
 

Monitorovacia správa 
              PROGRAMU ROZVOJA MESTA KOŠICE ZA ROK 2020 

 

 

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

je jedným zo základných rozvojových dokumentov mesta, bol dňa 22.6. 2015 uznesením č. 

144 schválený Mestským zastupiteľstvom v  Košiciach. V tomto roku bola jeho platnosť 

predlžená aj na rok 2021.  

 

Dôvodom predloženia materiálu je  povinnosť mesta vyplývajúca zo  Zákona o podpore 

regionálneho rozvoja  č 539/2008 Z. z. v platnom znení, ktorý stanovuje predloženie 

monitorovacej  správy za   predchádzajúci rok na príslušný vyšší územný celok do 31.mája.  

Monitorovacia správa  je  spracovaná  v súlade s  ustanovením  časti  4.1  bod  c)  Programu 

rozvoja mesta Košice 2015-2020.  

 

Mesto Košice je koordinátorom plnenia PRM a súčasne monitoruje a vyhodnocuje jeho 

realizáciu. Monitoring realizácie PRM sleduje napĺňanie akčného plánu za príslušný rok a je 

predkladaný  vo forme monitorovacej správy.  

 

Monitorovacia správa za rok 2020 predstavuje súhrnný materiál o projektoch / činnostiach 

subjektov zapojených do napĺňania PRM v uvedenom roku. Obsahuje vecné,  časové 

a finančné plnenia projektových zámerov v akčnom pláne, aktivity mesta, mestských 

podnikov a mestských častí  a plnenie  indikátorov výstupu. Finančné vyjadrenie 

realizovaných projektov/činností v prehľadoch je rozdelené podľa zdrojov  financovania na 

vlastné (financovanie za  Mesto  Košice a organizácie  v jeho  pôsobnosti), zdroje EÚ 

a národné/iné (cudzie zdroje napr. dotácie, granty alebo zdroje iných subjektov). Príspevky  k 

plneniu PRM mestskými časťami sú uvádzané osobitne. Do monitorovacej správy vo 

finančnom vyjadrení boli zahrnuté výdavky rozvojového charakteru, ktoré boli uhradené  

v termíne do 31.12. 2020.     

 

Monitorovacia správa je členená podľa 8 programových oblastí: 

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 sa skladá z dvoch častí: 

- textová časť, ktorá predstavuje krátke zhodnotenie realizovaných aktivít a zhodnotenie 

výstupových indikátorov pre každú programovú oblasť. Výstupové indikátory 

poskytujú informáciu o výstupoch jednotlivých projektov / činností a predstavujú 

merateľné ukazovatele plnenia zadefinovaných opatrení . 



- tabuľkovú časť, ktorá predstavuje plnenie akčného plánu prostredníctvom prehľadu 

realizovaných projektov / činností podľa jednotlivých programových oblastí.   Je 

rozdelená na  plnenie projektových zámerov zadefinovaných v akčnom pláne a plnenie 

nad rámec akčného plánu.   

 

Monitorovacia správa je spracovaná na základe podkladov: 

- vecne príslušných oddelení a referátov Magistrátu mesta Košice 

- Mestskej polície Košice 

- mestských podnikov  

- mestských častí  

Po prerokovaní materiálu mestským zastupiteľstvom bude táto monitorovacia správa 

v zmysle zákona o regionálnom rozvoji zaslaná  Košickému samosprávnemu kraju za 

účelom sumarizácie výstupov za celý Košický kraj. 

 

Spracované: referát strategického rozvoja 

V Košiciach, 8.4.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



         Monitorovacia správa za rok 2020 
(Textová časť) 

 

Programová oblasť rozvoja: Košice – mesto pracovných príležitostí 

 

Pandémia koronavírusu negatívne ovplyvnila ekonomickú situáciu na celom Slovensku. Jej 

nepriaznivé dopady na trh práce sa v Košiciach prejavili poklesom počtu ekonomicky 

aktívnych obyvateľov (-1,58% oproti roku 2019) a zvýšením miery evidovanej 

nezamestnanosti z 7,57% v roku 2019 na 10,55% v roku 2020.  

 

Ekonomická funkcia mesta Košice ako samosprávy  sa spája predovšetkým s jeho úlohou  

zabezpečovať  verejné služby, ktoré mu vyplývajú z legislatívy. Mesto priamo nevytvára nové 

pracovné miesta mimo svojej kompetencie, avšak má možnosť pôsobiť na miestnu 

ekonomiku prostredníctvom vytvárania podmienok pre investorov a podnikateľov, podporou 

perspektívnych odvetví ako napr. kreatívny priemysel, poradenstvom, vzdelávaním  a pod.  

 

V tejto programovej oblasti  boli v akčnom pláne PRM na rok 2020 naplánované  projektové 

zámery a aktivity, ktoré sa  týkali najmä podpory a rozvoja kreatívneho priemyslu v meste 

Košice, organizovania odborných vzdelávacích podujatí a workshopov projektového 

a podnikového riadenia pre  aktérov  pôsobiacich v kreatívnom a kultúrnom priemysle. 

Gestorom týchto projektov a aktivít bola nezisková organizácia Creative Industry (CIKE). 

  

V roku 2020 začala realizácia  projektu európskeho formátu  Košice 2.0. Mesto Košice spolu 

s mestskými podnikmi CIKE, K13   a  ďalšími 6 partnermi získali v rámci programu Urban 

Innovation Actions (Mestské inovačné opatrenia) grant vo výške 5,7 mil. €. Cieľom projektu 

je zvýšenie kvality života v meste prostredníctvom rozvoja mestských služieb, zvýšenie 

občianskej angažovanosti a rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu a vzdelávania pre 

vznik pracovných miest  v nových odvetviach.  V rámci projektu vznikne aj  Inštitút CXI 

(Citizen Experience and Well-being Institute), ktorého úlohou bude identifikácia ,analýza 

a redizajn služieb mesta pre potreby obyvateľov a podnikateľov.  

 

Zhodnotenie plnenia indikátorov výstupu 

V rámci tejto programovej oblasti bol zadefinovaný jeden cieľ  a to  „Vytvárať podmienky pre 

ekonomický rast, zvýšenú zamestnanosť a diverzifikáciu odvetví  (Cieľ 1). Výstupy projektov / 

činností  sú vyhodnocované prostredníctvom  šiestich indikátorov uvedených v Tab. č. 1, ktoré 

reflektujú na plnenie tohto cieľa:  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tab. 1 Plnenie indikátorov výstupu  pre cieľ 1 

   

Názov indikátora 
 

Plnenie indikátora 2020 

počet udalostí organizovaných, respektíve spoluorganizovaných 

mestom pre získanie investorov 
0 

definovaná stratégia, nástroje a financovanie systému podpory 

kreatívnych a súvisiacich odvetví  
1 

vytvorené, dobudované a vybavené centrá podpory kreatívneho 

priemyslu v meste Košice s priestormi využitými na minimálne 70% 

ich kapacity (inkubátory, start-upy a pod.), 

0 

počet poskytnutých poradenských služieb kreatívnymi centrami 
0 

existencia rezidenčných programov, resp. programov mobility 
52 

množstvo kontrahovaných služieb v kreatívnych centrách 0 

 

V  roku 2020 bolo aj s podporou  mesta pripravované SLOVENSKO-UKRAJINSKÉ  fórum 

(v rámci podujatia Dni Ukrajiny 2020), ktoré sa  zameriava  najmä na spoluprácu 

podnikateľských subjektov. Z dôvodu opatrení proti šíreniu ochorenia Covid-19 však bolo 

zrušené a iné podujatia tohto charakteru neboli realizované.  Indikátor týkajúci sa aktivít pre 

získanie investorov nebol naplnený. V prípade troch indikátorov viazaných na činnosti centra 

kultúrneho priemyslu nedošlo k plneniu a to z dôvodu skutočnosti, že centrá kreatívneho 

priemyslu v Košiciach neboli doposiaľ vytvorené. Pre budúce plánovanie navrhujeme 

orientovať sa na podporu, ktorá má schopnosť podporiť širšie  spektrum ekonomiky ako sú 

napr. inovácie. Zároveň sa viac zamerať na skvalitňovanie služieb verejného sektora, ktoré 

môžu ovplyvniť  pre kvalitu podnikateľského prostredia (územné plánovanie, digitalizácia, 

výber daní a pod.).  

Programová oblasť rozvoja: Košice – bezpečné mesto 

 

Bezpečnosť obyvateľov mesta sa sústreďovala a je posudzovaná v medziach  kriminálnej 

bezpečnosti a plnenie  povinnosti mesta v prípade  zvláštnych a mimoriadnych udalostí.  

V tejto programovej oblasti boli v akčnom pláne naplánované  a realizované zámery a aktivity 

predovšetkým na zvyšovanie fyzickej bezpečnosti obyvateľov (osvetlenie, kamerové 

systémy), prevenciu (osveta), predchádzanie a ako reakcia na  mimoriadne udalosti (napr. 

pandémia Covid-19, zmena klímy). Uvedené aktivity sú  predovšetkým v pôsobnosti mestskej 

polície a zložiek Civilnej ochrany mesta.   

 

Mesto Košice sa v súvislosti  s vyhlásením mimoriadnej situácie s účinnosťou od 12. marca 

2020  pre územie Slovenskej republiky  z dôvodu šírenia  ochorenia COVID-19  a  ohrozenia 

verejného zdravia  zameralo na  aktivity, ktoré napomohli k spomaleniu šírenia tohto 

ochorenia. Medzi tieto aktivity patrila distribúcia rúšok pre ohrozené skupiny obyvateľov 

(44500 ks), distribúcia ochranných pracovných prostriedkov pre zariadenia sociálnych 

služieb, testovanie a zriaďovanie testovacích miest a zabezpečenie informovanosti obyvateľov 

prostredníctvom web stránky korona.kosice.sk. Do procesu testovanie boli zapojené aj 

mestské časti. 



Zhodnotenie plnenia indikátorov výstupu 

 

Pre túto programovú oblasť boli nadefinované dva ciele. 

 

Cieľ 2:Zvýšiť ochranu života, zdravia a majetku pred poškodzovaním a ničením kriminálnou 

činnosťou. 
Výstupy projektov / činností  na dosiahnutie tohto cieľa sú vyhodnocované prostredníctvom   

indikátorov v Tab. č. 2.  

Tab. č.2 Plnenie indikátorov výstupu  pre Cieľ 2 

 

Názov indikátora Plnenie indikátora 2020 

počet prednášok napr. v spolupráci so školami, 40 prednášok 

počet účastníkov vzdelávacích a osvetových udalostí, 1078 osôb 

počet vyriešených priestupkov či kriminálnych činov. 

30 546 vyriešených priestupkov v meste 

Košice. Dopravné priestupky (19 221), VZN 

mesta, mestských častí (6 970), ostatné 

(porušenia zákonov a iných správnych 

deliktov) 4 355 

 

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

(technologické a klimatické) prostredníctvom účinného riadenia rizík. 

 

Tab. č.3 Plnenie indikátorov výstupu  pre Cieľ 3 

Názov indikátora 

 Plnenie indikátora 2020 

 vypracovaná metodika riadenia a postupov pri výkone 

záchranných prác po vzniku mimoriadnych udalostí,  

 

áno 

počet dobrovoľníkov – záchranárov   členovia 1 OZ 

množstvo síl a prostriedkov na podporu krízového 

riadenia 

 
dobrovoľníci počas pandémie 

 % priechodnosti ciest pre záchranné zložky 
 

v zmysle zákona 

počet spoločných cvičení záchranných zložiek 

 

koordinácia zložiek pri pandémii 

schválená adaptačná stratégia na zvýšenie odolnosti 

mesta voči dopadom zmeny klímy 

 

v príprave 

schválené regulatívy podporujúce adaptáciu na 

nepriaznivé dopady klímy v ÚP mesta 

 

áno 

počet informačných aktivít.  8 

 



 

Sledované výstupové indikátory pre obidva ciele boli naplnené. V prípade dvoch indikátorov 

(metodika, regulatívy) je vzhľadom na ich charakter prezentovaný dlhodobejší stav.  

V prípade Cieľa 3 boli informačné aktivity boli realizované najmä v súvislosti s prípravou 

adaptačnej stratégie (projekt KEKLIB), ktorá je realizovaná participatívnym spôsobom 

v úzkej spolupráci s MČ a ich obyvateľmi. Ukončenie spracovania adaptačnej stratégie je 

naplánované v roku 2021.  Na poskytovanie informácii z civilnej ochrany je využívaná 

webstránka civilnej ochrany mesta (www.cokosice.sk).   

 

 

Programová oblasť rozvoja: Košice – mesto kvalitnej dopravy 
      

Projekty a aktivity realizované v tejto oblasti v uplynulom roku sa sústreďovali na projektovú 

prípravu na  plánované veľké rekonštrukcie dopravnej infraštruktúry,  realizáciu projektov 

cyklistickej infraštruktúry a rekonštrukcie komunikácií. Zároveň boli pripravované žiadosti 

o poskytnutie nenávratného finančného (NFP) príspevku na modernizáciu údržbovej základne 

DPMK, dopravného dispečingu DPMK a podané  žiadosti o NFP na doplnkovú infraštruktúru 

ako sú zastávky, prístrešky . Prostredníctvom národného projektu sa pripravuje nákup nových 

prostriedkov verejnej osobnej dopravy. Aktivity v tejto programovej oblasti sú realizované z 

úrovne mesta, DPMK a mestských častí.   

 

Koncom roka  2020 bol pre mesto Košice schválený nenávratný finančný príspevok na 

rekonštrukciu Slaneckej cesty, kde celkové oprávnené výdavkov sú na úrovni 19,4 mil. €. 

Zároveň mesto v uplynulom roku získalo nenávratný finančný príspevok na spracovanie 

projektových dokumentáciu na II. etapu modernizácie električkových tratí s celkovými 

oprávnenými výdavkami vo výške 2,2 mil. €. Uvedené projekty predstavujú významné 

investície z hľadiska skvalitnenia dopravy v Košiciach. 

 

Mesto Košice pokračovalo aj v roku 2020 so skvalitňovaním podmienok pre rozvoj 

cyklistickej dopravy. V meste pribudol nový združený chodník pre cyklistov  (Sídlisko nad 

Jazerom -  1846 m),  úsek cyklochodníka (Čermeľ – 521 m), 400 stojanov pre bicykle a bola 

zrealizovaná projektová dokumentácia  na organizačné opatrenia v prospech cyklistov. 

Zároveň mesto získalo NFP na výstavbu 4 nových cykloprístreškov s vegetačnou strechou. 

 

V rámci zmiernenia dopadov pandémie Covid-19 na obyvateľov mesto Košice pristúpilo 

k zrušeniu poplatkov za parkovanie v mestských parkovacích zónach od apríla do júna 2020. 

Zároveň DPMK zaviedlo automatické predĺženie  cestovných lístkov v MHD zakúpených 

v marci 2020 o 60 dní. 

 

S cieľom efektívne riešiť dopravný systém v meste a jeho integráciu s druhmi dopravy, ktoré 

zabezpečujú ďalší prepravcovia na území mesta a pri dochádzaní do mesta,  mesto Košice 

vstúpilo v roku 2020 do spoločnosti IDS Východ s.r.o. 

 

Pre zvýšenie komfortu komunikácií mesto zabezpečovalo pravidelnú zimnú údržbu. S cieľom 

zvýšiť komfort chodníkov počas zimy mesto naštartovalo projekt „ADOPTUJ SI CHODNÍK 

!“, v rámci ktorého sa podarilo za pomoci občanov mesta zabezpečiť zimnú údržbu na 

približne 90% ponúknutých chodníkov na adopciu.  

 



Výkony v leteckej doprave boli ovplyvnené opatreniami v súvislosti s pandémiou, ktorá 

vyvolala zrušenie a pozastavenie  väčšiny leteckých liniek. Aj napriek tejto skutočnosti boli 

v roku 2020 zriadené 2 nové letecké spojenia. 

Zhodnotenie plnenia indikátorov výstupu 

 

Na rozvoj v programová oblasť Košice – mesto kvalitnej dopravy boli stanovené 4 ciele.  

 

Cieľ 4  Skvalitniť dopravnú infraštruktúru, dopravné vybavenie, dopravné značenie a 

reguláciu pre individuálnu automobilovú dopravu (IAD) a verejnú osobnú dopravu (VOD) 

v meste. 

Naplňovanie cieľa je vyhodnocované prostredníctvom 4 indikátorov výstupu uvedených 

v Tab. č. 4. 

 

Tab. č. 4 Plnenie indikátorov výstupu  pre cieľ 4 
  

Názov indikátora 

 

Plnenie indikátora 2020/ aktuálny 

stav k 31.12. 2020  

počet km rekonštruovaných/novopostavených ciest slúžiacich k 

odklonu dopravy 

0 

počet križovatiek na území mesta v dynamickom riadení 
10 

počet križovatiek s preferenciou VOD 15 

počet nových parkovacích miest vzniknutých v hromadných 

viacpodlažných a podzemných parkoviskách a garážových domoch 
0 

 

 

Cieľ 5 –  Zvýšiť podiel verejnej osobnej dopravy (VOD), cyklodopravy a pešej dopravy voči 

individuálnej automobilovej doprave. 

Naplňovanie cieľa je vyhodnocované prostredníctvom 12 indikátorov výstupu uvedených v 

Tab. č. 5. 

 

Tab. č. 5 Plnenie indikátorov výstupu  pre cieľ 5 

  

Názov indikátora Plnenie indikátora 2020/ aktuálny stav k 31.12. 2020 

pomer nízkopodlažných dopravných 

prostriedkov MHD k vysokopodlažným 

autobusy: celkovo 215 nízkopodlažných autobusov, 3 sú 

prispôsobené na prepravu bicyklov, električky: celkovo 95 

využívaných pre potreby MHD 

počet km tzv. tichých zón s upokojenou 

dopravou (s obmedzenou rýchlosťou 

30km/hod pre motorovú dopravu) 

1  



počet zastávok MHD s osadenými 

elektronickými informačnými tabuľami 
81 (električkové aj autobusové zastávky) 

počet dopravných prostriedkov MHD 

prispôsobených na prevoz bicyklov 
3 

počet km vytvorených cyklodopravných 

ciest 
2,367 km 

počet vytvorených bezbariérových 

prejazdov cyklistov na križovatkách mesta 
1 

počet vytvorených prvkov doplnkovej 

cykloinfraštruktúry 
400 cyklostojanov 

počet zrealizovaných priechodov pre 

cyklistov 
1 

počet svetelných signalizačných zariadení 

pre cyklistov na križovatkách 
0 

počet sanovaných mostov a lávok pre 

peších 
2 mosty 

počet km peších trás s novo vytvorenou 

tieniacou zelenou infraštruktúrou 
0 

počet novoosvetlených prechodov pre 

chodcov 
2 

 

Cieľ 6 – Zlepšiť leteckú dostupnosť mesta Košice 

Naplňovanie cieľa je vyhodnocované prostredníctvom 3 indikátorov výstupu uvedených v 

Tab. č. 6 

 

Tab. č. 6 Plnenie indikátorov výstupu  pre cieľ 6 

 

Názov indikátora Plnenie indikátora 2020/ aktuálny stav k 31.12. 2020 

nové pravidelné letecké spojenia z a do 

Košíc 
Letecká spoločnosť Ryanair - nové linky do Prahy a Liverpoolu 

zvýšený počet návštevníkov Košíc 

využívajúcich letisko 
97 382 cestujúcich (z dôvodu opatrení pokles na úrovní 82,5%) 

zvýšený počet obyvateľov zo širokého 

regiónu (SK, PL, HU, UA) využívajúcich 

letisko 

nehodnotené 

 

Aj napriek skutočnosti, že na skvalitnenie dopravy v Košiciach je realizovaných množstvo 

projektov  zo 14 zadefinovaných a sledovaných  indikátorov výstupu na nové prvky  v 4 

prípadoch nenastalo v  roku 2020 žiadne plnenie a v ďalších 4 prípadoch je s ohľadom na 

charakter indikátora prezentovaný dlhodobejší stav  (napr. počet zastávok MHD s osadeným 

informačným systémom, počet autobusov MHD prispôsobených pre prevoz bicyklov, počty 



križovatiek s preferenciou VOD a ďalšie).   V prípade leteckej dopravy nie je možné 

relevantne posúdiť zadefinované indikátory, pretože nie každý cestujúci je návštevník a počet 

obyvateľov, ktorí využívajú služby letiska nie je sledovaný.  Uvádzaný počet návštevníkov 

Košíc prostredníctvom počtov cestujúcich považujeme za indikatívne vyjadrenie naplnenia 

tohto indikátora, ktorého plnenie v roku 2020 bolo aj tak značne ovplyvnené znížením 

mobility.  

