obyvateľov (ľudia bez domova, mladí ľudia z rizikového 

prostredia, ľudia žijúci v prostredí MRK, ľudia v bytovej núdzi, seniori, mládež a deti, migranti ap.) 

 Opatrenie 
Aktivity 

Rok 2022 
(Eur) 

Rok 2023 
(Eur) 

Rok 2024 
(Eur) 

Zodp. 
Hlavný  zdroj 
financovania 

9.1 

Podpora 
rozvoja 
sociálneho 
nájomnéh
o bývania 
 

Vytypovať vhodné lokality na výstavbu bytového fondu  
Bez nároku 
na rozpočet 

 MMK OSV - 

Vytypovať nebytové priestory vhodné na rekonštrukciu s cieľom 
rozšíriť bytový fond 

 
Bez nároku 
na rozpočet 

 MMK OSV - 

Príprava stavby, výstavba nájomných bytov Jesenského 4 330 000 2 500 000  BPMK 
Vlastné 
zdroje 

Rekonštrukcia obytného domu Popradská 72 143 000   BPMK 
Vlastné 
zdroje 

Rekonštrukcia hybridných bytov  vo vlastníctve mesta  350 000 300 000 300 000 BPMK 
Vlastné 
zdroje 

Obnova  BD Adlerova 4   500 000  BPMK 
Vlastné 
zdroje 

Na úrovni mesta alebo v rámci Psychosociálneho centra vytvoriť 
novú pracovnú pozíciu zameranú na pomoc a poradenstvo 
rodinám, ktorým mesto poskytlo prvé bývanie – asistent bývania 

25 000 25 000 25 000 MMK OSV 
Vlastné 
zdroje 

Vytvoriť pracovnú koordinačnú skupinu zloženú z odborníkov 
a zástupcov zainteresovaných subjektov, ktorej úlohou bude 
koordinácia činností súvisiacich s výstavbou, špecifikáciou foriem 
sociálneho bývania, definovaním potrieb a foriem pomoci 
a podpory rodín v sociálnom bývaní 

Bez nároku 
na rozpočet 

  MMK OSV - 

 
Rokovať s developermi  / vlastníkmi bytov ohľadom získania časti 
nového bytového fondu do správy Mesta Košice za účelom jeho 
poskytnutia formou nájomného bývania jednotlivcom a rodinám 
(napr. mladé rodiny, seniori, zdravotne znevýhodnené osoby, 
jednotlivci a rodiny so skúsenosťou bezdomovectva 
 

Bez nároku 
na rozpočet 

  MMK OSV - 
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Aktivity  
Rok 2022 

(Eur) 
Rok 2023 

(Eur) 
Rok 2024 

(Eur) 
Zodp. 

Hlavný  zdroj 
financovania 

V rámci organizačnej štruktúry PSC vytvoriť podmienky pre 
činnosť a administratívne kapacity   na zabezpečenie  aktivít 
zodpovedajúcich  mestskej  nájomnej agentúry  s cieľom získať 
do nájmu existujúce byty na území mesta a poskytnúť ich do 
podnájmu jednotlivcom a rodinám (napr. mladé rodiny, seniori, 
zdravotne znevýhodnené osoby, jednotlivci a rodiny so 
skúsenosťou bezdomovectva), Vytvoriť garančný fond na 
pokrytie prípadných záväzkov voči prenajímateľom  (vzor Praha) 

 
Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

MMK OSV - 

Vytvoriť poradenské centrum pre obyvateľov mesta s cieľom 
poskytovať služby zamerané na prevenciu straty bývania 
a poradenstvo v oblasti bývania (vzor Praha) 

50 000 25 000 25 000 MMK OSV 
Vlastné 
zdroje 

9.2 

Príprava 
a vytvoreni
e 
integrovan
ého 
mestského 
systému 
na 
prevenciu 
a ukončov
anie 
bytovej 
núdze 
jednotlivco
v a rodín a 
podpora 
realizácie 
konceptu 
„Housing 

Vytvoriť  partnerstvo Mesta Košice, Košického samosprávneho 
kraja a organizácií poskytujúcich služby jednotlivcom a rodinám v 
bytovej núdzi 

Bez nároku 
na rozpočet 

  MMK OSV - 

Vytvoriť stratégiu integrovaného mestského systému 
zabezpečujúceho prepojenie kapacít bývania a kapacít podpory 
pre jednotlivcov a rodiny s cieľom predchádzať, resp. ukončovať 
ich bytovú núdzu, vytvoriť akčný plán na implementáciu 
stratégie vrátane finančného zabezpečenia činnosti a smart IT 
platformy napomáhajúcej manažovanie integrovaného systému 

10 000   MMK OSV 
Vlastné 
zdroje 

Vybudovať a prevádzkovať integrovaný mestský systém na 
prevenciu a ukončovanie bytovej núdze jednotlivcov a rodín   

   MMK OSV - 

Podporovať odborné sprevádzanie rodín / jednotlivcov, 
začlenených do projektu Housing First 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

MMK OSV - 

Podporovať spoluprácu s ETP Slovensko s cieľom vytvárania 
podmienok na realizáciu a rozšírenie  zámeru individuálnej 
výstavby jednoduchých rodinných domov  

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

MMK OSV  

V organizačnej štruktúre PSC vytvoriť novú pozíciu asistent 
bývania 
 

25 000 25 000 25 000 PSC 
Vlastné 
zdroje 
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first“ - 
samostatn
é bývanie 
rodín 
s deťmi 
a jednotliv
cov na 
území 
mestskej 
oblasti 
Košice  

Aktivity 
Rok 2022 

(Eur) 
Rok 2023 

(Eur) 
Rok 2024 

(Eur) 
Zodp. 

Hlavný zdroj 
financovania 

Zmapovať záujem a možnosti obcí mestskej funkčnej oblasti 
a mestských častí (dostupné pozemky) pri realizácii projektov 
svojpomocnej výstavby RD 

1 000  MMK OSV 
Vlastné 
zdroje 

Poskytnúť MČ a obciam pomoc pri vysporiadaní vlastníckych 
vzťahov a dobudovaní základnej infraštruktúry pre nové aj 
existujúce projekty sociálneho bývania – voda, plyn, elektrina 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

MMK OSV 
Vlastné 
zdroje 

9.3 

Podpora 
činnosti 
komunitný
ch centier 
a 
znižovanie 
počtu 
nelegálnyc
h osídlení 
oblasti 
Košice 
 

Posilniť terénnu a komunitnú sociálnu prácu 75 000 75 000 75 000  
Vlastné 
zdroje 

Dobudovať Centrum komunitných sociálnych služieb – lokalita 
Krásna (1,7 mil. €) 

1 700 000   MMK OSV 
Vlastné 
zdroje 

Rozšíriť sieť komunitných centier, resp. vytvoriť podmienky na 
to, aby boli dostupné aj rodinám  a deťom žujúcim v nelegálnych 
osídleniach  

   MMK OSV 
Vlastné 
zdroje 

Podporiť vznik nízkoprahových denných centier pre rodinu     MMK OSV 
Vlastné 
zdroje 

Podporiť vznik „dočasných komunitných centier – centier 
pomoci“  (napr.  v mobilných domoch, kontajnerových domoch, 
ktoré je možné v prípade zániku osady premiestniť , resp.  využiť 
iným spôsobom) 

