
Monitorovacia správa 
PROGRAMU ROZVOJA MESTA KOŠICE ZA ROK 2015 

 

 

Program rozvoja mesta Košice 2015-2020 s výhľadom do roku 2025 (ďalej len PRM) , ktorý 

je jedným zo  základných rozvojových dokumentov mesta, bol  Mestským zastupiteľstvom 

mesta Košice schválený  dňa 22.06. 2015 Uznesením č. 144.   

 

PRM  bol vypracovaný v súlade so Zákonom o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 

Z.z. v znení Zákona č. 309/2014 a vzťahuje na celé územie mesta Košice, vrátane  všetkých 

22 mestských častí. Zároveň je aj usmerňujúcim dokumentom pre ostatné inštitúcie, 

organizácie a iné subjekty, ktoré na území mesta plánujú rozvojové aktivity.   

 

Program rozvoja mesta definuje stratégiu rozvoja mesta na uvedené strednodobé plánovacie 

obdobie s dlhodobým výhľadom, ktoré je totožné s programovacím obdobím EÚ a určuje 

mechanizmus jej realizácie prostredníctvom 8 programových oblastí, s definovaním cieľov, 

opatrení a návrhom súboru aktivít a činností pre riešenie výziev rozvoja mesta vo všetkých 

jeho rozvojových oblastiach:   

 

1. Košice – mesto pracovných príležitostí,  

2. Košice – bezpečné mesto,  

3. Košice – mesto kvalitnej dopravy,  

4. Košice – sociálne mesto,  

5. Košice – mesto inovatívneho vzdelávania detí a mládeže,  

6. Košice – mesto kvalitného životného a prírodného prostredia,  

7. Košice - mesto kultúry, športu aktívneho oddychu a  

8. Košice – mesto využívajúce IKT pre efektívne spravovanie.  

 

 

Monitorovacia správa je spracovaná v nadväznosti na ustanovenia časti 4.1 bod C PRM 

a kvôli prehľadnosti je odpočet realizovaných projektov a činností usporiadaný tak, aby  bolo 

možné porovnať ich súlad podľa  cieľov, opatrení a aktivít uvedených v jednotlivých 

programových oblastiach dokumentu PRM. 

 

Vzhľadom k skutočnosti, že monitoring je realizovaný za obdobie roka 2015, v ktorom došlo  

k schváleniu novej programovej štruktúry dokumentu  PRM, sú realizované činnosti 

prispievajúce k rozvoju mesta zoradené už podľa nového platného PRM. Zároveň  

monitorovacia správa  obsahuje aj o odpočet projektových zámerov (PZ) z Akčného plánu, 

ktorý je prílohou platného PRM pre roky 2016-2018 vzhľadom k tomu, že niektoré PZ sa 

realizovali resp. ich realizácia začala už v roku 2015.  

 

Do monitorovania realizovaných projektov/činností  investičných aj významnejších 

neinvestičných, ktoré prispeli resp. majú potenciál prispieť k rozvoju mesta sa zapojila 

väčšina MČ formou predloženia prehľadov svojich realizovaných projektov/ činnosti, ktoré 

dokumentujú akceptovanie a  súlad v smerovaní rozvoja podľa schváleného PRM. 

Realizované činností MČ, ktoré nie sú uvedené v priložených prehľadoch mali charakter 

bežnej činnosti resp. z pohľadu vynaložených finančných prostriedkov nemali výraznejší 

vplyv na rozvoj mesta.   
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Plnenie povinne monitorovaných indikátorov stanovených v PRM z výstupov jednotlivých 

realizovaných projektov/činností je uvedené na konci prehľadov za každý cieľ samostatne. 

Projekty s príspevkom nad rámec  povinne monitorovaných indikátorov, ktoré však 

významnou mierou prispeli k plneniu iných významných projektov/činností  sú zaznamenané 

v rámci prehľadov za každé opatrenie. 

Z hľadiska plnenia stanovených hodnotiacich indikátorov konštatujeme, že vzhľadom k tomu, 

že ide o prvý rok resp. od schválenia PRM iba polrok  monitorovania nového PRM  

zaznamenávame  pozitívne plnenie tak za počet ako aj za finančný objem realizovaných 

projektov/činností. 

 

Finančné vyjadrenie realizovaných projektov/činností v prehľadoch je rozdelené podľa 

zdrojov financovania za Mesto Košice a organizácie v jeho pôsobnosti (bez právnej aj 

s právnou subjektivitou). Zvlášť sú uvedené príspevky  k plneniu PRM mestskými časťami. 

V súhrnných prehľadoch finančného vyjadrenia za jednotlivé programové oblasti (uvedené 

v textovej časti pred konkrétnymi prehľadmi) sú výdavky uvedené za všetky subjekty 

zúčastnené na monitorovaní. Zhrnutie uvedené na konci   monitorovacej správy obsahuje 

finančné vyjadrenie realizovaných projektov/činnosti za všetky subjekty a zvlášť za príspevok 

mestských častí. Vecné plnenie je súhrnne uvedené v závere, vyhodnotením podielu plnenia 

indikátorov výstupu podľa programových oblastí. 

 

V nadväznosti na povinnosť vyplývajúcu zo Zákona o podpore regionálneho rozvoja  

 č 539/2008 Z.z. v platnom znení, bude po prijatí predkladanej informácie zaslaná  povinná 

Monitorovacia správa za rok 2015 o plnení PRM  Košickému samosprávnemu kraju pre 

možnosť sumarizovania výstupov za celý región.  
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Programová oblasť rozvoja: Košice – mesto pracovných príležitostí 

 
Za túto programovú oblasť, ktorá má 1 cieľ a 4 opatrenia, sme  zaznamenali realizované 

projekty a činnosti   za opatrenia 1.1. a 1.2. 

V rámci plnenia opatrenia 1.1. je potrebné spomenúť účasť mesta Košice na vzniku 

Východoslovenskej investičnej agentúry. Zmyslom jej založenia deklarovaným zakladateľmi 

je prílev nových investícií, zvýšenie zamestnanosti, rozvoj cestovného ruchu.  

Realizátorom projektov/činností v rámci opatrenia 1.2.  je predovšetkým organizácia Creative 

Industry Košice, n.o., ktorá v roku 2015 spolu s  príspevkovou organizáciou mesta K-13 

Košické kultúrne centrá realizovala činnosti pre zabezpečenie  preukázania  udržateľnosti 

projektov EHMK. Realizované projekty uvedené pod opatrením 1.2. sú už z časti aj plnením 

projektových zámerov, ktoré sú uvedené v Akčnom pláne PRM pre rok 2016 – dochádza teda 

v niektorých prípadoch k skoršiemu plneniu. Ide predovšetkým o projekty, ktoré bolo 

potrebné realizovať z hľadiska pripravenosti požadovanej Ministerstvom kultúry SR pre 

možnosť čerpania finančných prostriedkov z Integrovaného regionálneho operačného 

programu (ďalej len IROP) v rámci prioritnej osi 3,  z ktorej časť je  účelovo vyčlenená pre 

kultúrne kreatívne centrá krajských miest. 

Za  aktivity  uvedené  v PRM v opatreniach 1.3. a 1.4. tejto programovej oblasti budú môcť 

byť realizované projekty až po schválení stratégie RIUS/UMR Ministerstvom 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len MPRV SR) vypracovanej v spolupráci 

s KSK pre možnosť čerpania NFP  z IROP.  

 

Prehľad realizovaných projektov/činností, ktoré prispeli resp. majú potenciál prispieť 

k rozvoju mesta je uvedený v pripojených zoznamoch podľa jednotlivých opatrení tejto 

programovej oblasti. 

 

Súhrnné finančné vyjadrenie realizovaných projektov/činností za programovú oblasť a cieľ: 

  
       Zdroje    Spolu EUR 

 Vlastné        EÚ  Národné/iné  

     

Spolu za cieľ 1: 
Vytvárať podmienky pre 

ekonomický rast, zvýšenú 

zamestnanosť a 

diverzifikáciu odvetví 

39 752 224 210 137 484 401 446 

     

Celkom za program 

Košice-mesto pracovných 

príležitostí 

39 752 224 210 137 484 401 446 

 

 

Nasleduje prehľad realizovaných projektov/činností za programovú oblasť  

Košice- mesto pracovných príležitostí 
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Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto pracovných príležitostí

Cieľ: Cieľ1 Vytvárať podmienky pre ekonomický rast, zvýšenú zamestnanosť a diverzifikáciu odvetví

Opatrenie: 

Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

Sprievodca pre investorov 

(Guide to Investment 2015 THE 

INVESTORS GUIDE), 

zverejnenie na www.kosice.sk

Mesto Košice 1 000 € 1 000 €
príspevok k 

plneniu cieľa

Investičné konferencie (Košice 

Invest, Medzinárodná 

konferencia UVP Technicom 

2015, Slovensko-Ukrajinské 

bilaterálne fórum 2015) v 

spolupráci so SARIO, 

Východoslovenskou 

investičnou agentúrou

Mesto Košice, 

VIA, SARIO,  

UVP Technicom

realizácia v rámci 

bežnej činnosti
3 konferencie 

Vytváranie aktívnych sietí a partnerstiev 

Spoluzaloženie 

Východoslovenskej investičnej 

agentúry 

Územné 

samosprávy, 

akademické 

inštitúcie, 

súkromné 

spoločnosti

príspevok k 

plneniu cieľa

Spolu 1 000 € 1 000 €

Opatrenie1.1 Systematizovanie ingerencie mesta pre vznik nových a udržanie existujúcich pracovných 

príležitostí prostredníctvom získavania externých investícií

Zabezpečenie a aktualizácia informácií o 

území mesta

Príspevok k 

plneniu 

indikátorov 

výstupov

Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor

2015

Spolu za rok 2015
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Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto pracovných príležitostí

Cieľ: Cieľ1 Vytvárať podmienky pre ekonomický rast, zvýšenú zamestnanosť a diverzifikáciu odvetví

Opatrenie: Opatrenie1.2 Vytvorenie partnerstiev, ich inštitucionalizácia a spolupráca na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu

Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

Vytvorenie webovej stránky 

www.cike.sk

Creative Industry 

Košice, n.o.

realizované v rámci 

bežnej činnosti

príspevok k 

plneniu cieľa

10 individuálnych diel 

umiestnených v priestoroch  

10 zariadení cestovného 

ruchu - podpora lokálnej 

designérskej produkcie / 

Design Hotel Concept

Creative Industry 

Košice, n.o.
4 110 € 4 110 €

príspevok k 

plneniu cieľa

10 permanentných diel 

media artu vo verejnom 

priestore

Creative Industry 

Košice, n.o.
4 725 € 4 725 €

príspevok k 

plneniu cieľa

Celomestký program AUDIENCE 

DEVELOPMENT - budovanie publika

3 workshopy, 2500 

dotazníkov, brožúra PDF

Creative Industry 

Košice, n.o.
11 107 € 11 107 €

príspevok k 

plneniu cieľa

Realizovanie riadeného kontinuálneho 

výskumu zladeného s metodológiou na 

úrovni štátu a KSK (výskum, web, 

stratégia)

Vytvorenie pracovnej 

skupiny pre KKP za účasti 

zástupcov MK SR

Creative Industry 

Košice, n.o.

realizácia v rámci 

bežnej činnosti

príspevok k 

plneniu cieľa

K.A.I.R Košice Artist in 

Residence - umelecké 

rezidenčné výmeny, 11 

rezidencií

Creative Industry 

Košice, n.o.
8 590 € 30 000 € 38 590 € 11 rezidencií

Program kreatívnych 

rezidencií, 12 rezidencií

Creative Industry 

Košice, n.o.
18 464 € 18 464 € 12 rezidencií

EXCITE - 59 Erazmus 

pobytov realizovaných v 

rámci partnerstva projektu

Creative Industry 

Košice, n.o.
11 165 € 212 135 € 223 300 €

59 Erazmus 

pobytov

Program BRIDGE - 

podpora minimálne 30 

jednotlivcov alebo 

organizácii pri 

medzinárodnej aktivite

Creative Industry 

Košice, n.o.
2 960 € 2 960 €

príspevok k 

plneniu cieľa

Príspevok k 

plneniu 

indikátorov 

výstupov

Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor

2015

Vytvorenie mobilitného programu na 

podporu rozvoja talentu a zručností 

(kreatívne rezidencie a malá mobilitná 

schéma)

Zapojenie verejnosti do sféry kreatívneho 

priemyslu na webe

Spolu za rok 2015
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CREATIVE LENSES - 10 

catalyst programov, 5 

forum, výskum existujúcich 

biznis plánov kultúrnych 

organizácií, vytvorenie 

webu, vytvorenie 

benchmarkového nástroja

Creative Industry 

Košice, n.o.
185 € 3 485 € 3 670 €

10 catalyst 

programov, 5 

forum stretnutí

10 rozvojových plánov, 2 

Study weeky, Forum, 

publikácia, 20 

individuálnych plánovacích 

stretnutí, 10 study visit  

Creative Industry 

Košice, n.o.
76 000 € 76 000 €

10 rozvojových 

plánov, 2 study 

weeky, Forum, 

publikácia, 20 

stretnutí, 10 

study visit

9 seminárov, 7 workshopov, 

2 vzdelávacie cykly

Creative Industry 

Košice, n.o.
4 600 € 4 600 €

9 seminárov, 7 

workshopov, 2 

vzdelávacie 

cykly

Vytvorenie profesionalizačného programu 

Art Biz (intervencie vo firmách, art based 

tréningy, inovation engine, CSR program)

4 rezidencie, 3 workshopy
Creative Industry 

Košice, n.o.
8 420 € 8 420 €

4 rezidencie, 3 

workshopy

Inkubátor - priestory na vzdelávanie fab 

lab
Fab lab a media lab

Creative Industry 

Košice, n.o.

realizácia v rámci 

bežnej činnosti

Inkubátor - fab 

lab, media lab

ECBN - European Creative Business 

Network - medzinárodná sieť organizácií 

podporujúcich Kultúrny a kreatívny 

priemysel

4 stretnutia networku ECIS, 

podané projekty a tendre 

EU

Creative Industry 

Košice, n.o.
4 500 € 4 500 € 4 stretnutia

Generation 2020 Vytvorenie Rady Mládeže
Creative Industry 

Košice, n.o.

realizácia v rámci 

bežnej činnosti

vytvorenie Rady 

Mládeže

Spolu 38 752 € 224 210 € 137 484 € 400 446 €

Vytvorenie vzdelávacích a rozvojových 

programov na podporu rozvoja talentu a 

zručnosti, ESCALATOR, program 

budovania kapacít
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Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 1

Názov indikátora plnenie indikátora

>počet udalostí organizovaných, respektíve 

spoluorganizovaných mestom pre získanie 

investorov

3

> definovaná stratégia, nástroje a 

financovanie systému podpory kreatívnych 

a súvisiacich odvetví, 

v budúcom období

> vytvorené, dobudované a vybavené 

centrá podpory kreatívneho priemyslu v 

meste Košice s priestormi využitými na 

minimálne 70% ich kapacity (inkubátory, 

start-upy a pod.),

v budúcom období

> počet poskytnutých poradenských 

služieb kreatívnymi centrami,
v budúcom období

> existencia rezidenčných programov, resp. 

programov mobility, 
27

> množstvo kontrahovaných služieb v 

kreatívnych centrách. 
v budúcom období
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Programová oblasť rozvoja: Košice – bezpečné mesto 
 

V rámci tejto programovej oblasti sú v PRM stanovené 2 ciele a 6 opatrení. Realizované 

projekty, ktoré sú podľa jednotlivých cieľov a opatrení podrobnejšie uvedené v nižšie 

pripojených prehľadoch zabezpečovala najmä Mestská polícia. 

