ANALÝZA

pre vytvorenie koncepcie rodinnej politiky
Mestskej časti Košice – Západ
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Úvod
Na všetkých úrovniach spoločnosti sa často stretávame s vyjadreniami, že rodina je základnou
a rozhodujúcou bunkou spoločnosti. Napriek týmto vyjadreniam nám prax ukazuje, že
podpora rodín na Slovensku nie je vyvážená faktu, že aj naša spoločnosť „žije a prosperuje
vďaka rodine“.
Ak chceme budovať zdravú a vyváženú spoločnosť je potrebné začať venovať viac pozornosti
problémom a potrebám jednotlivých rodín a vytvárať podmienky vhodné pre ich rozvoj
a plnohodnotné plnenie všetkých ich funkcií. Slovenská republika v oblasti rodinnej politiky
zabezpečuje hlavne právnu ochranu rodiny a finančnú podporu spojenú s výchovou detí.
Decentralizácia verejnej správy však vytvára nový priestor pre realizáciu iných oblastí
rodinnej politiky, ktoré sú bližšie k jednotlivým rodinám a to na úrovni regiónov, miest
a obcí. Prijímať opatrenia v prospech rodín s deťmi, prípadne tvoriť vlastné koncepcie
rodinnej politiky na regionálnej a miestnej úrovni môžu samosprávne orgány na úrovni obcí
a VÚC v súlade s platnou legislatívou a právomocami a kompetenciami vymedzenými
príslušnými právnymi predpismi. Práve obce a mestá, ktoré sú najbližšie k rodine dokážu
najlepšie identifikovať ich potreby podľa regionálnych a miestnych podmienok. Hlavne pri
vytváraní prostredia a infraštruktúry priateľskej k rodine nie je možné spoliehať sa iba na
opatrenia na úrovni štátu.
Volení predstavitelia MČ Košice – Západ majú podľa Zákona o obecnom zriadení povinnosť
starať sa o všestranný rozvoj svojho územia a potrieb svojich obyvateľov, vrátane potrieb
rodín s deťmi, pretože poznajú problémy ich každodenného života. Keďže rozhodujú
o spôsobe využitia finančných prostriedkov MČ, chcú aby boli využívané v prospech
všetkých obyvateľov, s pozitívnym dopadom na všetky druhy domácností a rodín žujúcich
v MČ. Z tohto dôvodu je potrebné doplniť existujúci Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja o samostatnú časť venovanú analýze a podpore rodinnej politiky na území MČ Košice
– Západ.
Na úrovni regiónov i miestnych samospráv by mali byť postupne spracovávané samostatné
dokumenty venujúce sa rodinnej politike na komunálnej úrovni, tieto dokumenty bude možné
chápať ako prvé pozitívne lastovičky, ktoré neskôr inšpirujú aj ďalšie samosprávne orgány,
aby venovali viac pozornosti podpore a rozvoju pro-rodinných opatrení vo svojom území.
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1. Štátna a regionálna politika
1.1.Základná charakteristika
Úlohou demokratického štátu voči rodinám je vytvárať rodinám priestor pre uplatnenie ich
vlastnej zodpovednosti. Všetky vecne príslušné rezorty štátnej správy majú za povinnosť
orientovať svoje politiky v prospech rodín, pretože rodina je základnou jednotkou spoločnosti.
Vo svojich rôznych formách a podobách, ktoré sú v jednotlivých krajinách s rôznymi
sociálnymi, kultúrnymi či politickými systémami odlišné, je rodina hlavným činiteľom
udržateľného sociálneho rozvoja.
Rodinná politika spolu ovplyvňuje vnútorné a vonkajšie podmienky vzniku, existencie
a zániku rodín a postavenia ich jednotlivých členov v širšom právnom, ekonomickom,
sociálnom a kultúrnom rámci. Je to systém všeobecných pravidiel, opatrení a nástrojov,