   MMK OSV 
Externé 
zdroje 

Vypracovať systémový prístup k znižovaniu počtu osôb 
v nelegálnych osídleniach oblasti Košíc 

Bez nároku 
na rozpočet 

  MMK OSV - 

Rozvíjať spoluprácu  s cirkevnými a neziskovými organizáciami 
v oblasti činnosti komunitných centier 
 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

MMK OSV - 

9.4 
Podpora 
poskytova
nia 

Vytypovať vhodné lokality na výstavbu nových zariadení, 
poskytujúcich pobytové služby krízovej intervencie rodiny  
s deťmi,   jednotlivcov a ohrozené skupiny osôb  

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

 MMK UHA - 
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pobytovýc
h služieb 
krízovej 
intervencie 

Poskytnúť pomoc pri majetkovom vysporiadaní vybraných 
nehnuteľností, určených na rekonštrukciu/výstavbu zariadení 
krízovej intervencie 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

MMK OSV - 

Aktivity  
Rok 2022 

(Eur) 
Rok 2023 

(Eur) 
Rok 2024 

(Eur) 
Zodp. 

Hlavný  zdroj 
financovania 

Podporiť rekonštrukcie/budovanie nových zariadení pobytových 
služieb krízovej intervencie tak, aby zodpovedali hygienickým, 
požiarnym a odborným požiadavkám 

   MMK OSV 
Externé 
zdroje 

Zlepšiť a zintenzívniť komunikáciu s odbornou verejnosťou, 
miestnou samosprávou a obyvateľmi mesta v oblasti lokalizácie 
a prevádzkovania zariadení pobytových služieb krízovej 
intervencie 

2 000 2 000 2 000 MMK OSV 
Vlastné 
zdroje 

Rozvíjať spoluprácu Sociálneho podniku KSK s organizáciami 
mesta Košice poskytnutím pracovných príležitostí pre 
zamestnancov SP KSK v oblasti čistoty mesta, starostlivosti 
o zeleň a údržby bytového fondu 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

MMK OSV - 

9.5 

Podpora 
sociálneho 
podnikania 
a sociálnyc
h inovácií 

Vytvoriť platformu partnerov pre diskusiu o sociálnych 
inováciách a možných riešeniach pre mestskú oblasť Košice 

Bez nároku 
na rozpočet 

  MMK OSV - 

Vytvorenie grantovej schémy na podporu sociálnych inovácií na 
komunitnej úrovni 

 50 000  OSV MMK 
Vlastné 
zdroje 

Skvalitniť voľnočasovú infraštruktúru pre aktívne trávenie 
voľného času seniormi a pripraviť a realizovať projektové zámery 
na rekreačných miestach: lokality košického lesoparku 
(Čermeľské údolie, Alpinka, Horný Bankov, Hradová, Ťahanovský 
les, Jahodná, Hrešná, Furčiansky lesopark), areál Anička, areál 
jazera, Vyšný Klátov, Vodná nádrž Bukovec, Nižná Myšľa, Zlatá 
Idka,  aď. 

 100 000 100 000 MMK OSV 
Externé 
zdroje 

 
 
 
 
 

 
 
 
Podpora 
aktívneho 

Podporovať voľnočasové športové, kultúrne, vzdelávacie, 
duchovné aktivity klubov dôchodcov a iných záujmových 
združení seniorov 

25 000 25 000 25 000 MMK OSV 
Vlastné 
zdroje 

Podporovať rozširovanie siete a činnosť denných centier     MMK  OSV 
Vlastné 
zdroje 
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9.6 starnutia 
obyvateľov 
mestskej 
oblasti 
Košíc 

Podporovať striebornú ekonomiku – napr. vytváranie 
krátkodobých  pracovných príležitostí, resp. pracovných 
príležitostí na čiastočný úväzok zameraných na svojpomoc 
(niektoré úkony OS môže zabezpečovať sused – senior – nákupy, 
sprevádzanie, dohľad), odovzdávanie pracovných skúseností, 
pomoc rodinám s deťmi  

 
Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

MMK OSV 
Vlastné 
zdroje 

 

Cieľ 10  Realizovať systematickú prevenciu zdravia a včasnú intervenciu predchádzania vzniku krízových situácií u jednotlivcov a v rodinách 

 Opatrenie Aktivity  
Rok 2022 

(Eur) 
Rok 2023 

(Eur) 
Rok 2024 

(Eur) 
Zodp. Hlavný  zdroj 

financovania 

10.1 

Podpora 
predchádzania 
krízových 
situácií rodín 
a jednotlivcov a 
tvorba 
a realizácia 
rodinnej politiky 
mestskej oblasti 
Košíc 
 

Vytvoriť/rozšíriť sieť poradenských centier pre rodinu, vrátane 
služby včasnej intervencie pre rodinu s dieťaťom alebo 
viacerými deťmi s osobitnými potrebami  

25 000 25 000 25 000 MMK  OSV 
Vlastné 
zdroje 

Realizovať programy vzdelávacích a osvetových aktivít na 
podporu rodiny a manželstva (príprava na založenie rodiny, 
predmanželská príprava, podpora skvalitňovania rodinných 
vzťahov a rodičovských kompetencií, nácvik rodič.zručnosti ap.) 

1 000 1 000 1 000 MMK OSV 
Vlastné 
zdroje 

Vytvoriť pracovnú pozíciu na MMK s náplňou rodinnej politiky  
a príp. zriadiť aj komisiu pre rodinu 

25 000 25 000 25 000 MMK OSV 
Vlastné 
zdroje 

Monitorovať a analyzovať situáciu rodín v nasledovných 
spoločenských skupinách: rodiny s deťmi do 6 rokov, rodiny 
s troma a viac deťmi, pestúnske rodiny, neúplné rodiny, rómske 
rodiny, rodiny s členom zo ZP, tehotné ženy, mladí ľudia, 
seniori, migranti, nezamestnaní 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

MMK OSV - 

Vypracovať jednotný systém podpory výchovy k manželstvu  
rodičovstvu, ktorý bude realizovaný v spolupráci so ZŠ a bude 
realizovaný mestskými časťami, resp. v existujúcich 
komunitných centrách (kurzy starostlivosti o deti, varenia, šitia, 
fin. gramotnosti) 

Bez nároku 
na rozpočet 

  MMK OSV - 

Spracovať mestskú správu o rodine 
Bez nároku 
na rozpočet 

  MMK OSV - 
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Aktivity  
Rok 2022 

(Eur) 
Rok 2023 

(Eur) 
Rok 2024 

(Eur) 
Zodp. 