 

Pre budúce plánovanie navrhujeme dôsledne zvážiť výber a definíciu indikátorov 

a dostupnosť dát na ich vyhodnocovanie.  Vzhľadom k náročnému procesu realizácie 

dopravnej infraštruktúry navrhujeme indikátory výstupov súvisiacich s novostavbami 

a rozsiahlymi rekonštrukciami sledovať vo viacročných intervaloch (nie na ročnej báze) .  

 

 

Programová oblasť rozvoja: Košice – sociálne mesto 
 

 

Aktivity v sociálnej oblasti sa v uplynulom roku zamerali predovšetkým na zmiernenie 

dopadov pandémie Covid-19 na zraniteľné skupiny obyvateľov a riešením problému bytovej 

núdze. Do realizácie týchto aktivít sa zapojilo mesto Košice, mestské podniky, mestské časti 

a neziskový sektor. 

 

V rámci pomoci v období pandémie bola seniorom poskytnutá pomoc pri  donáške obedov 

a bol z úrovne mesta poskytovaný  príspevok na donášku  a stravu podľa zadefinovaných 

kritérií.  S cieľom zabezpečiť  stravovanie osôb  v pobytových službách krízovej intervencie a  

potravinovú pomoc  osobám bez domova a osobám v útulkoch a nocľahárňach mesto 

podporilo subjekty poskytujúce  sociálne služby dotáciami v celkovej výške 134 tis.€. Ako 

ďalšie  systémové  protipandemické  opatrenie  mesto  podporilo vybudovanie  

kontajnerového  karanténneho  miesta pre pozitívne testované osoby bez domova (89  tis.€) 

a krízové ubytovanie pre marginalizované skupiny obyvateľov mesta Košice  (199 tis. €).  

Stredisko sociálnej pomoci  zriadilo za účelom zabezpečenia ochrany svojich klientov 

Karanténne centrum pre nových klientov prichádzajúcich do tohto zariadenia V centre bolo 

vytvorených 12 miest a zriadenie centra si vyžiadalo investičný náklad vo výške 125 tis. €.  

Pre potreby nastavenia efektívnej komunikácie o opatrení bol spracovaný Krízový plán na 

predchádzania a riešenie mimoriadnej udalosti v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia 

ochorenia COVID-19 v zariadeniach sociálnych služieb.  

 

V roku 2020 mesto Košice v spolupráci s Nadáciou Dedo  začalo s realizáciou pilotného 

projektu Housing first pre rodiny (Bývanie ako prvé),  v rámci ktorého bola zrealizovaná 

rekonštrukcia 10 bytov vo výške 211 tis. € a ktoré boli žrebom pridelené 10 rodinám. 

V uplynulom roku sa začalo aj s prípravou  Koncepcie sociálneho nájomného bývania a 

ukončovania bezdomovectva. 

 

Zhodnotenie plnenia indikátorov výstupu 

 

V programovej oblasti Košice – sociálne mesto boli zadefinované 4 ciele.  
 

Cieľ 7 – Podporiť mladé rodiny v oblasti zosúladenia rodinného a pracovného života  

Naplňovanie cieľa je sledované prostredníctvom 4 zadefinovaných indikátorov uvedených 

v Tab. č. 7. 

 



Tab. č. 7  Plnenie indikátorov výstupu  pre cieľ 7 
 

Názov indikátora Plnenie indikátora 2020 

počet jednotlivcov a rodín, ktorým bolo poskytnuté 

za dané obdobie štartovacie nájomné bývanie 

18 ľudí / 6 rodín 

vypracovaná a schválená aktualizovaná politika 

prideľovania mestských nájomných bytov 

18.6.2019 schválené VZN č. 194 

počet podporených zariadení pre umiestnenie detí do 

3 rokov 
0 

počet podporených materských centier 
Prostredníctvom MČ 

 

 

Cieľ  8 – Skvalitniť sociálne služby a rozšíriť a inovovať ponuku ďalších podľa dopytu pre 

seniorov, dlhodobo chorých a zdravotne postihnutých občanov najmä služby na komunitnej 

úrovni. 

Naplňovanie cieľa je sledované prostredníctvom 9 zadefinovaných indikátorov uvedených 

v Tab. č. 8. 

 

Tab. č. 8 Plnenie indikátorov výstupu  pre cieľ 8 

Názov indikátora Plnenie indikátora 2020 

počet zavedených nových sociálnych služieb (počet denných, 

poldenných centier pre seniorov, ZŤP a pod.) 

0 

počet osôb, ktorým bola poskytnutá opatrovateľská služba v 

domácom prostredí 
Zabezpečenie OS - počet 271 

počet osôb (podľa cieľových skupín), ktorým bolo poskytnuté 

sociálne poradenstvo 
621 

vypracovaná analýza na vybudovanie moderného komplexu pre 

seniorov 
- 

vybudované nové špecializované zariadenia sociálnych služieb - 

vypracovaný a schválený projekt debarierizácie mesta Košice 
čiastočne 

aktualizovaný Komunitný plán sociálnych služieb mesta Košice 
áno  

vypracovaný „Manuál pre komunikáciu mesta v sociálnej oblasti“ - 

zavedené manažérstvo kvality v oblasti sociálnych služieb - 

 

 

Cieľ  9 – Zlepšiť podmienky pre sociálnu inklúziu sociálne odkázaných a sociálne 

neprispôsobivých občanov 



Naplňovanie cieľa je sledované prostredníctvom 6 zadefinovaných indikátorov uvedených 

v Tab. č. 9 

 

Tab. č. 9   Plnenie indikátorov výstupu  pre cieľ 9 

 

Názov indikátora Plnenie indikátora 2020 

počet rodín, ktorým bolo poskytnuté sociálne poradenstvo 
90 rodín 

počet klientov navštevujúcich komunitné centrá 
321 

počet funkčných komunitných centier 
5 

počet projektov terénnej sociálnej práce 
3 

počet obnovených bytových jednotiek pre nízkoštandardné 

bývanie 
10 

počet novopostavených obytných jednotiek (vrátane 

kontajnerového bývania) 

0 

 

Cieľ 10 – Zlepšiť stupeň architektonickej bezbariérovosti v meste 

Naplňovanie cieľa je sledované prostredníctvom 3 zadefinovaných indikátorov uvedených 

v Tab. č. 10. 

 

Tab. č. 10  Plnenie indikátorov výstupu  pre cieľ 10 

 

Názov indikátora Plnenie indikátora 2020 

počet realizovaných projektov na riešenie bezbariérovosti 
0 

počet realizovaných opatrení na zvýšenie architektonickej 

bezbariérovosti 

0 

zavedená značka „miesto bez bariér“ 0 

 

Aj napriek skutočnosti, že pomoc v sociálnej oblasti  (materiálová, ľudské zdroje)  bola 

v uplynulom roku zacielená na zmierňovanie dopadov pandémie Covid-19  na 

najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov, polovicu sledovaných indikátorov výstupu sa podarilo 

priebežne plniť.  V oblasti debarierizácie mesta bola ešte v uplynulých rokoch spracovaná  

mapa debarierizácie a pripravený formulár pre obyvateľov na zapojenie do vytvárania 

projektov na debarierizáciu. V oblasti spracovania analýz, komunikácie, realizácie 

infraštruktúry a zabezpečovanie bezbariérovosti neboli výstupy zrealizované. Pre budúce 

obdobie navrhujeme  neuvažovať nad indikátormi, ktoré predstavujú čiastkový výstup 

z ucelených projektov, ako je to napr. v prípade analýz a komunikácie.  

 

 

 
 



Programová oblasť rozvoja: Košice –  mesto inovatívneho  

vzdelávania detí a mládeže 
 

Vzhľadom na opatrenia, ktoré neumožňovali v prevažnej väčšine uplynulého roka prezenčnú 

výučbu na školách, bola  väčšina aktivít realizovaných na podporu vzdelávania z úrovne 

mesta sústredená na rekonštrukcie, modernizáciu  a dovybavenie materských a základných 

škôl, športovej infraštruktúry pri týchto školách, základných umeleckých škôl a centier 

voľného času.  

 

Mesto Košice v roku 2020  do zlepšenia infraštruktúry a materiálového vybavenia materských 

škôl investovalo  2 mil. eur a do rekonštrukcie základných škôl 4 mil. eur.  

Pri výmena skúsenosti a vzdelávaní učiteľov bola pozornosť smerovaná na adaptáciu na 

dištančné vzdelávanie.  
 

Zhodnotenie plnenia indikátorov výstupu 
 

Na rozvoj v programovej oblasti  Košice – mesto  inovatívneho  vzdelávania detí a mládeže 

boli zadefinované 3 ciele. 

 

Cieľ 11    Zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov základných škôl 

Splnenie  cieľa je sledované prostredníctvom 12 indikátorov výstupu. 

 

Tab. č. 11 Plnenie indikátorov výstupu  pre cieľ 11 

Názov indikátora Plnenie indikátora 2020 

počet zrekonštruovaných základných škôl z celkového počtu 

základných škôl 
10 

počet vybudovaných nových/rekonštruovaných školských 

športovísk/ ihrísk 
1  

počet modernizovaných jazykových a odborných učební/ na 

celkový počet týchto učební 
na  8 ZŠ ( v realizácií) 

výška investícií do rekonštrukcie a materiálového vybavenia 

škôl 
3 941 788 

počet nových vzdelávacích programov 34 v šk. r. 2020/2021 

počet nových výchovných programov 34 v šk. r. 2020/2021 

nárast počtu systémom zachytených nadaných/talentovaných 

detí 
5 

počet zavedených vzdelávacích programov pre talentované 

deti 
4 

počet vyškolených učiteľov pre inovácie vo vzdelávaní 1 280 

počet integrovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením 254 

počet integrovaných žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia 
746 



počet zavedených vzdelávacích programov pre deti so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
                                   566  

 

 

 

Cieľ 12 Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a rozšíriť kapacity materských škôl  

Plnenie cieľa je sledované prostredníctvom 5 zadefinovaných indikátorov výstupu uvedených 

v Tab. č. 12 

 

Tab. č. 12  Plnenie indikátorov výstupu  pre cieľ 12 

 

Názov indikátora Plnenie indikátora 2020 

počet zrekonštruovaných materských škôl z celkového počtu MŠ 17 

výška investícií do rekonštrukcií a vybavenie MŠ 2 196 198 

počet materských škôl s novo-modernizovaným vybavením 30 

 zriadená a obsadená jedna športová MŠ 

1 od školského roku jan. - sept. 

2017/2019 na Viedenskej ul., 

elokovano pracovisko MŠ na 

Budapeštianskej  

počet zavedených inovovaných vzdelávacích programov 56 

 

Cieľ 13  Zvýšiť zapojenie detí a mládeže do voľnočasových a mimoškolských aktivít 

Naplňovanie cieľa je sledované prostredníctvom 8 zadefinovaných indikátorov uvedených 

v Tab. č. 13 

 

Tab. č. 13  Plnenie indikátorov výstupu  pre cieľ 13 

 

Názov indikátora Plnenie indikátora 2020 

počet zmodernizovaných budov (z celkového počtu ZUŠ, JŠ a CVČ) 2 

počet novo vybavených/zmodernizovaných ZUŠ, JŠ a CVČ (z 

celkového počtu ZUŠ, JŠ a CVČ) 
1 

počet zavedených inovovaných vzdelávacích a výchovných 

programov 
7 

výška investícií do modernizácie a materiálového vybavenia ZUŠ a 

CVČ 
87 129 EUR 

počet inovovaných programov kontinuálneho vzdelávaniam pre 

učiteľov a vychovávateľov 
7 



počet vyškolených učiteľov a vychovávateľov 230 

počet aktivít v oblasti výmeny skúseností vo výchovno-vzdelávacom 

procese 
5 

počet aktivít zameraných na neformálne a záujmové vzdelávanie 5 

 
 

Všetky zadefinované indikátory výstupov pre oblasť   vzdelávania detí a mládeže sa v roku  

2020 plnili. V prípade infraštruktúrnych projektov išlo o komplexnú rekonštrukciu na 1 

základnej škole, v ostatných prípadoch boli zrealizované rekonštrukcie ucelených častí škôl, 

napr. sociálne zariadenia, pavilón a pod. Počty vzdelávacích aktivít a vzdelávacích programov 

predstavujú sumár iniciatív, ktoré sú realizované jednotlivými školami v nadväznosti na 

metodické usmernenia a projekty z národnej úrovne.   
 

 

Programová oblasť rozvoja: Košice –  mesto kvalitného životného 

a prírodného  prostredia 
 

 

V oblasti skvalitňovania životného prostredia boli v uplynulom roku z úrovne mesta 

a mestských častí realizované projekty a  aktivity zamerané na zlepšenie prípravy a 

implementácie verejných politík, zlepšenie fungovania verejnej správy, zabezpečovania 

starostlivosti o  zelenú a modrú infraštruktúru v meste a znižovanie energetickej náročnosti 

budov vo vlastníctve mesta. Aktivity v oblasti skvalitňovania životného prostredia boli 

realizované z úrovne mesta, mestských podnikov (najmä Správa mestskej zelene), mestských 

častí a spolupracujúcich subjektov v rámci projektov na podporu týchto aktivít. 

 

Záujem aktívne pôsobiť v oblasti životného prostredia mesto potvrdilo pristúpením 

k Baskickej deklarácií, ktorej cieľom je podporiť premenu signatárskych  miest na  

produktívne, ekologicky udržateľné, odolné a životaschopné mestá. V októbri 2020 mesto 

podalo prihlášku na Európske hlavné zelené mesto 2023, ktorou mesto prevzalo na seba 

záväzok k lepšej starostlivosti o ekológiu. Od októbra má mesto  platný  certifikát  systému 

environmentálneho manažérstva (EMS) podľa normy STN EN ISO 14001 pre oblasť „ Výkon 

mestskej samosprávy  a prenesený výkon štátnej správy“, ktorý mu bol udelený na tri roky. 

 

V oblasti verejných politík bola z úrovne mesta spracovaná Koncepcia odpadového 

hospodárstva mesta Košice pre roky 2020 – 2022. Správa mestskej zelene zaobstaraním 

informačného softvéru naštartovala proces realizácie Dokumentu starostlivosti o dreviny,  

ktorý  bude tvoriť podrobnú evidenciu a aktuálne informácie o  drevinách na území mesta. 

 

Zhodnotenie plnenia indikátorov výstupu 

 

Na rozvoj v tejto oblasti bol zadefinovaný 1 cieľ. 

 

Cieľ 14  Skvalitniť životné a prírodné prostredie na území mesta 

 

Výstupy projektov / činností  na dosiahnutie tohto cieľa sú vyhodnocované prostredníctvom   11 

indikátorov výstupu  v Tab. č. 14.  



Tab. č.14 Plnenie indikátorov výstupu  pre Cieľ 14 

 

Názov indikátora Plnenie indikátora 2020 

počet sanovaných environmentálnych záťaží na území mesta 

podľa Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží 
1 

počet zrealizovaných opatrení na zníženie hluku 0 

výška finančných prostriedkov na odstránenie odpadu 

uloženého v rozpore so zákonom za rok 
102 189 € 

zavedený systém starostlivosti o ŽP v spolupráci s mestskými 

časťami 

čiastočné plnenie v oblasti 

odpadového hospodárstva a 

starostlivosti o zeleň v zmysle štatútu 

mesta  

počet kosieb/rok na pozemkoch vo vlastníctve mesta 4 

počet zrealizovaných kampaní na zvýšenie envi-povedomia 

obyvateľov 
1 

podiel nepriepustných povrchov k priepustným na verejných 

priestranstvách 
nedostupné 

počet prvkov na zadržiavanie dažďovej vody 1 

počet vytvorených alebo obnovených zelených a modrých 

prvkov na verejných otvorených priestranstvách v intenzívne 

urbanizovaných oblastiach, 

3 zelené prvky infraštruktúry a 3 

prvky modrej infraštruktúry 

počet zrekonštruovaných a zrevitalizovaných stanovíšť na zber 

KO a triedených zložiek, 
0 

množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu v 

kg/obyvateľa a rok. 
311 kg/obyv. 

 

V oblasti životného prostredia sa v roku 2020 nepodarilo naplniť dva zadefinované 

indikátory. Na zvyšovanie povedomia v oblasti životného prostredia bola zrealizovaná 1 

kampaň pozostávajúca s 8 prednášok pre verejnosť v oblasti ochrany životného prostredia na 

témy ako uhlíková neutralita, mobilita, ochrana krajiny a pod.  Ďalšie informačné aktivity 

v oblasti dopadov zmeny klímy sú vykazované v programe „Bezpečné mesto“. Pri budúcom 

plánovaní navrhujeme zvážiť otázky environmentálnej bezpečnosti riešiť v rámci oblasti 

životného prostredia, kde je možné vytvoriť priestor na opatrenia a aktivity, ktoré prispejú 

k jej zlepšeniu. 

 

 

 

Programová oblasť rozvoja: Košice – mesto kultúry, športu 

a aktívneho oddychu 
 

V uplynulom roku sa aktivity v oblasti športu a aktívneho oddychu zamerali najmä na 

naštartovanie procesu modernizácie športovej infraštruktúry, podporu mládežníckych 

športových klubov a revitalizáciu detských a multifunkčných ihrísk.  Realizácia podujatí 

športového alebo kultúrnych podujatí  bola ovplyvnená obmedzeniami súvisiacimi s Covid-

19. Časť kultúrnych podujatí bola presunutá do on-line priestoru. Aktivity v oblasti športu, 



kultúry a oddychu sú realizované alebo podporené z úrovne  mesta, mestských častí a ďalších 

záujmových klubov a združení. 

Mládežnícke športové kluby boli v roku 2020 podporené formou dotácie sumou 774 tis.€. Ku 

konca roka bola ukončená prvá etapa výstavby  Košickej futbalovej arény. Kontinuitu sa 

podarilo zachovať aj v prípade najvýznamnejšieho športového podujatia Medzinárodného 

maratónu mieru, aj keď v upravenom formáte. 

V rámci  grantového programu  na podporu kultúry a kreatívnych odvetví  podporu získalo   

32 projektov.   Výzva bola určená na zmiernenie dopadov pandémie koronavírusu pre 

subjekty kultúry a kreatívneho priemyslu. 