ktorými štát priamo i nepriamo potvrdzuje mimoriadny význam rodiny pre rozvoj každého
človeka i celej spoločnosti. Vo všeobecnosti môžeme rodinnú politiku definovať ako súbor
koordinovaných a koherentných politík s jasne vymedzenými cieľmi, ktoré sa prostredníctvom
rozličných opatrení a nástrojov usilujú o poskytnutie všeobecnej podpory rodinám.
V národnom aj medzinárodnom meradle pojem rodinná politika získal dôležitejšiu pozíciu
v uplynulých dvoch desaťročiach, do značnej miery to bola reakcia na radikálne zmeny
v rodinných štruktúrach a vzoroch správania. Vznikli viaceré medzinárodné dokumenty
(Dohovor o právach dieťaťa; Dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie;
Dohovor medzinárodnej organizácie práce o rovnakých príležitostiach a rovnakom
zaobchádzaní s mužmi zamestnancami a so ženami zamestnankyňami, zamestnancami so
zodpovednosťou za rodinu; Medzinárodný akčný plán o starnutí atď.), dokumenty EÚ (napr.
Lisabonská stratégia z roku 2000, ktorá okrem iného svojimi cieľmi spolu s prioritami
rodinnej politiky apeluje na podporu zosúladenia pracovných a rodinných povinností
a podporu prístupu k vzdelávaniu), národné dokumenty (Koncepcia štátnej rodinnej politiky
SR; Národný program ochrany starších ľudí atď.). OSN vyhlásila rok 1994 za Medzinárodný
rok rodiny. V dokumentoch Európskej únie sa už v Rímskej zmluve po prvý raz objavila
požiadavka rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami. Táto zmluva obsahovala požiadavku
na rovnakú odmenu pre mužov a ženy za prácu rovnakej hodnoty.
V celoeurópskom kontexte možno konštatovať, že rodinná politika a téma rodiny ako takej sa
aj naďalej považuje za jednu z najdôležitejších oblastí života našej spoločnosti. Táto
skutočnosť vyplýva okrem iného aj z Výskumu európskych hodnôt (European Values Study),
ktorý sa v podmienkach štátov Európy uskutočňuje každých 9 rokov (posledný krát sa
uskutočnil v roku 2008 a zúčastnilo sa ho 47 krajín Európy). Ide o dlhodobý komplexný
medzinárodný projekt prieskumu hodnotových orientácií v jednotlivých európskych štátoch,
ktorý sa zameriava na medzinárodné porovnávanie hodnôt, postojov a ich zmien
v spomínaných krajinách. Hlavnými témami, ktoré sú predmetom výskumu sú napríklad:
práca, životné ciele, rodinný život, náboženstvo, súčasné sociálne problémy, pocity šťastia,
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dobrovoľnícke aktivity, sociálny odstup, záujem o politiku, národná identita, solidarita
a ďalšie. Z výsledkov posledného uskutočneného výskumu vyplýva, že aj v dnešnej modernej
dobe sú rodina, otázky a problémy s ňou súvisiace veľmi dôležité pre obyvateľov väčšiny
európskych krajín.
Komplexná rodinná politika zahŕňa daňové opatrenia a poskytovanie príspevkov pre rodiny,
opatrenia v prospech rovnosti žien a mužov na pracovisku, služby týkajúce sa starostlivosti
o deti a závislé osoby, rodinné práva v rámci poistných systémov na starobné dôchodky
a možnosť zosúladiť rodinný a pracovný život, rodičovské dovolenky, dobrovoľne zvolenú
prácu na čiastočný úväzok. Takéto politiky existujú v celej EÚ, aj keď jednotlivé krajiny
kladú dôraz na rozdielne aspekty, alebo sú tieto politiky chápané skôr ako sociálne než ako
rodinné. Táto skutočnosť nie je prekvapujúca, pretože tradície, potreby, sociálne, ba dokonca
filozofické prístupy, sú v jednotlivých krajinách rozdielne, rovnako ako očakávania
spoločnosti a rodín.