Viaceré z projektov/činností boli realizované nad rámec sledovaných hlavných indikátorov 

plnenia PRM, ale z dôvodu ich príspevku k plneniu celkových cieľov sú uvedené 

v prehľadoch. 

Oceňujeme príspevok Mestských časti k plneniu opatrení stanovených v cieli: Zvýšenie 

ochrany života, zdravia a majetku občanov  pred poškodzovaním kriminálnou činnosťou, 

predovšetkým spoluprácou pri dobudovávaní mestského kamerového systému. 

 

Z hľadiska zamerania jedného z cieľov tejto programovej oblasti – Zníženie zraniteľnosti 

a zvýšenie odolnosti mesta voči mimoriadnym udalostiam,  považujeme za potrebné uviesť 

realizovaný projekt so zameraním na protipovodňové opatrenia. Jeho investorom bol 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.  a projekt sa týkal rekonštrukcie hate Vyšné Opátske 

za 3 mil. EUR. Projekt neuvádzame v prehľade z dôvodu, že sídlo investora nie je na území 

Košíc, ale ide o investíciu v rámci rozhodnutí štátnej správy. 

 

Súhrnné finančné vyjadrenie realizovaných projektov/činností  za programovú oblasť 

 a jej ciele: 

  
       Zdroje    Spolu EUR 

 Vlastné        EÚ  Národné/iné  

     

Spolu za cieľ 2 : 
Zvýšiť ochranu života, 

zdravia majetku .......... 

134 192 - 122 196 256 388 

     

Spolu za cieľ 3: 
Znížiť zraniteľnosť 

a zvýšiť odolnosť mesta 

na zvláštne a mimor. 

udalosti........... 

325 931 - - 325 931 

     

Celkom za program  

Košice–bezpečné 

mesto 

460 123  122 196 582 319 

 

Nasleduje prehľad realizovaných projektov/činností za programovú oblasť 

 Košice-bezpečné mesto 
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Programová oblasť rozvoja: Košice - Bezpečné mesto

Cieľ: Cieľ2 Zvýšiť ochranu života, zdravia a majetku pred poškodzovaním a ničením kriminálnou činnosťou

Opatrenie: Opatrenie2.1 Zapojenie verejnosti do ochrany života, zdravia a majetku v meste (chrániť seba a byť vnímavý k ochrane ostatných)

Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

Kampaň na prevenciu násilnej a 

majetkovej kriminality a prevenciu 

drogových a nelátkových závislostí v meste 

Zrealizovaných 89 

besied a prednášok na 

MŠ, ZŠ a SŠ vrátane 

ukážok techniky a 

práce.

Mestská polícia 
realizácia v rámci 

bežnej činnosti
89 prednášok

Mapovanie a lokalizácia kriminality v 

meste Košice

Poskytnutie údajov 

VŠBM, pre 

vyhodnotenie a 

vytváranie mapy 

kriminality v meste.

Mestská polícia 

v spolupráci s 

VŠBM

realizácia v rámci 

bežnej činnosti

príspevok k 

plneniu 

opatrenia a cieľa

Zvyšovanie bezpečnosti a ochrana pred 

kriminalitou a inou protispoločenskou 

činnosťou v meste Košice

Kurzy pre seniorov a 

propagácia možnosti 

ako sa zapojiť do 

ochrany zdravia a 

majetku (budovaním 

dôvery, spolupráce a 

možností 

ohlasovania).

Mestská polícia
realizácia v rámci 

bežnej činnosti

príspevok k 

plneniu 

opatrenia a cieľa

Príspevok Mestských  častí 

Spracovanie PD pre 

Verejné osvetlenie 

Važecká 

MČ Košice Nad 

jazerom,
300 € 300 €

príspevok k 

plneniu 

opatrenia a cieľa

Spracovanie PD pre 

Verejné osvetlenie 

Čingovská- Jenisejská  

MČ Košice Nad 

jazerom,
300 € 300 €

príspevok k 

plneniu 

opatrenia a cieľa

Spolu 600 € 600 €

Navýšenie počtu osvetľovacích bodov 

verejného osvetlenia

Spolu za rok 2015

Príspevok k 

plneniu 

indikátorov 

výstupov

Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor

2015
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Programová oblasť rozvoja: Košice - Bezpečné mesto

Cieľ: Cieľ2 Zvýšiť ochranu života, zdravia a majetku pred poškodzovaním a ničením kriminálnou činnosťou

Opatrenie: Opatrenie2.2 Zeefektívnenie a zvýšenie účinnosti činnosti mestskej polície v spolupráci s PZSR, mestskými časťami a odbornými organizáciami

Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

Zakúpených 9 vonkajších a 1 

vnútorná bezpečnostná kamera
Mestská polícia 11 349 € 45 000 € 56 349 €

Nakúpených 7 kamier Mestská polícia 23 781 € 45 000 € 68 781 €

Výmena 9 kamier a dokúpenie   

5 monitorov
Mestská polícia 68 745 € 68 745 €

Spolu 103 875 € 90 000 € 193 875 €

Príspevok Mestských častí 

Nakúpené 3 bezpečnostné 

kamery

MČ Košice - 

Dargovských 

hrdinov

13 000 € 13 000 €

príspevok k 

celkovému 

počtu 

nahlásených 

priestupkov v 

meste - 1110

Zvýšenie bezpečnosti občanov - 

nákup 3 bezpečnostných kamier 

(ulice -Mudroňova, Jantárová, 

Ludmanská)

 MČ Košice - Juh 22 196 € 22 196 €

príspevok k 

celkovému 

počtu 

nahlásených 

priestupkov v 

meste - 1110

Inštalácia a prevádzkovanie 2 ks 

otočných bezpečnostných 

kamier:  - 1 ks OC Erika                    

- 2 ks Átrium klub 

MČ Košice - 

Západ
9 276 € 10 000 € 19 276 €

príspevok k 

celkovému 

počtu 

nahlásených 

priestupkov v 

meste - 1110

Vybudovanie kamerového 

systému - nákup 1 kamery (na 

rohu ulíc Svätoplukova a 

Löfflerova)

MČ Košice - 

Staré mesto
7 441 € 7 441 €

príspevok k 

celkovému 

počtu 

nahlásených 

priestupkov v 

meste - 1110

Spolu 29 717 € 32 196 € 61 913 €

Dobudovanie bezpečnostného kamerového 

systému

Spolu za rok 2015

Príspevok k 

plneniu 

indikátorov 

výstupov

Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor

2015

príspevok k 

celkovému 

počtu 

nahlásených 

priestupkov v 

meste -1110

Dobudovanie efektívneho bezpečnostného 

kamerového systému mesta

10



Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 2

Názov indikátora plnenie indikátora

> počet prednášok napr. v spolupráci so 

školami, 

89 prednášok na úseku 

prevencie kriminality
> počet účastníkov vzdelávacích a 

osvetových udalostí, 

3077 účastníkov

> počet nahlásených priestupkov či 

kriminálnych činov. 

1110 zistených 

priestupkov/trestných činov 

prostredníctvom mestského 

kamerového systému

11



Programová oblasť rozvoja: Košice - Bezpečné mesto

Cieľ:

Opatrenie: Opatrenie3.2 Zlepšenie podmienok pre vyššiu účinnosť zásahu záchranných zložiek v meste Košice

Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

Zvyšovanie účinnosti sebaochrany 

obyvateľstva a efektivity záchranných prác 

prípravou osôb činných pri mimoriadnych 

udalostiach cvičeniami, školeniami, 

tréningami

7 vykonaných cvičení, 

školení, príprava 

samosprávnych 

orgánov a 

právnických osôb, 

účelové cvičenia na 

školách

Mesto Košice
realizácia v rámci 

bežnej činnosti

7 informačných 

aktivít

Podpora subjektov v oblasti činností 

záchranných prác pri mimoriadnych 

udalostiach

Aktívna účasť 

dobrovoľníkov na 

príprave na 

sebaochranu a 

vzdelávaní, 

vykonaných 5 cvičení 

s podporou 

dobrovoľníkov

Mesto Košice 5 000 € 5 000 €
32 

dobrovoľníkov

Spolu 5 000 € 5 000 €

Cieľ3 Znížiť zraniteľnosť a zvýšiť odolnosť mesta na zvláštne a mimoriadne udalosti 

(technologické a klimatické) prostredníctvom účinného riadenia rizík

Spolu za rok 2015

Príspevok k 

plneniu 

indikátorov 

výstupov

Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor

2015
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Programová oblasť rozvoja: Košice - Bezpečné mesto

Cieľ:

Opatrenie: 

Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

Príprava a realizácia didaktických hier pre 

deti predškolského veku k pripravenosti na 

krízové situácie

2 didaktické hry pre 

deti v predškolskom 

veku

Mesto Košice
v rámci bežnej 

činnosti

2 informačné 

aktivity

Nepretržitá aktualizácia web- stránky 

civilnej ochrany (CO) mesta Košice

zlepšenie 

informovanosti 

obyvateľstva o 

mimoriadnych 

udalostiach na území 

mesta a sebaochrane

Mesto Košice 106 € 106 €
1 informačná 

aktivita

Spolu 106 € 106 €

Cieľ3 Znížiť zraniteľnosť a zvýšiť odolnosť mesta na zvláštne a mimoriadne udalosti 

(technologické a klimatické) prostredníctvom účinného riadenia rizík

Opatrenie3.3 Zlepšenie povedomia verejnosti ako sa správať v čase zvláštnych a mimoriadnych 

udalostí a zvýšenie schopnosti sebaochrany obyvateľstva

Spolu za rok 2015

Príspevok k 

plneniu 

indikátorov 

výstupov

Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor 

2015
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Programová oblasť rozvoja: Košice - Bezpečné mesto

Cieľ:

Opatrenie: Opatrenie3.4 Adaptovanie sa na nepriaznivé dopady zmeny klímy( zvýšená frekvencia a intenzita povodní, búrok, súch, vĺn horúčav)

Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

Odstránenie havarijného stavu hrádze 

koryta Mlynského náhonu 

geologický prieskum, 

stavebné práce
Mesto Košice 320 825 € 320 825 € v realizácii

Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 3

Názov indikátora plnenie indikátora

> vypracovaná metodika riadenia a 

postupov pri výkone záchranných prác po 

vzniku mimoriadnych udalostí, 

áno

> počet dobrovoľníkov – záchranárov, 

32 (10 MRAK O.Z, 6 

AEROCLUB, 10 

Košická kynologická 

záchranná brigáda, 6 

Záchranná služba 

VÝCHOD (Gelnica) 

O.Z. 

> množstvo síl a prostriedkov na podporu 

krízového riadenia, 

množstvo síl - 52, 

materiálno-technické 

prostriedky - 40

> % priechodnosti ciest pre záchranné 

zložky,
> počet spoločných cvičení záchranných 

zložiek,
7

> schválená adaptačná stratégia na 

zvýšenie odolnosti mesta voči dopadom 

zmeny klímy,

v budúcom období

> schválené regulatívy podporujúce 

adaptáciu na nepriaznivé dopady klímy v 

ÚP mesta,

áno

> počet informačných aktivít. 10

Cieľ3 Znížiť zraniteľnosť a zvýšiť odolnosť mesta na zvláštne a mimoriadne udalosti 

(technologické a klimatické) prostredníctvom účinného riadenia rizík

Spolu za rok 2015

Príspevok k 

plneniu 

indikátorov 

výstupov

Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor 

2015
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Programová oblasť rozvoja: Košice – mesto kvalitnej dopravy 

 
Táto programová oblasť, ktorá obsahuje 2 ciele, z ktorých každý má po 2 opatrenia,  dosiahla 

v roku 2015 najväčšiu akceleráciu tak za plnenia prostredníctvom realizovaných investičných 

projektov Magistrátom mesta Košice vrátane spoločnosti mesta –DPMK a.s., ako aj za 

projekty MČ.  

 

Najvýznamnejšie projekty v tejto programovej oblasti boli projekty realizované v rámci cieľa 

5. Opatrenia 5.2. a týkali sa obnovy električkových tratí vrátane električkových uzlov, nákup 

nových električiek, spracovaná PD na výstavbu nového DEPA električiek, spracovaná PD pre 

možnosť realizácie ďalšej etapy rekonštrukcie električkových tratí. Tieto projekty by nemohli 

byť realizované bez podpory finančných prostriedkov z Európskych investičných 

a štrukturálnych fondov (EŠIF). Dôležité investície mesta smerovali aj  do potrebných 

odstránení havarijných stavov 2 mostov. Nezanedbateľným prínosom sú aj príspevky MČ 

realizované formou projektov z vlastných zdrojov rámci opatrenia 5.4 aj keď nie vo všetkých 

prípadoch mali charakter rozvojových projektov. 

 

Je pozitívnym konštatovaním, že viaceré z projektových zámerov uvedených v Akčnom pláne 

PRM pre rok 2016 boli začaté už v roku 2015 napr. príprava nevyhnutných dokumentov pre 

možnosť čerpania z EŠIF – viď  Stratégia rozvoja dopravy a plán udržateľnej mobility 

realizované v rámci cieľa 4. Opatrenie 4.1.  

 

Posun smerom k zavedeniu integrovaného systému  dopravy realizáciou projektu IKD 

zaznamenávame aj začatím prác na zosúladení cestovných poriadkov MHD a prímestskej 

dopravy v spolupráci s KSK. Prebieha spolupráca aj pri zosúlaďovaní jednotnej tarify na 

linkách spojov  prímestskej dopravy a MHD v rámci zastávok v meste Košice. Tieto činnosti 

sme ale do prehľadov neuvádzali aj keď boli začaté v roku 2015 vzhľadom k tomu, že 

výstupy sú zatiaľ v štádiu rozpracovanosti. 

 
       Zdroje    Spolu EUR 

 Vlastné        EÚ  Národné/iné  

Spolu za cieľ 4: 
 Skvalitniť dopravnú 

infraštruktúru..... 

194 593 1 014 486 - 1 209 079 

     

Spolu za cieľ 5: 
Zvýšiť podiel verejnej 

osobnej dopravy.....  