Aktivity v oblasti destinačného manažmentu sa v roku 2020 zamerali najmä na nastavenie 

ďalšieho rozvoja v oblasti cestovného ruchu.   Výkony v cestovnom ruchu v uplynulom roku 

z dôvodu prijatých opatrení zaznamenali výrazný pokles.  

 

Cieľ 15 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 

Výstupy projektov / činností  na dosiahnutie tohto cieľa sú vyhodnocované prostredníctvom   7 

indikátorov výstupu  v Tab. č. 15.  

 

Tab. č.15 Plnenie indikátorov výstupu  pre Cieľ 15 

 

Názov indikátora Plnenie indikátora 2020 

počet organizácií a neformálnych aktivít/ občianskych iniciatív 

prispievajúcich do ponuky podporených mestom 
49 

počet nových a rekonštruovaných prvkov infraštruktúry CR 2 

počet prenocovaní návštevníkov za rok (zdroj ŠÚ SR) 240 105 

počet medzinárodných podujatí organizovaných v meste Košice min. 1 

existencia strategického dokumentu rozvoja cestovného ruchu v meste 

Košice 
áno 

existencia mestskej databázy podujatí organizovaných v meste 1 

vytvorenie motivačných nástrojov pre zvyšovanie kvality služieb v CR  nie 

 

Rok 2020 bol v znamení obmedzení pre organizovanie kultúrnych a športových podujatí. 

Presné zhodnotenie týkajúce sa počtu si vyžaduje komplexnú databázu, do ktorej záväzne 

prispievajú všetci kultúrni operátori. Časť podujatí je evidovaná a prezentovaná 

prostredníctvom organizácií K13. 



Programová oblasť rozvoja: Košice – mesto využívajúce IKT pre 

efektívne spravovanie 

  
Plnenie v tejto programovej oblasti bolo  realizované prostredníctvom zabezpečenia 

udržateľnosti projektu Elektronizácia služieb mesta Košice, v ktorom mesto  prispelo k 

elektronizácii svojich služieb.   

 

V októbri 2020  bola prijatá Stratégia rozvoja transformácie mesta Košice, obchodných 

spoločností a organizácií na obdobie piatich rokov. Cieľom stratégie je  transformácia 

digitalizácie magistrátu a  mestských podnikov. V priebehu roka došlo k rozšíreniu systému 

GISPLAN o nové mapové aplikácie. S cieľom ďalšieho skvalitňovania elektronických služieb 

boli v uplynulo roku podané žiadosti na projekt e-Gov služieb mesta Košice a Smart city 

Košice. 

 

Zhodnotenie plnenia indikátorov výstupu 

 

Na rozvoj v tejto oblasti boli  zadefinované 2 ciele. 

 

Cieľ 16  Rozšíriť a skvalitniť elektronické informačné služby a zabezpečiť ich všeobecnú 

použiteľnosť 

 

Výstupy projektov / činností  na dosiahnutie tohto cieľa sú vyhodnocované prostredníctvom   

4 indikátorov výstupu  v Tab. č. 16.  

Tab. č.16  Plnenie indikátorov výstupu  pre Cieľ 16 

 

Názov indikátora Plnenie indikátora 2020 

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 

 

Cieľ 17 Optimalizovať a zjednodušiť výkon samosprávnych rozhodovacích procesov 

využívaním informačno-komunikačných technológií 

Výstupy projektov / činností  na dosiahnutie tohto cieľa sú vyhodnocované prostredníctvom   

7 indikátorov výstupu  v Tab. č. 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tab. č.17 Plnenie indikátorov výstupu  pre Cieľ 17 

Názov indikátora Plnenie indikátora 2020 

počet pracovníkov samosprávy absolvujúcich vzdelávanie v 

oblasti využívania IKT v ich zaradení 

Školenia (153) : nástupné - 47,  Helios 

Green - 16, správa registratúry - 29, NORIS 

- 12, Objekty stavebných konaní - poplatok 

za rozvoj - 6, e Gov - 13, GISPLAN - 7, 

nový publikačný systém - 3, reklamné 

zariadenia - 20 

počet integrovaných externých systémov a centrálnych 

registrov 
8 

zavedený systém získavania údajov áno 

vydaná smernica pre využívanie IKT v jednotlivých úkonoch či 

procesoch 
áno 

 

Plánované výstupové indikátory v oblasti využívania IKT sa naplnili. Väčšina týchto 

indikátorov však prezentuje stav v roku v 2020. Preto v nadchádzajúcom plánovacom období 

navrhujeme definovať indikátory výstupu,  ktoré odprezentujú konkrétne projekty a aktivity.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Záver: 

 

Finančné zhodnotenie  

Za rok 2020 bolo realizáciou projektových zámerov plánovaných v Akčnom  pláne PRM pre 

toto obdobie, ale aj realizáciou projektov nad rámec  Akčného   plánu  dosiahnuté plnenie    

v celkovom objeme 24 mil. EUR. Táto suma predstavuje plnenie ročného plánu na úrovni 43 

% plánovaného objemu. Všetky procesy a celý systém rozvoja mesta bol významne 

ovplyvnený zasiahnutou pandémiou.  

Tab. č. 18 Prehľad finančného plnenia podľa jednotlivých programových oblastí:                                         

 

Vecné zhodnotenie monitorovacej správy 

 

Cieľom predkladanej monitorovacej správy bolo prezentovať plnenie indikátorov  výstupu 

prostredníctvom  realizovaných aktivít a projektov v roku 2020, ktoré  boli  odporúčané v 

zmysle PRM a naplánované v akčnom pláne na toto obdobie. Sledované indikátory boli za rok 

2020 plnené na úrovni 80%. Aj keď v niektorých prípadoch nebolo možné preukázať 

relevanciu ich previazania na jednotlivé opatrenia a tak posúdiť ich príspevok k naplneniu 

stanovených cieľov. Zároveň mnohé projekty, ktoré boli realizované  a svojou povahou 

prispievajú  k splneniu cieľa,  nie sú sledované indikátormi, ktoré by zdôraznili ich prínos. 

V ďalšom procese plánovania je potrebné pri výbere indikátorov  dôraznejšie zohľadňovať 

nielen ich previazanosť s cieľmi, ale aj programovým rozpočtom a dostupnosťou dát na ich 

reálne zhodnotenie. 

 

 

 

Programová 

oblasť 

 

Zdroje v EUR  rok 2020  

 

Spolu 

Plnenie za  

2020 

V EUR 

 

 

Plán na rok 

2020 v EUR 

 

 

Plán na 

rok 2019 

V EUR 

 

 

Skutočnos

ť rok 2019      

V EUR 
  

Vlastné 

 

EU 

Národné 

    iné 

Mesto prac. 

Príležitostí 
130 752  46 259  30 749 207 760 

  1 020 750  770 750 327 026  

Bezpečné 

mesto 
569 877  0  1 477 660  2 047 537       297 200  315 000   298 009  

Mesto 

kvalitnej 

dopravy 

4 476 445  0  55 000  4 531 445  
 

32 798 500  

7 281800  6 931 351  

Sociálne 

mesto 
1 274 563  0  0  1 274 563    1 230 500  1 075500  933 520  

Mesto inov. 

Vzdelávania 
6 165 530  1 421 260  12 382  7 599 172  

4 086 000  6 202754  5 433 613  

Mesto 

kvalitného ŽP 
2 639 003  818 252  2 880  3 460 135  2 471 800  566 450  2 520 611  

Mesto 

kultúry, 

športu 

 4 507 320  228 000  10 825  4 746 145  
13 743 000  16 3632 0    13 242 117  

Mesto IKT 195 910  0  0       195 910  440 000  220 000  239 436  

Spolu  19 959 400 
  

2 513 771  1 589 496    24 062 667  56 087 750  32 795 454  29 925 683  



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

Realizácia projektu Invisible Hotel: 255 ubytovaných 

hostí

1 webinár "TLab" v projekte TraCEs

Vytvorenie produktu transformačného turizmu "Game 

of TraCEs"

184 článkov publikovaných v médiách (cike.sk, 

invisiblemag.sk a iné) 

160 928 unikátnych návštev na webových stránkach 

CIKE (cike.sk, invisiblemag.sk, invisiblehotel.sk, 

atdays.sk) 

671 príspevkov a 729 stories uverejnených na 

sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, LinkedIn) 

286 nových odberateľov Newsletter-ov

1 publikácia Neviditeľné príbehy

24 039 € 8 736 € 250 €
Creative Industry 

Košice, n.o.

10 910 €

Zapojenie verejnosti do sféry kreatívneho 

priemyslu vo verejnom priestore
104 000 €33 025 €

Odborné podujatia a konferencia na témy 

kreatívneho priemyslu
88 000 €

Príprava a vyúčtovanie festivalu Art & Tech Days:

1 video-dokument

2 podané žiadosti o podporu festivalu (KSK, Terra 

Incognita)

1 mediálna kampaň

1 minikonferencia v spolupráci s festivalom Sensorium

1 premietanie filmu FREM a diskusia s režisérkou

3 235 € 0 €

Plánované 

výdavky na 

r. 2020 v 

zmysle   AP

Plánované  projekty/činnosti Výstupy - realizované projekty / činnosti  Realizátor

Vynaložené finančné  prostriedky za r. 2020 Spolu 

vynaložené   

za r. 2020

PROJEKTOVÉ ZÁMERY V AKČNOM PLÁNE 

14 145 €
Creative Industry 

Košice, n.o.



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

Plánované 

výdavky na 

r. 2020 v 

zmysle   AP

Plánované  projekty/činnosti Výstupy - realizované projekty / činnosti  Realizátor

Vynaložené finančné  prostriedky za r. 2020 Spolu 

vynaložené   

za r. 2020

Vytvoriť URBAN LAB- laboratórium 

výskumu urbanného rozvoja a plánovania, 

aktivity na podporu rozvoja mesta 

prostredníctvom kultúry a kreatívneho 

priemyslu

Laboratórium výskumu urbánneho rozvoja a 

plánovania

Creative Industry 

Košice, n.o.
6 644 € 29 770 € 0 € 36 414 € 45 000 €

Realizované projekty -PZ v AP 99 232 € 46 259 € 30 749 € 176 240 € 435 750 €

Stratégia rozvoja kultúry a kreatívnych 

odvetví v meste Košice do roku 2027

Pripomienkovanie a finalizácia Stratégie kultúry a 

kreatívnych odvetví v meste Košice do roku 2027
CIKE 0 € nad rámec AP

Realizované projekty - nad rámec  AP 0 € 0 € 0 € 0 €

CELKOM ZA OPATRENIE 1.2 99 232 € 46 259 € 30 749 € 176 240 €

PROJEKTOVÉ ZÁMERY NAD RÁMEC AKČNÉHO PLÁNU

Vytvoriť vzdelávacie a rozvojové 

programy na podporu rozvoja talentu a 

zručnosti, ESCALATOR, program 

budovania kapacít

Vytvoriť mobilitný program na podporu 

rozvoja talentu a zručností (kreatívne 

rezidencie a malá mobilitná schéma)

56 831 € 126 600 €

72 150 €Workshopy projektového a podnikového riadena
Creative Industry 

Košice, n.o.
15 936 € 300 € 19 589 € 35 825 €

Realizácia a vyúčtovanie projektu Excite 2.0 v 

programe COSME - Erasmus pre mladých 

podnikateľov

Creative Industry 

Košice, n.o.
49 378 € 7 453 € 0 €



Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto pracovných príležitostí

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

Opatrenie: Opatrenie1.3 Vytvorenie kreatívnych centier pre podporu podnikania v kreatívnom priemysle

Vlastné 

zdroje
EÚ Národné/iné

Udržiavanie priestorov pre prezentáciu 

kreatívnej tvorby

Prezentácie v priestoroch zariadení 

mesta Košice K13 a CIKE, 

nezmenený stav oproti 2019, K13 

technická údržba priestorov 

kulturpark, Kunsthalle, výmenníky 

Creative Industry, 

n.o. /K13/
0 € 120 000 €

Realizované projekty - PZ v AP 0 € 0 € 0 € 0 € 120 000 €

CELKOM ZA OPATRENIE 1.3 0 € 0 € 0 € 0 €

PROJEKTOVÉ ZÁMERY V AKČNOM PLÁNE 

Spolu vynaložené  

za r.2020

Plánované 

výdavky na 

r. 2020 v 

zmysle AP

Plánované projekty/činnosti
Výstupy - realizované 

projekty / činnosti
Realizátor

Vynaložené finančné  prostriedky za r. 2020



Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto pracovných príležitostí

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

Opatrenie: Opatrenie1.4 Vytvorenie systému služieb pre podporu podnikania

Vlastné 

zdroje
EÚ

Národné/in

é

Vytvorenie klastra kreatívnych firiem, 

pravidelné networkingové eventy a 

vytvorenie exportnej schémy, služby na 

úrovni klastra

Creative 

Industry, 

n.o. 

0 € 175 000 €

Vytvorenie Soft Landing Programu pre 

nových ľudí v kreatívnom priemysle a 

informačného webu

Creative 

Industry, 

n.o. 

0 € 200 000 €

Vytvoriť kreatívne inkubátory (Kasárne 

Media Centrum, Cassovar inkubátor a 

akcelerátor) a poskytovanie poradenstva

nerealizovaná 

aktivita, plán 

realizácie HUBu 

a Inkubátora v 

priestoroch 

budovy Bravo v 

Kulturparku 

Creative 

Industry, 

n.o. 

0 € 90 000 €

Realizované projekty - PZ v AP 0 € 0 € 0 € 0 € 465 000 €

zatiaľ 

nerealizovaná 

aktivita, súvisí s 

vytvorením 

Kreatívneho 

centra KSK

PROJEKTOVÉ ZÁMERY V AKČNOM PLÁNE 

Výstupy - 

realizované 

projekty / 

činnosti 

Spolu 

vynaložen

é  za r. 

2020

Plánova

né 

výdavky 

na r. 

2020 v 

zmysle 

Realizáto

r

Vynaložené finančné  prostriedky za 

r. 2020
Plánované projekty/činnosti



Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto pracovných príležitostí

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

Opatrenie: Opatrenie1.4 Vytvorenie systému služieb pre podporu podnikania

Vlastné 

zdroje
EÚ

Národné/in

é

Výstupy - 

realizované 

projekty / 

činnosti 

Spolu 

vynaložen

é  za r. 

2020

Plánova

né 

výdavky 

na r. 

2020 v 

zmysle 

Realizáto

r

Vynaložené finančné  prostriedky za 

r. 2020
Plánované projekty/činnosti

Projekt Košice 2.0 v rámci programu 

Urban Innovation Actions

Inovatívne a 

efektívne 

riešenia pre 

verejnú správu. 

Vytvorenie 

špecializovanéh

o inštitútu Well-

being Institute 

(CXI)

CIKE/Mesto 

Košice
0 €

nad rámec  

AP

Realizované projekty - nad rámec  AP 0 € 0 € 0 € 0 €

Príspevok mestských častí 

Výroba a dodanie trhových stolov Trhové stoly 
MČ Nad 

Jazerom 
31 520 € 31 520 €

nad rámec 

AP

Realizované projekty - nad rámec AP 31 520 € 0 € 0 € 31 520 €

CELKOM ZA OPATRENIE 1.4 31 520 € 0 € 0 € 31 520 €

PROJEKTOVÉ ZÁMERY NAD RÁMEC AKČNÉHO PLÁNU



Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto pracovných príležitostí

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

Opatrenie: Opatrenie1.4 Vytvorenie systému služieb pre podporu podnikania

Vlastné 

zdroje
EÚ

Národné/in

é

Výstupy - 

realizované 

projekty / 

činnosti 

Spolu 

vynaložen

é  za r. 

2020

Plánova

né 

výdavky 

na r. 

2020 v 

zmysle 

Realizáto

r

Vynaložené finančné  prostriedky za 

r. 2020
Plánované projekty/činnosti

Počet VZ EU Iné Celkom

PZ v AP na rok 2020 9 248 900 € 659 350 € 112 500 € 1 020 750 €

Realizované projekty v 2020 6 130 752 € 46 259 € 30 749 € 207 760 €

Z toho:

 Realizované projekty – PZ v AP 

Realizované projekty - nad rámec AP 1 31 500 € 0 € 0 € 31 500 €

Vyhodnotenie plnenia PRM 2020, Košice - Mesto pracovných príležitostí
Objem

5 99 232 € 46 259 € 30 749 € 176 240 €



Programová oblasť rozvoja: Košice - Bezpečné mesto

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

Opatrenie: 

Vlastné 

zdroje
EÚ Národné/iné

Osvetové  a informačné aktivity.  Kampaň 

na prevenciu násilnej a majetkovej 

kriminality a prevenciu drogových a 

nelátkových závislostí v meste

Zrealizovaných 40 

prednášok/besied na MŠ, ZŠ a DSS 

v počte 1078 osôb

Mestská polícia 
v rámci bežnej 

činnosti
1 000 €

Modernizácia existujúceho osvetlenia a  

rozšírenie  chýbajúceho verejného 

osvetlenia 

„Košice - Omská, Holubyho, 

Tranovského - náhrada murovanej 

TS330, úprava V531 a NN“, SO 02 

- Verejné osvetlenie“

Mesto Košice /DPMK 109 360 € 109 360 € 200 000 €

Realizované projekty - PZ v AP 109 360 € 0 € 0 € 109 360 € 201 000 €

Mimoriadna udalosť - Pandémia 

Koronavírus COVID-19  

Výdavky súvisiace s pandémiou 

vrátane celoplošného  testovania a 

následných testovaní (Náhrada 

výdavkov - 1. vlna od 12. 3. - 31. 

08. 2020, Celoplošné testovanie - 

31. 10. - 01. 11. 2020)

Mesto Košice, Mestské 

časti, Mestské podniky
269 957 € 1 475 740 € 1 745 697 € nad rámec  AP

Realizované projekty - nad rámec  AP 269 957 € 0 € 1 475 740 € 1 745 697 €

Plánované 

výdavky na r. 

2020 v zmysle AP

PROJEKTOVÉ ZÁMERY V AKČNOM PLÁNE 

PROJEKTOVÉ ZÁMERY NAD RÁMEC AKČNÉHO PLÁNU

Plánované projekty/činnosti
Výstupy - realizované 

projekty / činnosti 
Realizátor

Vynaložené finančné  prostriedky za r. 2020

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

Spolu vynaložené  

za r. 2020



Programová oblasť rozvoja: Košice - Bezpečné mesto

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

Opatrenie: 

Vlastné 

zdroje
EÚ Národné/iné

Plánované 

výdavky na r. 