1.2.Základné dokumenty štátnej rodinnej politiky v SR
Normatívnu úpravu právnych vzťahov rodiny (vo vnútri i navonok) v Slovenskej republike
zabezpečuje Ústava Slovenskej republiky a Zákon č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších
predpisov - Zákon o rodine.

Ústava Slovenskej republiky
Ústava Slovenskej republiky upravuje právne vzťahy rodiny v článku 41 nasledovne:
 ods. 1: manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona,
 ods. 3: deti narodené v manželstve i mimo neho majú rovnaké práva,
 ods. 4: starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov; deti majú právo na
rodičovskú výchovu a starostlivosť. Práva rodičov možno obmedziť a maloleté deti
možno od rodičov odlúčiť proti vôli rodičov len rozhodnutím súdu na základe zákona,
 ods. 5: rodičia, ktorí sa starajú o deti majú právo na pomoc štátu.

Zákon o rodine č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
Zákon o rodine je základný právny dokument SR týkajúci sa rodiny, definuje základné
princípy manželstva a vzťahov v rámci rodiny.
Zákon o rodine upravuje právne vzťahy rodiny v článkoch:
 čl. 2: rodina založená manželstvom je základnou bunkou spoločnosti. Spoločnosť všetky
formy rodiny chráni,
 čl. 4: všetci členovia rodiny majú povinnosť vzájomne si pomáhať a podľa svojich
schopností a možností zabezpečovať zvyšovanie hmotnej a kultúrnej úrovne rodiny.
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Ďalšími dokumentmi, v ktorých je rodinná politika komplexnejšie obsiahnutá a ktoré sa hlbšie
zaoberajú problematikou rodinnej politiky a rodiny v Slovenskej republike sú Koncepcia
štátnej rodinnej politiky, Návrh opatrení na zosúladenie rodinného a pracovného života
a Koncepcia rovnosti príležitostí.

Koncepcia štátnej rodinnej politiky
Problematika štátnej rodinnej politiky je komplexne obsiahnutá a rozpracovaná v rámci
dokumentu Koncepcie štátnej rodinnej politiky, ktorá bola prijatá uznesením č. 389 dňa 4.júna
1996. Táto koncepcia je pravidelne vyhodnocovaná. K jej dlhodobým cieľom patrí
predovšetkým právna ochrana rodiny a jej členov, sociálno - ekonomické zabezpečenie rodín,
výchova detí a mládeže, príprava na rodičovstvo, ochrana zdravia členov rodiny
a demografický vývoj.
V roku 2004 pristúpila vláda SR k aktualizácii Koncepcie štátnej rodinnej politiky. Vzhľadom
na rozsiahle spoločenské zmeny sa štátna rodinná politika aktualizovala predovšetkým
v oblasti podpory zamestnanosti, vzdelávania, bývania a právnej ochrany jednotlivých členov
rodiny. Základnou prioritou uplatňovania rodinnej politiky však zostala podpora rodiny pri
plnení jej funkcií. Vláda SR uprednostnila predovšetkým aktívnu podporu mladých rodín
a vytváranie vhodných podmienok na ich zakladanie. Významná pozornosť je venovaná tiež
znižovaniu rizika chudoby a rozvoju sociálnych služieb pre rodiny s deťmi, vrátane prevencie
násilia v rodinách. Zameriava sa aj na ochranu práv detí a vytváranie vhodných podmienok
pre rozvoj zamestnanosti rodičov s malými deťmi.

Návrh opatrení na zosúladenie rodinného a pracovného života
Dokument Návrh opatrení na zosúladenie rodinného a pracovného života bol schválený
vládou SR dňa 21. júna 2006 uznesením č. 560/2006. Predmetný dokument je návrhom
opatrení na zosúladenie rodinného a pracovného života, ktorého cieľom je podporiť zvýšenie
možnosti zamestnať sa a zvýšenie zamestnanosti osôb s rodinnými povinnosťami a zníženie
rizika, že tieto osoby budú musieť čeliť dileme práca verzus rodina, alebo sa stanú objektom
diskriminácie na trhu práce a v zamestnaní z dôvodu starostlivosti o rodinu a rozšíriť
podporné služby pre rodiny tak, aby sa navrhnuté opatrenia stali nástrojom vytvárania
priestoru pre vyrovnávanie sa s nepriaznivými demografickými zmenami v Slovenskej
republike.