8 181 586 97 754 506 - 105 936 092 

     

Spolu za cieľ 6:  
Zlepšiť leteckú 

dostupnosť mesta Košice 

- - - - 

     

Celkom za program  

Košice– mesto 

kvalitnej dopravy 

8 376 179 98 768 992 - 107 145 171 

 

Nasleduje prehľad realizovaných projektov/činností za programovú oblasť 

 Košice -mesto kvalitnej dopravy 
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Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kvalitnej dopravy

Cieľ:

Opatrenie: Opatrenie4.1 Doplnenie dopravnej infraštruktúry na odklon dopravy z najviac frekventovaných miest

Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

Stratégia rozvoja dopravy a dopravných 

stavieb mesta Košice vrátane aktualizácie 

plánu udržateľnej mobility

spracované koncepčné 

materiály pre 

možnosť čerpania z 

EŠIF

Mesto Košice 53 394 € 1 014 486 € 1 067 880 €

príspevok k 

plneniu 

indikátorov v 

programovej 

oblasti doprava

Cieľ4 Skvalitniť dopravnú infraštruktúru, dopravné vybavenie, dopravné značenie a reguláciu 

pre individuálnu automobilovú dopravu (IAD) a verejnú osobnú dopravu (VOD) v meste

Spolu za rok 2015

Príspevok k 

plneniu 

indikátorov 

výstupov

Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor

2015
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Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kvalitnej dopravy

Cieľ:

Opatrenie: 

Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

Príspevok Mestských častí

Rekonštrukcia časti parkoviska na 

Denešovej ul./OC Jednota

vyasfaltovanie 

prístupov k 

parkovisku

MČ Košice - 

sídlisko KVP
9 902 € 9 902 €

príspevok k 

zlepšeniu 

dopravnej 

infraštruktúry 

Oprava a osadenie nového zvislého a 

vodorovného dopravného značenia

výmena a oprava 

vodorovného a 

zvislého dopravného 

značenia

MČ Košice - 

sídlisko KVP
6 691 € 6 691 €

príspevok k 

zlepšeniu 

dopravnej 

infraštruktúry 

Výstavba cesty Na Močidlách nová komunikácia
MČ Košice - 

Krásna
14 760 € 14 760 € 0,3 km

Súvislé opravy komunikácií Štrková 1. 

mája, Horná, Na Močidlách

zrekonštruovaná 

komunikácia

Košice - MČ 

Krásna
48 060 € 48 060 €

Na Močidlách - 

0,3 km, Horná - 

0,13 km, 

Štrková - 0,098 

km  1. Mája - 

0,2 km

Osadenie orientačnej tabule pred vstupom 

do MČ 
Orientačná tabuľa

MČ Košice - MČ 

Pereš
300 € 300 €

príspevok k 

plneniu 

opatrenia a cieľa

Spolu 79 713 € 79 713 €

Cieľ4 Skvalitniť dopravnú infraštruktúru, dopravné vybavenie, dopravné značenie a reguláciu 

pre individuálnu automobilovú dopravu (IAD) a verejnú osobnú dopravu (VOD) v meste

Opatrenie4.2 Dobudovanie a rekonštrukcia dopravnej komunikačnej siete, rekonštrukcia a 

doplnenie dopravného vybavenia a dopravného značenia

Spolu za rok 2015

Príspevok k 

plneniu 

indikátorov 

výstupov

Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor

2015
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Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kvalitnej dopravy

Cieľ:

Opatrenie: Opatrenie4.3 Zvýšenie kapacity parkovacích miest a regulácia parkovania v centrálnej mestskej zóne a na sídliskách

Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

Príspevok Mestských častí 

Výstavba parkoviska na Klimkovičovej 

ulici 

Výstavba parkoviska 

na Klimkovičovej ulici 

(42 miest)

MČ Košice - 

Sídlisko KVP
35 043 € 35 043 €

príspevok k 

zlepšeniu 

dopravnej 

infraštruktúry 

Výstavba eko-parkovacích plôch 

(EKORASTER)

Výstavba  17 eko-

parkovacích plôch -

zlepšenie kvality 

infraštruktúry statickej 

dopravy

MČ Košice - 

Západ
24 447 € 24 447 €

príspevok k 

zlepšeniu 

dopravnej 

infraštruktúry 

Organizovanie dopravy a parkovania -

Raketová ulica

PD ( počet nových 

parkovacích miest 67 )

MČ Košice - 

Nad jazerom
600 € 600 €

príspevok k 

zlepšeniu 

dopravnej 

infraštruktúry 

Riešenie statickej dopravy na Rovníkovej 

ulici

PD ( počet nových 

parkovacích miest 24 )

 MČ - Nad 

jazerom
1 396 € 1 396 €

príspevok k 

zlepšeniu 

dopravnej 

infraštruktúry 

Spolu 61 486 € 61 486 €

Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 4

Názov indikátora plnenie indikátora
> počet km 

rekonštruovaných/novopostavených ciest 

slúžiacich k odklonu dopravy,
0 km

> počet križovatiek na území mesta v 

dynamickom riadení,
8

> počet križovatiek s preferenciou VOD,

Križovatky s 

preferenciou MHD - 2  

Pešie prechody s 

preferenciou MHD - 2  

Električkové prejazdy s 

preferenciou MHD - 1

> počet nových parkovacích miest 

vzniknutých v hromadných viacpodlažných 

a podzemných parkoviskách a garážových 

domoch

v budúcom období

Cieľ4 Skvalitniť dopravnú infraštruktúru, dopravné vybavenie, dopravné značenie a reguláciu 

pre individuálnu automobilovú dopravu (IAD) a verejnú osobnú dopravu (VOD) v meste

Spolu za rok 2015

Príspevok k 

plneniu 

indikátorov 

výstupov

Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor

2015
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Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kvalitnej dopravy

Cieľ: Cieľ5 Zvýšiť podiel verejnej osobnej dopravy (VOD), cyklodopravy a pešej dopravy voči individuálnej automobilovej doprave

Opatrenie: Opatrenie5.2 Zvýšenie atraktívnosti a komfortu na zastávkach a v dopravných prostriedkoch MHD

Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

Nákup nových ekologických dopr. 

prostriedkov pre MHD ("Obnova 

vozidlového parku električiek Košice)

24 ks dodaných nových 

električiek v roku 2015 - z 

celkových 33 ks 

pozn:úhrada vyčíslena vo 

výdavkoch je za 29 ks-4ks 

dodané v r. 2014, uhradené 

v r. 2015)

DPMK, a.s. 2 101 050 € 39 919 950 € 42 021 000 € 29 ks 

Výstavba nového električkového depa 

("Modernizácia električkového depa 

DPMK")

Projektová dokumentácia DPMK, a.s. 50 659 € 1 165 157 € 1 215 816 €

budúci prínos k 

plneniu 

indikátorov

Modernizácia električkových uzlov z 

rozsahu MET v meste Košice

Modernizácia 

električkových uzlov z 

rozsahu MET  v meste 

Košice - zvýšenie komfortu 

cestovania, Modernizácia a 

výstavba zastávok MHD s 

prihliadnutím na 

bezbariérovosť, vrátane 

dovybavenia IT a automatmi 

na predaj CL

Mesto Košice 1 631 881 € 19 457 374 € 21 089 255 €

príspevok k 

plneniu 

indikátorov v 

programovej 

oblasti doprava

Projektová dokumentácia k realizácii

dopravných stavieb z OPD

nevyhnutná projektová 

dokumentácia k možnosti 

realizovania investičných 

projektov obnovy 

električkových tratí

Mesto Košice 98 280 € 1 867 320 € 1 965 600 €

príspevok k 

plneniu 

indikátorov v 

programovej 

oblasti doprava

Modernizácia a výstavba prestupných 

uzlov medzi prímestskou a mestskou 

verejnou dopravou

Stavby IKD Košice, 

Námestie Maratónu mieru - 

Staničné námestie - 

zvýšenie konfortu 

cestovania, Modernizácia a 

výstavba zastávok MHD s 

prihliadnutím na 

bezbariérovosť, vrátane 

dovybavenia IT a automatmi 

na predaj CL

Mesto Košice 3 983 086 € 35 344 705 € 39 327 791 €

príspevok k 

plneniu 

indikátorov v 

programovej 

oblasti doprava

Spolu 7 864 956 € 97 754 506 € 105 619 462 €

Spolu za rok 2015

Príspevok k 

plneniu 

indikátorov 

výstupov

Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor

2015
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Príspevok Mestských častí 

Úprava zastávky MHD Zupkova
Upravený prístrešok na 

zastávke MHD

MČ Košice - 

Dargovských 

Hrdinov

5 999 € 5 999 €

príspevok k 

plneniu 

indikátorov v 

programovej 

oblasti doprava
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Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kvalitnej dopravy

Cieľ: Cieľ5 Zvýšiť podiel verejnej osobnej dopravy (VOD), cyklodopravy a pešej dopravy voči individuálnej automobilovej doprave

Opatrenie: Opatrenie5.4 Dobudovanie a vybavenie pešej dopravy

Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

Rekonštrukcia mosta cez rieku Hornád v 

MČ Ťahanovce

Odstránenie havarijného stavu 

(posilnenie konštrukcie mosta, 

oprava poškodených nosníkov, 

výstuže a betónových časti)

Mesto Košice 197 292 € 197 292 €
1 sanovaný 

most

Odstránenie havarijného stavu mostného 

objektu na ceste II/552 Slanecká cesta v 

Košiciach

Odstránenie havarijného stavu 

(oprava poškodených krajných 

nosníkov, vybudovanie nových 

konštrukcií ríms a osadenie 

nových bezpečnostných 

záchytných zariadení)

Mesto Košice 68 383 € 68 383 €
1 sanovaný 

most

Spolu 265 675 € 265 675 €

Príspevok Mestských častí

Obnova prístupových schodov na ulici 

Húskova 1, Dénešova 11 a Starozagorská 6  
Obnova schodov k chodníku

Košice - MČ 

Sídlisko KVP
786 € 786 €

príspevok k 

plneniu cieľa

Zvýšenie komfortu peších trás v MČ 

Košice Dargovských hrdinov

Rekonštrukcie 2 schodísk a 1 

chodníka na uliciach 

Maurerova, Buzulucká a i MÚ

MČ 

Dargovských 

hrdinov

6 710 € 6 710 €
príspevok k 

plneniu cieľa

Rekonštrukcia chodníkov - výspravky vo 

viacerých lokalitách 

Zlepšenie kvality infraštruktúry 

komunikácií (Považská, 

Slobody, Gudernova, 

Ružínska,...)

Košice MČ 

Západ
28 947 € 28 947 €

príspevok k 

plneniu cieľa

Výstavba chodníka Jesenná ulica 
Výstavba chodníka na Jesennej 

ulici

MČ Košice - 

Staré mesto
8 513 € 8 513 €

príspevok k 

plneniu cieľa

Spolu 44 956 € 44 956 €

Spolu za rok 2015

Príspevok k 

plneniu 

indikátorov 

výstupov

Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor

2015
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Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 5

Názov indikátora plnenie indikátora

> pomer nízkopodlažných dopravných 

prostriedkov MHD k vysokopodlažným,

autobusy : celkovo 214 z toho 

nízkopodlažné 213 - 99,5 %

električky : celkovo 109, 

nízkopodlažné 42 ks - 38,5 %  

trolejbusy : z 27 ks je 0 

nízkopodlažných  t.j. 0% 

celkovo: 350 vozidiel MHD a 

celkovo 239 nízkopodlažných - 

t.j. 68,3 % nízkopodlažných 

dopravných prostriedkov

> počet km tzv. tichých zón s upokojenou 

dopravou (s obmedzenou rýchlosťou 

30km/hod pre motorovú dopravu),

> počet zastávok MHD s osadenými 

elektronickými informačnými tabuľami,
16 ks

> počet dopravných prostriedkov MHD 

prispôsobených na prevoz bicyklov,
v budúcom období

> počet km vytvorených cyklodopravných 

ciest,
v budúcom období

> počet vytvorených bezbariérových 

prejazdov cyklistov na križovatkách mesta,
12 ks v rámci projektu IKD

> počet vytvorených prvkov doplnkovej 

cykloinfraštruktúry,
v budúcom období

> počet zrealizovaných priechodov pre 

cyklistov,
19 ks

> počet svetelných signalizačných zariadení 

pre cyklistov na križovatkách,

Pešie priechody v rámci 

križovatky, s návestidlami pre 

cyklistov - 3 ks
> počet sanovaných mostov a lávok pre 

peších,
2 ks

> počet km peších trás s novo vytvorenou 

tieniacou zelenou infraštruktúrou,
v budúcom období

> počet novoosvetlených prechodov pre 

chodcov. 1 ks
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Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kvalitnej dopravy

Cieľ: Cieľ6 Zlepšiť leteckú dostupnosť mesta Košice

Opatrenie: Opatrenie6.1 Zavedenie nových pravidelných leteckých spojení 

Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

Otvorenie nových pravidelných liniek 
4 nové pravidelné linky (Kyjev, Miláno 

Bergamo, DoncasterSheffield a Bristol)

Letisko Košice v 

spolupráci s 

Wizz Air

zabezpečuje letecká 

spoločnosť

4 nové 

pravidelné 

letecké spojenia

Vytvorenie novej základne vytvorená 1 základňa

Letisko Košice v 

spolupráci s 

Wizz Air

zabezpečuje letecká 

spoločnosť
1 základňa

Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 6

Názov indikátora plnenie indikátora

> nové pravidelné letecké spojenia z a do 

Košíc,

4 nové pravidelné linky (Kyjev, Miláno 

Bergamo, Doncaster Sheffield a Bristol), 

vytvorená 1 základňa (Wizz Air)

> zvýšený počet návštevníkov Košíc 

využívajúcich letisko,

V roku 2015 prešlo bránami letiska Košice 

410 449 cestujúcich, čo predstavuje nárast 

o 15% v porovnaní s rokom 2014, počet 

leteckých pohybov vzrástol o 13%

> zvýšený počet obyvateľov zo širokého 

regiónu (SK, PL, HU, UA) využívajúcich 

letisko.

Spolu za rok 2015
Príspevok k 

plneniu 
Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor

2015
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Programová oblasť rozvoja: Košice – sociálne mesto 
 

V tejto programovej oblasti boli v PRM stanovené 4 ciele a 10 opatrení, plnením ktorých by 

sme chceli skvalitniť a rozšíriť ponuku poskytovaných sociálnych služieb, podporiť mladé 

rodiny a sociálne slabšie skupiny obyvateľov realizáciou investičných aj neinvestičných 

projektov/činností. 

 

V rámci realizovaných investičných projektov najvýznamnejšie v sociálnej oblasti boli 

projekty rekonštrukcie Komunitného centra (KC)  a výstavba nájomných bytov na Luníku IX.  

Pre financovanie ďalšieho projektu   rekonštrukcie obytného domu na Sládkovičovej ulici pre 

možnosť čerpania dotácie zo ŠFRB bola spracovaná PD.  