Hlavný  zdroj 
financovania 

Zaviesť systém pomoci a podpory rodinám s deťmi do troch 
rokov – napr. rozširovanie sieti zariadení starostlivosti o deti do 
troch rokov, pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa  
 

 25 000 25 000 MMK OSV 
Vlastné 
zdroje 

Vytvoriť a realizovať mestskú koncepciu rodinnej politiky  
Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

 MMK OSV - 

Podporovať programy (aj terénne) intervencie v ranom veku 
pre deti z ohrozených skupín  
 

1 000 1 000 1 000 MMK OSV 
Vlastné 
zdroje 

 Podporovať programy osobnostného rozvoja, neformálneho 
vzdelávania a sprevádzania (mentoring) a preventívne aktivity 
zamerané na boj proti všetkým druhom závislostí  pre mladých 
ľudí z ohrozených skupín 

1 000 1 000 1 000 MMK OSV 
Vlastné 
zdroje 

10.2 

Podpora zdravia 
(vrátane 
duševného 
zdravia),  
rozvíjania 
zdravotnej 
gramotnosti, 
zdravého 
životného štýlu, 
prevencie, 
osvetových 
a vzdelávacích 
aktivít, 
budovania 
spolupráce 
s odbornými 
inštitúciami, 

Vypracovať podrobnú analýzu potrieb  a následne vytvoriť 
a realizovať program osvetových a vzdelávacích aktivít s cieľom 
zlepšenia zdravotnej gramotnosti obyvateľov mestskej oblasti 
Košíc 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

 MMK OSV - 

Vytvoriť grantový systém podpory aktivít z prostriedkov 
rozpočtu mesta a  Fondu zdravia zameraných na zvyšovanie 
zdravotnej gramotnosti a motiváciu vakcinácie proti COVID 19  

 10 000  MMK OSV 
Vlastné 
zdroje 

Vytvoriť atraktívne komunikačné kanály (web, sociálne siete, 
ap.) na zdieľanie a odovzdávanie poznatkov a zručností v oblasti 
zdravotnej gramotnosti 

Bez nároku 
na rozpočet 

  MMK OSV - 

Pripraviť a realizovať informačnú kampaň v oblasti očkovania 
(vrátane chrípky, COVID) 

Bez nároku 
na rozpočet 

  MMK  OSV - 

Podporiť činnosť mimovládnych organizácii zameraných na 
vykonávanie preventívnych zdravotníckych aktivít v prostredí 
vylúčených komunít (napr. Zdravé regióny) 

Bez nároku 
na rozpočet 

  MMK OSV - 

Vytvoriť alebo podporiť vytvorenie pozície asistent zdravia  25 000 25 000 25 000 MMK OSV 
Vlastné 
zdroje 
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školami 
a školskými 
zariadeniami  

Vytvoriť preventívne programy pre podporu duševného zdravia 
obyvateľov  mestskej funkčnej oblasti Košíc 
a preventívne  programy rizikových oblastí duševného zdravia 
maloletých detí pre základné školy a školské zariadenia v KE 

 
Bez nároku 
na rozpočet 

 MMK OSV 
Externé 
zdroje 

10.3 

Systematický 
zber údajov 
a monitorovanie 
sociálneho 
a zdravotného 
stavu 
obyvateľov  

Zaviesť pravidelný zber údajov a reportovanie v oblasti 
sociálneho a zdravotného stavu obyvateľov 

Bez nároku 
na rozpočet 

  MMK OSV - 

Vytvoriť mestský „dashboard“ na publikovanie vybraných 
kľúčových ukazovateľov 

Bez nároku 
na rozpočet 

  MMK  OSR - 

10.4 

Zlepšenie 
komunikácie 
s verejnosťou 
v sociálnej 
oblasti 
odkázaných a 
zraniteľných 
skupín 
obyvateľstva 
 

Vypracovať a realizovať sociálnu komunikačnú stratégiu 
(bezdomovectvo, zneužívanie seniorov podomovými 
obchodníkmi, migranti, mladí ľudia v rizikovom prostredí, MRK, 
aď. ) 

 5 000  MMK OSV 
Vlastné 
zdroje 

Každoročne pri príležitosti  Medzinárodného dňa Rómov (8. 
apríl) udeliť Ďakovný list (ocenenie) primátora a finančný dar 
(vo výške do 500 €)  rómskej rodine, ktorej dieťa (deti) úspešne  
študuje na SŠ alebo VŠ, reprezentujú mesto alebo dosiahli 
úspechy v športe, kultúre, 2500 € ročne, (pre 5 rodín) ...  

2 500 2 500 2 500 MMK OSV 
Vlastné 
zdroje 

Propagovať a predstavovať činnosť sociálnych služieb so 
zameraním najmä na terénne sociálne služby a službu 
monitorovanie a signalizácia potreby pomoci 

1 000 1 000 1 000 MMK OSV 
Vlastné 
zdroje 

Zaviesť tradíciu oceňovania sociálnych pracovníkov  pri 
príležitosti Svetového dňa sociálnej práce  - 16. marec 

2 000 2 000 2 000 MMK OSV 
Vlastné 
zdroje 

Každoročne oceniť činnosť minimálne jedného sociálneho 
pracovníka, alebo kolektívu udelením Ceny mesta, Ceny 
primátora alebo plakety 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

MMK OSV - 

Každoročne podporiť Medzinárodný deň ľudí bez domova 
(10.10) aktivitami a podpornými činnosťami 
 

1 000 1 000 1 000 MMK OSV 
Vlastné 
zdroje 
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V rámci kultúrnych aktivít mesta systematicky vytvárať priestor 
pre účasť aj prezentáciu ľudí zo zraniteľných skupín, aby sa aj 
touto formou stávali viditeľnejšou súčasťou mestskej komunity 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

MMK OSV - 
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Oblasť: Vzdelávanie 

Cieľ 11  Poskytnúť kvalitné základné vzdelanie všetkým deťom a mladým ľuďom v Košiciach a vo funkčnej oblasti mesta  

 Opatrenie Aktivity  
Rok 2022 

(Eur) 
Rok 2023 

(Eur) 
Rok 2024 

(Eur) 
Zodp. Hlavný zdroj 

financovania 

11.1 

Absolvovanie 
povinnej 
školskej 
dochádzky v 9 
ročnom cykle u 
všetkých detí do 
15 rokov,  a 
povinného 
predprimárneho 
vzdelávania detí 
materských škôl 

Analýza  možnosti zníženia počtu žiakov v triedach a počtu 
tried v školách a jeho financovania 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

   

Založenie Mestského centra podpory učiteľov mesta 
Košice a jeho okolia ( plná prevádzka od 2024) 
 

Bez nároku 
na rozpočet 

5 000 20 000 MMK OŠ 
Vlastné 
zdroje 

Spolupracujúce organizácie - zapojiť Rady školy do 
zvyšovania kvality každej školy (mesto stimuluje príkladmi 
dobrej praxe)  Prepojenie školských zariadení na komunity, 
užšia spolupráca s rodinou (vydať publikáciu) 
 

2 000   MMK OŠ 
Vlastné 
zdroje 

Podpora včasnej intervencie v rodinách, ktoré majú deti so 
znevýhodnením, (dotácie) 

Bez nároku 
na rozpočet 

50 000 50 000 MMK OŠ 
Vlastné 
zdroje 

Prepojenie materských a základných škôl v rámci  školskej 
pripravenosti 

 2 000  MMK OŠ 
Vlastné 
zdroje 

Získavanie dostupných dát, sledovanie demografického 
vývoja a vyhodnocovanie kvality výchovnovzdelávacieho 
procesu s cieľom dosiahnutia požadovanej úrovne a 
dostupnosti vzdelávania na všetkých školách a školských 
zariadeniach   
 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

MMK OŠ - 

Zapojenie  osôb z úradu práce ako pomocného personálu 
pre komunitnú prácu na školách  

 
Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

MMK OŠ - 

Zapojenie ľudí s komunity pre prekonanie jazykových a 
sociálnych bariér 

 
Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

MMK OŠ - 

Podpora škôl pre získavanie projektov s cieľom získať viac 
podporného personálu 

 
Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

MMK OŠ - 
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Aktivity  
Rok 2022 

(Eur) 
Rok 2023 

(Eur) 
Rok 2024 

(Eur) 
Zodp. 