Koncepcia rovnosti príležitostí
Koncepcia rovnosti príležitostí predstavuje postupnú systematickú integráciu potrieb a priorít
žien a mužov do všetkých politík a opatrení, s cieľom presadzovať rovnosť žien a mužov a to
pri zohľadnení ich vzájomných rozdielov a záujmov.
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1.3.Strategické ciele štátnej rodinnej politiky
Základné strategické ciele rodinnej politiky






Dosiahnutie relatívnej ekonomickej nezávislosti rodín,
úspešnosť rodín v realizácii ich funkcií,
stabilita a sociálna kvalita manželských a rodičovských vzťahov,
vytváranie optimálnych podmienok na sebareprodukciu spoločnosti,
prijímanie opatrení, ktoré umožnia uplatňovať princíp voľby, resp. zlučiteľnosti pri
rozhodovaní sa rodiča pre rodičovskú, resp. pracovnú rolu.

Dlhodobé ciele štátnej rodinnej politiky






Právna ochrana rodiny a jej členov,
sociálno-ekonomické zabezpečenie rodiny,
výchova detí a mládeže,
príprava na manželstvo a rodičovstvo,
ochrana zdravia jednotlivých členov rodiny.

Základnými prioritami realizácie rodinnej politiky sa popri predchádzajúcich cieľoch stali:






zlepšenie prístupu k vzdelávaniu,
dostupnosť bývania,
zosúladenie pracovného a rodinného života,
právna ochrana rodiny,
pomoc v krízových situáciách.

1.4.Princípy rodinnej politiky
Vo všeobecnosti sú základom sociálnej politiky princípy osobnej zodpovednosti,
spravodlivosti a solidarity. Efektívnosť rodinnej politiky, ale aj iných rodine blízkych politík,
je podmienená dôsledným uplatňovaním jej princípov pri formulovaní a aj praktickom
uplatňovaní opatrení prijatých na jej realizáciu.

Princíp spoluzodpovednosti
Kľúčovým princípom rodinnej politiky je spoluzodpovednosť rodiny za uspokojovanie
potrieb svojich členov. Rodina má mať šancu preukázať svoju životaschopnosť, silu,
sebestačnosť a zodpovednosť. Miera ekonomickej nezávislosti rodiny je priamo úmerná miere
občianskej nezávislosti rodiny. Štát ponukou variantných nástrojov riešenia životných situácií
7

podporuje slobodu voľby jej rozhodovania. V tejto súvislosti zdôrazňuje spoluzodpovednosť
rodiny a jej aktívnu participáciu pri riešení jej rôznych nepriaznivých životných situácií.

Princíp subsidiarity
Postupná decentralizácia viacerých kompetencií štátu, predovšetkým v oblasti služieb na
samosprávne orgány posilňuje praktické uplatňovanie princípu subsidiarity v rodinnej politike
a zodpovednosti subjektov na nižších úrovniach, ktoré môžu adresnejšie reagovať na
konkrétne potreby rodín. Predpokladom úspešnosti týchto krokov je komplexnosť ich
realizácie. Dôležité je zdôrazniť, že v súlade s Ústavou SR na centrálnej úrovni za realizáciu
štátnej rodinnej politiky zostáva zodpovedný štát.
Princíp adresnosti a účelnosti
Posilnenie princípu adresnosti, adresnej podpory jednotlivca má snahu zvýšiť účelnosť
a efektivitu jednotlivých nástrojov rodinnej politiky, a tak zabrániť paušalizácii prístupu.

Princíp solidarity a zásluhovosti
Princíp solidarity rešpektuje garanciu nevyhnutnej miery účasti spoločnosti na riešení
nepriaznivej sociálnej situácie jednotlivca. Aj v rámci princípov rodinnej politiky existuje
zároveň záujem podporiť princíp zásluhovosti, ktorý sa odvíja od priameho vkladu
jednotlivca do spoločnosti.

Princíp rovnosti šancí mužov a žien
Identifikované priority rodinnej politiky na ďalšie obdobie, osobitne podpora harmonizácie
pracovného a rodinného života, predpokladajú citlivé uplatňovanie princípu rodovej rovnosti.