 

Za oblasť neinvestičných projektov/činností uvádzame tie najdôležitejšie s príspevkom 

k plneniu sledovaných indikátorov resp. takých, prostredníctvom ktorých mohli byť plnené 

indikátory v iných opatreniach.  

V roku 2015 boli zriadené 3 nové sociálne služby (2 nové denné stacionáre a jedna 

opatrovateľská služba neverejnými poskytovateľmi). V rámci činnosti komunitných centier sú 

zmapované služby poskytované komunitnými centrami mesta a organizáciou mesta 

(Psychosociálne centrum). Ďalšie komunitné centrá prevádzkujú MČ Džungľa, MČ Šaca, MČ 

Sever a Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia, Cirkevná organizácia.  

Mesto Košice iniciovalo zriadenie novej služby útulku rozšírením činnosti Psychosociálneho 

centra od 1.1.2016. V roku 2015 boli zrealizované úpravy priestorov pre možnosť 

sprevádzkovania činnosti.  

Sociálna oblasť predstavuje širokú škálu poskytovaných sociálnych služieb aj 

prostredníctvom MČ a neverejných poskytovateľov, ktoré za bežnú činnosť budú 

zosumarizované v správe o plnení rozpočtu roka 2015 aj vzhľadom k tomu, že v termíne 

predloženia tejto monitorovacej správy nie sú k dispozícií všetky požadované údaje od 

subjektov poskytujúcich sociálne služby v meste. 

 

Plnenia za cieľ 10, kde sú stanovené opatrenia pre zvýšenie bezbariérovosti,  sú za rok 2015 

plnené predovšetkým realizovanými projektmi v oblasti dopravy  (IKD, MEU) a príspevkami 

realizovaných projektov MČ. 

 

 

Súhrnné finančné vyjadrenie realizovaných projektov za programovú oblasť a jej ciele: 

 
       Zdroje    Spolu EUR 

 Vlastné        EÚ  Národné/iné  

     

Spolu za cieľ7 : 
 Podporiť mladé rodiny v 

oblasti zosúladenia 

rodinného a pracovného 

života 

13 800 - - 13 800 

     

Spolu za cieľ 8: 
Skvalitniť sociálne 

služby a rozšíriť a 

inovovať ponuku ........ 

4 368 - - 4 368 
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Spolu za cieľ 9:  
Zlepšiť podmienky pre 

sociálnu inklúziu.......... 

38 478 688 103 - 726 581 

     

Spolu za cieľ 10: 
Zvýšiť stupeň 

architektonickej 

bezbariérovosti v meste 

16 232 - - 16 232 

Celkom za program  

Košice– sociálne 

mesto 

72 878 688 103  760 981  

 

Nasleduje prehľad realizovaných projektov/činností za programovú oblasť  

Košice-sociálne mesto 
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Programová oblasť rozvoja: Košice - Sociálne mesto

Cieľ: Cieľ7 Podporiť mladé rodiny v oblasti zosúladenia rodinného a pracovného života

Opatrenie: Opatrenie7.1 Zabezpečenie dostupného mestského nájomného bývania

Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

Obnova bytového domu Sládkovičova

vypracovaná PD, 

vydané stavebné 

povolenie na stavbu

BPMK, s.r.o. 13 000 € 13 000 €

príspevok k 

plneniu 

opatrenia a cieľa

Poskytnutie nájomného bývania rodinám 

na Golianovej
2 podporené rodiny Mesto Košice 2 rodiny

Spolu 13 000 € 13 000 €

Spolu za rok 2015

Príspevok k 

plneniu 

indikátorov 

výstupov

Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor

2015
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Programová oblasť rozvoja: Košice - Sociálne mesto

Cieľ: Cieľ7 Podporiť mladé rodiny v oblasti zosúladenia rodinného a pracovného života

Opatrenie: Opatrenie7.2 Podpora rozšírenia ponuky zariadení pre umiestnenie detí do 3 rokov a materských centier

Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

Príspevok Mestských častí

Zakúpenie edukačných pomôcok, hračiek a 

zariadenia pre Materské centrum a 

Montessori herňu

poskytnutie dotácie na 

zakúpenie 

edukačných pomôcok, 

hračiek a zariadenia 

pre Materské centrum 

a Montessori herňu

MČ Košice - 

Sídlisko KVP
500 € 500 €

1 podporené 

materské 

centrum

Podporenie Materského centra

podpora materského 

centra (1)- činnosť 

kreatívnych 

dielní, činnosť 

športových a 

vzdelávacích aktivít 

pre mamy s deťmi

MČ Košice - 

Nad jazerom
300 € 300 €

1 podporené 

materské 

centrum

Spolu 800 € 800 €

Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 7

Názov indikátora plnenie indikátora
> počet jednotlivcov a rodín, ktorým bolo 

poskytnuté za dané obdobie štartovacie 

nájomné bývanie,

2 rodiny na 

Golianovej

> vypracovaná a schválená aktualizovaná 

politika prideľovania mestských 

nájomných bytov,
v budúcom období

> počet podporených zariadení pre 

umiestnenie detí do 3 rokov,
v budúcom období

> počet podporených materských centier. 2

Spolu za rok 2015

Príspevok k 

plneniu 

indikátorov 

výstupov

Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor

2015
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Programová oblasť rozvoja: Košice - Sociálne mesto

Cieľ:

Opatrenie: Opatrenie8.1 Zvýšenie dostupnosti opatrovateľskej služby v domácom prostredí a ambulantných sociálnych služieb

Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

Poskytovanie sociálneho poradenstva
 Poradenstvo pre 1 341 klientov z 

toho nových  - 243  

Psychosociálne 

centrum/ MČ 

v rámci bežnej 

činnosti

 počet konzultácií 

sociálneho 

poradenstva - 1 341

Rozšírenie poskytovania sociálnych služieb 
zriadené 2 nové stacionáre - ...                    

zriadená 1 nová opatrovat. služba

neverejní 

poskytovatelia

v rámci bežnej 

činnosti
3 nové soc. služby

Poskytnutie opatrovateľskej služby v 

domácom prostredí

470 klientov (kvalifikovaný odhad 

vzhľadom k možnému získaniu 

údajov až 03/2016) 

Mestské časti 

Juh, Sever, 

Západ, 

Dargovských 

hrdinov

v rámci bežnej 

činnosti

470 klientov 

ošetrených v 

domácom prostredí

Cieľ8 Skvalitniť sociálne služby a rozšíriť a inovovať ponuku ďalších podľa dopytu pre seniorov, dlhodobo 

chorých a zdravotne postihnutých občanov najmä služby na komunitnej úrovni

Spolu za rok 2015

Príspevok k 

plneniu 

indikátorov 

výstupov

Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor 

2015
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Programová oblasť rozvoja: Košice - Sociálne mesto

Cieľ:

Opatrenie: Opatrenie8.2 Zlepšenie pobytových sociálnych služieb

Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

Poskytovanie sociálneho poradenstva v 

rámci služby v Zariadení núdzového 

bývania

počet konzultácií 

sociálneho 

poradenstva  103 z 

toho noví klienti 37

Psychosociálne 

centrum
v rámci bežnej činnosti 103 konzultácii

Príprava zriadenia novej sociálnej služby

registrácia útulku a 

zabezpečenie 

vybavenia 2 garsoniek

Psychosociálne 

centrum
4 368 € 4 368 €

príspevok k 

plneniu 

indikátorov 

výstupov v bud. 

období

Spolu 4 368 € 4 368 €

Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 8

Názov indikátora plnenie indikátora

> počet zavedených nových sociálnych 

služieb (počet denných, poldenných 

centier pre seniorov, ZŤP a pod.),

2 stacionárne a jedna 

opatrovateľská služba
> počet osôb, ktorým bola poskytnutá 

opatrovateľská služba v domácom 

prostredí, 470 za rok 2015
> počet osôb (podľa cieľových skupín), 

ktorým bolo poskytnuté sociálne 

poradenstvo,
1 444

> vypracovaná analýza na vybudovanie 

moderného komplexu pre seniorov, v budúcom období
> vybudované nové špecializované 

zariadenia sociálnych služieb, v budúcom období
> vypracovaný a schválený projekt 

debarierizácie mesta Košice, v budúcom období

> aktualizovaný Komunitný plán sociálnych 

služieb mesta Košice,

v roku 2015 bol 

komunitný plán 

platný

> vypracovaný „Manuál pre komunikáciu 

mesta v sociálnej oblasti“, v budúcom období
> zavedené manažérstvo kvality v oblasti 

sociálnych služieb. v budúcom období

Cieľ8 Skvalitniť sociálne služby a rozšíriť a inovovať ponuku ďalších podľa dopytu pre seniorov, dlhodobo 

chorých a zdravotne postihnutých občanov najmä služby na komunitnej úrovni

Spolu za rok 2015

Príspevok k 

plneniu 

indikátorov 

výstupov

Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor

2015
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Programová oblasť rozvoja: Košice - Sociálne mesto

Cieľ: Cieľ9 Zlepšiť podmienky pre sociálnu inklúziu sociálne odkázaných a sociálne neprispôsobivých občanov

Opatrenie: Opatrenie9.1 Poskytovanie profesionálneho komplexného sociálneho poradenstva a prevencie

Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

Organizovanie prímestských táborov účasť 40 detí Mesto Košice 1 000 € 1 000 €
príspevok k 

plneniu cieľa

Výchovno vzdelávacie programy pre 

sociálne neprispôsobivé rodiny

Absolvované školenia, prednášky 

pre 82 rodín

Psychosociálne 

centrum

v rámci výdavkov na 

bežnú činnosť PSC
82 rodín

Spolu 1 000 € 1 000 €

Prevencia sociálno-patologických javov

60 šetrení, úspešná spolupráca s 

rodinami-eliminácia záškoláctva, 

návrat detí do pôvodnej rodiny 2

MČ Košice - 

Nad jazerom 

v rámci bežnej 

činnosti
2 rodiny

Spolu za rok 2015

Príspevok k 

plneniu 

indikátorov 

výstupov

Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor

2015
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Programová oblasť rozvoja: Košice - Sociálne mesto

Cieľ: Cieľ9 Zlepšiť podmienky pre sociálnu inklúziu sociálne odkázaných a sociálne neprispôsobivých občanov

Opatrenie: Opatrenie9.2 Zvyšovanie kvality a účinnosti terénnej sociálnej práce a komunitných činností

Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

Vytvorenie KC Demeter

podaná žiadosť v roku 

2015, žiadosť 

neschválená

Mesto Košice nepodporená žiadosť MV SR

Rozšírenie priestorov nízkoprahového 

denného centra pre deti a rodinu – 

Komunitné centrum Luník IX.

Rekonštrukcia druhého 

nadzemného podlažia 

KC na sídlisku Luník 

IX. 

Mesto Košice 10 374 € 173 127 € 183 501 € 1 funkčné komunitné centrum

Rozšírenie počtu terénnych sociálnych 

pracovníkov 

zvýšenie o 3 terénnych 

pracovníkov
Mesto Košice

v rámci bežnej 

činnosti

1 projekt terénnej sociálnej 

práce

Činnosť Komunitných centier

Poskytovanie 

poradenských, 

edukačných služieb, 

voľnočasové aktivity

Komunitné centrá 

Lunik IX, 

Adlerova, 

Sládkovičova, 

Popradská, 

Herlianská

v rámci bežnej 

činnosti

900 klientov a 4 640 

poradenských a edukačných 

služieb

Koordinovanie príležitostných prác pre 

sociálne neprispôsobivé rodiny

Sprostredkovanie 

zamestnanie v MP pre 

44 osôb.

Psychosociálne 

centrum

v rámci bežnej 

činnosti

Príspevok k plneniu cieľov 

programovej oblasti

Spolu 10 374 € 173 127 € 0 € 183 501 €

Terénna sociálna práca

poradenstvo, pomoc 

pre 113 ľudí v osade 

Lubina počet osôb v 

nelegálnej osade Lubina 

MČ Košice - Nad 

jazerom

v rámci bežnej 

činnosti

príspevok k plneniu cieľa v 

programovej oblasti

Spolu za rok 2015
Príspevok k plneniu 

indikátorov výstupov
Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor 

2015
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Programová oblasť rozvoja: Košice - Sociálne mesto

Cieľ: Cieľ9 Zlepšiť podmienky pre sociálnu inklúziu sociálne odkázaných a sociálne neprispôsobivých občanov

Opatrenie: Opatrenie9.3 Zabezpečenie a skvalitňovanie nízkoštandardného bývania

Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

Výstavba nájomného bytového domu pre 

marginalizované komunity, Lunik IX

výstavba bytového 

domu  (12 nájomných 

bytov na Sídlisku Lunik 

IX)

Mesto Košice 27 104 € 514 976 € 542 080 € 12 bytových jednotiek

Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 9

Názov indikátora plnenie indikátora

> počet rodín, ktorým bolo poskytnuté 

sociálne poradenstvo,
250-300 rodín

> počet klientov navštevujúcich komunitné 

centrá,
900 klientov a 4640 

úkonov

> počet funkčných komunitných centier,
9

> počet projektov terénnej sociálnej práce,
2 národné projekty

> počet obnovených bytových jednotiek 

pre nízkoštandardné bývanie,
v budúcom období

> počet novopostavených obytných 

jednotiek (vrátane kontajnerového 

bývania).
12

Spolu za rok 2015
Príspevok k plneniu 

indikátorov výstupov
Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor 

2015
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Programová oblasť rozvoja: Košice - Sociálne mesto

Cieľ: Cieľ10 Zvýšiť stupeň architektonickej bezbariérovosti v meste

Opatrenie: Opatrenie10.1 Debarierizácia verejných priestorov(vo väzbe na školstvo, zdravotníctvo, kultúru a verejné služby)

Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

Realizácia 2 

bezbariérových 

prechodov (Važecká a 

Bukovecká ulica)

Mesto Košice 416 € 416 €
2 bezbariérové 

prechody

Modernizácia a 

výstavba 

bezbariérových 

zastávok MHD v 

rámci projektu IKD

Mesto Košice

realizované v rámci  

projektu IKD (viď 

Opatrenie 5.2)

18 

bezbariérových 

zastávok MHD

Vytvorené 

bezbárierové 

prechody pre 

cyklistov

Mesto Košice

Realizované v rámci 

savieb IKD a MEU 

(viď Opatrenie 5.2)

12 bezbariérové 

prechody pre 

cyklistov

Spolu 416 € 416 €

Odstraňovanie bariér 

Spolu za rok 2015

Príspevok k 

plneniu 

indikátorov 

výstupov

Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor

2015
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Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

Príspevok Mestských častí

Projekt na bezbariérovosť chodníka pri 

tržnici na Starozagorskej ulici č. 2

spracovaná PD k 

realizácii stavebných 

úprav chodníka pri 

tržnici

 MČ Košice - 

sídlisko KVP
720 € 720 €

projekt v 

realizácii

úprava schodov a vybudovanie 

nájazdových rámp  na miestnom úrade 

2 vybudované 

bezbariérové rampy

MČ Košice - 

Dargovských 

hrdinov

1 260 € 1 260 €
2 bezbariérové 

rampy

Úprava križovatky  Zupkova - Krosnianska 

- Ovručská 

 nový chodník, 

bezbárierový priechod 

pre chodcov 

MČ Košice - 

Dargovských 

hrdinov

13 836 € 13 836 €

bezbariérový 

priechod, nový 

chodník

Mapovanie bariér  v MČ Košice - Sever

Na uliciach: 

Tomášiková, okolie 

Technickej univerzity 

k Amfiteátru - 

spracovaný výstup

MČ Košice - 

Sever v 

spolupráci s OZ 

Detský klub 

ZPDaM

v rámci bežnej 

činnosti MČ

Opatrenie na 

zvýšenie 

bezbariérovosti 

prostredníctvom 

mapovania 

bariér
Spolu 15 816 € 15 816 €

Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 10

Názov indikátora plnenie indikátora

> počet realizovaných projektov na 

riešenie bezbariérovosti,
35

> počet realizovaných opatrení na zvýšenie 

architektonickej bezbariérovosti,
1

> zavedená značka „miesto bez bariér“. v budúcom období

Spolu za rok 2015

Príspevok k 

plneniu 

indikátorov 

Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor

2015
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Programová oblasť rozvoja: Košice – mesto inovatívneho vzdelávania detí a 

mládeže 

 
Programová oblasť, ktorá má definované 3 ciele a 8 opatrení za projekty/činností investičného 

a neinvestičného charakteru s dopadom na skvalitnenie podmienok poskytovania vzdelávania 

za oblasť MŠ a ZŠ vrátane inovovania výchovno-vzdelávacieho procesu.   