2020 v zmysle AP

Plánované projekty/činnosti
Výstupy - realizované 

projekty / činnosti 
Realizátor

Vynaložené finančné  prostriedky za r. 2020

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

Spolu vynaložené  

za r. 2020

Príspevok mestských častí

Verejné osvetlenie chodníka Jenisejská 

popri Myslavskom potoku

MČ Košice - Nad 

Jazerom 
14 209 € 14 209 € nad rámec AP

Osvetlenie verejných priestranstiev na 

Sídlisku KVP 
MČ KVP 5 985 € 5 985 € nad rámec AP

Modernizácia verejného osvetlenia MČ MČ - Vyšné Opátske 17 665 € 17 665 € nad rámec AP

Modernizácia vonkajšieho osvetlenia
MČ Košice - Sídlisko 

Ťahanovce
7 000 € 7 000 € nad rámec AP

Realizované projekty - nad rámec AP 44 859 € 0 € 0 € 44 859 €

CELKOM ZA OPATRENIE 2.1 424 176 € 0 € 1 475 740 € 1 899 916 €

Údržba a rozšírenie verejného 

osvetlenia



Programová oblasť rozvoja: Košice - Bezpečné mesto

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

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

Vlastné zdroje EÚ
Národné/i

né

Kamerový systémy mestskej polícia  Mestská polícia 5 742 € 5 742 €

Kamerový systém a vrátnica v 

nájomných sociálnych bytoch BD 

Popradská, Sládkovičova 

BPMK 60 000 € 60 000 €

Personálne posilnenie mestskej polície
Prijatých bolo 32 nových 

príslušníkov Mestskej polície

Mesto Košice/ Mestská 

polícia 
0 € upravené v rozpočte

Realizované projekty - PZ v AP 65 742 € 0 € 0 € 65 742 € 50 000 €

Príspevok mestských častí

Dobudovanie efektívneho 

kamerového systému
MČ Košice - Staré mesto 1 920 € 1 920 € nad rámec AP

Osadenie kamerového systému na 

ulici Benádova a Bielocerkevská

MČ Košice - Sídlisk 

Dargovských hrdinov
3 096 € 3 096 € nad rámec AP

Aktívne využívanie kamerového 

systému 
MČ Košice - Sídlisko KVP 660 € 660 € nad rámec AP

Realizované projekty - nad rámec AP 3 756 € 0 € 1 920 € 5 676 €

CELKOM ZA OPATRENIE 2.2 69 498 € 0 € 1 920 € 71 418 €

Dobudovanie efektívneho bezpečnostného 

kamerového systému mesta

Kamerový systém

Spolu vynaložené 

za r.2020

PROJEKTOVÉ ZÁMERY V AKČNOM PLÁNE 

PROJEKTOVÉ ZÁMERY NAD RÁMEC AKČNÉHO PLÁNU

Plánované 

výdavky na r. 

2020 v zmysle AP

Plánované projekty/činnosti
Výstupy - realizované 

projekty / činnosti 
Realizátor

Vynaložené finančné  prostriedky za r. 

2020

50 000 €



Programová oblasť rozvoja: Košice - Bezpečné mesto

Cieľ:

Opatrenie: 

Vlastné 

zdroje
EÚ Národné/iné

Zvyšovanie účinnosti sebaochrany 

obyvateľstva a efektivity záchranných prác, 

príprava osôb činných pri mimoriadnych 

udalostiach cvičeniami, školeniami, 

tréningami. Doplnenie vybavenia jednotiek 

CO mesta. 

Doplnenie  vybavenia jednotiek CO 

mesta.
Mesto Košice 61 400 € 61 400 € 10 000 €

Podpora subjektov v oblasti činností 

záchranných prác pri mimoriadnych 

udalostiach

Aktívna účasť dobrovoľníkov na  

aktivitách pri pandémii,  MRAK, o.z. 
Mesto Košice 5 000 € 5 000 € 5 000 €

Realizované projekty - PZ v AP 66 400 € 0 € 0 € 66 400 € 15 000 €

CELKOM ZA OPATRENIE 3.2 66 400 € 0 € 0 € 66 400 €

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

klimatické) prostredníctvom účinného riadenia rizík

Plánované projekty/činnosti
Výstupy - realizované 

projekty / činnosti 
Realizátor

Vynaložené finančné  prostriedky za r. 

2020

3.2 Zlepšenie podmienok pre vyššiu účinnosť zásahu záchranných zložiek v meste Košice

PROJEKTOVÉ ZÁMERY V AKČNOM PLÁNE 

Plánované 

výdavky na 

r. 2020 v 

zmysle AP

Spolu 

vynaložené za 

2020



Programová oblasť rozvoja: Košice - Bezpečné mesto

Cieľ:

Opatrenie: 

Vlastné 

zdroje
EÚ Národné/iné

Príprava a realizácia informačných a 

osvetových kampaní k príprave  verejnosti 

v čase zvláštnych a mimoriadnych udalostí 

. 

Informačná kampaň v súvislosti s 

opatreniami na zamedzenie šírenia 

koronavírusu, v termíne od 13. - 

31.3.2020

Mesto Košice 9 697 € 9 697 € 1 000 €

Nepretržitá aktualizácia web-stránky 

civilnej ochrany (CO) mesta Košice

 Zlepšená informovanosť obyvateľstva o 

mimoriadnych udalostiach na území 

mesta a sebaochrane a vzájomnej pomoci

Mesto Košice 106 € 106 € 200 €

Realizované projekty - PZ v AP 9 803 € 0 € 0 € 9 803 € 1 200 €

CELKOM ZA OPATRENIE 3.3 9 803 € 0 € 0 € 9 803 €

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

Plánované projekty/činnosti
Výstupy - realizované projekty / 

činnosti 
Realizátor 

Vynaložené finančné  prostriedky za r. 

2020

PROJEKTOVÉ ZÁMERY V AKČNOM PLÁNE 

Spolu 

vynaložené 

za r.2020

Plánované 

výdavky na 

r. 2020 v 

zmysle AP



Programová oblasť rozvoja: Košice - Bezpečné mesto

Cieľ:

Opatrenie: 

Vlastné 

zdroje
EÚ Národné/iné

Vytvorenie plánu adaptácie na nepriaznivé 

dopady zmeny klímy

stretnutia s MČ 

a obyvateľmi 

v procese plánovania

Mesto Košice 

(nefinančný partner 

projektu), KRI

0 € 30 000 €

Realizované projekty - v rámci AP 0 € 0 € 0 € 0 € 30 000 €

CELKOM ZA OPATRENIE 3.4 0 € 0 € 0 € 0 €

Počet VZ EU Iné Celkom

PZ v AP na rok 2020 9 227 200 € 0 € 70 000 € 297 200 €

Realizované projekty v 2020 16 569 877 € 0 € 1 477 660 € 2 047 537 €

Z toho:

 Realizované projekty – PZ v AP 

Realizované projekty - nad rámec AP 8 318 572 € 0 € 1 477 660 € 1 796 292 €

Vyhodnotenie plnenia PRM 2020, Košice - Bezpečné mesto
Objem

8 251 305 € 0 € 0 € 251 305 €

PROJEKTOVÉ ZÁMERY V RÁMCI AKČNÉHO PLÁNU

Plánované 

výdavky na r. 

2020 v zmysle 

AP

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

(technologické a klimatické) prostredníctvom účinného riadenia rizík

Opatrenie3.4 Adaptovanie sa na nepriaznivé dopady zmeny klímy( zvýšená frekvencia a 

intenzita povodní, búrok, súch, vĺn horúčav)

Spolu vynaložené 

za r.2020
Plánované projekty/činnosti

Výstupy - 

realizované 

projekty / 

činnosti 

Realizátor 

Vynaložené finančné  prostriedky za r. 

2020



Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kvalitnej dopravy

Cieľ:

Opatrenie: 

Vlastné 

zdroje
EÚ

Národné

/iné

Dopravno-technické štúdie dopravných 

stavieb

Spracované dopravno-technické štúdie dopravných 

stavieb. MET II projektová dokumentácia - 

Jazero+Alejová (2.etapa, 2. časť) - Realizácia VO. 

Mesto Košice 3 816 € 3 816 € 30 000 €

Projektové dokumentácie k realizácii 

dopravných stavieb z OP II a IROP

Projekt Slanecká cesta -   výdavok za                                                                                 

projektovú dokumentáciu 
Mesto Košice 27 200 € 27 200 € 800 000 €

Realizované projekty - PZ v AP 31 016 € 0 € 0 € 31 016 € 830 000 €

CELKOM ZA OPATRENIE 4.1 31 016 € 0 € 0 € 31 016 €

PROJEKTOVÉ ZÁMERY V AKČNOM PLÁNE 

Plánované 

výdavky na r. 

2020 v zmysle 

AP

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

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

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

Spolu 

vynaložené  

za r.2020

Plánované projekty/činnosti Výstupy - realizované projekty / činnosti Realizátor

Vynaložené finančné  prostriedky za 

r. 2020



Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kvalitnej dopravy

Cieľ:

Opatrenie: 

Vlastné 

zdroje
EÚ Národné/iné

Rekonštrukcia  II/552 Slaneckej cesty 

žiadosti o NFP na projekt 

Rekonštrukcie Slaneckej cesty, na 

projekt Modernizácie 

autobusových zastávok MHD na 

Slaneckej ceste,  a na projekt 

Cyklistická komunikácia  popri 

Slaneckej ceste, schválená žiadosť 

o NFP - Rekonštrukcia a 

modernizácia cesty II/552, 

realizovaná súťaž pre výber 

zhotoviteľa stavby"KE, 

Rekonštrukcia a modernizácia 

cesty II/552 - Slanecká cesta"

Mesto Košice 3 200 € 3 200 € 12 800 000 €

 Realizácia BUS pruhov v podmienkach mesta 

Košice (vrátane PD a Štúdií)
Nerealizované v roku 2020 Mesto Košice 0 € 30 000 €

Rekonštrukcia mosta na Moskovskej tr. nad 

Tr. KVP

realizácia stavby -  "Mostný objekt 

Tr. KVP - Moskovská trieda  - 

rekonštrukcia" 

Mesto Košice 202 750 € 202 750 € 0 €

Výstavba kruhovej križovatky Kostolianska majetko-právne vysporiadanie Mesto Košice 0 € 100 000 €

Výstavba CSS Moskovská - Wuppertálska

Realizácia cestnej svetelnej 

signalizácie na ul. Moskovská - 

Wuppertálska 

Mesto Košice 0 € 30 000 €

Rekonštrukcia mosta na ceste II/547 - 

Hlinkova, cez Hornád

príprava projektovej 

dokumentácie,  úhrada v 2020
Mesto Košice 29 340 € 29 340 € 0 €

Plánované 

výdavky na r. 

2020 v zmysle 

AP

Spolu vynaložené 

za r. 2020

PROJEKTOVÉ ZÁMERY V AKČNOM PLÁNE 

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

Plánované projekty/činnosti
Výstupy - realizované 

projekty / činnosti 
Realizátor

Vynaložené finančné  prostriedky za r. 

2020



Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kvalitnej dopravy

Cieľ:

Opatrenie: 

Vlastné 

zdroje
EÚ Národné/iné

Plánované 

výdavky na r. 

2020 v zmysle 

AP

Spolu vynaložené 

za r. 2020

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

Plánované projekty/činnosti
Výstupy - realizované 

projekty / činnosti 
Realizátor

Vynaložené finančné  prostriedky za r. 

2020

Rekonštrukcia mosta na Bankov nad cestou 

II/547 - Čermeľská

realizácia stavby -  "Mostný objekt 

Cesta na Bankov – cesta II/547 

Čermeľská cesta - rekonštrukcia" 

Mesto Košice 249 018 € 249 018 € 240 000 €

Rekonštrukcia mosta na ceste II/547 - cez 

Mlynský náhon

príprava  dokumentácie na 

realizáciu stavby "Most na ceste 

II/547 nad Mlynským náhonom - 

rekonštrukcia", úhrada v 2020

Mesto Košice 28 619 € 28 619 € 250 000 €

Vybudovanie prepojovacej komunikácie Pereš - 

Lorinčík 

Bolo zrealizované VO, výstavba 

plánovaná na rok 2021
Mesto Košice 0 € 700 000 €

Vybudovanie komunikácie - obchvat Kavečian 

(výkup pozemkov, majetkové vysporiadanie)

príprava majetkovo - právneho 

vysporiadania, 
Mesto Košice 25 500 € 25 500 € 145 000 €

Rekonštrukcia komunikácií

Realizácia súvislých oprav 

komunikácií v správe mesta 

Košice 2,4 km

Mesto Košice 807 807 € 807 807 € 2 000 000 €

Obnova trolejbusovej infraštruktúry
údržbové práce na trakčnom 

vedení vo vlastnej réžii
DPMK 176 833 € 176 833 € 100 000 €

Realizované projekty - PZ v AP 1 523 067 € 0 € 0 € 1 523 067 € 16 395 000 €



Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kvalitnej dopravy

Cieľ:

Opatrenie: 

Vlastné 

zdroje
EÚ Národné/iné

Plánované 

výdavky na r. 

2020 v zmysle 

AP

Spolu vynaložené 

za r. 2020

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

Plánované projekty/činnosti
Výstupy - realizované 

projekty / činnosti 
Realizátor

Vynaložené finančné  prostriedky za r. 

2020

Doplnenie dopravného značenia na 

komunikáciách v meste Košice

Zvislé a vodorovné dopravné 

značenie, oprava a údržba 

zvodidiel a zábradlí 

Mesto Košice 692 299 € 692 299 € nad rámec AP

Podchod Trieda arm. gen. L. Svobodu – 

Adlerova, Košice - rekonštrukcia

príprava  dokumentácie na 

realizáciu stavby "Podchod Trieda 

arm. gen. L. Svobodu – Adlerova, 

Košice - rekonštrukcia", úhrada v 

2020

Mesto Košice 19 680 € 19 680 € nad rámec AP

Oprava lávky pre peších na Turgenevovej ulici 

v Košiciach

príprava  dokumentácie na 

realizáciu stavby "Oprava lávky 

pre peších na Turgenevovej ulici v 

Košiciach", úhrada v 2020

Mesto Košice 18 000 € 18 000 € nad rámec AP

Terénne schodisko Račí potok“ -  

rekonštrukcia 

realizácia stavby -  "Terénne 

schodisko Račí potok“ -  

rekonštrukcia " 

Mesto Košice 54926 54926 nad rámec AP

Prístupová komunikácia Diamantová ulica, 

Košice

realizácia stavby -  "Prístupová 

komunikácia Diamantová ulica, 

Košice" 

Mesto Košice 30181 30181 nad rámec AP

Protiteroristické stĺpy Spracúva sa PD BPMK nad rámec AP

Realizované projekty - nad rámec AP 815 086 € 0 € 0 € 815 086 €

PROJEKTOVÉ ZÁMERY NAD RÁMEC AKČNÉHO PLÁNU



Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kvalitnej dopravy

Cieľ:

Opatrenie: 

Vlastné 

zdroje
EÚ Národné/iné

Plánované 

výdavky na r. 

2020 v zmysle 

AP

Spolu vynaložené 

za r. 2020

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

Plánované projekty/činnosti
Výstupy - realizované 

projekty / činnosti 
Realizátor

Vynaložené finančné  prostriedky za r. 

2020

Príspevok mestských častí

Výstavba komunikácie Pod 

Čapášom
20 000 € 20 000 € nad rámec AP

Výstavba komunikácie Na 

Furmanci
9 000 € 9 000 € nad rámec AP

Modernizovaná dopravná 

infraštruktúra - Rekonštrukcia 

Jazvečia ul. 

MČ Ťahanovce 23 911 € 23 911 € nad rámec AP

Obratisko - ul. Chmeľníky
MČ Košice - 

Myslava
300 € 300 € nad rámec AP

Výkup pozemkov pod budúcou 

stavbou "Dočasné prepojenie 

Hanojskej ulice s križovatkou 

Európska trieda - Ázijská trieda" 

MČ Košice - 

Sídlisko 

Ťahanovce

35 785 € 35 785 € nad rámec AP

Oprava podložia zastávok MHD v 

MČ KE - DH
4 877 € 4 877 € nad rámec AP

Výmena stredovej balustrády v 

zelenom páse na Tr. L.Svobodu v 

MČ KE - DH

17 480 € 17 480 € nad rámec AP

Oprava asfaltových krytov 

komunikácií v MČ KE - DH
29 891 € 29 891 € nad rámec AP

MČ Košice - 

Lorinčík

MČ Košice - 

Dargovských 

hrdinov

Stavebné úpravy a rekonštrukcie ciest a 

doplnenie dopravného vybavenia a 

dopravného značenia



Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kvalitnej dopravy

Cieľ:

Opatrenie: 

Vlastné 

zdroje
EÚ Národné/iné

Plánované 

výdavky na r. 

2020 v zmysle 

AP

Spolu vynaložené 

za r. 2020

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

Plánované projekty/činnosti
Výstupy - realizované 

projekty / činnosti 
Realizátor

Vynaložené finančné  prostriedky za r. 

2020

Údržba komunikácií na území MČ 

Vyšné Opátske 

MČ Košice - 

Vyšné Opátske 
22 260 € 22 260 € nad rámec AP

Výstavba miestnej komunikácie ul. 

Vínová

MČ Košice - 

Košická Nová 

Ves

33 770 € 33 770 € nad rámec AP

Opravy chodníkov - Ružova, 

Zuzkin Park, Moldavská, Tr SNP, 

Kino Družba, Idanská, Považská a 

schodiska Idanská, spevnená 

plocha OC Brigádnická

MČ Košice - 

Západ
95 809 € 95 809 € nad rámec AP

Nabíjacie stanice pre 

elektromobily 

MČ Košice - 

Sídlisko KVP
1 325 € 5 000 € 6 325 € nad rámec AP

Realizované projekty - nad rámec AP 294 408 € 0 € 5 000 € 299 408 €

CELKOM ZA OPATRENIE 4.2 2 632 561 € 0 € 5 000 € 2 637 561 €

Stavebné úpravy a rekonštrukcie ciest a 

doplnenie dopravného vybavenia a 

dopravného značenia



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/i

né

Modernizácia  a zriaďovanie nových 

parkovacích miest , informačný systém 

Parkovacia služba - údržba 

softwaru

MMK ref. 

Parkovania
6 750 € 6 750 € 200 000 €

Realizované projekty - PZ v AP 6 750 € 0 € 0 € 6 750 €

Príspevok mestských častí

Rozšírenie parkovacích miest na 

Juhoslovanskej 5
Nové parkovacie miesta

MČ Košice Sídlisko 

Ťahanovce
5 200 € 5 200 € nad rámec AP

Doplnenie dopravného značenia na území 

MČ Košice - Nad Jazerom 
Nové dopravné značenie 

MČ Košice Nad 

Jazerom 
7 970 € 7 970 € nad rámec AP

Navýšenie kapacity parkovacích miest
Výstavba nových parkovacích 

miest  - Parkovisko pri kostole

MČ Košice - 

Sídlisko KVP
12 910 € 12 910 € nad rámec AP

Realizované projekty - nad rámec AP 26 080 € 0 € 0 € 26 080 €

CELKOM ZA OPATRENIE 4.3 32 830 € 0 € 0 € 32 830 €

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

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

PROJEKTOVÉ ZÁMERY V AKČNOM PLÁNE 

PROJEKTOVÉ ZÁMERY NAD RÁMEC AKČNÉHO PLÁNU

Plánované projekty/činnosti
Výstupy - realizované 

projekty / činnosti 
Realizátor 

Vynaložené finančné  prostriedky za r. 