Princíp koordinácie a harmonizácie rodinnej politiky
Rodinná politika, ktorá sa premieta do viacerých kompetencií štátu a pôsobnosti ďalších
subjektov participujúcich na verejnom pôsobení na rodinu, zvýrazňuje požiadavku
dôslednejšej koordinácie a harmonizácie rodinnej politiky, resp. rodine naklonených politík
a opatrení podporujúcich plnenie funkcií rodiny tak na horizontálnej, ako aj na vertikálnej
úrovni. Absencia spoločného prístupu všetkých subjektov zodpovedných za tvorbu rodinnej
politiky a jej realizáciu, najmä v čase transformačných procesov, môže výrazne oslabovať
a sťažovať úsilie o podporu rodiny. Zabezpečenie ochrany rodín s nezaopatrenými deťmi
a ďalších skupín obyvateľstva, v rámci reforiem systému sociálnej ochrany patrí medzi
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najnaliehavejšie výzvy súvisiace s riešením chudoby, ktoré spoločne identifikovala Slovenská
republika a Európska komisia.

Princíp vyváženosti a flexibility
Dosiahnutie vyváženej pomoci rodine v jednotlivých etapách rodinného životného cyklu
znamená i zmenu tradičnej orientácie rodinnej politiky na mladé rodiny a rodiny v čase
starostlivosti o nezaopatrené deti. Akákoľvek pomoc rodine by mala byť ponukou
alternatívneho výberu priamej alebo nepriamej formy, podporiť rodinu pri jej vlastnom
spôsobe riešenia životnej situácie.

Princíp otvorenosti a prístupnosti k zmenám
Koncepčné zámery a plány v oblasti verejného pôsobenia na rodinu si vyžadujú systematické
monitorovanie a komplexné analyzovanie sociálno-ekonomických podmienok života rodín,
demografických a hodnotových aspektov správania. Na základe tohto poznania môžu subjekty
zodpovedné za koncepciu a realizáciu rodinnej politiky navrhovať opatrenia na korekciu,
doplnenie alebo aj zmenu verejnej podpory rodiny.

1.5.Uplatňovanie rodinnej politiky

Problematika štátnej rodinnej politiky je komplexne obsiahnutá a rozpracovaná v rámci
dokumentu Koncepcie štátnej rodinnej politiky, ktorá bola prijatá uznesením č. 389 dňa 4.júna
1996. Táto koncepcia je pravidelne vyhodnocovaná. Posledná aktualizácia Koncepcie štátnej
rodinnej politiky prebehla v roku 2004 (na roky 2004 - 2006) a dopĺňa strategické ciele štátnej
rodinnej politiky, schválené vládou SR uznesením č. 389/1996 v Koncepcii štátnej rodinnej
politiky o ďalšie nové a dlhodobé ciele vyplývajúce zo zmien spoločensko – ekonomických
pomerov. Táto koncepcia vychádza tiež z Lisabonskej stratégie Európskej únie. V rámci tejto
aktualizácie rodinnej politiky si štát stanovil tieto nasledujúce úlohy:
Prístup k vzdelávaniu
V oblasti zlepšenia prístupu k vzdelávaniu ako kľúčové úlohy vníma odstránenie možných
bariér prístupu detí k plneniu si povinnej školskej dochádzky, umožnenie prístupu k štúdiu na
stredných a vysokých školách, podporu systému celoživotného vzdelávania, ako aj vytváranie
vhodných podmienok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
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Dostupnosť bývania
V oblasti zabezpečenia dostupnosti bývania má štát záujem podporiť prostredníctvom
nástrojov bytovej politiky adresnosť a flexibilitu pomoci štátu, ako aj samosprávy v oblasti
bývania a možnosti rozhodovania sa medzi obstaraním a prenájmom bývania. Opatrenia
smerujú k vytváraniu podmienok pre odstraňovanie nerovnováhy medzi jednotlivými piliermi
trhu bývania ako podmienky pre fungovanie efektívneho trhu s bývaním. Opatrenia by mali
byť nasmerované viac na sociálne slabšie skupiny obyvateľstva.
Za účelom naplnenia tejto úlohy štát využíva nástroje na riešenie tejto situácie, ako napríklad
Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB), ktorý je podľa zákona definovaný ako „účelový fond na
financovanie štátnej podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu, ktorá sa realizuje
v prevažnej miere formou poskytovania výhodných dlhodobých úverov“.