Zaznamenávame posun v zabezpečení zlepšenia podmienok pre vzdelávanie realizáciou 

projektov mesta a MČ zameraných na: 

-   rekonštrukciu základných škôl a materských škôl,  

-   príspevky k zlepšeniu vybavenia materských škôl a odborných učební základných škôl,  

-   sprevádzkovanie 2 športovísk pri ZŠ a rekonštrukcie detských ihrísk využívané MŠ.  

 

Pozitívny trend je deklarovaný pre budúce obdobie  naštartovaním ďalších investičných 

projektov rekonštrukcií  MŠ podaním žiadostí o dotáciu  z národných zdrojov. Prehľady 

realizovaných projektov investičných a príspevky realizáciou neinvestičných činností sú 

uvedené v nižšie pripojených prehľadoch podľa cieľov a opatrení tejto programovej oblasti.  

 

Súhrnné finančné vyjadrenie realizovaných projektov/činností za programovú oblasť  

a jej ciele: 

 
       Zdroje    Spolu EUR 

 Vlastné        EÚ  Národné/iné  

     

Spolu za cieľ11 : 
 Zlepšiť kľúčové 

kompetencie žiakov ZŠ 

345 603 - 498 468 844 071 

     

Spolu za cieľ 12: 
Skvalitniť výchovnovzd. 

Proces a rozšíriť 

kapacity MŠ. 

26 133 - - 26 133 

     

Spolu za cieľ 13:  
Zapojenie detí a mládeže 

do voľnočasových 

a mimoškol. aktivít. 

35 457 - 6 500 41 957 

     

Celkom za program  

Košice–mesto 

inovatívneho 

vzdelávania detí 

a mládeže 

407 193 - 504 968 912 161 

 

Nasleduje prehľad realizovaných projektov/činností za programovú oblasť  

Košice- mesto inovatívneho vzdelávania detí a mládeže 
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Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto inovatívneho vzdelávania detí a mládeže

Cieľ: Cieľ11 Zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov základných škôl

Opatrenie: Opatrenie11.1 Zlepšenie stavebno-technického stavu a vybavenia školskej infraštruktúry základných škôl 

Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

rekonštrukcia a výstavba atletického oválu 

pri ZŠ Trebišovská

atletický ovál - v 

počte 1 ks
Mesto Košice 75 340 € 75 340 €

1 rekonštrukcia 

atletického oválu

Inline ihrisko na ZŠ Bukoveckej inline ihrisko Mesto Košice 34 646 € 28 549 € 63 195 € 1 inline ihrisko

Zvyšovanie energetickej účinnosti 

existujúcich verejných budov vrátane  

zatepľovania, štyri základné školy mesta 

Košice 

podané žiadosti na 4 

ZŠ (v celkovej sume 

2,2 mil. eur)

4 ZŠ - projekty 

spracované 

Mestom

4 podané žiadosti 

o dotáciu 

Rekonštrukcia Základných škôl v 

Košiciach

5 zrekonštruovaných 

ZŠ (Kežmarská 28, 

Bruselská, 

Tomášiková, 

Belehradská, 

Družicová - bazén)

Mesto Košice 235 617 € 469 919 € 705 536 € 5 ZŠ zrekonštr.

Modernizácia jazykových a odborných 

učební

Modernizácia 19 

učební
Mesto Košice

realizácované v rámci 

projektu rekonštrukcií 

ZŠ-vyššieuvedených

19 

modernizovaných 

učební

Spolu 345 603 € 498 468 € 844 071 €

Spolu za rok 2015

Príspevok k 

plneniu 

indikátorov 

výstupov

Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor

2015
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Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto inovatívneho vzdelávania detí a mládeže

Cieľ: Cieľ11 Zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov základných škôl

Opatrenie: Opatrenie11.2 Inovovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a zavedenie nových foriem a metód výchovy a vzdelávania

Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

Vytvorenie nových vzdelávacích 

programov a výchovných programov

vzdelávacie programy 

na základe štátneho 

vzdelávacieho 

programu:70 

programov (na 35 

školách)

Mesto Košice/ZŠ
v rámci bežnej 

činnosti

35 nových 

vzdelávacích 

programov, 35 

výchovných 

programov

Optimalizácia systému na podchytenie 

talentovaných detí

podchytenie 27 

talentovaných detí v 

systéme

Mesto Košice/ZŠ
v rámci bežnej 

činnosti

nárast počtu 

systémom 

zachytených 

talentovaných detí 

o 27

Zavedenie vzdelávacích programov pre 

talentované deti

vzdelávacie programy 

na 4 ZŠ
Mesto Košice/ZŠ

v rámci bežnej 

činnosti

4 vzdelávacie 

programy

Školenie učiteľov pre inovácie vo 

vzdelávaní

vyškolenie pedagógov 

pre inovovanie foriem 

a metód vzdelávania

Mesto Košice/ZŠ
v rámci bežnej 

činnosti
378  učiteľov

Spolu za rok 2015

Príspevok k 

plneniu 

indikátorov 

výstupov

Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor

2015
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Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto inovatívneho vzdelávania detí a mládeže

Cieľ: Cieľ11 Zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov základných škôl

Opatrenie: 

Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

Zlepšenie integrácie žiakov so sociálnym 

znevýhodnením

integrácia  žiakov  so 

sociálnym 

znevýhodnením 

Mesto Košice/ZŠ
v rámci bežnej 

činnosti

 597 

integrovaných 

žiakov so 

sociálnym 

znevýhodnením 

Zlepšenie integrácie žiakov so zdravotným 

znevýhodnením

integrácia  žiakov  so 

zdravotným 

znevýhodnením 

Mesto Košice/ZŠ
v rámci bežnej 

činnosti

821 integrovaných 

žiakov so 

zdravotným 

znevýhodnením

Zavedenie vzdelávacích programov pre 

deti so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami

vytvorenie 

individuálnych 

vzdelávacích 

programov

Mesto Košice/ZŠ
v rámci bežnej 

činnosti

452 vzdelávacích 

programov

Opatrenie11.3 Zlepšenie podmienok pre integráciu, výchovu a vzdelávanie narastajúceho počtu detí so 

zdravotným/mentálnym postihnutím, detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a deti s poruchami učenia

Spolu za rok 2015

Príspevok k 

plneniu 

indikátorov 

výstupov

Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor

2015
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Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 11

Názov indikátora plnenie indikátora

> počet zrekonštruovaných základných 

škôl z celkového počtu základných škôl,

 5 ZŠ 

zrekonštruovaných

> počet vybudovaných 

nových/rekonštruovaných školských 

športovísk/ ihrísk,

2

> počet modernizovaných jazykových a 

odborných učební/ na celkový počet 

týchto učební,

19 z 241

> výška investícií do rekonštrukcie a 

materiálového vybavenia škôl,
705 536,25 Eur

> počet nových vzdelávacích programov, 35

> počet nových výchovných programov, 35
> nárast počtu systémom zachytených 

nadaných/talentovaných detí,
27

> počet zavedených vzdelávacích 

programov pre talentované deti,
4

> počet vyškolených učiteľov pre inovácie 

vo vzdelávaní,
378

> počet integrovaných žiakov so 

zdravotným znevýhodnením,
821

> počet integrovaných žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia,
597

> počet zavedených vzdelávacích 

programov pre deti so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami.

452
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Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto inovatívneho vzdelávania detí a mládeže

Cieľ: Cieľ12 Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a rozšíriť kapacity materských škôl

Opatrenie: Opatrenie12.1 Rekonštrukcia, vybavenie a modernizácia budov a areálov materských škôl súčasne s rozširovaním kapacít

Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

rozšírenie kapacity  

MŠ Smetanova o 1 

triedu (celková výška 

projektu 65 tis. Eur)

Mesto Košice 3 050 € 3 050 € v realizácii

rozšírenie kapacity 

MŠ Palárikova o 1 

triedu (celková výška 

projektu 54 tis. Eur)

Mesto Košice 2 680 € 2 680 € v realizácii

rozšírenie kapacity ZŠ 

s MŠ Želiarska  o 1 

triedu (Celková 

výška investície 57 

tis. Eur)

Mesto Košice 2 849 € 2 849 € v realizácii

rozšírenie kapacity 

MŠ Zuzkin Park o 1 

triedu (Celková 

výška investície 65 

tis. Eur)

Mesto Košice 3 264 € 3 264 € v realizácii

Rekonštrukcia hygienických zariadení - 

MŠ Hrebendova 5, Košice - Luník IX.

Rekonštrukcia 

hygienických 

zariadení v MŠ 

Mesto Košice 1 021 € 19 398 € 20 419 €

celková výška 

rekonštrukcie 

20 419 eur

Spolu 12 864 € 19 398 € 32 262 €

Príspevok Mestských častí

MŠ Rumanová – oprava šk. kuchyne , 

výmena podlahy, výmena kuchynského 

zariadenia, výmena okien v príľahlých 

priestoroch 

Oprava charakteru 

rekonštrukcie

MČ Košice - 

Staré mesto
9 990 € 9 990 €

celková výška 

rekonštrukcie 

9 990 eur

MŠ Zádielska, odstránenie havárie 

kanalizačných potrubí v administratívnych 

priestoroch  

Sprevádzkovanie 

kanalizačného 

potrubia

Košice - Staré 

mesto
1 534 € 1 534 €

Celková výška 

rekonštrukcie  

1 534 eur

Spolu 11 524 € 11 524 €

rozšírenie kapacít MŠ 

Spolu za rok 2015

Príspevok k 

plneniu 

indikátorov 

výstupov

Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor

2015
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Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto inovatívneho vzdelávania detí a mládeže

Cieľ: Cieľ12 Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a rozšíriť kapacity materských škôl

Opatrenie: Opatrenie12.2 Zlepšenie podmienok pre výchovu a vzdelávanie v materských školách 

Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

Obnova vybavenia materských škôl
zakúpenie a inštalácia 

vybavenia na 3MŠ
Mesto Košice 38 000 € 38 000 €

Výdavky na 

vybavenie        

38 000 eur

Príspevok Mestských častí

MŠ Park Angelinum, zakúpenie 

interaktívnej tabule 

Vybavenie modernou 

vzdelávaciou 

technikou

MČ Košice - 

Staré mesto
765 € 765 €

Výdavky na 

vybavenie 765 

eur

MŠ Zádielska, nákup didaktických 

pomôcok

Vybavenie modernou 

vzdelávaciou 

technikou

MČ Sídlisko 

Ťahanovce
980 € 980 €

Výdavky na 

vybavenie 980 

eur

Spolu 1 745 € 1 745 €

Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 12

Názov indikátora plnenie indikátora

> počet zrekonštruovaných materských 

škôl z celkového počtu MŠ,
3

> výška investícií do rekonštrukcií, 43 786 Eur

> počet materských škôl s novo-

modernizovaným vybavením,
5

> výška investícií do vybavenia materských 

škôl,
39 745 Eur

> zriadená a obsadená jedna športová MŠ, v budúcom období

> počet zavedených inovovaných 

vzdelávacích programov.
v budúcom období

Spolu za rok 2015

Príspevok k 

plneniu 

indikátorov 

výstupov

Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor

2015
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Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto inovatívneho vzdelávania detí a mládeže

Cieľ: Cieľ13 Zvýšiť zapojenie detí a mládeže do voľnočasových a mimoškolských aktivít

Opatrenie: Opatrenie13.1 Modernizácia budov a vybavenia škôl a školských zariadení, poskytujúcich mimoškolské aktivity

Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

Výstavba detského ihriska v KE, Tatranská 

ulica

Osadenie hernej 

zostavy
Mesto Košice 3 000 € 3 000 €

príspevok k 

plneniu cieľa

Modernizácia budovy CVČ
rekonštrukcia budovy 

CVČ Orgovánová 5
Mesto Košice 21 500 € 21 500 €

1 zmodernizovaná 

budova, výška 

investície do 

modernizácie 

CVČ 21 500 Eur

Spolu 21 500 € 3 000 € 24 500 €

Príspevok Mestských častí

Obnova a doplnenie 

prvkov, detské ihrisko 

Park Angelinum 

 MČ Košice - 

Staré mesto 
2 460 € 2 460 €

príspevok k 

plneniu cieľa

Obnova a doplnenie 

prvkov, detské ihrisko 

L.Novomeského 

 MČ Košice - 

Staré mesto 
6 497 € 6 497 €

príspevok k 

plneniu cieľa

Revitalizácia detského ihriska Talinská 
zrevitalizované detské 

ihrisko 

MČ Košice - Nad 

jazerom
5 000 € 5 000 €

príspevok k 

plneniu cieľa

Spolu 13 957 € 13 957 €

Rekonštrukcia detských ihrísk 

Spolu za rok 2015

Príspevok k 

plneniu 

indikátorov 

výstupov

Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor

2015
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Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto inovatívneho vzdelávania detí a mládeže

Cieľ: Cieľ13 Zvýšiť zapojenie detí a mládeže do voľnočasových a mimoškolských aktivít

Opatrenie: Opatrenie13.2 Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu umeleckého a záujmového vzdelávania

Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

Kontinuálne vzdelávanie učiteľov ZUŠ

Zavedenie 

inovovaných 

programov 

kontinuálneho 

vzdelávania pre 

učiteľov a 

vychovávateľov

Mesto 

Košice/ZUŠ

v rámci bežnej 

činnosti

7 inovovaných 

programov 

kontinuálneho 

vzdelávania pre 

učiteľov

Vyškolenie učiteľov a vychovávateľov

zvýšenie počtu 

zaškolených 

pedagógov

Mesto Košice
v rámci bežnej 

činnosti

107 vyškolených 

učiteľov a 

vychovávateľov

Spolupráca v oblasti výmeny skúseností vo 

výchovno-vzdelávacom procese

Výmeny skúseností 

prostredníctvom 

súťaží (Medzinárodná 

klavírna súťaž, 

Festival mladých 

didaktických foriem, 

Jazykový talent Košíc, 

Krajinárske kurzy, 

výmeny študentov, ...)