Hlavný zdroj 
financovania 

Prepojenie základných škôl a stredných škôl s odborným 
zameraním prostredníctvom Centra podpory vzdelávania   

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

MMK OŠ - 

 
 
 
 
11.2 

 
Dostupnosť 
školskej 
infraštruktúry 
v rámci mesta 
Košice a v rámci 
funkčnej oblasti 

Práca s dátami pri predikcií miest v materských 
a základných školách na základe demografických údajov 

 
 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

   MMK OŠ - 

Poskytovanie informácií o zameraniach škôl, výsledkoch 
výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom vytvárania 
pozitívneho obrazu o školách 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

MMK OŠ - 

11.3 

Klíma školy – 
wellbeing žiakov 
a wellbeing 
učiteľov 

Vytvoriť motivačný systém pre vedenie školy 
a pedagogických aj nepedagogických pracovníkov s cieľom 
zlepšenia klímy na školách 

 10 000  MMK OŠ - 

11.4 

Moderné, 
bezpečné 
a atraktívne 
školské budovy 

 

Zlepšenie technického vybavenia ZŠ 667 430   MMK OŠ 
Externé 
zdroje 

Rozšírenie kapacít MŠ Oštepová 1, Košice - stavebné práce 691 453 743 561  MMK OŠ 
Externé 
zdroje 

Rekonštrukcia MŠ Hrebendova, Luník IX - stavebné práce 362 150   MMK OŠ 
Externé 
zdroje 

Prvky zelenej infraštruktúry MŠ Kalinovská 9, Košice 260 385 260 385  MMK OŠ 
Externé 
zdroje 

Príprava projektových dokumentácií na obnovu škôl  100 000     100 000 MMK OŠ 
Vlastné 
zdroje 

Rekonštrukcia školských budov   1 000 000 MMK OŠ 
Externé 
zdroje 

11.4 

Podpora 
neformálneho 
vzdelávania pre 
získanie 
kompetencií pre 

Spolupráca kultúrnych, športových a vzdelávacích inštitúcií 
zriaďovaných verejným sektorom a neziskových organizácií 
s cieľom spolu podporovať vzdelávanie mládeže – práca s 
dátami a zber spätnej väzby od verejnosti v neformálnom 
vzdelávaní mládeže 

 
Bez nároku 
na rozpočet 

 MMK OŠ - 
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súčasný svet 
(mládežnícke 
neformálne 
vzdelávanie) 

Zapojenie mesta a škôl do klastra pre vzdelávanie   
Bez nároku 
na rozpočet 

MMK OŠ - 

Podpora neformálneho vzdelávania mládeže v občianskej 
spoločnosti prostredníctvom grantov a dotácií 

  10 000 MMK OŠ - 

Podpora žiackych školských rád a mládežníckych 
parlamentov 
 

  
Bez nároku 
na rozpočet 

MMK OŠ - 

Zapojenie rodín do neformálneho vzdelávania  
Bez nároku 
na rozpočet 

 MMK OŠ - 

Vytvorenie priestorových príležitostí pre neformálne 
vzdelávanie 

Bez nároku 
na rozpočet 

  MMK OŠ  

Vytváranie projektov s aktuálnymi témami – zdravotná 
osveta, čitateľská a finančná gramotnosť environmentálne 
projekty (koordinačné centrum vzdelávania v enviro. 
oblasti , ZOO) 

  100 000 MMK OŠ Externé 
zdroje 

 

Cieľ 12  Poskytovať príležitosti pre celoživotné vzdelávanie pre všetkých 

 Opatrenie Aktivity  
Rok 2022 

(Eur) 
Rok 2023 

(Eur) 
Rok 2024 

(Eur) 
Zodp. Hlavný zdroj 

financovania 

12.1 

Prepojenie 
vzdelávania 
s akútnymi 
spoločenskými 
témami – 
digitálne 
zručnosti, 
environmentálne 
témy, solidarita, 
zdravotná 
osveta, líderské 
zručnosti, 

Pripraviť návrh na koordinačné centrum vzdelávania v 
environmentálnej oblasti zamerané na viaceré oblasti 
spojené s problematikou Životného prostredia (klimatická 
zmena, mitigácia, technické opatrenia vodozádržnosti v 
krajine, zmena životného štýlu, ekologická udržateľnosť, 
mobilita, odpady a cirkulárna ekonomika, biodiverzita) 
 

 
Bez nároku 
na rozpočet 

 
MMK 
OSR 

- 

Ekologické vzdelávacie centrum ZOO – na posilnenie 
vzdelávacej funkcie, ktorá vyplýva zo Zákona o ochrane 
prírody a krajiny. ZOO verejnosti sprístupní v centre mesta 
objekt na to určený – ZOO DOM, vybavenie 

50 000 50 000 50 000     ZOO 
Externé 
zdroje 
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čitateľská 
gramotnosť 

12.2 

 Podpora 
vzdelávania ako 
komunitnej 
súdržnosti 
 

Podpora subjektov v meste, ktoré poskytujú neformálne 
celoživotné vzdelávanie ako svoju hlavnú, alebo vedľajšiu 
činnosť (ZOO, univerzity, kultúrne organizácie, športové 
združenia, súkromné subjekty atď.) – pripraviť návrh 

  
Bez nároku 
na rozpočet 

MMK OŠ - 

Uznanie učenia sa na pracovisku a ako hodnoty ktorá 
podporuje inovácie 

Bez nároku 
na rozpočet 

  MMK OŠ - 

Podpora vzdelávacích programov Výmenníkmi (K13), 
Knižnicou pre mládež, neziskových organizácii a 
neformálnych skupín v komunitách 

Z rozpočtu 
organizácií 

  MMK OŠ - 

Uznanie kultúry vzdelávania ako hodnoty pre udržateľný 
rozvoj mesta prostredníctvom mestskej charty 
celoživotného vzdelávania 

 
Bez nároku 
na rozpočet 

 MMK OŠ - 

 

Oblasť: ŠPORT 

Cieľ 13 Zlepšiť zdravie verejnosti v Košiciach a v mestskej funkčnej oblasti 

 Opatrenie Aktivity  
Rok 2022 

(Eur) 
Rok 2023 

(Eur) 
Rok 2024 

(Eur) 
Zodp.  