Zosúladenie pracovného a rodinného života
Zámerom zosúladenia pracovného a rodinného života je podporovanie pracujúcich rodičov
pri vykonávaní práce, ktorá im umožní relatívnu ekonomickú nezávislosť, posilnenie
motivácie rodičov mať a riadne vychovávať svoje deti tak, aby sa vytvárala rodičovská
stratégia prežitia pre tých, ktorí čelia nepriaznivým podmienkam na trhu práce a podporovanie
zabezpečovania starostlivosti o osoby odkázané na starostlivosť pracujúcich, tak aby táto
možnosť starostlivosti bola prístupná všetkým pracujúcim, s osobitným dôrazom na
prístupnosť pre nízkopríjmové rodiny.

Právna ochrana a pomoc v krízových situáciách
Hlavným cieľom v oblasti právnej ochrany rodiny a pomoci v krízových situáciách je
vytvorenie funkčného a univerzálneho systému ochrany a pomoci rodine. V súlade so
základnými princípmi rodinnej politiky štátu je rodina z hľadiska osobnostného rozvoja
každého človeka primárnym subjektom. Úlohou štátu je rodinu právne chrániť, vytvárať jej
rámcové, legislatívne, ekonomické a inštitucionálne podmienky pre fungovanie a priestor na
uplatnenie jej vlastnej zodpovednosti. V prípade, že rodina vo svojej základnej funkcii
zlyháva, je prostredníctvom nástrojov rodinnej politiky štátu potrebné urobiť všetko preto,
aby sa vzťahy v rodine upravili, zlepšili a zároveň sa definovali najzávažnejšie problémy,
ktoré by celkovo pomohli rodine stabilizovať sa a plniť si svoje úlohy.
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1.6.Podpora rodín v Košickom kraji a v meste Košice
V rámci Košického kraja a mesta Košice sa súčasná doba vyznačuje negatívnym javom
v spoločnosti a to oslabovaním hodnôt významu rodiny, ktorá je považovaná za základnú
bunku spoločnosti. Rovnako ako na celom Slovensku, pribúda počet neúplných rodín
a neúplnosť rodiny sa premieta predovšetkým do jej ekonomickej situácie.
Mesto Košice má vypracovaný Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice
a Košický samosprávny kraj Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického kraja.
Zatiaľ nie sú k dispozícií samostatne spracované dokumenty, ktoré by sa prioritne zameriavali
na rozvoj a skvalitňovanie rodinnej politiky. Problematika rodín je v oboch prípadoch
súčasťou celkových rozvojových stratégií.
Riešenie otázky budovania základnej infraštruktúry, oblasti sociálnej inklúzie a rodinnej
politiky sú v PHSR Košického kraja zakotvené v nasledovných prioritách a opatreniach:

Priorita 3.1.Obnova a budovanie základnej infraštruktúry
Opatrenie 3.1.2

Budovanie, rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia zariadení
sociálnych služieb.

Priorita 4.2.Podpora sociálnej inklúzie
Opatrenie 4.2.1

Podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom rozvoja sociálnych služieb
a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
a zdravotníckych služieb, s osobitným zreteľom na marginalizované
rómske komunity.

Priorita 4.3.podpora rodinnej politiky
Opatrenie 4.3.1
Opatrenie 4.3.2
Opatrenie 4.3.3

Definovanie základnej úlohy, ktorá sa od rodiny očakáva, ochrana
tradičnej manželskej rodiny,
Podpora programov na zvyšovanie pôrodnosti.
Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života a starostlivosti
o malé deti.