2020 Spolu vynaložené 

za r.2020

Plánované 

výdavky na 

r. 2020 v 

zmysle AP



Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kvalitnej dopravy

Cieľ:

Opatrenie: 

Vlastné 

zdroje
EÚ Národné/iné

Zosúladenie cestovných poriadkov a taríf  

mestskej a prímestskej dopravy 

Vstup mesta do IDS Východ s. r. o. s 

cieľom riešiť integrovaný dopravný 

systém

Mesto Košice/ KSK/IDS 

Východ s. r. o.
0 € 0 €

Realizované projekty - PZ v AP 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

CELKOM ZA OPATRENIE 5.1 0 € 0 € 0 € 0 €

PROJEKTOVÉ ZÁMERY V AKČNOM PLÁNE 

Plánované projekty/činnosti
Výstupy - realizované projekty / 

činnosti 
Realizátor

Vynaložené finančné  prostriedky 

za r. 2020 Plánované 

výdavky na 

r. 2020 v 

zmysle AP

Cieľ5 Zvýšiť podiel verejnej osobnej dopravy (VOD), cyklodopravy a pešej dopravy voči individuálnej 

automobilovej doprave

Opatrenie5.1 Zavádzanie Integrovaného dopravného systému

Spolu vynaložené 

za r.2020



Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kvalitnej dopravy

Cieľ:

Opatrenie: 

Vlastné 

zdroje
EÚ

Národ

né/iné

Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, 

realizácia - I. etapa 

VO - vyhlásené 20.7.2020 - neukončené, 

vyzvanie - 3.12.2020 - Príprava žiadosti o 

NFP

0 € 0 €

Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, 

realizácia - II. etapa
príprava VO a žiadosti o NFP 0 € 0 €

Modernizácia dopravného dispečingu DPMK

VO ukončené, podpis zmluvy so zhotoviteľom 

1.12.2020, realizácia projektu pokračuje do 

roku 2021

0 € 0 € 345 000 €

Modernizácia dopravného dispečingu DPMK - 

II. Etapa

schválená zmena realizácie -28.5.2020 (1/21-

7/21), vyhlásené VO - 10.9.2020-prebieha
0 € 0 € 433 000 €

Nákup nových ekologických dopr. prostriedkov 

pre MHD

schválený zámer národného projektu - 

9.3.2020, 1. ex-ante kontrola - ukončená - 

6.11.2020 -  vyhlásenie VO  v 2021 

DPMK 0 € 0 € 7 519 500 €

Modernizácia odbavovacieho systému v 

autobusoch MHD DPMK, a. s. 

schválená zmena rozpočtu a posun 

harmonogramu realizácie - 4.3.2020 - VO - 

vyhlásené 10.9.2020 - prebieha

DPMK 0 € 0 € 687 000 €

Modernizácia zastávok verejnej dopravy a 

informačných systémov II. etapa 

Spracovaná projektová dokumentácia pre 

zabezpečenie modernizácie 6 zastávok MHD, 

vybavenie zastávok s LED informačnými 

tabuľami. Podaná žiadosť o NFP,  v procese 

hodnotenia.. 

Mesto Košice 10 000 € 0 € 10 000 € 235 000 €

Realizované projekty - PZ v AP 10 000 € 0 € 0 € 10 000 € 9 219 500 €
Realizované projekty - nad rámec AP 0 € 0 € 0 € 0 €

CELKOM ZA OPATRENIE 5.2 10 000 € 0 € 0 € 10 000 €

Cieľ5 Zvýšiť podiel verejnej osobnej dopravy (VOD), cyklodopravy a pešej dopravy voči individuálnej 

automobilovej doprave

Plánované projekty/činnosti
Výstupy - realizované projekty / 

činnosti 
Realizátor

Vynaložené finančné  

prostriedky za r. 2020

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

DPMK

Spolu vynaložené  

za r.2020

DPMK

PROJEKTOVÉ ZÁMERY V AKČNOM PLÁNE 

Plánované 

výdavky na r. 

2020 v zmysle AP



Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kvalitnej dopravy

Cieľ:

Opatrenie: 

Vlastné 

zdroje
EÚ

Národ

né/iné

Realizácia cyklodopravných opatrení a 

stavieb, Doplnková infraštruktúra pre 

cyklistov

Výstavba doplnkovej infraštruktúry pre cyklistov (4 

prístrešky  vybavené  stojanmi na  parkovanie 

bicyklov a servisným cyklostojanom). Zhotoviteľ 

vysúťažený, verejné obstarávanie je na kontrole na 

ministerstve. Predpoklad realizácie marec 2021, 

predpokladané náklady 86 667 Eur bez DPH

Mesto Košice 0 € 0 € 105 000 €

Výstavba cyklochodníkov v meste, 

cyklochodníky v rámci  medzinárodnej 

cyklotrasy Eurovelo 11 na území Košíc.  

Vybudovaný združený chodník pre peších a 

cyklistov v úseku Ladožská-Rovníková-Golianova v 

Košiciach, vrátane PD

Mesto Košice 90 629 € 90 629 € 300 000 €

Stavba „Cyklochodník: prepojenie Trieda 

SNP – Ipeľská,   Trieda KVP,  Košice“

stavba realizovaná, práce prerušené počas zimy, 

začiatok v marci 2021 - dokončovacie práce (celkový 

náklad 105 917,43bez DPH)

Mesto Košice 54 855 € 54 855 € 200 000 €

Stavby Cyklochodník "Čermeľ - Alpinka" Stavba realizovaná v roku 2020 Mesto Košice 220 036 € 220 036 € 700 000 €

Výstavba cyklotrasy Pereš - smer US Steel 

(príprava)
 Nerealizované v roku 2020 Mesto Košice 50 000 €

Realizované projekty -PZ v AP 365 520 € 0 € 0 € 365 520 € 1 355 000 €

PROJEKTOVÉ ZÁMERY V AKČNOM PLÁNE 

Plánované 

výdavky na r. 

2020 v zmysle 

AP

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

doprave

Opatrenie5.3 Vybudovanie cyklodopravnej infraštruktúry a vytvorenie podmienok pre jej využívanie 

Spolu vynaložené 

za  r.2020
Plánované projekty/činnosti Výstupy - realizované projekty / činnosti Realizátor

Vynaložené finančné  

prostriedky za r. 2020



Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kvalitnej dopravy

Cieľ:

Opatrenie: 

Vlastné 

zdroje
EÚ

Národ

né/iné

Plánované 

výdavky na r. 

2020 v zmysle 

AP

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

doprave

Opatrenie5.3 Vybudovanie cyklodopravnej infraštruktúry a vytvorenie podmienok pre jej využívanie 

Spolu vynaložené 

za  r.2020
Plánované projekty/činnosti Výstupy - realizované projekty / činnosti Realizátor

Vynaložené finančné  

prostriedky za r. 2020

Dobudovanie cyklotrás na území 

mestských lesov Košice-Hornádska kotlina 

(Furča-Hrašovík-Zelený dvor)

oprava/obnova značenia, mzdové výdavky s tým 

spojené, náklady na farbu (pre značenie)
Mestské Lesy 1 360 € 1 360 € nad rámec AP

Povolenie vjazdu cyklistom obojsmerne do 

jednosmerných komunikácií v centre mesta 

a širšom okolí, projektová dokumentácia 

zmeny organizácie dopravy

V súčasnosti príprava projektovej dokumentácie 

(celkový náklad 21 240)
Mesto Košice 9 950 € 9 950 € nad rámec AP

Realizácia projektu „Stavebné práce 

spojené s dodávkou a inštaláciou  stojanov 

na parkovanie bicyklov v meste Košice.“ 

 Inštalácia  400 cyklostojanov v rámci mesta Košice.  

Realizované VO  na zhotoviteľa stavby, realizácia 

projektu 

Mesto Košice 0 € 0 € nad rámec AP

Realizované projekty - nad rámec AP 11 310 € 0 € 0 € 11 310 €

Príspevok mestských častí

Štúdia k príprave cyklochodníka
Projektová dokumentácia na ulici Berzeviczyho a 

štúdia na cyklochodník do Šebastoviec
MČ Košice - Barca 10 992 € 10 992 € nad rámec AP

Cykloparking na území MČ Ťahanovce Chodník a cykloParking MČ Ťahanovce 1 106 € 1 106 € nad rámec AP

Realizované projekty - nad rámec AP 12 098 € 0 € 0 € 12 098 €

CELKOM ZA OPATRENIE 5.3 388 928 € 0 € 0 € 388 928 €

PROJEKTOVÉ ZÁMERY NAD RÁMEC AKČNÉHO PLÁNU



Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kvalitnej dopravy

Cieľ:

Opatrenie: 

Vlastné zdroje EÚ
Národné/

iné

Výstavba chodníkov v rámci mesta Košice  

Realizácie súvislých opravy 

chodníkov  v rámci mesta Košice 

10,50 km

Mesto Košice 1 054 840 € 1 054 840 € 131 000 €

Osvetlenie prechodov pre chodcov
Dobudovanie osvetlenia  na 

prechodoch pre chodcov 
Mesto Košice 40 601 € 40 601 € 30 000 €

Rekonštrukcia schodíšť opravy  schodíšť v meste  Mesto Košice 950 € 950 € 100 000 €

Realizované projekty -PZ v AP 1 096 391 € 0 € 0 € 1 096 391 € 261 000 €

Príspevok mestských častí

Rekonštrukcia chodníkov a 

schodísk

MČ Košice - Sídlisko 

Ťahanovce
39 602 € 39 602 € nad rámec AP

Komunikácia Svetlá Pusta, Za 

školou, Chodník - prepojenie ulíc 

Kubíkova - Pri pošte asfaltovou 

úpravou, asfaltérske práce na 

miestnych komunikáciách

MČ Barca 60 225 € 60 225 € nad rámec AP

Oprava, rekonštrukcia a údržba chodníkov a schodísk

Plánované projekty/činnosti
Výstupy - realizované 

projekty / činnosti 
Realizátor

PROJEKTOVÉ ZÁMERY V AKČNOM PLÁNE 

PROJEKTOVÉ ZÁMERY NAD RÁMEC AKČNÉHO PLÁNU

Plánované 

výdavky na 

r. 2020 v 

zmysle AP

Cieľ5 Zvýšiť podiel verejnej osobnej dopravy (VOD), cyklodopravy a pešej dopravy voči individuálnej 

automobilovej dopraveOpatrenie5.4 Dobudovanie a vybavenie pešej dopravy

Spolu 

vynaložené za 

r.2020

Vynaložené finančné  prostriedky za r. 

2020



Programová oblasť rozvoja: Košice - Mesto kvalitnej dopravy

Cieľ:

Opatrenie: 

Vlastné zdroje EÚ
Národné/

iné

Plánované projekty/činnosti
Výstupy - realizované 

projekty / činnosti 
Realizátor

Plánované 

výdavky na 

r. 2020 v 

zmysle AP

Cieľ5 Zvýšiť podiel verejnej osobnej dopravy (VOD), cyklodopravy a pešej dopravy voči individuálnej 

automobilovej dopraveOpatrenie5.4 Dobudovanie a vybavenie pešej dopravy

Spolu 

vynaložené za 

r.2020

Vynaložené finančné  prostriedky za r. 

2020

Rekonštrukcia chodníka MČ Košice Lorinčík 1 000 € 1 000 € nad rámec AP

Prepojovací chodník Myslava 

Kopa - KVP
MČ Košice - Myslava 984 € 984 € nad rámec AP

Realizácia diela chodníky a 

schodiská, Krosnianska ul. 
15 445 € 15 445 € nad rámec AP

Oprava schodísk v mestskej časti 

Košice - Dargovských hrdinov
7 941 € 7 941 € nad rámec AP

Chodník k OC ShopBox
MČ Košice - Košická 

Nová Ves
570 € 570 € nad rámec AP

Rekonštrukcie chodníkov, ciest
MČ Košice - Sídlisko 

KVP
158 952 € 50 000 € 208 952 € nad rámec AP

Realizované projekty - nad rámec AP 284 719 € 0 € 50 000 € 334 719 €

CELKOM ZA OPATRENIE 5.4 1 381 110 € 0 € 50 000 € 1 431 110 €

MČ Košice - Sídlisko 

Dargovských hrdinov

Oprava, rekonštrukcia a údržba chodníkov a schodísk



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
 Nové letecké spojenie spoločnosťou 

Ryanair do Prahy a Liverpoolu
             Letisko Košice 0 €

Realizované projekty - nad rámec AP 0 € 0 € 0 € 0 €

CELKOM ZA OPATRENIE 6.1 0 € 0 € 0 € 0 €

Počet VZ EU Iné Celkom

PZ v AP na rok 2020 28 6 719 500 € 26 079 000 € 0 € 32 798 500 €

Realizované projekty v roku 2020 43 4 476 445 € 0 € 55 000 € 4 531 445 €

Z toho:

 Realizované projekty – PZ v AP 

Realizované projekty - nad rámec AP 18 1 443 701 € 0 € 55 000 € 1 498 701 €

Vyhodnotenie plnenia PRM 2020, Košice - Mesto kvalitnej dopravy
Objem

25 3 032 744 € 0 € 0 € 3 032 744 €

PROJEKTOVÉ ZÁMERY NAD RÁMEC AKČNÉHO PLÁNU 

Plánované projekty/činnosti
Výstupy - realizované projekty / 

činnosti 
Realizátor

Vynaložené finančné  prostriedky za r. 

2020
Spolu 

vynaložené  

za r.2020



Programová oblasť rozvoja: Košice - Sociálne mesto

Cieľ:

Opatrenie: Opatrenie7.1 Zabezpečenie dostupného mestského nájomného bývania

Vlastné 

zdroje
EÚ Národné/iné

Projekt Housing first - rekonštrukcia 10 

nájomných sociálnych bytov
BPMK 211 548 € 211 548 €

Rekonštrukcia a obnova náj. BD, Adlerova BPMK 16 776 € 16 776 €

Vypracovanie koncepcie rozvoja bývania
Príprava Koncepcie sociálneho nájomného 

bývania a ukončovania bezdomovectva
Mesto Košice 0 € 5 000 €

Realizované projekty - PZ v AP 228 324 € 0 € 0 € 228 324 € 1 155 000 €

CELKOM ZA OPATRENIE 7.1 228 324 € 0 € 0 € 228 324 €

Plánované 

výdavky na r. 

2020 v zmysle 

AP

PROJEKTOVÉ ZÁMERY V AKČNOM PLÁNE 

Výstavba nových mestských nájomných 

bytov    
1 150 000 €

Cieľ7 Podporiť mladé rodiny v oblasti zosúladenia rodinného a pracovného života

Plánované projekty/činnosti
Výstupy - realizované projekty / 

činnosti 
Realizátor 

Vynaložené finančné  prostriedky za 

r. 2020 Spolu vynaložené 

za 2020



Programová oblasť rozvoja: Košice - Sociálne mesto

Cieľ:

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

Vlastné 

zdroje
EÚ Národné/iné

Výstavba Centra komunitných sociálnych 

služieb 

Spracovaná PD a 

inžinierska činnosť, 

začiatok realizácie 

marec 2021

Mesto Košice/MČ 

Košice-Krásna
300 € 300 € nad rámec AP

Realizované projekty - nad rámec AP 300 € 0 € 0 € 300 €

CELKOM ZA OPATRENIE 7.2 300 € 0 € 0 € 300 €

PROJEKTOVÉ ZÁMERY NAD RÁMEC AKČNÉHO PLÁNU 

Spolu vynaložené 

za r.2020

Plánované 

výdavky na r. 

2020 v zmysle 

AP

Cieľ7 Podporiť mladé rodiny v oblasti zosúladenia rodinného a pracovného života

Plánované projekty/činnosti

Výstupy - 

realizované 

projekty / 

činnosti 

Realizátor 

Vynaložené finančné  prostriedky za r. 2020



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

Zariadenie opatrovateľskej služby
Stavebné úpravy hygienického zázemia ZOS 

a Karanténneho centra  
BPMK 125 885 € 125 885 €

Zriadenie karanténneho miesta pre osoby 

pozitívne testované osoby bez domova

Príspevok na  nákup kontajnerov /mobilných 

domov  pre Arcidiecéznu charitu a Oáza, n.o. 
Mesto Košice 88 500 € 88 500 €

Krízové ubytovanie pre marginalizované skupiny 

Krízové ubytovanie pre marginalizovaného 

skupiny obyvateľov mesta Košice, areál 

BPMK

BPMK 199 026 € 0 € 199 026 €

Realizované projekty - nad rámec AP 413 411 € 0 € 0 € 413 411 €

CELKOM ZA OPATRENIE 8.1 413 411 € 0 € 0 € 413 411 €

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

PROJEKTOVÉ ZÁMERY NAD RÁMEC AKČNÉHO PLÁNU 

Plánované projekty/činnosti
Výstupy - realizované projekty / 

činnosti 
Realizátor 

Vynaložené finančné  prostriedky za 

r. 2020 Spolu vynaložené 

za r.2020



Programová oblasť rozvoja: Košice - Sociálne mesto

Cieľ:

Opatrenie: Opatrenie 8.3 Zvýšenie efektívnosti koordinácie poskytovania sociálnych služieb verejnými a neverejnými poskytovateľmi na území mesta 

Vlastné zdroje EÚ
Národné/

iné

Vypracovanie Manuálu pre komunikáciu mesta v 

sociálnej oblasti 

Spracovaný "Krízový plán na predchádzanie a 

riešenie mimoriadnych udalostí  v súvislosti s 

nebezpečenstvom šírenia ochorenie COVID-

19 v zariadeniach sociálnych služieb".

Mesto Košice 0 € 0 €

Realizované projekty - PZ v AP 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Sociálna výpomoc a s tým súvisiace výdavky 

(fin. príspevok pre seniorov  1 eur a 1 eur na 

donášku jedál, a iné )

Mesto Košice 486 877 € 486 877 €
nad rámec 

AP

Dotácia podľa VZN 190 pre poskytovateľov 

sociálnych služieb
Mesto Košice 59 030 59 030 €

nad rámec 

AP

Realizované projekty - PZ nad rámec AP 545 907 € 0 € 0 € 545 907 €

CELKOM ZA OPATRENIE 8.1 545 907 € 0 € 0 € 545 907 €

Mimoriadna udalosť - Pandémia Covid 19 - 

sociálna výpomoc

Spolu 

vynaložené za r. 

2020

Plánované 

výdavky 

na r. 2020 

v zmysle 

AP

PROJEKTOVÉ ZÁMERY V AKČNOM PLÁNE 

PROJEKTOVÉ ZÁMERY NAD RÁMEC AKČNÉHO PLÁNU 

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

Plánované projekty/činnosti
Výstupy - realizované projekty / 

činnosti 
Realizátor 

Vynaložené finančné  prostriedky za r. 