Hlavné 
zdroje 

13.1 
Športujúca a 
zdravá mládež 

Vytvorenie koncepcie rozvoja športu v meste (spoločná 
aktivita pre naplnenie cieľov v oblasti športu) 

 10 000  MMK OŠ Vlastné 
zdroje 

Rekonštrukcia detských ihrísk 
168 000 50  000 50 000 SMsZ Vlastné 

zdroje 

Výstavba a rekonštrukcie  školskej športovej infraštruktúry 
1 540  000 1 000 000 1 000 000 MMK OŠ Vlastné 

zdroje 

Dotačná podpora športových klubov 
 

770 000 770 000 770 000 MMK OŠ Vlastné 
zdroje 

13.2 
Športujúci 
dospelí 

Zabezpečenie športovej infraštruktúry na školách s 
možnosťou využitia pre verejnosť za pomoci rady školy 

 
Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

MMK OŠ - 



PHRSR mesta Košice a jeho funkčnej oblasti  2022 – 2027 
 

Používané skratky: BPMK – Bytový podnik mesta Košice, CIKE – Creative Industry Košice, ML – Mestské lesy Košice ,   MMK – Magistrát mesto Košice, MsP – Mestská polícia,  K13 –Kultúrne 
centrá , OD a ŽP- Oddelenie dopravy a životného prostredia, OMaP- Oddelenie majetkové a právne ,  ORVP – Oddelenie riadenia vnútorných procesov, OSR -Oddelenie strategického rozvoja, 
OSV – Oddelenie sociálnych vecí, OŠ- Oddelenie školstva  PSC – Psychosociálne centrum, RCO, BOZP -  Referát CO, BOZP a PO, RK – Referát kultúry, RP,UC a VO – Referát parkovania, údržby 
ciest a verejného osvetlenia,  SMsZ – Správa mestskej zelene, SSPmK – Stredisko sociálnych služieb mesta Košice, UHA – Útvar hlavného architekta, ZOO – Zoologická záhrada Košice 
 

 
 

(zdieľanie dobrých praxí pri modelov spravovania športových 
školských zariadení komunitami) 

Zadefinovanie potrieb pre rozvoj rekreačného športu podľa 
európskeho benchmarku 

 
Bez nároku 
na rozpočet 

 MMK OŠ - 

Zľavy obyvateľov mesta na používanie spoplatnenej mestskej 
športovej infraštruktúry – príprava návrhu systému a jeho 
spustenie 
 

 
Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

MMK OŠ - 

Uznanie športovej infraštruktúry ako verejného záujmu a 
jeho ochrana v novom územnom pláne  - príprava návrhu 

 
 

Bez nároku 
na rozpočet 

 
MMK 
UHA 

- 

 

Cieľ 14 Konkurencieschopnejšie mesto športu 

 Opatrenie Aktivity  
Rok 2022 

(Eur) 
Rok 2023 

(Eur) 
Rok 2024 

(Eur) 
Zodp. 

Hlavné 
zdroje 

14.1 

Rozvinutý 
cestovný ruch v 
súvislosti so 
športom 

Kúpalisko Červená hviezda- prestrešenie bazéna, Mestská 
krytá plaváreň, Košice 

2 980 000   MMK OSR 
Vlastné 
zdroje 

Angels Aréna  Košice 3 557 800   MMK OSR 
Vlastné 
zdroje 

Športovo – zábavný areál Alejová 110 000   MMK OSR 
Vlastné 
zdroje 

Národné tréningové centrum  2 940 000  MMK OSR 
Vlastné 
zdroje 

Hala pre ľadový hokej (ZŠ Považská)  2 364 000  MMK OSR 
Vlastné 
zdroje 

Modernizácia Areálu vodných športov na jazere, sídl. Nad 
jazerom 

 2 500 000  MMK OŠ 
Externé 
zdroje 

Skate park Ťahanovce    MMK OŠ  

Spoločný postup pri organizácii veľkých podujatí v 
spolupráci s Visit Košice – jednotný kontaktný bod pre 
organizátorov podujatí, stratégia organizácie veľkých 

 
Bez nároku 
na rozpočet 

 MMK OŠ - 
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podujatí (v spolupráci s kultúrou a cestovným ruchom), 
jednotný informačný balíček pre organizácie podujatí, 
koordinácia podujatí v meste geograficky aj v čase, zber dát 
o návštevnosti 

14.2 

Excelentné 
výsledky 
športových 
klubov a 
priťahovanie 
talentov  
 

Vytvoriť bázu pre športovcov a lákať talenty z celého 
východu 

  
Bez nároku 
na rozpočet 

MMK OŠ - 

Cielená a systematická propagácia a transparentné 
poskytovanie informácií o športe zo strany mesta Košice 

  
Bez nároku 
na rozpočet 

MMK OŠ - 

14.3 
Efektívny 
manažment 
športu 

Revízia zmlúv pre kluby z dôvodu konsolidácie fondov opráv  
Bez nároku 
na rozpočet 

 MMK OŠ - 

Zber a vyhodnocovanie dát a dopadov z pohľadu sociálno-
ekonomického úžitku 

 
Bez nároku 
na rozpočet 

 MMK OŠ - 

Efektívna správa športových zariadení 
 

  
Bez nároku 
na rozpočet 

MMK OŠ - 

 

Oblasť: KULTÚRA 

Cieľ 15  Košice ako kultúrna metropola na mape sveta  

 Opatrenie Aktivity   
Rok 2022 

(Eur) 
Rok 2023 

(Eur) 
Rok 2024 

(Eur) 
Zodp. 

Hlavný zdroj 
financovania 

15.1 
Dobrý život v 
komunite 

Vytvorenie participatívnej komunitnej mapy a zber dát, 
mapovanie potrieb, mapovanie geografickej dostupnosti 

  10 000 CIKE 
Vlastné 
zdroje 

Uznanie hodnoty ľudského potenciálu na neformálnej úrovni 
a podpora reprezentantov mesta, kraja, štátu a významných 
spoločností v meste 

 
Bez nároku 
na rozpočet 

 CIKE 
Vlastné 
zdroje 

Podpora infraštruktúry Výmenníkov ako nástroja mesta pre 
podporu komunitného rozvoja   
 

   K13 
Vlastné 
zdroje 
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Aktivity   
Rok 2022 

(Eur) 
Rok 2023 

(Eur) 
Rok 2024 

(Eur) 
Zodp. 

Hlavný zdroj 
financovania 

Určenie časti grantových prostriedkov z grantovej schémy 
mesta pre rozvoj komunitného života 
 

 50 000  CIKE 
Vlastné 
zdroje 

Tréningové programy pre marginalizované skupiny ohľadom 
kultúrneho života, kultúrneho dedičstva v meste a spôsobov, 
ako mať zabezpečený prístup k účasti na kultúrnom živote 

  5 000 CIKE 
Vlastné 
zdroje 

Stratégia rozvoja publika so zameraním na menšinové 
obyvateľstvo 

  
Bez nároku 
na rozpočet 

CIKE - 

15.2 
Rozvinuté 
kvalitné verejné 
priestory 

Vytvorenie Citizen Experience & Well-being Institute v rámci 
Creative Industry Košice (Košice 2.0)   

504 000 224 000  CIKE 
Externé 
zdroje 

Vytvoriť pracovné miesto „správy verejných priestorov 
mesta Košice“ 

 18 000 18 000 UHA 
Vlastné 
zdroje 

Na Útvare hlavného architekta rozšíriť kompetencie pre 
správu verejných priestranstiev 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

UHA - 

Zavedenie pozície nočného primátora („night mayor“)  10 000  MMK 
Vlastné 
zdroje 

Audit bezpečnosti verejných priestorov s návrhom opatrení  10 000  CIKE 
Vlastné 
zdroje 

Zaviesť „percento na umenie“ ako podiel z poplatku za 
rozvoj –otvoriť diskusiu 
 

 
Bez nároku 
na rozpočet 

 CIKE - 

15.3 
Zodpovednosť 
za okolie 

Zmapovať dopady kultúrnej produkcie na životné prostredie 
, príklady dobrej praxe 

  
Bez nároku 
na rozpočet 

CIKE - 

Pripraviť a implementovať environmentálnu politiku v 
kultúrnych inštitúciách a v grantovej schéme 

Bez nároku 
na rozpočet 

  CIKE - 

Zdieľať skúsenosti a prax v adaptácii na zmenu klímy a 
zvyšovanie odolnosti mesta 

Bez nároku 
na rozpočet 

  CIKE - 

Tematicky podporovať otázky životného prostredia v 
kultúrnej produkcii 
 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

CIKE - 
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 Opatrenie Aktivity   
Rok 2022 

(Eur) 
Rok 2023 

(Eur) 
Rok 2024 

(Eur) 
Zodp. 