Základnou úlohou mesta Košice pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj
svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. Základným riadiacim dokumentom, ktorý
usmerňuje všetky plánované rozvojové aktivity mesta je Plán hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta. Zásadnou a dôležitou podmienkou pri realizácii tohto záväzného rozvojového
dokumentu je súlad s právnymi predpismi určujúcimi podmienky, kompetencie,
zodpovednosti a úlohy mesta Košice, ako aj jeho začlenenie do zložiek a procesov
rozhodovania mesta, ako právneho subjektu zodpovedného za rozvoj svojho územia. Plán
hospodárskeho a sociálneho rozvoja je základným podkladom pre tvorbu odvetvových
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koncepcií a stratégií. Existujúce koncepcie a stratégie sa schválením Plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja stávajú jeho súčasťou.
Schválená stratégia mesta Košice má štyri hlavné smery rozvoja:
 Košice - mesto rodiny
 Košice - mesto kultúry
 Košice - mesto inovácií
 Košice - zdravé mesto

V rámci PHSR mesta Košice sú podpora rodín a zlepšovanie prostredia pre život v meste
zakotvené v rámci jedného zo štyroch hlavných smerov stratégie, a to Košice - mesto rodiny.
Súčasťou tohto stanoveného smeru rozvoja mesta Košice je definovanie cieľov a opatrení
smerujúcich k naplneniu požadovaného stavu nasledovne:

Cieľ č. 1 Zlepšiť sociálne služby a sociálnu pomoc rodinám a ich členom
Opatrenie č. 1.1
Opatrenie č. 1.2
Opatrenie č. 1.3

Zvýšenie a zlepšenie najmä terénnych a podporných služieb pre
seniorov a zdravotne odkázaných občanov.
Skvalitnenie sociálnych služieb, najmä opatrovateľských služieb a
služieb poskytovaných v zariadeniach sociálnych služieb.
Komplexná výchova členov rodiny pre kvalitný život a posilnenie
rodinných vzťahov a rodinných väzieb.

Cieľ č. 2 Humanizovať prostredie sídlisk v meste a skvalitniť podmienky bývania najmä
v bytoch starších obytných súborov na území mesta opotrebovaných ich dlhoročným
užívaním.
Opatrenie č. 2.1
Opatrenie č. 2.2

Opatrenie č. 2.3

Rekonštrukcia bytov a bytových súborov a revitalizácia prostredia
sídlisk so zameraním na revitalizáciu občianskej vybavenosti.
Zvýšenie percentuálneho podielu nájomných bytov vo vlastníctve mesta
o 2% a zvýšenie dostupnosti bytov najmä pre mladých ľudí, mladé
rodiny a marginalizované skupiny obyvateľstva.
Zvýšenie identifikácie obyvateľov s vlastnou obytnou štvrťou a ich
zainteresovanosti a participácie na kvalite života v nej.
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2. Východisková situácia v meste Košice a v MČ Košice – Západ
Mestská časť Košice – Západ vznikla podľa §3, ods. 2 Zákona č. 401/1990 Z. z. SNR o meste
Košice v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa mesto Košice člení na 22 mestských
častí. Každá mestská časť mesta Košice je právnická osoba, ktorá za podmienok
ustanovených zákonom a štatútom hospodári so zvereným a vlastným majetkom a so
zverenými a vlastnými finančnými príjmami.
Mesto Košice zaberá rozlohu 24 229 ha, z toho mestská časť má rozlohu 5,32 km2. Nachádza
sa na západ od centrálnej časti mesta. V súčasnosti tu žije 40 599 obyvateľov a je
najpočetnejšou časťou mesta Košice. S budovaním tejto časti mesta sa začalo v roku 1962 na
základe výstavby veľkého hutníckeho kombinátu Východoslovenské železiarne (v súčasnosti
U.S. Steel Košice). Mestská časť je prevažne sídliskového charakteru a je rozdelená na 8
územných celkov – Luníkov (Luník I – VIII). MČ, miestnymi obyvateľmi nazývaná aj
Sídlisko Terasa, má okrem obytných budov aj mnoho parkov a oddychových zón, ktoré jej
obyvatelia a návštevníci môžu neobmedzene využívať.
Územím prechádza cesta I. triedy E50, ktorá má veľký význam pre medzinárodnú, ale aj
vnútroštátnu dopravu. V mestskej časti je zastúpená široká sieť verejnej dopravy (autobusová,
trolejbusová, električková) a je prepojená s ostatnými časťami mesta, resp. blízkym okolím.
V mestskej časti nie je zastúpený žiadny priemysel. Na jej území majú zastúpenie verejné
inštitúcie a malé a stredné podniky, ktoré ponúkajú pracovné príležitosti obyvateľom nielen
MČ, ale aj celého mesta a okolia. Okrem toho je v MČ zastúpené aj školstvo (materské,
základné, stredné a vysoké školy), zdravotné, kultúrne a sociálne inštitúcie.
Keďže tento dokument je tvorený ako doplnok Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mestskej časti Košice – Západ, podrobnejší popis jednotlivej vybavenosti je súčasťou
samotného PHSR. V nasledujúcich kapitolách budú podrobne rozpracované tie oblasti, ktoré
z pohľadu rodinnej politiky priamo ovplyvňujú kvalitu života obyvateľov a domácností
v mestskej časti Košice - Západ.
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2.1.Demografická štruktúra, štruktúra bývania a domácností
Rodina je rozvíjajúca sa inštitúcia, ktorá je ovplyvňovaná sociálno – ekonomickými
a demografickými trendmi a faktormi prebiehajúcimi v spoločnosti. Znižovanie pôrodnosti,
starnutie obyvateľstva a rast migrácie sú tri spoločné demografické trendy, ktoré v súčasnosti
najsilnejšie ovplyvňujú počet a zloženie obyvateľstva. Očakávaný demografický vývoj
prináša so sebou mnoho závažných dôsledkov. Veková reštrukturalizácia populácie má
ekonomické i sociálne dôsledky. Z uvedeného dôvodu sa poznatky o veľkosti populácie, jej
štruktúre a predpokladanom vývoji stávajú významnými, ba možno povedať i strategickými
informáciami pre formulovanie rodinnej politiky. Spoločnosť sa musí pripraviť jednak na
zvyšovanie podielu starších ľudí, postupné oslabovanie rodinnej solidarity, ako aj na
výraznejšiu migráciu rodín za prácou. Je zrejmé, že na zvládnutie týchto zmien budú potrebné
nové prístupy v rodinnej politike, nielen na úrovni štátu, ale aj na komunálnej úrovni.