2020



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 pre 

deti ohrozené závislosťou
Aktivita nebola v roku 2020 realizovaná Mesto Košice 0 € 0 € 500 €

Podpora výchovno-vzdel.plánov 

Doučovanie, tútoring a mentoring pre deti a mládež v rámci 

prípravy na školské vyučovanie v rámci činnosti  Komunitného  

centre  na Adlerova 4

PSC 0 € 0 € 3 000 €

Realizované projekty - PZ v AP 0 € 0 € 0 € 0 € 3 500 €

Príspevok mestských častí

Klubová činnosť a denné centrum Činnosť denného centra a klubová činnosť na sídlisku
MČ Košice - 

Sídlisko KVP 
5 922 € 5 922 € nad rámec AP

Realizované projekty - nad rámec AP 5 922 € 0 € 0 € 5 922 €

CELKOM ZA OPATRENIE 9.1 5 922 € 0 € 0 € 5 922 €

PROJEKTOVÉ ZÁMERY V AKČNOM PLÁNE 

PROJEKTOVÉ ZÁMERY NAD RÁMEC AKČNÉHO PLÁNU 

Spolu 

vynaložen

é  za 

r.2020

Plánované 

výdavky na 

r. 2020 v 

zmysle AP

Plánované projekty/činnosti Výstupy - realizované projekty / činnosti Realizátor 

Vynaložené finančné  prostriedky za 

r. 2020



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

Podpora zvyšovania zamestnanosti 

sociálne odkázaných cez príležitostné 

práce

Projekt s UPSVaRom s názvom "Pracuj, zmeň svoj život", 

realizácia začiatok roka 2021
Mesto Košice 0 € 0 € 20 000 €

Realizované projekty - PZ v AP 0 € 0 € 0 € 0 € 20 000 €

CELKOM ZA OPATRENIE 9.2 0 € 0 € 0 € 0 €

PROJEKTOVÉ ZÁMERY V AKČNOM PLÁNE 

Spolu 

vynaložené 

za r.2020

Plánované 

výdavky 

na r. 2020 

v zmysle 

AP

Plánované projekty/činnosti Výstupy - realizované projekty / činnosti Realizátor 

Vynaložené finančné  prostriedky 

za r. 2020



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

Podpora Zariadenia núdzového bývania, 

podpora alternatívnej formy bývania 

Podpora alternatívnej 

formy bývania
mesto Košice 44 210 € 44 210 € 2 000 €

Realizované projekty - PZ v AP 44 210 € 0 € 0 € 44 210 € 2 000 €

CELKOM ZA OPATRENIE 9.3 44 210 € 0 € 0 € 44 210 €

PROJEKTOVÉ ZÁMERY V AKČNOM PLÁNE 

Spolu vynaložené 

za r. 2020

Plánované 

výdavky na 

r. 2020 v 

zmysle AP

Plánované projekty/činnosti

Výstupy - 

realizované 

projekty / činnosti 

Realizátor 

Vynaložené finančné  prostriedky za r. 2020



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

Vypracovanie Manuálu pre debarierizáciu 

verejných priestorov

Manuál navrhovania bezbariérových rámp do 

obytných domov na území mesta Košice
Mesto Košice 0 € 0 €

Zabezpečenie bezbariérovosti budovy 

(vybudovanie výťahu) s prístupom 

verejnosti (sídlo PSC na Lofflerovej 2 v 

Košiciach)

Žiadosť PSC odstúpená na BPMK. 

Nerealizovaný zámer v roku 2020

Psychosociálne 

centrum/BPMK
0 € 100 000 €

Realizované projekty - PZ v AP 0 € 0 € 0 € 0 € 100 000 €

Príspevok mestských častí

Projektová dokumentácia "Výstavba 

bezbariérových prístupov v dvore Pekinská 

1-31" 

PD na výstavbu bezbariérových prístupov
MČ Košice - 

Sídlisko Ťahanovce
1 200 € 1 200 € nad rámec AP

Vybudovanie bezbariérového prístupu Bezbariérový prístup do Denného centra
MČ Košice - 

Sídlisko KVP
35 289 € 35 289 € nad rámec AP

Realizované projekty - nad rámec AP 36 489 € 0 € 0 € 36 489 €

CELKOM ZA OPATRENIE 10.1 36 489 € 0 € 0 € 36 489 €

Počet VZ EU Iné Celkom

PZ v AP na rok 2020 8 120 500 € 0 € 1 110 000 € 1 230 500 €

Realizované projekty v 2020 9 1 274 563 € 0 € 0 € 1 274 563 €

Z toho:

 Realizované projekty – PZ v AP 

Realizované projekty - nad rámec AP 6 1 002 029 € 0 € 0 € 1 002 029 €

Vyhodnotenie plnenia PRM 2020, Košice - Sociálne mesto 
Objem

3 272 534 € 0 € 0 € 272 534 €

PROJEKTOVÉ ZÁMERY V AKČNOM PLÁNE 

PROJEKTOVÉ ZÁMERY NAD RÁMEC AKČNÉHO PLÁNU

Spolu vynaložené 

za r.2020

Plánované 

výdavky na 

r. 2020 v 

zmysle AP

Plánované projekty/činnosti
Výstupy - realizované projekty / 

činnosti 
Realizátor

Vynaložené finančné  prostriedky za r. 2020



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

Stavebné úpravy a vybavenie odborných 

učební ZŠ. Dovybavenie resp. zriadenie 

nových odborných učební na 8 ZŠ

133 523 € 204 060 € 0 € 337 583 €

Výstavba multifunkčného ihriska pri ZŠ 

Krosnianska 4
6 600 € 6 600 €

Realizované projekty - PZ v AP 140 123 € 204 060 € 0 € 344 183 € 1 500 000 €

Prevádzkové náklady školských športových 

zariadení pre verejnosť

Náklady súvisiace s prevádzkou športovísk pri 

ZŠ - ZŠ Užhorodská (aj elektrina na TFI), ZŠ 

Belehradská, ZŠ Laca Novomeského, ZŠ 

Bernoláková, ZŠ Bukovecká, ZŠ Krosnianska 

2, ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova, ZŠ 

Považská

Mesto Košice 52 600 € 52 600 € nad rámec AP

Rekonštrukcia a vybavenie ZŠ Čiastočná rekonštrukcia 34 ZŠ Mesto Košice 3 604 205 € 3 604 205 € nad rámec AP

Rek.a zlepšenie vybavenosti telocviční ZŠ
Nákup športového vybavenia ZŠ Krosnianska 

4, Košice
Mesto Košice 4 000 € 4 000 € nad rámec AP

Realizované projekty - nad rámec AP 3 656 805 € 0 € 4 000 € 3 660 805 €

CELKOM ZA OPATRENIE 11.1 3 796 928 € 204 060 € 4 000 € 4 004 988 €

PROJEKTOVÉ ZÁMERY V AKČNOM PLÁNE 

PROJEKTOVÉ ZÁMERY NAD RÁMEC AKČNÉHO PLÁNU

Vynaložené finančné  prostriedky za r. 

2020

1 500 000 €

Rekonštrukcia a vybavenie ZŠ. 

Rekonštrukcia a výstavba multifunkčných 

ihrísk a atletických oválov

Mesto Košice

Plánované 

výdavky na r. 

2020 v zmysle 

AP

Spolu vynaložené 

za r. 2020
Plánované projekty/činnosti

Výstupy - realizované projekty / 

činnosti 
Realizátor



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/i

né

Projekt "Zlepšenie vzdelanostnej úrovne 

žiakov materských, základných a stredných 

škôl v oblasti IT na oboch stranách 

hranice"

Podpísané zmluvy o realizácii projektu, 

implementácia projektu od 2021
Mesto Košice 0 € 0 € 106 000 €

Projekty zamerané na výmenu  skúseností 

vo výchovno-vzdelávacom procese
Online aktivity v rámci projektov Mesto Košice 0 € 0 € 5 000 €

Realizované projekty - PZ v AP 0 € 0 € 0 € 0 € 671 000 €

550 000 €

Projekty zamerané na inovovanie a 

skvalitnenie výchovno-vzdelávacích 

procesov v ZŠ, ZUŠ 

Z dôvodu pandémie COVID 19 boli online 

vzdelávacie kurzy realizované MŠ SR
Mesto Košice 0 €Projekty zamerané na vzdelávanie učiteľov 0 €

0 €

Z dôvodu pandémie COVID 19 boli aktivity 

zamerané na dištančné vzdelávanie v online 

priestore

Mesto Košice 0 € 10 000 €

Plánované 

výdavky na r. 

2020 v zmysle 

AP

PROJEKTOVÉ ZÁMERY V AKČNOM PLÁNE 

Plánované projekty/činnosti
Výstupy - realizované projekty / 

činnosti 
Realizátor

Vynaložené finančné  prostriedky 

za r. 2020 Spolu vynaložené  

za r.2020



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/i

né

Plánované 

výdavky na r. 

2020 v zmysle 

AP

Plánované projekty/činnosti
Výstupy - realizované projekty / 

činnosti 
Realizátor

Vynaložené finančné  prostriedky 

za r. 2020 Spolu vynaložené  

za r.2020

Správna voľba povolania
aktivity a podujatia podporujúce výber 

zamestnania podľa potrieb trhu práce

Mesto Košice/VUC/ 

Pro EDUCO
0 € 0 €

nad rámec akčného 

plánu

Realizované projekty - nad rámec AP 0 € 0 € 0 € 0 €

CELKOM ZA OPATRENIE 11.2 0 € 0 € 0 € 0 €

PROJEKTOVÉ ZÁMERY NAD RÁMEC AKČNÉHO PLÁNU



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

Cieľ: Cieľ11 Zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov základných škôl

Opatrenie: 

Vlastné 

zdroje
EÚ Národné/iné

Projekty zamerané na aktivity 

prispievajúce k zabezpečeniu rovnosti 

príležitostí pre žiakov ZŠ

Projekty ZŠ v rámci výzvy OP 

ĽZ
Mesto Košice 55 412 € 1 217 200 € 1 272 612 € 790 000 €

Realizované projekty -PZ v AP 55 412 € 1 217 200 € 0 € 1 272 612 € 790 000 €

CELKOM ZA OPATRENIE 11.3 55 412 € 1 217 200 € 0 € 1 272 612 €

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

PROJEKTOVÉ ZÁMERY V AKČNOM PLÁNE 

Plánované projekty/činnosti
Výstupy - realizované 

projekty / činnosti 
Realizátor

Vynaložené finančné  prostriedky za r. 2020
Spolu vynaložené  

za r. 2020

Plánované 

výdavky na r. 

2020 v zmysle 

AP



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

Rekonštrukcia a vybavenie MŠ Rekonštrukčné práce a doplnenie vybavenia MŠ Mesto Košice 2 196 198 € 2 196 198 € 900 000 €

Projekty zamerané na aktivity prispievajúce k 

zabezpečeniu rovnosti príležitostí pre deti v MŠ
Aktivity presunuté na rok 2021, z dôvodu opatrení v 2020 Mesto Košice 0 € 50 000 €

Projekty zamerané na inovovanie a skvalitnenie 

VVP v MŠ
Aktivity presunuté na rok 2021, z dôvodu opatrení v 2020 Mesto Košice 0 € 0 € 8 000 €

Realizované projekty - PZ v AP 2 196 198 € 0 € 0 € 2 196 198 € 958 000 €

CELKOM ZA OPATRENIE 12.1 2 196 198 € 0 € 0 € 2 196 198 €

PROJEKTOVÉ ZÁMERY V AKČNOM PLÁNE 

Plánované projekty/činnosti Výstupy - realizované projekty / činnosti Realizátor

Vynaložené finančné  

prostriedky za r. 2020
Spolu 

vynaložené  

za r.2020

Plánované 

výdavky na r. 

2020 v zmysle 

AP



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

Modernizácia vybavenia ZUŠ, CVČ, JŠ Modernizácia vybavenia Mesto Košice 87 129 € 87 129 € 100 000 €

Realizované projekty - PZ v AP 87 129 € 0 € 0 € 87 129 € 100 000 €

PROJEKTOVÉ ZÁMERY V AKČNOM PLÁNE 

Spolu vynaložené 

za r. 2020

Plánované 

výdavky na r. 

2020 v zmysle 

AP

Plánované projekty/činnosti
Výstupy - realizované 

projekty / činnosti 
Realizátor

Vynaložené finančné  prostriedky za r. 2020



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

Celomestský metodický deň
nerealizované  v r. 2020, realizácia 

presunutá na rok 2021
Mesto Košice 0 € 0 € 18 000 €

Usporiadanie výstav, dní otvorených dverí, 

koncertov, workshopov, konferencií

ZUŠ - online koncerty a iné online 

aktivity
Mesto Košice 0 € 0 € 8 000 €

Festival ZUŠ
nerealizované  v r. 2020, realizácia 

presunutá na rok 2021
Mesto Košice 0 € 0 € 2 000 €

Podpora aktivít zameraných na 

voľnočasové a mimoškolské aktivity detí

nerealizované  v r. 2020, realizácia 

presunutá na rok 2021
Mesto Košice 0 € 0 € 1 000 €

Výmena skúseností, medzinárodná 

spolupráca - projekty

nerealizované  v r. 2020, realizácia 

presunutá na rok 2021
Mesto Košice 0 € 0 € 5 000 €

Podpora aktivít zameraných na zvýšenie 

jazykovej prípravy

nerealizované  v r. 2020, realizácia 

presunutá na rok 2021
Mesto Košice 0 € 0 € 10 000 €

Realizované projekty - PZ v AP 0 € 0 € 0 € 0 € 44 000 €

Motivačné aktivity s detskými čitateľmi pri 

skvalitňovaní procesu umeleckého a 

záujmového vzdelávania

Literárne Košice 2020, More kníh - 

oceán príbehov, Sakáčik, Nákup kníh 

Jazerčanom, Vianočná knižka sa 

otvára, Čteme aneb čítame, Poďme si 

čítať - Aven džas te genel

Mesto 

Košice/Knižnica 

pre mládež mesta 

Košice

1 568 € 8 382 € 9 950 €
7 aktivít / nad rámec 

AP

Realizované projekty - nad rámec AP 1 568 € 0 € 8 382 € 9 950 €

CELKOM ZA OPATRENIE 13.2 1 568 € 0 € 8 382 € 9 950 €

PROJEKTOVÉ ZÁMERY V AKČNOM PLÁNE 

PROJEKTOVÉ ZÁMERY NAD RÁMEC AKČNÉHO PLÁNU

Plánované projekty/činnosti
Výstupy - realizované projekty 

/ činnosti 
Realizátor

Vynaložené finančné  prostriedky za r. 2020 Plánované výdavky 

na r. 2020 v zmysle 

AP

Spolu vynaložené 

za r. 2020



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

Projekty zamerané na neformálne 

vzdelávanie v oblasti prípravy výživy, 

správy financií a enviromentu

Deň výživi, deň mlieka a deň 

ovocia - nerealizované v 

2020

Mesto Košice, sosna 

O.Z.
0 € 0 € 20 000 €

Participácia mládeže na živote verejnej 

správe

Príprava regionálnej 

"Koncepcie Práce rozvoja s 

mládežou KSK"

Mesto Košice / KSK 0 € 3 000 €

Realizované projekty - PZ v AP 0 € 0 € 0 € 0 € 23 000 €

Centrum environmentálnej výchovy - 

Čermeľ

technické zhodnotenie na 

chate Hlinné - strecha,  

stavebné úpravy 

Mesto 

Košice/Mestské lesy 
28 295 € 28 295 € nad rámec AP

Realizované projekty - nad rámec AP 28 295 € 0 € 0 € 28 295 €

Príspevok mestských častí

projekt Deti a mládež vzdelávanie detí a mládeže MČ Nad Jazerom 0 € nad rámec AP

Realizované projekty - nad rámec AP 0 € 0 € 0 € 0 €

CELKOM ZA OPATRENIE 13.3 28 295 € 0 € 0 € 28 295 €

Počet VZ EU Iné Celkom

PZ v AP na rok 2020 18 2 806 000 € 1 280 000 € 0 € 4 086 000 €

Realizované projekty v 2020 13 6 165 530 € 1 421 260 € 12 382 € 7 599 172 €

Z toho:

 Realizované projekty – PZ v AP 

Realizované projekty - nad rámec AP 7 3 686 668 € 0 € 12 382 € 3 699 050 €

Vyhodnotenie plnenia PRM 2020,  Košice - Mesto inovatívneho vzdelávania detí a mládeže 
Objem

6 2 478 862 € 1 421 260 € 0 € 3 900 122 €

Spolu vynaložené  

za r. 2020

PROJEKTOVÉ ZÁMERY V AKČNOM PLÁNE 

PROJEKTOVÉ ZÁMERY NAD RÁMEC AKČNÉHO PLÁNU

Plánované 

výdavky na r. 

2020 v zmysle 

AP

Plánované projekty/činnosti
Výstupy - realizované 

projekty / činnosti 
Realizátor

Vynaložené finančné  prostriedky za r. 2020



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

Spracovanie Dokumentu 

starostlivosti o dreviny

Hardvérové a softvérové vybavenie pre 

realizáciu dokumentu starostlivosti o 

dreviny

SMsZ 57 235 € 57 235 € 80 000 €

Nákup cisterny pre 

efektívnejšie polievanie
nerealizované v roku 2020 Mesto Košice 0 € 0 € 90 000 €

Realizované projekty - PZ v AP 57 235 € 0 € 0 € 57 235 € 170 000 €

Kosenie

Pokosené plochy s rozlohou 1 637  m2.  

Správa mestskej zelene realizovala na 

pozemkov, ktoré spravuje v priemer 4 

kosby. Väčšina sídlištnej a parkovej 

zelene bola pokosená 4-5x, trávniky 

vyhradené ako lúčne porasty boli kosené  

1-2x.

SMsZ 681 848 € 681 848 € nad rámec AP

Nákup mulčovačov za 

účelom optimalizácie 

kosenia

Mulčovacie stroje SMsZ 64 569 € 64 569 € nad rámec AP

Realizované projekty - nad rámec AP 746 417 € 0 € 0 € 746 417 € 0 €

Plánované 

projekty/činnosti

Výstupy - realizované projekty 

/ činnosti 
Realizátor

Vynaložené finančné  

prostriedky za r. 2020

PROJEKTOVÉ ZÁMERY V AKČNOM PLÁNE 

PROJEKTOVÉ ZÁMERY NAD RÁMEC AKČNÉHO PLÁNU

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

Spolu vynaložené 

za r.2020

Plánované 

výdavky na r. 

2020 v zmysle 

AP



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

Plánované 

projekty/činnosti

Výstupy - realizované projekty 

/ činnosti 
Realizátor

Vynaložené finančné  

prostriedky za r. 2020

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

Spolu vynaložené 

za r.2020

Plánované 

výdavky na r. 

2020 v zmysle 

AP

Príspevok mestských 

častí

Kosba a údržba zelene
MČ Košice 

Vyšné Opátske
6 686 € 6 686 €

nad rámec AP

Kosba a údržba zelene
MČ Košice 

Krásna
0 € 0 €

nad rámec AP

Realizované projekty - nad rámec AP 81 677 € 0 € 0 € 81 677 €

CELKOM ZA OPATRENIE 14.1 885 329 € 0 € 0 € 885 329 € 0 €

Starostlivosť o verejnú 

zeleň

MČ Košice 

Sídlisko KVP

Údržba zelene dodávateľským 

spôsobom na obdobie troch rokov ( 

kosba, orezy, zálievka, vyplievanie, zber 

lístia, výsadba letničiek, stromov, 

kríkov, živých plotov)

74 991 € 74 991 €

nad rámec AP



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

Cieľ: Cieľ14 Skvalitniť životné a prírodné prostredie na území mesta

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

Vlastné 

zdroje
EÚ Národné/iné

Odstránenie odpadu uloženého v rozpore 

so zákonom 

Odstránenie odpadu v uvedených lokalitách: MČ 

Luník IX, Mlynský náhon, Alejová                                                                
Mesto 

Košice/MČ Košíc
102 189 € 102 189 €

Realizované projekty - nad rámec AP 102 189 € 0 € 0 € 102 189 €

CELKOM ZA OPATRENIE 14.2 102 189 € 0 € 0 € 102 189 €

PROJEKTOVÉ ZÁMERY NAD RÁMEC AKČNÉHO PLÁNU

Spolu 

vynaložené za 

r.2020

Plánované projekty/činnosti
Výstupy - realizované projekty / 

činnosti 
Realizátor

Vynaložené finančné  prostriedky za r. 

2020



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

Projekt "Rozvoj energetických služieb na území mesta 

Košice"

V rámci projektu bude vypracovaný jeden 

účelový energetický audit pre 12 objektov. 