Hlavný 
zdroj 

financov
ania 

15.4 
Udržateľná 
kvalitná 
infraštruktúra 

Príprava návrhu systému viacročných grantov 
Bez 

nárokov na 
rozpočet 

Bez nárokov 
na rozpočet 

 MMK  

Mapovanie priestorov v majetku mesta , ich dostupnosti 
a kvality pre kultúrne účely 

 
Bez nárokov 
na rozpočet 

 CIKE       - 

Stratégia rozvoja K13 – vrátane všetkých jeho priestorov s 
jasne určeným cieľom a profilom 

Bez 
nárokov na 

rozpočet 
  K13       - 

Vytvorenie HUBu v Kasárňach Kulturparku (Košice 2.0, 15.2)    CIKE 
Externé 
zdroje 

Sanácia  Múzea Dolná brána, 2022 -  projektová 
dokumentácia a inžinierska činnosť 2022 

12 000   
OSR              

MMK 
Vlastné 
zdroje 

Rekonštrukcia  Historickej radnice 
 

  220 000 
OSR 

MMK 
Externé 
zdroje 

Revitalizácia infraštruktúry ZOO 200 0000 100 000 100 0000 ZOO 
Vlastné 
zdroje  

 
 
 
 
 
15.5. 

 
 
 
 
 
 
Stabilný systém 
podpory 

 

Kultúrny kupón – príprava návrhu  
Bez nároku 
na rozpočet 

 CIKE - 

Zjednotenie informácií o kultúrnych podujatiach 
Bez nároku 
na rozpočet 

  CIKE - 

Grantová schéma, pre roky 2023-2024 viac cieliť na vybrané 
témy a cieľové skupiny (cielené podprogramy) 

95 000 180 000 180 000 CIKE 
Vlastné 
zdroje 

Nefinančná podpora startupov 
Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

CIKE - 

Podpora malých a stredných podnikov (oceňovanie )   10 000 
OSR 

MMK 
- 

Podporný program pre rozvoj mediálneho umenia a 
audiovizuálneho umenia v postprodukcii 

 100 000  CIKE 
Vlastné 
zdroje 
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Aktivity   
Rok 2022 

(Eur) 
Rok 2023 

(Eur) 
Rok 2024 

(Eur) 
   Zodp. 

Hlavný zdroj 
financovania 

Vytvoriť dialóg s národnými inštitúciami s cieľom zabezpečiť 
sociálnu ochranu umelcov 

  
Bez nároku 
na rozpočet 

CIKE - 

Podľa vývoja na národnej úrovni zaviesť viaczdrojové 
financovanie, zapojenie súkromného financovania 

  
Bez nároku 
na rozpočet 

CIKE - 

15.6 

Vzdelávanie a 
inšpiratívne 
učenie sa ako 
kultúra 

Vzdelávacie a mentoringové programy 20 000   
CIKE Externé 

zdroje 

 
Neformálna podpora umeleckých stredných a vysokých škôl 
 

 
Bez nároku 
na rozpočet 

 
CIKE  

Prepojenie základných umeleckých škôl a iných kultúrnych a 
vzdelávacích inštitúcií 

 
Bez nároku 
na rozpočet 

 
CIKE  

Zaviesť vzdelávanie o kultúre do učebných osnov pre školy, 
zapojiť všetky úrovne škôl 

  
Bez nároku 
na rozpočet 

CIKE  

Tréningové programy pre komunity ohľadom kultúrneho 
dedičstva, pre jeho správne zachovanie a udržateľnosť 

  
Bez nároku 
na rozpočet 

CIKE  

Vzdelávanie občianskej spoločnosti v otázkach komunikácie 
a fundraisingu 

10 000   
CIKE Vlastné 

zdroje 

Podporiť viacjazyčnosť v kultúrnej produkcii  10 000  
CIKE Vlastné 

zdroje 

15.7 
Živé lokálne 
siete 

Vytvorenie klastra kultúry 
 

10 000   
CIKE Externé 

zdroje 

Participatívne rozhodovanie o kultúrnej politike 
Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

CIKE - 

Dáta a výskum, zhodnotenie kultúrnych politík 
 

  10 000 CIKE 
Vlastné 
zdroje 

15.8 

 
Široké 
medzinárodné 
siete 

Začleniť kultúrnu sféru do agendy Rady pre vytvorenie a 
budovanie značky mesta 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

 
Visit   

Košice 
- 

Spolupráca v rámci Unesco Creative Cities 
Bez nároku 
na rozpočet 

  CIKE - 

Partnerstvá v EU projektoch 
Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

CIKE - 
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Cieľ 16   Viac kultúry a kreativity v mestskej funkčnej oblasti  

 Opatrenie Aktivity  
Rok 2022 

(Eur) 
Rok 2023 

(Eur) 
Rok 2024 

(Eur) 
Zodp. Hlavný zdroj 

financovania 

16.1 

Poznanie 
tradičnej a 
súčasnej kultúry u 
obyvateľov 

Podpora miestnych kultúrnych združení , národnostných 
menšín, sakrálne umenie 

 
73 000 75 000 75  000 MMK RK 

Vlastné 
zdroje 

 

 

 

 

 

 
Podpora členstva v medzinárodných sieťach  10 000  CIKE 

Vlastný 
rozpočet 

Online marketing   
Bez nároku 
na rozpočet 

CIKE 
Vlastný 

rozpočet 

Programy mobilít 100 000 100 000 100 000 CIKE 
Externé 
zdroje 

Umelecké rezidencie 100 000 100 000 100 000 CIKE 
Externé 
zdroje 

15.9 
Medzisektorové 
spolupráce 

Začleniť kultúru a kreatívne odvetvia do inovačných stratégii 
KSK a mesta  
 

Bez nároku 
na rozpočet 

  CIKE - 

Spolupráca v rámci Unesco Creative Cities  
Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

CIKE - 
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Oblasť: BEZPEČNOSŤ 

Cieľ 17  Zvýšiť odolnosť mesta na zvláštne a mimoriadne udalosti prostredníctvom účinného riadenia rizík 

 

 Opatrenie Aktivity zamerané na  
Rok 2022 

(Eur) 
Rok 2023 

(Eur) 
Rok 2024 

(Eur) 
Zodp. Hlavný zdroj 

financovania 

17.1 

Prijímanie 
preventívnych 
opatrení na 
predchádzanie 
vzniku 
mimoriadnych 
udalostí 
zameraných na 
ochranu života, 
zdravia a majetku a 
znižovanie účinku 
následkov týchto 
udalostí. 