Mesto Košice
v rámci bežnej 

činnosti

21 aktivít v rámci 

výmeny 

skúseností

Spolu za rok 2015

Príspevok k 

plneniu 

indikátorov 

výstupov

Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor

2015
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Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto inovatívneho vzdelávania detí a mládeže

Cieľ: Cieľ13 Zvýšiť zapojenie detí a mládeže do voľnočasových a mimoškolských aktivít

Opatrenie: Opatrenie13.3 Rozvíjanie neformálnych vzdelávacích príležitosti

Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

Zavedenie inovovaných vzdelávacích a 

výchovných programov

inovovanie výchovno-

vzdelávacích 

programov

Mesto Košice
v rámci bežnej 

činnosti

7 vzdelávacích 

programov

Podpora neformálnych aktivít v CVČ činnosť CVČ Mesto Košice
v rámci bežnej 

činnosti

1499 aktivít 

zameraných na 

neformálne a 

záujmové 

vzdelávanie

Príspevok Mestských častí

Rozvíjanie zručností detí pri skladaní 

kociek 
účasť 65 detí

Košice - MČ 

Pereš
3 500 € 3 500 €

1 aktivita na 

neformálne 

vzdelávanie 

Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 13

Názov indikátora plnenie indikátora

> počet zmodernizovaných budov (z 

celkového počtu ZUŠ, JŠ a CVČ),
1

> počet novo 

vybavených/zmodernizovaných ZUŠ, JŠ a 

CVČ (z celkového počtu ZUŠ, JŠ a CVČ),

v budúcom období

> počet zavedených inovovaných 

vzdelávacích a výchovných programov,
7

> výška investícií do modernizácie a 

materiálového vybavenia ZUŠ a CVČ,
21 500 EUR

> počet inovovaných programov 

kontinuálneho vzdelávaniam pre učiteľov 

a vychovávateľov,

7

> počet vyškolených učiteľov a 

vychovávateľov,
107

> počet aktivít v oblasti výmeny skúseností 

vo výchovno-vzdelávacom procese,
21

> počet aktivít zameraných na neformálne 

a záujmové vzdelávanie.
1 499

Spolu za rok 2015

Príspevok k 

plneniu 

indikátorov 

výstupov

Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor

2015
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Programová oblasť rozvoja: Košice – mesto kvalitného životného 

a prírodného prostredia 

 
 

Programová oblasť má 1 cieľ a 8 opatrení zameraných na skvalitnenie životného a prírodného 

prostredia územia mesta. V tejto programovej oblasti boli  realizované činnosti, ktoré vo 

viacerých prípadoch nemajú charakter klasických projektov, ale finančné prostriedky na ich 

realizáciu sú vo vyšších objemoch a bez  uskutočnenia týchto činností by mesto nevedelo 

zabezpečiť udržateľnosť resp. zlepšenie kvality ovzdušia (napr. údržba resp. výsadba novej 

zelene, deratizácia, úprava kontajnerovísk).  

Taktiež do tejto oblasti realizovaných činností patria aj vynaložené finančné prostriedky na 

prípravu nevyhnutných dokumentov daných zákonnou úpravou resp. podmienkami nového 

operačného programu zameraného na kvalitu životného prostredia, bez ktorých nie je možné 

uchádzať sa o čerpanie prostriedkov z EŠIF.  

Realizovaný projekt spoločnosti Kosit a.s. s dopadom na úspory energií a kvalitu 

poskytovaných služieb za oblasť dodávok tepla,  projekty mesta Košice  s dopadom na kvalitu 

vody rekreačnej oblasti Jazero a likvidáciu 5 nelegálnych skládok boli za rok 2015 najväčšími 

projektmi za túto programovú oblasť. 

Pozitívnym konštatovaním je včasná príprava projektu zníženia energetickej náročnosti 

budovy SMsZ pre možnosť čerpania finančných prostriedkov z EŠIF v prvom kole vyhlásenej 

výzvy. 

 

 

Súhrnné finančné vyjadrenie realizovaných projektov/činností za programovú oblasť 

 a jej ciele: 

 
       Zdroje    Spolu EUR 

 Vlastné        EÚ  Národné/iné  

     

Spolu za cieľ14 : 
 Skvalitniť životné 

a prírodné prostredie na 

území mesta 

3 403 054 - 120 364 3 523 418 

     

Celkom za program  

Košice– mesto 

kvalitného životného 

a prírodného 

prostredia 

3 403 054 - 120 364 3 523 418 

 

Nasleduje prehľad realizovaných projektov/činností za programovú oblasť 

 Košice- mesto kvalitného životného a prírodného prostredia 
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Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kvalitného životného a prírodného prostredia

Cieľ: Cieľ14 Skvalitniť životné a prírodné prostredie na území mesta

Opatrenie: Opatrenie14.1 Zníženie výskytu prachových zložiek (častíc PM10 a PM2,5) v meste

Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

Realizovaná údržba zelene na pozemkoch 

vo vlastníctve mesta, ktoré sú zverené do 

správy SMSZ

odľahlé plochy zelene 

2x, hlavné ťahy 5x, 

sídlisková zeleň 3,2x, 

centrálna mestská 

zóna 9,5x 

Mesto Košice/ 

SMsZ
549 312 € 549 312 €

priemer               

4 kosby

Realizácia projektu: Informačný systém o 

zeleni mesta Košice

Ochrana zelene na 

území mesta Košice
Mesto Košice 18 800 € 18 800 €

príspevok k 

plneniu cieľa

Urbanistická štúdia - Mestská zeleň Košice 

2. časť

Ochrana zelene na 

území mesta Košice
Mesto Košice 14 845 € 14 845 €

príspevok k 

plneniu cieľa

Spolu 582 957 € 582 957 €

Príspevok Mestských častí

Údržba zelene a skvalitnenie údržby na 

pozemných komunikáciách

Údržba zelene 

dodávateľským 

spôsobom na obdobie 

troch rokov (5x 

kosba, orezy, 

zálievka, vyplievanie)

 MČ Košice - 

Sídlisko KVP
105 309 € 105 309 € 5 kosieb

Spolu za rok 2015

Príspevok k 

plneniu 

indikátorov 

výstupov

Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor

2015
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Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kvalitného životného a prírodného prostredia

Cieľ:

Opatrenie: Opatrenie14.2 Sanácia enviromentálnych záťaží a predpokladaných enviromentálnych záťaží

Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

Sanácia  miest s nezákonne umiestneným 

odpadom v meste Košice a jeho mestských 

častiach

Sanácia miest s 

nezákonne 

umiesteným odpadom 

- likvidácia tzv. 

čiernych skládok v 5 

lokalitách

Mesto Košice 8 130 € 94 666 € 102 796 €

sanácia 5 nelegálnych 

skládok v sume 105 

000 Eur

Dosiahnutie uspokojivého stavu lokality s  

dôrazom na kvalitu  ŽP pre následné 

vhodné využitie územia

monitoring 

podzemných vôd, 

skládkových plynov a 

topografie TKO 

Myslava

Mesto Košice 7 372 € 7 372 €

príspevok k 

udržateľnosti projektu 

sanácie enviroment. 

záťaže

Spolu 15 502 € 94 666 € 110 168 €

Príspevok Mestských častí

Odvodnenie plochy pri tržnici na 

Starozagorskej ulici č.2 

PD na odvedenie 

povrchových vôd

MČ Košice - 

Sídlisko KVP
558 € 558 €

príspevok k plneniu 

cieľa

Cieľ14 Skvalitniť životné a prírodné prostredie na území mesta

Spolu za rok 2015

Príspevok k plneniu 

indikátorov 

výstupov

Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor 

2015
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Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kvalitného životného a prírodného prostredia

Cieľ: Cieľ14 Skvalitniť životné a prírodné prostredie na území mesta

Opatrenie: 

Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

Zníženie energetickej náročnosti budovy 

SMSZ

Spracovanie 

energetického auditu 

a PD (celková predp. 

hodnota 0,6 mil. 

Eur)

Mesto Košice 20 640 € 20 640 €
podaná žiadosť 

o NFP

Výmena parovodného potrubia za 

horúcovodné potrubie

Zabezpečenie nových 

rozvodov tepla pre 

časť Sídliska Nad 

jazerom

KOSIT, a.s. 2 458 323 € 2 458 323 € v realizácii

Spolu 2 478 963 € 2 478 963 €

Príspevok Mestských častí

Rekonštrukcia strechy MÚ 

Rekonštrukcia strechy 

MÚ MČ Košice - 

Sídlisko KVP 

(odstránenie 

havarijného stavu)

MČ Košice - 

Sídlisko KVP
35 533 € 35 533 €

príspevok k 

plneniu 

opatrenia

Výmena rozvodov teplej vody a cirkulácie 

v KD

Zabezpečenie nových 

rozvodov teplej vody 

MČ Košice - 

Lorinčík
8 049 € 8 049 €

príspevok k 

plneniu 

opatrenia

Spolu 43 582 € 43 582 €

Opatrenie14.3 Zvýšenie energetickej efektívnosti a využívania alternatívnych zdrojov energie na prevádzku budov a 

zariadení vo vlastníctve mesta a mestských častí

Spolu za rok 2015

Príspevok k 

plneniu 

indikátorov 

výstupov

Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor

2015
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Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kvalitného životného a prírodného prostredia

Cieľ: Cieľ14 Skvalitniť životné a prírodné prostredie na území mesta

Opatrenie: Opatrenie14.4 Zvýšenie množstva a kvality prvkov zelenej a modrej infraštruktúry na území mesta

Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

Projekt v parku 

Anička - PD, výsadba 

zelene, prvky drobnej 

infraštruktúry

SMsZ  v 

spolupráci s 

mestom a s MČ 

Košice - Sever, 

ML,

4 958 € 3 898 € 8 856 €
1 prvok zel. 

Infraštruktúry

Lesopark nad 

Jazerom, Nám. 

Kozmonavtov, 

Stalicová, Amurská, 

Bukovecká, Ždiarska, 

Kalvária, Čínska, 

Rastislavova, 

Charkovská

SMsZ 15 401 € 15 401 €
10 prvkov zel. 

infraštruktúry

výsadba novej zelene 

v rámci projektu IKD  

Mesto Košice/ 

SMsZ

cena zahrnutá v 

projekte IKD 

1 prvok zel. 

infraštruktúry

Eliminácia výskytu siníc v nádrži Jazero v 

rekreačnej oblasti Nad Jazerom Košice

Odstraňovanie 

nežiaduceho stavu 

premnoženia  siníc v 

letných mesiacoch na 

stojatých vodách 

Mesto Košice 95 000 € 95 000 €
1 obnovený prvok 

modrej infraštruktúry

Revitalizácia prícestnej zelene a 

vegetačného stredového pásu na Triede 

armády generála L. Svobodu a Maršala 

Koneva

Výsadba zelene na 

Sídlisku Darg. 

Hrdinov a obstaranie 

cisterny na polievanie 

komunikácií. (celková 

výška projektu 0,2 

mil. Eur)

Mesto Košice

podaná žiadosť o 

dotáciu z národných 

zdrojov

Spolu 115 359 € 3 898 € 119 257 €

Príspevok Mestských častí

Tvorba a revitalizácia zelene
Revitalizácia zelene 

po výruboch

MČ Košice - 

Sídlisko KVP
2 345 € 2 345 €

1 prvok zelenej 

infraštruktúry

Tvorba a revitalizácia zelene na území 

mesta

Spolu za rok 2015
Príspevok k plneniu 

indikátorov výstupov
Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor

2015
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Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kvalitného životného a prírodného prostredia

Cieľ: Cieľ14 Skvalitniť životné a prírodné prostredie na území mesta

Opatrenie: Opatrenie14.5 Optimalizácia systému odpadového hospodárstva a dobudovanie potrebnej infraštruktúry

Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

Podpora kompostovania 

Zakúpenie materiálno-

technického 

vybavenia pre 

spracovanie surovín 

na kompostovanie 

(Celková výška 

projektu 0,2 mil. 

Eur) 

SMsZ /Mesto 

Košice

podaná žiadosť o 

dotáciu z 

národných 

zdrojov

Príspevok Mestských častí

 Humanizácia a 

uzamknutie 

kontajnerovísk - 

podaná žiadosť o 

dotáciu (celková 

výška projektu 0,1 

mil. Eur)

MČ Košice - 

Západ

podaná žiadosť o 

financovanie z 

národných 

zdrojov

Uzamknutie a 

zlúčenie 

kontajneroviska - 

Šafárikova tr. 1, 21, 

Michalovská 19

MČ Košice - 

Západ
9 211 € 9 211 € 3 kontajneroviská

Humanizácia kontajnerových stanovíšť 
7 krát kontajnerové 

stanovište
Košice MČ Sever 2 000 € 2 000 €

7 kontajnerových 

stanovíšť

Spolu 11 211 € 11 211 €

Humanizácia a uzamknutie kontajnerovísk 

Spolu za rok 2015

Príspevok k 

plneniu 

indikátorov 

výstupov

Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor

2015
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Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kvalitného životného a prírodného prostredia

Cieľ: Cieľ14 Skvalitniť životné a prírodné prostredie na území mesta

Opatrenie: 

Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

Deratizácia v meste Košice

deratizácia zberných 

miest komunálneho 

odpadu a verejných 

priestranstiev

Mesto Košice 35 520 € 35 520 €

Príspevok k 

plneniu  

opatrenia

Príspevok Mestských častí

Zmena ruderalného porastu na travnatý 

porast 

odstránenie inváznych 

rastlín na plochách

MČ Košice - 

Sídlisko KVP
1 245 € 1 245 €

Príspevok k 

plneniu  

opatrenia

Kultivacia zdevastovaných plôch 

založenim travnateho porastu

založenie trávnatého 

porastu na 

zdevastovaných 

plochách 

MČ Košice - 

Sídlisko KVP
1 880 € 1 880 €

Príspevok k 

plneniu  

opatrenia

Deratizácia verejných priestranstiev 

verejných budov

Deratizácia budov 

vykonaná v 

priestoroch 4 objektov 

v správe MČ a 

verejných 

priestranstiev

 MČ Košice - 

Sídlisko KVP
991 € 991 €

Príspevok k 

plneniu  

opatrenia

vyčistenie lokality Vyšný dvor odvoz sute 36 ton
MČ Košice - 

Krásna
2 232 € 2 232 €

Príspevok k 

plneniu  

opatrenia

Spolu 6 348 € 6 348 €

Opatrenie14.6 Predchádzanie vzniku a odstraňovanie antropogénnych a prírodných prvkov/ javov s negatívnym 

vplyvom na zdravie obyvateľov a územie mesta

Spolu za rok 2015

Príspevok k 

plneniu 

indikátorov 

výstupov

Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor 

2015
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Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kvalitného životného a prírodného prostredia