Začiatok realizácie 11/2020

Mesto Košice 0 € 70 000 €

Realizované projekty - PZ v AP 0 € 0 € 0 € 0 € 70 000 €

Špecializovaný energetický audit Energetický audit budovy MMK Mesto Košice 4 600 € 4 600 € nad rámec AP

Základná emisná inventúra mesta Košice
Vyhotovenie Základnej emisnej inventúry mesta 

Košice
Mesto Košice 24 000 € 24 000 € nad rámec AP

Realizované projekty - nad rámec AP 28 600 € 0 € 0 € 28 600 €

PROJEKTOVÉ ZÁMERY V AKČNOM PLÁNE 

PROJEKTOVÉ ZÁMERY NAD RÁMEC AKČNÉHO PLÁNU

Plánované projekty/činnosti
Výstupy - realizované projekty / 

činnosti 
Realizátor

Vynaložené finančné  prostriedky za 

r. 2020
Spolu 

vynaložené 

za r.2020

Plánované 

výdavky na 

r. 2020 v 

zmysle AP

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

vo vlastníctve mesta a mestských častí



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

Plánované projekty/činnosti
Výstupy - realizované projekty / 

činnosti 
Realizátor

Vynaložené finančné  prostriedky za 

r. 2020
Spolu 

vynaložené 

za r.2020

Plánované 

výdavky na 

r. 2020 v 

zmysle AP

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

vo vlastníctve mesta a mestských častí

Príspevok mestských častí

Zníženie energetickej náročnosti miestneho úradu s 

kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov II

výmena otvorových konštrukcií, zateplenie 

obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, 

zateplenie podlahy,  montáž vzduchotechniky, 

bleskozvodu, rekonštrukcia a modernizácia 

osvetlenia, elektrického vedenia, ústredného 

vykurovania, energetický certifikát

Mestská časť 

Košice - Poľov
96 702 € 635 184 € 731 886 € nad rámec AP

Strešný plášť budovy 
Rekonštrukcia strešného plášťa budovy v 

Košiciach, Obrancov mieru 1

Mestská časť 

Košice - Sever
46 600 € 46 600 € nad rámec AP

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej 

budovy s.č. 1208

zateplenie strešného plášťa, zateplenie podlahy,  

montáž vzduchotechniky, bleskozvodu,

Mestská časť 

Košice - Košická 

Nová Ves

12 251 € 183 068 € 195 319 € nad rámec AP

Energetický audit 
Energetický audit pre vybrané objekty v 

mestskej časti

Mestská časť 

Košice - Staré 

mesto

2 880 € 2 880 € nad rámec AP

Realizované projekty - nad rámec AP 155 553 € 818 252 € 2 880 € 976 685 €

CELKOM ZA OPATRENIE 14.3 184 153 € 818 252 € 2 880 € 1 005 285 €



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

Národ

né/iné

Revitalizácia medziblokovej zelene Regenerácia vnútrobloku – oddychová zóna Čínska ulica SMsZ 6 870 € 6 870 € 420 000 €

Revitalizácia parkov/verejných priestranstiev, 

vrátane závlahových systémov

Revitalizácia parkov/verejných priestranstiev na území 

mesta Košice (Cibuloviny v trávniky), Park Obrancov 

mieru, Park Lidické námestie

SMsZ 58 105 € 58 105 € 420 000 €

Rekonštrukcia fontán Údržba a odstránenie havarijného stavu fontán SMsZ 0 € 30 000 €

Revitalizácia Mlynského náhonu za súčasnej 

výsadby zelene a vytvorenie oddychových plôch

Revitalizácia mlynského náhonu - ekostabilizácia vodného 

toku, prehrádzka pri ul. Čárskeho
 SMsZ 19 376 € 19 376 € 1 000 000 €

Eliminácia výskytu siníc v nádrži Jazero v 

rekreačnej oblasti Nad Jazerom Košice

Eliminácia výskytu siníc v nádrži Jazero v rekreačnej 

oblasti Nad Jazerom Košice. 
Mesto Košice 54 797 € 54 797 € 40 000 €

PZ v AP 139 148 € 0 € 0 € 139 148 € 1 910 000 €

PROJEKTOVÉ ZÁMERY V AKČNOM PLÁNE 

Plánované projekty/činnosti Výstupy - realizované projekty / činnosti Realizátor

Vynaložené finančné  

prostriedky za r. 2020
Spolu 

vynaložené za  

r.2020

Plánované 

výdavky na r. 

2020 v zmysle AP



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

Národ

né/iné

Plánované projekty/činnosti Výstupy - realizované projekty / činnosti Realizátor

Vynaložené finančné  

prostriedky za r. 2020
Spolu 

vynaložené za  

r.2020

Plánované 

výdavky na r. 

2020 v zmysle AP

Regenerácia a zabezpečenie starostlivosti o 

stromovú a parkovú zeleň

Výruby poškodených a inváznych drevín, orezy a 

tvarovanie stromov
SMsZ 499 821 € 499 821 €

1 prvok zelenej 

infraštruktúry/nad 

rámec AP

Sadové úpravy na území mesta 
Výsadba nových stromov, krov, okrasnej zelene, 

revitalizácia trávnikov, udržiavanie záhonov
SMsZ 240 027 € 240 027 €

1 prvok zelenej 

infraštruktúry/nad 

rámec AP

Štúdie zamerané na skvalitnenie životného a 

prírodného prostredia na území mesta

Štúdie Narcisová, Katkin park, Park Maršal Konev, úprava 

a konzultácie 
SMsZ 7 478 € 7 478 € nad rámec AP

Projektová dokumentácia na zelenú strechu a 

dažďovú záhradu MMK
PD na zelenú strechu a dažďovú záhradu Mesto Košice 37 242 € 37 242 € nad rámec AP

Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach
Pripravovaná krajinkársko-urbanistická súťaž: Revitalizácia 

Mlynského náhonu v Košiciach
Mesto Košice 4 000 € 4 000 € nad rámec AP

Realizované projekty - nad rámec AP 788 568 € 0 € 0 € 788 568 €

Príspevok mestských častí

Dažďová záhrada Vybudovanie Dažďovej záhrady MČ Košice Juh 1 600 € 1 600 €

1 prvok na 

zadržiavanie dažďovej 

vody / nad rámec AP

Výsadba zelene Sadové úpravy na území MČ Ťahanovce MČ Ťahanovce 2 836 € 2 836 €

1 prvok zelenej 

infraštruktúry / nad 

rámec AP

Zavlažovací systém, striedačky MFK Zavlažovací systém trávnika MČ Ťahanovce 11 238 € 11 238 €

1 prvok modrej 

infraštruktúry /nad 

rámec AP

Realizované projekty - nad rámec AP 15 674 € 0 € 0 € 15 674 €

CELKOM ZA OPATRENIE 14.4 943 390 € 0 € 0 € 943 390 €

PROJEKTOVÉ ZÁMERY NAD RÁMEC AKČNÉHO PLÁNU



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

Predchádzanie vzniku biologicky 

rozložiteľných komunálnych odpadov v 

meste Košice  (nákup kompostérovývh 

zásobníkov)

Nákup kompostérových 

zásobníkov

MMK - referát ŽP, 

KOSIT a.s
282 746 € 282 746 € 120 000 €

Realizované projekty - PZ v AP 282 746 € 0 € 0 € 282 746 € 120 000 €

Koncepcia  odpadového hospodárstva 
Vypracovanie Koncepcie  

odpadového hospodárstva 
Mesto Košice 69 000 € 69 000 € nad rámec AP

Projekt: Predchádzanie vzniku biologicky 

rozložiteľných komunálnych odpadov v 

meste Košice vznikajúcich pri starostlivosti 

o verejnú zeleň

Podaná žiadosť o NFP  

(nákup mulčovačov                         

z projektu)

Mesto Košice 0 € nad rámec AP

Realizované projekty - nad rámec AP 69 000 € 0 € 0 € 69 000 €

CELKOM ZA OPATRENIE 14.5 351 746 € 0 € 0 € 351 746 €

PROJEKTOVÉ ZÁMERY NAD RÁMEC AKČNÉHO PLÁNU

PROJEKTOVÉ ZÁMERY V AKČNOM PLÁNE 

Plánované 

výdavky na r. 

2020 v zmysle 

AP

Plánované projekty/činnosti
Výstupy - realizované 

projekty / činnosti 
Realizátor

Vynaložené finančné  prostriedky za r. 

2020 Spolu vynaložené 

za r.2020



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

Rekonštrukcia horizontálnych vrtov, 

odvodňovacích rigolov a geodetických 

prvkov sídl. DH,  Doplnenie 

monitorovacích objektov II. – V. okrsok

Odvodňovanie rigolov a 

geodetických prvkov. XIV. Etapa 

rekonštrukcie horizontálnych vrtov 

DH

MMK-ref.riad. 

podn./ SMsZ
75 915 € 75 915 € 141 800 €

Realizované projekty - PZ v AP 75 915 € 0 € 0 € 75 915 € 141 800 €

Deratizácia v meste Košice

Deratizácia zberných miest 

komunálneho odpadu, verejných 

priestranstiev a školských zariadení 

Mesto Košice 36 192 € 36 192 € nad rámec AP

Realizované projekty - nad rámec AP 36 192 € 0 € 0 € 36 192 €

Príspevok Mestských častí

Spevnenie svahu pri potoku Gabionom Manažment  vody MČ Ťahanovce 17 431 € 17 431 € nad rámec AP

Deratizácia území MČ - verejné 

priestranstvá, deratizácia budov v správe 

MČ KVP

Deratizácia obytných súborov, 

odstraňovanie kadeverov na území 

MČ KVP

MČ Košice 

Sídlisko KVP
5 940 € 5 940 € nad rámec AP

Realizované projekty - nad rámec AP 23 371 € 0 € 0 € 23 371 €

CELKOM ZA OPATRENIE 14.6 135 478 € 0 € 0 € 135 478 €

PROJEKTOVÉ ZÁMERY V AKČNOM PLÁNE 

PROJEKTOVÉ ZÁMERY NAD RÁMEC AKČNÉHO PLÁNU

Plánované projekty/činnosti
Výstupy - realizované 

projekty / činnosti 
Realizátor 

Vynaložené finančné  prostriedky za r. 2020
Spolu vynaložené 

za r.2020

Plánované 

výdavky na r. 

2020 v zmysle 

AP

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

obyvateľov a územie mesta



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 environmentálneho povedomia obyvateľov Košíc 

Vlastné 

zdroje
EÚ

Národné/in

é

Publikačná činnosť v oblasti starostlivosti o 

životné prostredie  

webstránka o zelených 

aktivitách mesta 

kosice.green

MMK 1 350 € 1 350 € 5 000 €

Envirovzdelávanie,  osvetové aktivity,  grantový 

program  Fondu zdravia

Prednášky vo 

Vychodoslovenskej galérii - 

VSG

Východné 

pobrežie/Mesto 

Košice

0 € 0 € 15 000 €

Realizované projekty - PZ v AP 1 350 € 0 € 0 € 1 350 € 20 000 €

Zavedenie systému environmentálneho 

manažérstva na Magistráte mesta Košice

Získanie certifikátu ISO 

140001
Mesto Košice 2 868 € 2 868 € nad rámec AP

Prístúpenie mesta Košice k Baskickej deklarácii

Platforma na spoluprácu pri 

hľadaní udržateľných riešení 

v environmentálnych, 

ekonomických a sociálnych 

otázkach. 

Mesto Košice 0 € nad rámec AP

Príhláška na Európske hlavné zelené mesto 2023

Vypracovanie analytickej 

časti a finalizácie prihlášky 

na EHZM 2023

Mesto Košice 32 500 € 32 500 € nad rámec AP

Realizované projekty - nad rámec AP 35 368 € 0 € 0 € 35 368 €

CELKOM ZA OPATRENIE 14.7 36 718 € 0 € 0 € 36 718 €

Počet VZ EU Iné Celkom

PZ v AP na rok 2020 12 1 605 300 € 866 500 € 0 € 2 471 800 €

Realizované projekty v 2020 29 2 639 003 € 818 252 € 2 880 € 3 460 135 €

Z toho:

 Realizované projekty – PZ v AP 

Realizované projekty – nad rámec AP 19 2 082 609 € 818 252 € 2 880 € 2 903 741 €

Vyhodnotenie plnenia PRM 2020, Košice – Mesto kvalitného životného a prírodného prostredia
Objem

10 556 394 € 0 € 0 € 556 394 €

PROJEKTOVÉ ZÁMERY V AKČNOM PLÁNE 

PROJEKTOVÉ ZÁMERY NAD RÁMEC AKČNÉHO PLÁNU

Spolu 

vynaložené  

za r. 2020

Plánované 

výdavky na 

r. 2020 v 

zmysle AP

Plánované projekty/činnosti
Výstupy - realizované 

projekty / činnosti 
Realizátor

Vynaložené finančné  prostriedky 

za r. 2020



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

Modernizácia Detskej železnice Košice , obnova 

vozového parku

výroba propagačného filmu, zriadenie prvého E-

shopu detskej železnice, propagácia železničky aj 

mimo územia mesta Košice, prevádzkovanie 

železničky

Mesto Košice/OZ Detská 

železnica Košice
6 000 € 114 000 € 120 000 € 60 000 €

Športová infraštruktúra
Športová hala Angels aréna, plavárne a kúpaliská 

kapitálové výdavky
MMK-ref.výstavby,ref.športu 95 299 € 95 299 € 3 000 000 €

Výstavba a rekonštrukcia vonkajších ihrísk a športovísk.
Dobudovanie vonkajších ihrísk a športovísk. 

Uvedené v opatrení 11.1

MMK - ref. športu,  ref. 

výstavby, 
0 € 53 000 €

Dobudovanie cyklotrás na území Mestských lesov 

Košice - Hornádska kotlina

oprava/obnova značenia, mzdové výdavky s tým 

spojené, náklady na farbu (pre značenie)
Mestské lesy 1 360 € 1 360 € 60 000 €

Výstavba siete single trailov v mestských lesoch pre 

rozvoj cykloturistiky

zrealizovaná stavba 2020 cyklotrail na Hrešnej pre 

horskú cyklistiku

Mesto Košice, partner KE.CY - 

Košické cyklotraily, o.z. 
24 000 € 24 000 € 20 000 €

Výstavba Národného tenisového centra NTC

Vyhotovenie hlukovej štúdie a dopravno-

kapacitného posúdenia vplyvu navrhovanej stavby 

NTC

NTC Košice 31 850 € 31 850 € 3 000 000 €

Výstavba futbalového štadiónu
 Dokončenie I. etapy výstavby Košickej futbalovej 

arény
Mesto Košice 2 250 000 € 0 € 2 250 000 € 5 000 000 €

Realizované projekty - PZ v AP 2 408 509 € 114 000 € 0 € 2 522 509 € 11 193 000 €

Plánované 

výdavky 

na r. 2020 

v zmysle 

AP

PROJEKTOVÉ ZÁMERY V AKČNOM PLÁNE 

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

Plánované projekty/činnosti
Výstupy - realizované projekty / 

činnosti 
Realizátor

Vynaložené finančné  prostriedky 

za r. 2020
Spolu 

vynaložené  

za r.2020



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

Plánované 

výdavky 

na r. 2020 

v zmysle 

AP

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

Plánované projekty/činnosti
Výstupy - realizované projekty / 

činnosti 
Realizátor

Vynaložené finančné  prostriedky 

za r. 2020
Spolu 

vynaložené  

za r.2020

Kúpalisko Červená hviezda 

Projektová a inžinierska činnosť pre zabezpečenie 

prekrytia vodnopólového bazéna s vybudovaním 

zázemia na kúpalisku Červená hviezda

Mesto Košice 49 080 € 49 080 € nad rámec AP

Realizované projekty - nad rámec AP 49 080 € 0 € 0 € 49 080 €

Príspevok mestských častí

Revízia a údržba detských a multifunkčných ihrísk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Revitalizácia detského ihriska L.Novomeského MČ Košice - Staré Mesto 2 740 € 2 740 € nad rámec AP

Detské ihrisko - pri hasičke MČ Košice - Myslava 8 268 € 8 268 € nad rámec AP

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Detské ihrisko Popradská a Sládkovičova (údržba) MČ Košice Západ 1 755 € 1 755 € nad rámec AP

Športové ihrisko Hlinkova MČ Košice Sever 18 064 € 18 064 € nad rámec AP

Revízia a údržba detských a multifunkčných ihrísk  Detské ihrisko Clementisova 10 337 € 10 337 € nad rámec AP

Doplnenie prvkov na detských ihriskách v MČ KE 

- DH
4 952 € 4 952 € nad rámec AP

Doplnenie oplotenia detského ihriska Adlerova - 

Bumble bee
2 941 € 2 941 € nad rámec AP

Realizácia dopravného ihriska Zupkova 45 997 € 45 997 € nad rámec AP

Detský mobiliár pre ihriská 4 998 € 4 998 € nad rámec AP

PROJEKTOVÉ ZÁMERY NAD RÁMEC AKČNÉHO PLÁNU

MČ Košice Dargovských 

hrdinov



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

Plánované 

výdavky 

na r. 2020 

v zmysle 

AP

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

Plánované projekty/činnosti
Výstupy - realizované projekty / 

činnosti 
Realizátor

Vynaložené finančné  prostriedky 

za r. 2020
Spolu 

vynaložené  

za r.2020

Rekonštrukcia detských ihrísk 25 489 € 10 000 € 35 489 € nad rámec AP

Vybudovanie patengového ihriska 1 750 € 825 € 2 575 € nad rámec AP

Revitalizácia detského ihriska Irkutská 19 994 € 19 994 € nad rámec AP

Revízia a údržba detských a multifunkčných ihrísk Revitalizácia detského ihriska Jenisejská 10 003 € 10 003 € nad rámec AP

Revitalizácia detského ihriska Raketová 10 000 € 10 000 € nad rámec AP

Detské ihrisko Žihadielko, Sputniková ul. 2 785 € 2 785 € nad rámec AP

Doplnenie detského ihriska Azovská o oplotenie 0 € 0 € nad rámec AP

Výmena herných prvkov na existujúcich detských 

ihriskách
11 000 € 11 000 € nad rámec AP

Výstavba nového detského ihriska v Športovo-

zábavnom areáli
17 214 € 17 214 € nad rámec AP

Petangové ihrisko MČ Košice Západ 1 700 € 1 700 € nad rámec AP

Pocitový chodník MČ Košice Západ 1 700 € 1 700 € nad rámec AP

Detské ihrisko ul. Budapeštianska 7 MČ Sídlisko Ťahanovce/SMsZ 4 997 € 4 997 € nad rámec AP

MČ Nad Jazerom/SMsZ

MČ Košice - Juh

MČ KVP

Revízia a údržba detských a multifunkčných ihrísk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



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

Plánované 

výdavky 

na r. 2020 

v zmysle 

AP

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

Plánované projekty/činnosti
Výstupy - realizované projekty / 

činnosti 
Realizátor

Vynaložené finančné  prostriedky 

za r. 2020
Spolu 

vynaložené  

za r.2020

Zriadenie, výstavba a doplnenie mobiliáru venčovísk a 

cvičísk pre psov
Výbeh pre psov - Amurská MČ Nad Jazerom/SMsZ 10 813 € 10 813 € nad rámec AP

Sanácia obvodového muriva
Sanácia obvodového muriva objektu Spoločensko - 

relaxačného centra na Milosrdenstva 4
MČ Košice Juh 9 091 € 9 091 € nad rámec AP

Zriadenie, výstavba a doplnenie mobiliáru venčovísk a 

cvičísk pre psov
Vybudovanie venčovísk v MČ Sídlisko KVP MČ Košice - Sídlisko KVP 1 960 € 1 960 € nad rámec AP

Realizované projekty - nad rámec AP 228 548 € 0 € 10 825 € 239 373 €

CELKOM ZA OPATRENIE 15.1 2 686 137 € 114 000 € 10 825 € 2 810 962 €



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

Dobudovanie areálu o pavilón šeliem
kompletná rekonštrukcia a modernizácia v 

zmysle štandardov EAZA
ZOO Košice 151 718 € 151 718 € 40 000 €

Výmena existujúcich svietidiel spojená s výmenou 

rozvodových skríň v areáli ZOO Košice
nerealizované v roku 2020 ZOO Košice 0 € 10 000 €

Revitalizácia a udržiavanie zdevastovanej časti 

oplotenia areálu ZOO Košice
nerealizované v roku 2020 ZOO Košice 0 € 155 000 €

Stavebné úpravy a vybavenie Centra ekologickej 

výchovy, Mojmírova ul., Košice
nerealizované v roku 2020

Mestské lesy 

Košice
0 € 170 000 €

Zachovať, sprístupniť a prezentovať kultúrne a 

archívne dedičstvo Archívu Mesta Košice, 

digitalizácia archívu

prípravné a realizačné práce súvisiace s 

digitalizáciou  dokumentov v archíve 
Mesto Košice 50 000 € 50 000 € 530 000 €

Knihy do Knižného fondu  - Knižnica pre mládež 

mesta Košice 

Akvizícia kníh ( Účelový transfer zriaďovateľa 

na nákup kníh do Knižného fondu)

Knižnica pre 

mládež Košice
70 700 € 70 700 € 16 200 €

Knižnica pre mládež mesta Košice - vynovenie 

pobočky na Humenskej ul., rekonštrukcia skladu kníh
Obnova pobočky na Belehradskej ul. 