Pravidelnú analýzu a vyhodnocovanie možných rizík, 
ako aj reálnych mimoriadnych udalostí za účelom 
identifikácie ohrozených objektov a obyvateľstva, 
ktoré budú mať za úlohu zvýšiť operabilitu a odbornosť 
pri vyhodnocovaní účinkov mimoriadnych udalostí ako 
aj plánovania úloh a opatrení civilnej ochrany 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

MMK 
RCO,BOZP 

- 

Modernizácia systémov na vyhodnocovanie rizík 
(geografické informačné systémy, systémy na 
modelovanie rizík a pod.) pre rozhodovacie procesy 
(3D model  , op. 2.1) 

   
MMK 

RCO,BOZP 
Vlastné 
zdroje 

Modernizácia systému včasného varovania 
obyvateľstva a vyrozumievania osôb  
 

8 100 65 905  MMK OSR 
Externé 
zdroje 

Mimoriadne udalosti v súvislosti s COVID-19      200 000   
MMK 

RCO,BOZP 
Vlastné 
zdroje 

17.2 

Rozvoj, obnova a 
posilnenie 
technických a 
logistických 
kapacít, vrátane 
riadiacich, 
záchranných 
zložiek a 
samosprávy 

Materiálna podpora dobrovoľníkov a iných samospráv 
Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

MMK 
RCO,BOZP 

- 
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17.3 
Zlepšenie prípravy 
obyvateľstva na 
civilnú ochranu 

Preventívno-výchovnú činnosť, propagačnú činnosť, 
teoretické školenia a praktický výcvik  pri príprave detí 
a mládeže na sebaochranu a vzájomnú pomoc 

 
Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

MMK 
RCO,BOZP 

- 

Systémové riešenie prípravy učiteľov v oblasti ochrany 
človeka a prírody, spoločnú  prípravu a vydávanie 
odborných materiálov a didaktických pomôcok 

 
Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

MMK 
RCO,BOZP 

- 

 

Cieľ 18 Zvýšiť ochranu života, zdravia a majetku pred poškodzovaním a ničením kriminálnou činnosťou 

 Opatrenie Aktivity  
Rok 2022 

(Eur) 
Rok 2023 

(Eur) 
Rok 2024 

(Eur) 
Zodp. 

Hlavný zdroj 
financovania 

18.1 

Budovanie 
vzťahov 
mestskej 
polície s 
komunitami. 
Zapojenie 
komunít do 
ochrany života, 
zdravia a 
majetku 
obyvateľov 

Spolupráca s obyvateľmi, podnikateľmi a obchodníkmi  s 
cieľom zamedzovania patologickým sociálnym  javom 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

MsP - 

Zvyšovanie  zručností mestských  policajtov v oblasti 
komunikácie a styku s verejnosťou 

 10 000 10 000 MsP 
Vlastné 
zdroje 

Príprava a realizácia  preventívno-bezpečnostných  akcií 
zameraných na boj proti vandalizmu a alkoholizmu 
maloletých a mladistvých osôb 
 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

MsP - 

Realizácia a tvorbu  preventívnych projektov  5 000 5 000 MsP - 

18.2 

Zefektívnenie a 
zvýšenie 
účinnosti 
činnosti 
mestskej 
polície v 
spolupráci s  
Policajným 
zborom SR, 
odbornými 
organizáciami, 

Zriadenie  protialkoholickej záchytnej izby v meste 
 

      100 000  MsP 
Vlastné 
zdroje 

Novelizácia  zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 
planom znení  v oblasti ukladania sankcií vo forme verejno-
prospešných prác – účasť na príprave 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočte 

MsP - 

Spoluprácu s obcami funkčnej oblasti v oblasti bezpečnosti 
Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

MsP - 
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mestskými 
časťami a 
obcami 

18.3 

Zvýšenie 
účinnosti 
monitorovacích 
a  
informačných  
systémov 

Rozširovanie funkcionality informačného a on-line 
monitorovacieho systému MP Manager a geografického 
informačného systému Gisplan 

 50 000  MsP 
Externé 
zdroje 

Rozširovanie  existujúceho integrovaného mestského 
kamerového systému (IMKS) o softvérovú  nadstavbu 
integrovaného bezpečnostného systému pre bezpečnostné  
a záchranárske zložky mesta a ich prepojenie s GIS, 
kamerovým systémom, GPS vozidiel MsP, záchranného 
systému, hasičov, GPS rádiostaníc a pod.  

 

 100 000 50 000 MsP 
Externé 
zdroje 

Využívanie automatizovaných  alarmov z inteligentnej 
analýzy dostupnej v existujúcich kamerách 

 
 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

MsP 
Externé 
zdroje 
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Téma: EKONOMICKÝ ROZVOJ 

Cieľ 19  Podporovať vytváranie ekonomických príležitosti  pre udržateľný rast 

 Opatrenie Aktivity  
Rok 2022 

(Eur) 
Rok 2023 

(Eur) 
Rok 2024 

(Eur) 
    Zodp. Hlavný zdroj 

financovania 

19.1 

Efektívne 
využívanie 
ekonomických 
nástrojov 
samosprávy pre 
rozvoj lokálnej 
ekonomiky 

Pripraviť návrh (zoznam) objektov v majetku samosprávy na 
rekonštrukciu a obnovu  

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

 
MMK            
OMaP 

- 

19.2 
Posilňovanie 
medzisektorovej 
spolupráce 

Vytvoriť   jednotnú  identitu mesta   50 000  MMK OSR 
Vlastné 
zdroje 

Vytvoriť základňu /kontaktné miesto  na meste , kde sa budú 
sústreďovať informácie  o ekonomickom potenciáli v území 

Bez nároku 
na rozpočet 

10 000  MMK OSR 
Vlastné 
zdroje 

Iniciovať medzisektorovú  pracovnú skupinu pre ekonomický 
rozvoj mesta 

Bez nároku 
na rozpočet 

  MMK OSR - 

Začleniť ekonomické  ukazovatele  do vytváranej otvorenej 
dátovej platformy a ich sprístupnenie verejnosti 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

 MMK OSR - 

19.3 
Podpora 
inovácií a 
talentov 

Vytvorenie platformy na zdieľanie výstupov z výskumov 
univerzít  a ústavov Slovenskej akadémie vied, aktívnou 
participáciou na projekte „Košický klaster nového priemyslu“  

Bez nároku 
na rozpočet 

  MMK OSR  

Podpora podnikateľského myslenia v regióne a budovania 
podnikateľských zručností u študentov základných, 
stredných a vysokých škôl – návrh a realizácia programov 
 

 5 000 5 000 MMK OSR  

19.4 
Podpora 
cestovného 
ruchu ako 

Podporiť destinačný manažment s presahom na územie obcí 
mestskej funkčnej oblasti – návrh stratégie tvorby produktov 
cestovného ruchu 

 30 000  
Visit 

Košice 
Vlastné 
zdroje 
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nástroja na 
ekonomický 
rozvoj územia 
 

Identifikovať investičné projekty mesta  s presahom do 
cestovného ruchu 

Bez 
nárokov na 

rozpočet 
  MMK OSR - 

Pripraviť plán podpory, vyhľadávania a uchádzania sa o  
významné kultúrne, umelecké, športové, vedecké a 
spoločenské podujatia 