Cieľ: Cieľ14 Skvalitniť životné a prírodné prostredie na území mesta

Opatrenie: Opatrenie14.7 Zlepšenie správania sa obyvateľov mesta k prostrediu, v ktorom žijú, zvýšenie enviromentálneho povedomia obyvateľov Košíc 

Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

Podpora Fondu zdravia

39 projektov 

podporených z fondu 

zdravia so zameraním 

na enviromentálnu 

výchovu

Mesto Košice / 

Fond zdravia
5 000 € 21 800 € 26 800 €

1 aktivita na 

zvýšenie envi-

povedomia 

obyvateľov

Príspevok Mestských častí

Posilnenie mechanizmov 

environmentálneho povedomia u 

obyvateľov

Zbierky šatstva, 

osveta k zavedeniu 

separovaného zberu, 

nastavenie systému 

vyhodnotenia zberu 

odpadov uložených 

mimo stanovíšť

MČ Košice - 

Sídlisko KVP
250 € 250 €

3 aktivity na 

zvýšenie envi-

povedomia 

obyvateľov

Upratovanie lesa Účasť  cca 7 rodín
MČ Košice - 

Pereš
150 € 150 €

1 aktivita na 

zvýšenie envi-

povedomia 

obyvateľov

Spolu 400 € 400 €

Spolu za rok 2015

Príspevok k 

plneniu 

indikátorov 

výstupov

Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor

2015
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Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 14

Názov indikátora plnenie indikátora

> počet sanovaných environmentálnych 

záťaží na území mesta podľa Štátneho 

programu sanácie environmentálnych 

záťaží,

0

> počet zrealizovaných opatrení na 

zníženie hluku,
2

> výška finančných prostriedkov na 

odstránenie odpadu uloženého v rozpore 

so zákonom za rok,

107 232 eur 

> zavedený systém starostlivosti o ŽP v 

spolupráci s mestskými časťami,

čiastočné plnenie v 

oblasti odpadového 

hospodárstva a 

starostlivosti o zeleň

> počet kosieb/rok na pozemkoch vo 

vlastníctve mesta,
priemer 4

> počet zrealizovaných kampaní na 

zvýšenie envi-povedomia obyvateľov,
5

> podiel nepriepustných povrchov k 

priepustným na verejných priestranstvách,

> počet prvkov na zadržiavanie dažďovej 

vody,
v budúcom období

> počet vytvorených alebo obnovených 

zelených a modrých prvkov na verejných 

otvorených priestranstvách v intenzívne 

urbanizovaných oblastiach,

modré prvky - 1,     14-

zelených prvkov 

infraštruktúry

> počet zrekonštruovaných a 

zrevitalizovaných stanovíšť na zber KO 

a triedených zložiek,

10

> množstvo vyprodukovaného 

komunálneho odpadu v kg/obyvateľa a 

rok.

335 kg/obyvateľa
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Programová oblasť rozvoja: Košice – mesto kultúry, športu a aktívneho 

oddychu 
 

 

V rámci 1 cieľa tejto programovej oblasti bolo zadefinovaných 5 opatrení s dôrazom na 

dobudovanie infraštruktúry pre šport a oddych, infraštruktúru pre uchovanie kultúrneho 

dedičstva, významnú infraštruktúru pre trávenie voľného času obyvateľov (ZOO).  

Opatrenia pre neinvestičné činnosti sú  zamerané na rozšírenie ponuky a skvalitnenie podujatí  

charakteru voľnočasových aktivít s výraznejšou podporou podujatí pre zabezpečenie 

udržateľnosti projektov EHMK a podujatí v rámci Európskeho mesta športu.  

Vyššie uvedené opatrenia v  tejto programovej oblasti boli v roku 2015 uspokojivo napĺňané 

výrazným príspevkom mesta a organizácií v jeho pôsobnosti zriadených na tento účel (K13, 

Košice-Turizmus) ako aj príspevkom MČ.  

Realizované investičné projekty a činnosti neinvestičného charakteru sú uvedené 

v pripojených prehľadoch podľa opatrení. 

 

Súhrnné finančné vyjadrenie realizovaných projektov/činností za programovú oblasť 

 a jej ciele: 

 
       Zdroje    Spolu EUR 

 Vlastné        EÚ  Národné/iné  

     

Spolu za cieľ15 : 
 Zvýšiť možnosti 

a rozšíriť ponuku 

trávenia voľného 

času....... 

1 904 732 227 411 171 422 2 303 565 

     

Celkom za program  

Košice– mesto kultúry, 

športu a aktívneho 

oddychu 

1 904 732 227 411 171 422 2 303 565 

 

Nasleduje prehľad realizovaných projektov/činností za programovú oblasť  

Košice- mesto kultúry, športu a aktívneho oddychu 
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Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kultúry, športu a aktívneho oddychu

Cieľ:

Opatrenie: Opatrenie15.1 Dobudovanie, udržiavanie a sprístupnenie infraštruktúry pre šport a oddych

Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

Rekonštrukcia a modernizácia areálu 

kúpaliska ČH

PD, prebiehajúca rekonštrukcia (celková 

predpokladaná výška investície - 3,9 

mil.EUR, financovanie aj z dotácie 

MV SR, výdavky za rok 2015 vlastné)

Mesto Košice 923 731 € 143 722 € 1 067 453 € v realizácii

Príspevok Mestských častí

Detské ihrisko Talinská                    

Nové herné prvky 6 ks

MČ Košice - 

Sídlisko Nad 

jazerom/SMsZ

5 450 € 5 450 €

príspevok k 

plneniu 

opatrenia

Detské ihrisko Považská                  

Nové herné prvky 6 ks, 

MČ Košice - 

Západ/SMsZ
9 491 € 9 491 €

príspevok k 

plneniu 

opatrenia

Detské ihrisko Adlerova, Krosnianska  

Nové herné prvky: 11 ks + mobiliár

MČ Darg. 

Hrdinov/SMsZ
17 581 € 17 581 €

príspevok k 

plneniu 

opatrenia

Detské ihriská -  Gerlachovská, Cesta 

pod Hradovou, Študentská             Nové 

herné prvky 12 ks

MČ Sever/ SMsZ 21 017 € 21 017 €

príspevok k 

plneniu 

opatrenia

Vybudovanie vonkajších fitnes zariadení 

pre rôzne vekové skupiny i 

hendikepovaných

Športovisko Humenská, Slobody, Zuzkin 

park, Mikovíniho,                  Nové 

športoviská - osadené: fitness  zariadenia 

12ks a mobiliár

MČ Košice - 

Západ/SMsZ
31 056 € 31 056 €

príspevok k 

plneniu 

opatrenia

Výstavba detského areálu a detského 

ihriska

Detský areál Bruselská, Detské ihrisko 

Pekinská

MČ Košice - 

Sídlisko 

Ťahanovce

29 951 € 29 951 €

príspevok k 

plneniu 

opatrenia

Rekonštrukcia Hasičky

Komplexná rekonštrukcia stolnotenisovej 

haly, sociálnych zariadení a vytvorenie 

nových priestorov pre fitness centrum

MČ Košice - 

Myslava
42 375 € 42 375 €

príspevok k 

plneniu 

opatrenia

Rozšírenie letného vonkajšieho areálu 

Mestskej krytej plavárne o nový vstup od 

autobusovej stanice

Turniketový a pokladničný vstupný 

systém

MČ Košice - 

Staré mesto
17 413 € 17 413 €

príspevok k 

plneniu 

opatrenia

Trhovisko Južná trieda 
Vybudovanie trhoviska pre občanov MČ 

a mesta Košice
MČ Košice - Juh 90 000 € 90 000 €

príspevok k 

plneniu 

opatrenia

Rekonštrukcia potrubných rozvodov v 

priestoroch budovy Obchodného centra IV., 

Cottbuská 36, Košice

Výmena potrubných rozvodov v 

priestoroch budovy Obchodného centra 

IV, Cottbuská 36, Košice

MČ Košice - 

Sídlisko KVP
8 611 € 8 611 €

príspevok k 

plneniu 

opatrenia

Spolu 272 945 € 272 945 €

Cieľ15 Zvýšiť možnosti a rozšíriť ponuku pre uspokojenie variabilných záujmov trávenia voľného času obyvateľmi a návštevníkmi 

mesta a zapojiť ich ako aktívnych účastníkov alebo divákov do kultúrno-športového diania v meste

Revitalizácia prostredia a detského ihriska - 

vytvorenie bezpečnej lokality na oddych pre 

deti a rodičov a starých rodičov

Spolu za rok 2015

Príspevok k 

plneniu 

indikátorov 

výstupov

Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor

2015
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Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kultúry, športu a aktívneho oddychu

Cieľ:

Opatrenie: Opatrenie15.2 Ochrana, udržiavanie a sprístupnenie pamiatkového fondu a kultúrnej a komunitnej infraštruktúry

Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

Vytvorenie "Nového tajného archívu"

Zakúpenie a zavedenie prístroja Rotomat v Archíve 

Mesta Košice na zjednodušenie práce a umožnenie 

zrýchlenia manipulácie s archívnymi dokumentami, 

ušetrenie priestoru až o 60%

Mesto Košice 40 560 € 40 560 €

príspevok k 

plneniu 

indikátorov v 

rámci CR

ZOO spoločne a vzájomne k ochrane 

prírody a prírodných hodnôt - 

Rekonštrukcia a dobudovanie ZOO ako 

kultúrno-vzdelávacieho areálu

 vybudovanie chovného zariadenia, jeho oplotenia, 

úprava, dobudovanie a rekonštrukcia prístupovej 

komunikácie k CHZ, vybudovanie náučného chodníka, 

vybavenie pre zvieratá, brožúra (Sprievodca po ZOO )  

ZOO Košice/ 

Mesto Košice
11 969 € 227 411 € 239 380 €

1 

rekonštruovaný 

prvok 

infraštruktúry 

CR

Spolu 52 529 € 227 411 € 279 940 €

Príspevok Mestských častí

Nákup knižničného fondu pre pobočku č. 2 

na Hemerkovej 39 v Košiciach
 Dobudovanie knižničného fondu

Košice MČ -

Sídlisko KVP
500 € 500 €

príspevok k 

plneniu cieľa

Cieľ15 Zvýšiť možnosti a rozšíriť ponuku pre uspokojenie variabilných záujmov trávenia voľného času obyvateľmi a návštevníkmi mesta a zapojiť 

ich ako aktívnych účastníkov alebo divákov do kultúrno-športového diania v meste

Spolu za rok 2015

Príspevok k 

plneniu 

indikátorov 

výstupov

Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor

2015
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Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kultúry, športu a aktívneho oddychu

Cieľ:

Opatrenie: Opatrenie15.3 Skvalitňovanie a rozširovanie ponuky podujatí a udalostí s dôrazom na začlenenie sa medzi Európske mestá športu

Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

Podpora športových klubov, športových 

zoskupení a významných organizátorov 

súťaží, pretekov, podujatí pre širokú 

verejnosť z Fondu mládežníckeho športu

podporených 70 

klubov
Mesto Košice 210 000 € 210 000 €

70 klubov, 

organizácii

Organizovanie medzinárodných podujatí 

(MMM, Medzinárodná šesťdňová, 

motocyklová súťaž a ďalšie) z Fondu 

aktivít

21 podujatí 

medzinárodného a 

národného charakteru

Mesto Košice 140 000 € 140 000 € 21 podujatí

Podpora aktivít pre deti a mládež z 

Grantového programu DAMKO

podporených 16 

organizácii 
Mesto Košice 25 540 € 25 540 €

16 organizácii, 

16 udalostí

Spolu 375 540 € 375 540 €

Príspevok Mestských častí

Skvalitňovanie a rozširovanie ponuky 

športových podujatí a udalostí 

6 športových podujatí, 

na ktorých sa 

zúčastnilo cca 3000 

ľudí 

MČ Košice - Nad 

jazerom
2 576 € 2 576 € 6 udalostí

Skvalitňovanie a rozširovanie ponuky 

športových podujatí a udalostí 

16 športových 

podujatí a udalostí 

(futbalové turnaje, 

šachové turnaje, 

kolektívne športy, 

skate, cyklistika, 

behy)

 MČ Košice - 

Sídlisko 

Ťahanovce

4 183 € 4 183 € 16 udalostí

Skvalitňovanie a rozširovanie ponuky 

športových podujatí a udalostí

Severská desiatka, 

200 účastníkov z toho 

91 bežcov

MČ Košice - 

Sever
1 700 € 1 700 € 1 udalosť

Olympijské hry 

seniorov, Účasť cca 

75 seniorov

 MČ Košice - 

Pereš
1 125 € 1 125 € 1 udalosť

Športový deň, účasť 

cca 320 obyvateľov

 MČ Košice - 

Pereš
3 000 € 3 000 € 1 udalosť

Spolu 8 459 € 4 125 € 12 584 €

Cieľ15 Zvýšiť možnosti a rozšíriť ponuku pre uspokojenie variabilných záujmov trávenia voľného času obyvateľmi a návštevníkmi 

mesta a zapojiť ich ako aktívnych účastníkov alebo divákov do kultúrno-športového diania v meste

Podpora zvyšovania účasti obyvateľov a 

návštevníkov na podujatiach 

Spolu za rok 2015

Príspevok k 

plneniu 

indikátorov 

výstupov

Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor

2015
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Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kultúry, športu a aktívneho oddychu

Cieľ:

Opatrenie: Opatrenie15.4 Podpora neprofesionálnej a profesionálnej kultúry

Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

Realizácia podujatí v priestoroch projektov 

EHMK 2013

722 podujatí,           

cca 212 195 

účastníkov

Mesto 

Košice/K13

722 udalostí, 

podujatí

Tradičné podujatia v meste Košice

Realizácia podujatí v 

rámci Osláv Dní 

mesta Košice, 

Kultúrneho leta, 

Festival sakrálneho 

umenia, Košické 

rozprávkové Vianoce 

a ďalších

Mesto Košice 237 657 € 237 657 €  122 podujatí

Vysvieťme vianočnú Hlavnú ulicu

Nová výzdoba 

Vianočného 

stromčeka a svetelná 

inštalácia - fontána pri 

Michalskej kaplnke

Mesto Košice 22 695 € 22 695 €
príspevok k 

plneniu cieľa

Spolu 260 352 € 260 352 €

Cieľ15 Zvýšiť možnosti a rozšíriť ponuku pre uspokojenie variabilných záujmov trávenia voľného času obyvateľmi a 

návštevníkmi mesta a zapojiť ich ako aktívnych účastníkov alebo divákov do kultúrno-športového diania v meste