Knižnica pre 

mládež Košice
6 910 € 6 910 € 23 000 €

Projekt "História očami súčasnosti na oboch stranách 

hranice"

tlačová konferencia a prezentácia projektu v 

Dolnej bráne december 2020,  realizácia 

projektu v 2021-2022

Mesto Košice 0 € 0 € 210 000 €

Oprava pamätihodností a významných hrobov
Oprava dvoch pamätníkov a dvoch vojnových 

hrobov
SMsZ 474 € 474 € 20 000 €

Realizované projekty - PZ v AP 279 802 € 0 € 0 € 279 802 € 1 174 200 €

Plánované 

výdavky na r. 

2020 v zmysle 

AP

Spolu 

vynaložené  za 

r. 2020

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

Plánované projekty/činnosti
Výstupy - realizované projekty / 

činnosti 
Realizátor

Vynaložené finančné  prostriedky za r. 

2020

PROJEKTOVÉ ZÁMERY V AKČNOM PLÁNE 



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

Plánované 

výdavky na r. 

2020 v zmysle 

AP

Spolu 

vynaložené  za 

r. 2020

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

Plánované projekty/činnosti
Výstupy - realizované projekty / 

činnosti 
Realizátor

Vynaložené finančné  prostriedky za r. 

2020

Objekt bývalých Kasární - Kulturpark
Stavebné práce, resp. opravy na objekte stavby 

Rekonštrukcia bývalých Kasární - Kulturpark
Mesto Košice 34 184 € 34 184 € nad rámec AP

obnova zastaraných a morálne opotrebovaných 

dopravných prostriedkov slúžiacich na 

zabezpečenie základnej prevádzky organizácie:  

nákladné motorové vozidlo s fekálnou 

nadstavbou (149.600,-) a akumulátorové 

vozidlo MELEX 381 (19.347,60)

ZOO Košice 169 000 € 169 000 € nad rámec AP

obnova zastaraných, morálne opotrebovaných  

a dokúpenie potrebných prevádzkových 

prístrojov a zariadení: mulčovač MAXIO UNI 

(5.496,-), štvorradové lúčne brány (1.716,-) a 

liaheň GRUMBACH BSS 300 (5.777,24)

ZOO Košice 13 000 € 13 000 € nad rámec AP

KOLUMBÁRIUM

 Oprava  jestvujúcich urnových skriniek 117 ks, 

osadenie nových urnových skriniek 117 ks, 

oprava dlažby 40,00m2- travertín

Správa mestskej 

zelene v 

Košiciach

37 892 € 37 892 € nad rámec AP

Realizované projekty - nad rámec AP 254 076 € 0 € 0 € 254 076 €

Príspevok mestských častí

Obnova a modernizácia dopravných pracovných 

strojov a prostriedkov

PROJEKTOVÉ ZÁMERY NAD RÁMEC AKČNÉHO PLÁNU



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

Plánované 

výdavky na r. 

2020 v zmysle 

AP

Spolu 

vynaložené  za 

r. 2020

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

Plánované projekty/činnosti
Výstupy - realizované projekty / 

činnosti 
Realizátor

Vynaložené finančné  prostriedky za r. 

2020

Kolumbárium, oplotenie a oprava domu smútku
Oplotenie cintorína, oprava domu smútku, 

kolumbárium

MČ Košice - 

Myslava
40 340 € 40 340 € nad rámec AP

Cintorín - drobné opravy Opravy oplotenia a mobiliáru cintorína 
MČ Košice - 

Lorinčík
6 000 € 6 000 € nad rámec AP

Rekonštrukcia oplotenia na miestnom cintoríne Opravy oplotenia a mobiliáru cintorína 
MČ Košice - 

Vyšné Opátske
15 000 € 15 000 € nad rámec AP

Dom nádeje Výstavba Domu nádeje v KNV

MČ Košice- 

Košická Nová 

Ves

7 900 € 7 900 € nad rámec AP

Modernizácia podlahy v kultúrnom stredisku 

mestskej časti  Sídlisko Ťahanovce
Rekonštrukcia podlahy v kultúrnom stredisku 

MČ Košice - 

Sídlisko 

Ťahanovce

5 675 € 5 675 € nad rámec AP

Realizované projekty - nad rámec AP 74 915 € 0 € 0 € 74 915 €

CELKOM ZA OPATRENIE 15.2 608 793 € 0 € 0 € 608 793 €



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

Športové podujatia organizované mestom. 

Spoluorganizácia národných a 

medzinárodných podujatí

Do práce na bicykli, Organizácia ŠŠL 2019/2020, 

Beach Plaza Terasa, Športové piatky na Hlavnej, 

Jazerná desiatka, ŠOK, Podeľme sa!

Mesto Košice 34 500 € 34 500 € 100 000 €

Dotácia pre mládežnícke športové kluby na 

základe Koncepcie rozvoja športu v meste 

Košice

395 000 €

Dotácia na podporu podujatia Medzinárodný 

maratón mieru, 97. ročník
80 000 €

Dotácia pre mládežnícke športové kluby na základe 

Koncepcie rozvoja športu v meste Košice

Podpora mládežníckych futbalových 

klubov a podpora športu - Mládežnícka 

akadémia

Dotácia pre subjekty mládežníckych futbalových 

klubov 
Mesto Košice 7 500 € 7 500 € 300 000 €

Realizované projekty - PZ v AP 896 000 € 0 € 0 € 896 000 € 900 000 €

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

Plánované projekty/činnosti Výstupy - realizované projekty / činnosti Realizátor

Vynaložené finančné  

prostriedky za r. 2020
Plánované 

výdavky na r. 

2020 v zmysle 

AP

854 000 €

Spolu 

vynaložené  

za r. 2020

500 000 €

Podpora športových profesionálnych a 

mládežníckych klubov, zoskupení a 

významných organizátorov súťaží, 

pretekov a podujatí pre širokú verejnosť - 

dotačný program

PROJEKTOVÉ ZÁMERY V AKČNOM PLÁNE 

YOUNG ANGELS ACADEMY, Hokejový 

Club KOŠICE - Hokejová akadémia,  HK Sršne
150 000 €

229 000 €

YOUNG ANGELS ACADEMY, Hokejový Club 

KOŠICE,  Slovenská hokejbalová únia OZ - 

zabezpečenie prípravy mládežníckej základne a MS 

v hokejbale 2019 Dotácie pre mládežnícke futbalové kluby 



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

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

Plánované projekty/činnosti Výstupy - realizované projekty / činnosti Realizátor

Vynaložené finančné  

prostriedky za r. 2020
Plánované 

výdavky na r. 

2020 v zmysle 

AP

Spolu 

vynaložené  

za r. 2020

Príspevok mestských častí

Podpora voľnočasových aktivít obyvateľov 

Mestských častí Košíc

Organizovanie a propagácia športových podujatí pre 

deti, mládež a verejnosť v MČ Košíc

MČ Staré mesto (Staromestský streetbalový 

pohár), MČ Sídlisko Ťahanovce (Futsalový 

turnaj Memoriál Zdenka Mica, Behom spoznaj 

MČ, Futbalový turnaj škôl, Jazda zručnosti, 

Tenisové turnaje a tenisová liga, King of 

Olympia - celosvetová súťaž vo work-oute, 

Verejné orientačné preteky, Olympiáda 

mestských častí, Body Fit Day), Vyšné Opátske, 

MČ Terasa (Športová Terasa, Rodinné 

popoludnie v Átriu, Dni Terasy, Prima Musica, 

Vianoce na Terase)

40 219 € 40 219 €  nad rámec AP

Realizované projekty - nad rámec AP 40 219 € 0 € 0 € 40 219 €

CELKOM ZA OPATRENIE 15.3 936 219 € 0 € 0 € 936 219 €

PROJEKTOVÉ ZÁMERY NAD RÁMEC AKČNÉHO PLÁNU



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 významnejších spoločensko-kultúrnych 

podujatí

Oslobodenie mesta Košice, Novoročný koncert 

"Košická rozprávková pošta", Valentínska 

korčuľovačka, Deň mesta Košice "Slávnostný 

ceremoniál", Výročie ukončenia II. Svetovej vojny v 

Európe (pieta), Košické Leto 2020, August 1968 (pieta), 

Výročie SNP, Košický Deň kvetov, "Ďakujeme 2020" 

Galakoncert mesta Košice, Košická Šarkaniáda 2020, 

Medzinárodný maratón mieru 2020, Deň boja za 

slobodu a demokraciu, Košické rozprávkové Vianoce 

2020, Adventný koncert Zbor sv. Cecilie

Mesto Košice 115 672 € 115 672 € 260 000 €

Grantový program podpory kultúry a kreatívnych 

odvetví

Podpora kultúry a kreatívnych odvetví - Biela noc, 

premietanie filmov v Amfiteátri aj v areáli Kulturparku, 

festival Leto v parku (divadlá pre deti a koncerty v 

exteriéri), výtvarné a tanečné workshopy, Use the city, 

podujatia v online priestore prostredníctvom TelKE 

Mesto Košice/K13 130 000 € 130 000 € 207 000 €

Realizované projekty - PZ v AP 245 672 € 0 € 0 € 245 672 € 467 000 €

Plánované projekty/činnosti Výstupy - realizované projekty / činnosti Realizátor 

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 

vynaložené  

za r. 2020

Plánované 

výdavky na 

r. 2020 v 

zmysle AP

PROJEKTOVÉ ZÁMERY V AKČNOM PLÁNE 

Vynaložené finančné  

prostriedky za r. 2020



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

Cieľ:

Opatrenie: Opatrenie15.4 Podpora neprofesionálnej a profesionálnej kultúry

Vlastné 

zdroje
EÚ

Národné

/iné

Plánované projekty/činnosti Výstupy - realizované projekty / činnosti Realizátor 

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 

vynaložené  

za r. 2020

Plánované 

výdavky na 

r. 2020 v 

zmysle AP

Vynaložené finančné  

prostriedky za r. 2020

Príspevok mestských častí

Program podujatí a rozšírenie ponuky pre 

obyvateľov mestských častí Košíc

Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí 

mestskými časťami Košíc

MČ Staré mesto (Staromestské 

kultúrne leto, Najkrajší balkón 

a predzáhradka v Starom meste, 

výtvarná súťaž), MČ Sídlisko 

Ťahanovce (Veľkonočné 

tvorivé dielne, Fašiangové 

hody, Deň Zeme - Týždeň 

dobrovoľníctva, Vatrička, MČ 

Nad Jazerom - Prázdninová 

korčuľovačka, Memoriál 

Gallovcov v stolnom tenise,MČ 

Sídlisko KVP

24 499 € 24 499 € nad rámec AP

Realizované projekty - nad rámec AP 24 499 € 0 € 0 € 24 499 €

CELKOM ZA OPATRENIE 15.4 270 171 € 0 € 0 € 270 171 €

PROJEKTOVÉ ZÁMERY NAD RÁMEC AKČNÉHO PLÁNU



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

Cieľ:

Opatrenie: 

Vlastné 

zdroje
EÚ Národné/iné

Projekt "Stretnutie tradičnej a modernej 

vínnej kultúry na oboch stranách hranice" - 

WINEFEST

Rozvoj cestovného ruchu v 

oblasti tradičnej a  modernej 

vínnej kultúry

Mesto Košice / 

Mesto 

Abaújszántó

0 € 28 800 €

Realizované projekty - PZ v AP 0 € 0 € 0 € 0 € 28 800 €

Propagačné materiály na podporu 

zvyšovania návštevnosti obyvateľov a 

návštevníkov Detskej železnice 

výroba propagačného filmu, 

zriadenie prvého E-shopu 

detskej železnice, propagácia 

železničky aj mimo územia 

mesta Košice, prevádzkovanie 

železničky

mesto Košice, 

Košice Turizmus, 

Lesná železnica v 

Miškovci

6 000 € 114 000 € 120 000 € nad rámec AP

Príprava komunikačnej stratégie pre 

Košice Turizmus
Komunikačná stratégia Košice Turizmus 0 € nad rámec AP

Realizované projekty - nad rámec AP 6 000 € 114 000 € 0 € 120 000 €

CELKOM ZA OPATRENIE 15.5 6 000 € 114 000 € 0 € 120 000 €

Počet VZ EU Iné Celkom

PZ v AP na rok 2020 21 4 653 120 € 824 480 € 8 265 400 € 13 743 000 €

Realizované projekty v 2020 26 4 507 320 € 228 000 € 10 825 € 4 746 145 €

Z toho:

 Realizované projekty – PZ v AP 

Realizované projekty - nad rámec AP 14 677 337 € 114 000 € 10 825 € 802 162 €

Vyhodnotenie plnenia PRM 2020,   Košice – Mesto kultúry, športu a aktívneho oddychu

Objem

12 3 829 983 € 114 000 € 0 € 3 943 983 €

PROJEKTOVÉ ZÁMERY NAD RÁMEC AKČNÉHO PLÁNU

Plánované 

výdavky na r. 

2020 v zmysle AP

Plánované projekty/činnosti
Výstupy - realizované 

projekty / činnosti 
Realizátor 

Vynaložené finančné  prostriedky za r. 

2020

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 destilačného manažmentu na podporu zvyšovania návštevnosti mesta a účasti obyvateľov a návštevníkov 

na podujatiach

Spolu 

vynaložené za  

r.2020

PROJEKTOVÉ ZÁMERY V AKČNOM PLÁNE 



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

Malé zlepšenie eGov 

služieb mesta Košice
0 €

Legislatívna a aplikačná 

podpora, hotline, zmenové 

požiadavky a pod. na 

základe zmluvy o 

poskytovaní služieb

159 670 € 159 670 €

Modernizácia webového portálu, 

vybudovanie a rozvoj mobilných aplikácií

Technologická zmena 

hlavného informačného 

portálu vrátane zmeny 

publikačného systému

Mesto Košice 6 168 € 6 168 € 5 000 €

Realizované projekty - PZ v AP 165 838 € 0 € 0 € 165 838 € 205 000 €

CELKOM ZA OPATRENIE 16.1 165 838 € 0 € 0 € 165 838 €

Elektronizácia služieb mesta Košice - 

zabezpečenie trvalej udržateľnosti, rozvoj 

systému

Mesto Košice 200 000 €

PROJEKTOVÉ ZÁMERY V AKČNOM PLÁNE 

Spolu vynaložené 

za r. 2020

Plánované 

výdavky na 

r. 2020 v 

zmysle AP

Plánované projekty/činnosti

Výstupy - 

realizované projekty 

/ činnosti 

Realizátor 

Vynaložené finančné  prostriedky za r. 2020



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

Cieľ:

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

Vlastné 

zdroje
EÚ Národné/iné

Cielené a kontinuálne vzdelávanie 

pracovníkov mesta

Školenia (153) : nástupné - 47,  

Helios Green - 16, správa 

registratúry - 29, NORIS - 12, 

Objekty stavebných konaní - 

poplatok za rozvoj - 6, eGov - 13, 

GISPLAN - 7, nový publikačný 

systém - 3, reklamne zariadenia - 20, 

Metodika školenia k povinnej 

elektronickej komunikácií, Školenia, 

metodické usmernenia, odborné 

inštruktáže

Mesto Košice 0 €

Projekt: Možnosti aplikácie metód a 

nástrojov "smart governance" na 

lokálnej a regionálnej úrovni

Mesto Košice 0 €

Realizované projekty - nad rámec AP 0 € 0 € 0 € 0 €

CELKOM ZA OPATRENIE 17.1 0 € 0 € 0 € 0 €

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

technológií

PROJEKTOVÉ ZÁMERY NAD RÁMEC AKČNÉHO PLÁNU

Spolu vynaložené  

za r. 2020
Plánované projekty/činnosti

Výstupy - realizované 

projekty / činnosti 
Realizátor

Vynaložené finančné  prostriedky za r. 2020



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

Cieľ: Cieľ17 Optimalizovať a zjednodušiť výkon samosprávnych rozhodovacích procesov využívaním infor.-kom. technológií

Opatrenie: Opatrenie17.2 Zabezpečenie komplexnosti a využívania disponibilných údajov

Vlastné zdroje EÚ Národné/iné

Technická podpora a 

servisné činnosti
Mesto Košice 16 704 € 16 704 €

Rozšírenie systému 

GISPLAN o nové 

mapové aplikácie

Mesto Košice 13 368 € 13 368 €

Realizované projekty - PZ v AP 30 072 € 0 € 0 € 30 072 € 20 000 €

CELKOM ZA OPATRENIE 17.2 30 072 € 0 € 0 € 30 072 €

Počet VZ EU Iné Celkom

PZ v AP na rok 2020 4 240 000 € 200 000 € 0 € 440 000 €

Realizované projekty v 2020 4 195 910 € 0 € 0 € 195 910 €

Z toho:

 Realizované projekty – PZ v AP 

Realizované projekty - nad rámec AP 1 0 € 0 € 0 € 0 €

Vyhodnotenie plnenia PRM 2020,  Košice - Mesto využívajúce IKT pre efektívne spravovanie
Objem

3 195 910 € 0 € 0 € 195 910 €

Portál s GIS údajmi využiteľnými pre 

verejnosť, aktualizácia a rozvoj

Spolu 

vynaložené za 

r. 2020

Plánované 

výdavky 

na r. 2020 

v zmysle 

AP

Plánované projekty/činnosti

Výstupy - 

realizované 

projekty / 

činnosti 

Realizátor

Vynaložené finančné  prostriedky za r. 2020

PROJEKTOVÉ ZÁMERY V AKČNOM PLÁNE 

20 000 €