Bez 
nárokov na 

rozpočet 

Bez 
nárokov na 

rozpočet 
 

Visit  
Košice 

- 

19.5  

Podpora rozvoja 
podnikania v 
kreatívnom 
priemysle  

Sprístupňovať skúsenosti s medzinárodným prostredím 
Bez 

nárokov na 
rozpočet 

Bez 
nárokov na 

rozpočet 
 CIKE - 

Začlenenie kreatívnych podnikov do svetových trhov  
Bez 

nárokov na 
rozpočet 

Bez 
nárokov na 

rozpočet 
 CIKE  

Profesionálnu podporu start-upov (Košice 2.0, rozpočet 
15.1) 

   CIKE 
Externé 
zdroje 

Organizácia hackthonov (Košice 2.0, rozpočet 15.1)    CIKE 
Externé 
zdroje 
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Téma: SPRAVOVANIE 

Cieľ 20 Zvýšiť úroveň kapacít a  služieb poskytovaných samosprávou 

 

 Opatrenie Aktivity  
Rok 2022 

(Eur) 
Rok 2023 

(Eur) 
Rok 2024 

(Eur) 
Zodp. Hlavný zdroj 

financovania 

20.1 

Uplatňovanie 
strategického  
riadenia a 
rozvoja 
ľudských 
zdrojov 

Plánovanie a rozvoj ľudských zdrojov s ohľadom na 
potreby a ciele samosprávy, aktívna spolupráca 
a zdieľanie kapacít s mestskými časťami a obcami  

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na  rozpočet 

MMK 
ORVP 

- 

Školenia zamestnancov 20 000 20 000 20 000 
MMK 
ORVP 

Vlastné 
zdroje 

Vypracovať komplexnú stratégiu rozvoja ľudských zdrojov 
na Magistráte mesta Košice 

 15 000  
MMK 
ORVP 

Vlastné 
zdroje 

20.2 

Zefektívňovanie 
interných 
procesov 
samosprávy 
 
 
 
 

Zavedenie princípov organizácie založenej na dátach do 
riadenia interných procesov   

 
Bez nároku 
na rozpočet 

 
MMK 
OSR 

- 

Zmapovanie interných procesov samosprávy a ich 
optimalizáciu 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

 
MMK 
ORVP 

- 

Informačné služby mesta (Digitálna databáza 3D + model 
zástavby  a pod.) 

320 000   
MMK 
OSR 

Vlastné 
zdroje 

20.3 

Digitalizácia a 
elektronizácia 
služieb 
samosprávy 

Audit existujúcich  služieb vo vzťahu k  možnostiam ich 
digitalizácie a elektronizácie , pokračovanie v digitalizácií 
a elektronizácií  

   
MMK 
ORVP 

Vlastné 
zdroje  

Rozvoj elektronických informačných služieb mesta 
(rozšírenie GISPLAN Košice o informácie o prírode, atď.) 

450 000 450 000 450 000 
MMK 
ORVP 

Vlastné 
zdroje 

Nové elektronické služby mesta (Malé zlepšenie e-Gov 
služieb) 

250 000 60 000  
MMK 
OSR 

Externé 
zdroje 

Zavedenie systematického zberu spätnej väzby od 
obyvateľov na poskytované služby 

Bez nároku 
na rozpočet 

20 000  
MMK 
OSR 

Vlastné 
zdroje 
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Redizajn a modernizáciu služieb (Košice 2.0) , skvalitnenie 
služieb help-desku 
 

   
MMK 
ORVP 

Externé 
zdroje 

 

Cieľ 21 Zvýšiť kvalitu tvorby verejných politík 

 Opatrenie Aktivity  
Rok 2022 

(Eur) 
Rok 2023 

(Eur) 
Rok 2024 

(Eur) 
Zodp. Hlavný zdroj 

financovania 

21.1 

Vytváranie  
politík  a 
prijímanie  
rozhodnutí 
založených na 
dátach 

Vytvoriť  a zabezpečiť fungovanie analyticko – strategických  
jednotiek (projekt Košice 2.0) 

337 086 143 709 

 MMK 
OSR 

Externé 
zdroje 

Vytvoriť a sprístupniť platformu s otvorenými dátami 
(projekt Košice 2.0) 

 MMK 
OSR 

Externé 
zdroje 

Mestské laboratórium „mestské inovácie“  (projekt Košice 
2.0) 

 MMK  
OSR 

Externé 
zdroje 

21.2 

Vyvážené a 
zodpovedné  
územné 
plánovanie 

Pripraviť návrh na fungovanie UHA na meste 
Bez nároku 
na rozpočet 

  MMK 
UHA 

- 

Dopracovanie nového územného plánu 30 000 30 000  
MMK 
UHA 

Vlastné 
zdroje 

Iniciovať dlhodobý koncept plánovania   50 000 
MMK 
UHA 

Vlastné 
zdroje 

Zadefinovať regulatívy v kontexte udržateľného rozvoja a  
zmeny klímy (zelené strechy, zelené steny a pod.) 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

 
MMK 
UHA 

- 

Začleniť  adaptačné opatrenia   do územnoplánovacej 
dokumentácie a do vyjadrení k investičným zámerom 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

MMK 
UHA 

- 

Uplatňovať participáciu pri činnostiach v územnom 
plánovaní 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

MMK 
UHA 

- 

21.3 

Podpora 
budovania 
metropolitného 
regiónu 
 
 

Nastavenie mechanizmov pravidelnej spolupráce a 
informovanosti  v rámci funkčnej mestskej oblasti  

Bez nároku 
na rozpočet 

  MMK 
OSR 

- 

Zber, zdieľanie a výmenu dát a tvorbu metropolitného 
územného plánu 

   100 000 MMK 
OSR 

Externé 
zdroje 

Podporu budovania komplexného administratívneho 
centra v meste pre okolie -štúdia 

 130 000  MMK 
UHA 

Vlastné 
zdroje 
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Spolupráca mesta, mestských častí a obcí smerom ku 
koordinovaným politikám  

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

MMK 
OSR 

- 

 
21.4 

 
Zvýšenie 
participácie 
verejnosti na 
spravovaní 

Budovanie kapacít v oblasti participácie (Košice 2.0) 
   MMK 

OSR 
Externé 
zdroje 

Identifikáciu procesov a nástrojov vhodných pre 
participáciu v samospráve, každoročne zadefinovať aktivity 
samosprávy realizované participatívnym spôsobom 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

 MMK 
OSR 

- 

Budovanie stálych  platforiem pre participáciu, napr. 
participatívny rozpočet, ozvučná doska 

Bez nároku 
na rozpočet 

Bez nároku 
na rozpočet 

 MMK 
OSR 

- 

21.5 
Posilňovanie 
kompetencií 
samosprávy 

Nastavovanie legislatívnych procesov v záujme 
zjednodušenia a zrýchlenia povoľovacích procesov pri 
zachovaní rozhodovacích kompetencií mesta na jeho území 

 Bez nároku 
na rozpočet 

 MMK 
OPaM 

- 

 

 Vysvetlivka: 

 Bez nároku na rozpočet -  v rámci činnosti príslušného útvaru  