Spolu za rok 2015

Príspevok k 

plneniu 

indikátorov 

výstupov

Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor 

2015
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Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

Príspevok Mestských častí

Vytvorenie podmienok pre organizáciu 

podujatí

18 podujatí 

zorganizovaných MČ 

pre deti, rodičov, 

ženy, seniorov, 

učiteľov s cca 3000 

účastníkmi

MČ Košice - Nad 

jazerom
5 723 € 5 723 € 18 podujatí

Vytvorenie podmienok pre organizáciu 

podujatí

Deň Pereša - Účasť 

cca 450 obyvateľov a 

návštevníkov MČ

MČ Košice - 

Pereš 
3 800 € 3 800 € 1 podujatie

Vytvorenie podmienok pre organizáciu 

podujatí

podpora v rámci 

podujatia: 

Galakoncert 

speváckeho zboru UP 

MANILA CHORALE 

z Filipin

MČ - sídlisko 

KVP
500 € 500 € 1 podujatie

Podpora kreatívnych a tvorivých činností

5 tvorivých dielní, 2 

predajné výstavy, 

týždň podujatí v rámci 

osláv vzniku MČ, 

dvojgenerečné 

podujatia, podujatia 

pre rodiny, deti, 

seniorov, mobilný 

odber krvi, 

Ťahanovská ruža - 

súťaž v speve 

ľudových piesní

 MČ Košice - 

Sídlisko 

Ťahanovce

4 453 € 4 453 € 20 podujatí

Spolu 10 676 € 3 800 € 14 476 €

Spolu za rok 2015

Príspevok k 

plneniu 

indikátorov 

Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor 

2015
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Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kultúry, športu a aktívneho oddychu

Cieľ:

Opatrenie: 

Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

Mestský turistický navigačný a informačný 

systém

nakúpené turistické značenie 

pre motorizovaných 

návštevníkov 

KOŠICE-

Turizmus
9 900 € 9 911 €

príspevok k 

plneniu cieľa a 

opatrenia

Monitoring kvality členských 

reštauračných a hotelových prevádzok

zakúpená licenca pre aplikáciu 

Staffino na monitorovanie 

kvality obsluhy v členských 

prevádzkach, na letisku a v 

Návštevníckom centre Košice 

+ mystery shopping, súhrnná 

správa o kvalite služieb 

KOŠICE-

Turizmus
5 500 € 5 500 €

2 motivačné 

nástroje pre 

zvyšovanie 

kvality služieb v 

CR

Zabezpečenie destinačného spotu "Košice 

ako MICE a business destinácia"

Spracované video, prezentujúce 

Košice ako miesto pre kultúrne 

podujatia, start-upy na 

univerzitách a zahranićné 

podnikanie v oblasti IT

KOŠICE-

Turizmus
4 375 € 4 375 €

príspevok k 

plneniu cieľa a 

opatrenia

Spolu 19 775 € 19 786 €

Cieľ15 Zvýšiť možnosti a rozšíriť ponuku pre uspokojenie variabilných záujmov trávenia voľného času obyvateľmi a 

návštevníkmi mesta a zapojiť ich ako aktívnych účastníkov alebo divákov do kultúrno-športového diania v meste

Opatrenie15.5 Zvýšenie účinnosti destinačného manažmentu na podporu zvyšovania návštevnosti mesta a účasti 

obyvateľov a návštevníkov na podujatiach

Spolu za rok 2015

Príspevok k 

plneniu 

indikátorov 

výstupov

Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor 

2015
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Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 15

Názov indikátora plnenie indikátora

> počet organizácií a neformálnych aktivít/ 

občianskych iniciatív prispievajúcich do 

ponuky podporených mestom,

86

> počet nových a rekonštruovaných prvkov 

infraštruktúry CR,
1

> počet prenocovaní návštevníkov za rok, 337 217 k 31.12.2015

> počet udalostí pre širokú verejnosť, 

ktorých spoluorganizátorom/ 

podporovateľom je mesto alebo jeho 

organizácie,

946

> počet medzinárodných podujatí 

organizovaných v meste Košice,
50

> existencia strategického dokumentu 

rozvoja cestovného ruchu v meste Košice,
v budúcom období

> existencia mestskej databázy podujatí 

organizovaných v meste,

áno - visitkosice.sk, 

emskosice.sk, www.gokosice.sk

> vytvorenie motivačných nástrojov pre 

zvyšovanie kvality služieb v CR.

2 (Aplikácia Staffino, Mystery 

shopping)
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Programová oblasť rozvoja: Košice – mesto využívajúce IKT pre efektívne 

spravovanie 

 
Programová oblasť zameraná na rozšírenie a skvalitnenie elektronických služieb pre 

obyvateľov  pri zabezpečení zjednodušenia výkonu rozhodovacích procesov samosprávy má 2 

ciele a 4 opatrenia. 

V priebehu roka 2015 bol realizovaný najvýznamnejší projekt tejto programovej oblasti – 

Elektronizácia služieb mesta, ktorý po skúšobnom testovaní už v roku 2016 zabezpečí 80 

nových  elektronických služieb pre obyvateľov mesta. Príspevkom k projektu bola aj účasť 

všetkých MČ. 

 

Súhrnné finančné vyjadrenie realizovaných projektov/činností za programovú oblasť  

a jej ciele: 

 
       Zdroje    Spolu EUR 

 Vlastné        EÚ  Národné/iné  

     

Spolu za cieľ16 : 
 Rozšíriť a skvalitniť 

elektronické informačné 

služby....... 

89 048 1 691 191 1 400 1 781 639 

     

Spolu za cieľ17 : 
 Optimalizovať 

a zjednodušiť výkon 

samosprávnych 

rozhodovacích 

procesov...... 

1 800 - - 1 800 

Celkom za program  

Košice– mesto 

využívajúce IKT pre 

efektívne spravovanie 

90 848 1 691 191 1 400 1 783 439 

 

Nasleduje prehľad realizovaných projektov/činností za programovú oblasť 

 Košice- mesto využívajúce IKT pre efektívne spravovanie 
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Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto využívajúce IKT pre efektívne spravovanie

Cieľ: Cieľ16 Rozšíriť a skvalitniť elektronické informačné služby a zabezpečiť ich všeobecnú použiteľnosť

Opatrenie: Opatrenie16.1 Zvýšenie počtu a kvality elektronických služieb pre obyvateľov mesta

Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

Elektronizácia služieb mesta Košice

Portál elektronických 

služieb 

www.esluzbykosice.s

k, sprístupnených 80 

elektronických 

služieb samosprávy 

občanom a 

podnikateľom, 

Mobilná aplikácia so 

14 elektornickými 

služami pre platformy 

Android a iOS, Nová 

verzia geografického 

informačného 

systému Gisplan 

https://mm-

kosice.gisplan.sk/

Mesto Košice a 

MČ
89 048 € 1 691 919 € 1 780 967 €

vybudovaný portál 80 

elektronických služieba  

a zabezpečené 

integrované rozhranie 

pre MČ

Skvalitnenie informačných a a 

elektronických služieb

Vydávanie občasníka - 

Informačný list - 7 

čísiel 

MČ Košice -

Pereš
1 400 € 1 400 €

príspevok k plneniu 

cieľa 

Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 16

Názov indikátora plnenie indikátora

> sprístupnených 80 elektronických služieb 

samosprávy občanom a podnikateľom,
áno 

> vybudovaný portál elektronických služieb 

mesta Košice,
áno

> vybudované integračné rozhranie pre 

mestské časti,
áno

> upravené VZN a vydané smernice pre 

elektronickú komunikáciu.

áno, VZN o 

poskytovaní el. 

služieb č. 

http://www.kosice.sk

/vzn.php?id=170 

Spolu za rok 2015
Príspevok k plneniu 

indikátorov výstupov
Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor 

2015
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Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto využívajúce IKT pre efektívne spravovanie

Cieľ: Cieľ17 Optimalizovať a zjednodušiť výkon samosprávnych rozhodovacích procesov využívaním nformačno-komunikačných technológií

Opatrenie: Opatrenie17.1 Zvýšenie odbornej kapacity pracovníkov samosprávy pre využívanie IKT

Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

Cielené a kontinuálne vzdelávanie 

pracovníkov mesta

Vyškolení 

zamestnanci na IS 

NORIS, IS Helios 

Green, Gisplan, 

Operatívne dátové 

úložiská, elektronické 

služby mesta Košice

Mesto Košice
v rámci bežnej 

činnosti
150

Príspevok Mestských častí

Spracovanie údajov v novom 

programovom vybavení MÚ
3 zamestnanci 

MČ Košice - 

Pereš
1 800 € 1 800 € 3

Spolu za rok 2015

Príspevok k 

plneniu 

indikátorov 

výstupov

Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor

2015
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Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto využívajúce IKT pre efektívne spravovanie

Cieľ: Cieľ17 Optimalizovať a zjednodušiť výkon samosprávnych rozhodovacích procesov využívaním nformačno-komunikačných technológií

Opatrenie: Opatrenie17.2 Zabezpečenie komplexnosti a využívania disponibilných údajov

Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

Elektornizácia služieb mesta Košice

Integrácia s 

registrami: RFO, RPO 

a RA a externými 

systémami: ESKN, 

ZB GIS, CSRÚ

Mesto Košice

súčasť projektu 

zaradeného pod 

Opatrenie 16.1

3 centrálne 

registre, 4 

externé systémy

Vyhodnotenie indikátorov za cieľ 17

Názov indikátora plnenie indikátora

> počet pracovníkov samosprávy 

absolvujúcich vzdelávanie v oblasti 

využívania IKT v ich zaradení,

153

> počet integrovaných externých systémov 

a centrálnych registrov,

3 centrálne registre 

(RFO, RPO, RA), 4 

externé systémy (ES 

KN, ZB GIS, ÚPVS, 

CSRÚ)

> zavedený systém získavania údajov,
áno, z centrálnych 

registrov a externých 

systémov
> vydaná smernica pre využívanie IKT v 

jednotlivých úkonoch či procesoch.
v budúcom období

Spolu za rok 2015

Príspevok k 

plneniu 

indikátorov 

výstupov

Realizované projekty/činnosti Výstupy Realizátor

2015
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Zhrnutie: 

 

Finančné: 

Programová 

oblasť 

 Zdroje v EUR  Spolu  

v EUR 

Z toho 

MČ v 

EUR 

 Vlastné EU Národné/iné   

Košice-mesto prac. 

príležitostí 
39 752 224 210 137 484 401 446 0 

Košice-bezpečné 

mesto 
460 123  122 196 582 319 62 513 

Košice- mesto 

kvalitnej dopravy 
8 376 179 98 768 992 - 107 145 171 192 154 

Košice-sociálne 

mesto 
72 878 688 103  760 981 16 616 

Košice – mesto 

inovatívneho 

vzdelávania detí a 

mládeže 

407 193 - 504 968 912 161 30 726 

Košice – mesto 

kvalit.  životného 

a prírodného 

prostredia 

3 403 054 - 120 364 3 523 418 169 753 

Košice- mesto 

kultúry, športu 

a aktívneho 

oddychu 

1 904 732 227 411 171 422 2 303 565 300 505 

Košice- mesto 

využívajúce IKT 

pre efektívne 

spravovanie 

90 848 1 691 191 1 400 1 783 439 2 800 

Celkom plnenie 

všetkých 

subjektov spolu 

14 754 759 101 599 907 1 057 834 117 412 500 775 067 

 

 

Z vyššie uvedeného sumárneho prehľadu výdavkov za subjekty zapojené do monitorovacieho 

procesu PRM v roku 2015 je pozitívnym konštatovaním skutočnosť, že rozvojové projekty 

a realizované činnosti neinvestičného charakteru boli umožnené využitím zdrojov 

financovania z prostriedkov EŠIF schválením žiadosti o financovanie. Podiel takto získaných 

zdrojov financovania na celkových výdavkoch projektov/činností zahrnutých v monitorovacej 

správe je takmer 87%. Tento podiel  získaných zdrojov spolufinancovania je o 7% nad 

celoslovenským priemerom. 

Z hľadiska príspevku mestských častí je finančné vyjadrenie výdavkov za zapojené mestské 

časti 0,7 % na celkových výdavkoch na rozvoj. Pri zohľadnení skutočností, že mestské časti 

majú obmedzený prístup k zdrojom spolufinancovania z EŠIF a aj k národným dotačným 

zdrojom, prepočítaný podiel ich výdavkov iba k vlastným zdrojom mesta a organizácií v jeho 

pôsobnosti sa podiel príspevku mestských časti zvýši na 5,3 %.  

 

Sumárny prehľad výdavkov za jednotlivé programové oblasti potvrdzuje deklarovaný rozvoj 

dopravy v meste Košice. Vysoký podiel výdavkov za rok 2015 je ovplyvnený aj tým, že 

realizácia projektov za túto oblasť bola schválená v posledných 2 rokoch programovacieho 

obdobia a spôsob nastavenia platieb bol sústredený predovšetkým do roku 2015. 
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Vecné:  

Programová oblasť  Indikátory  

 
Počet Zaznamenané plnenie % plnenia 

Košice-mesto prac. 

príležitostí 
6 2 33% 

Košice-bezpečné mesto 
11 9 82% 

Košice- mesto kvalitnej 

dopravy 
19 11 58% 

Košice-sociálne mesto 
22 13 59% 

Košice – mesto 

inovatívneho vzdelávania 

detí a mládeže 
26 23 88% 

Košice – mesto kvalit.  

životného a prírodného 

prostredia 
11 8 73% 

Košice- mesto kultúry, 

športu a aktívneho 

oddychu 
8 7 88% 

Košice- mesto využívajúce 

IKT pre efektívne 

spravovanie 
8 7 88% 

Celkom  111 80 72% 

 

Pri hodnotení plnenia stanovených indikátorov výstupov v jednotlivých programových 

oblastiach sme zaznamenali plnenie pri 72 % indikátoroch, čo vzhľadom k tomu, že ide 

o prvý rok plnenia nového PRM je možné považovať za dobrý štart nového PRM. Indikátory 

výstupov nie sú nastavené limitujúco ani obmedzujúco, ale tak aby za každý ďalší rok 

monitorovania umožnili sledovať vývoj oproti predchádzajúcemu obdobiu.  

Nezaznamenané plnenia pri niektorých indikátoroch sú v značnej miere z dôvodu, že 

opatrenia a aktivity jednotlivých programových oblastí sú orientované na možnosti 

financovania z EŠIF v novom programovom období, ktoré ešte nie je funkčné vo všetkých 

operačných programoch. 

Hodnotenie indikátorov výsledkov, stanovených pri jednotlivých cieľoch bude možné 

realizovať až za dlhšie obdobie (2-3 roky) sledovania plnenia a bude predložené formou 

hodnotiacej správy. 

 

 

 
 

Spracoval: referát strategického rozvoja 

Košice 5.2.2016 
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