2.1.1.Pohyb a veková štruktúra obyvateľov
Tab. č. 1: Demografické ukazovatele mesta Košice
Ukazovateľ
2008
Počet obyvateľov k 31.12/ 21.05.2011
233 659
Celkový prírastok/úbytok
Prirodzený prírastok/úbytok
Živonarodení
Zomrelí
Migračný prírastok/úbytok
obyvateľstva

2009
2010
2011
233 880
233 886
240433

- 578
467
2 487
2 020

221
715
2 745
2 030

6
684
2 669
1 985

172
718
2 717
1 999

- 1 045

- 494

- 678

- 546

34 559
149 806

34 572
148 419

34 624
146 831

34 973
142 537

Poproduktívny (61m/55ž+)

49 294

50 889

52 431

62 923

Index starnutia
Index vitality

142,64
70,11

147,20
67,94

151,43
66,04

179,92
55,58

Predproduktívny (0-14 rokov)
Produktívny (15-60m/54ž)

Zdroj: Štatistický úrad SR, Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Tab. č 2: Demografické ukazovatele MČ Košice - Západ
Ukazovateľ
2008
2009
2010
2011
Počet obyvateľov k 31.12/ 21.05.2011
39 352
39 442
39 410
40 599
Celkový prírastok/úbytok
Prirodzený prírastok/úbytok
Živonarodení
Zomrelí
Migračný prírastok/úbytok
obyvateľstva

- 157
- 35
360
395

90
29
427
398

-32
28
396
368

1 189
0
397
397

- 122

- 61

-60

-35
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Predproduktívny (0-14 rokov)

5 018

5 060

5 062

5 182

Produktívny (15-60m/54ž rokov)

22 995

22 975

22 866

23 481

Poproduktívny (61m/55+ ž rokov)
Index starnutia*
Index vitality**

11 339
225,97
44,25

11 407
225,43
44,36

11 482
226,83
44,09

11 936
230,34
43,42

Zdroj: Štatistický úrad SR, Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011
* index starnutia vyjadruje pomer medzi poproduktívnou a predproduktívnou zložkou obyvateľstva
** index vitality vyjadruje pomer medzi predproduktívnou a poproduktívnou zložkou obyvateľstva

Z vyššie uvedených dostupných údajov vyplýva, že v meste Košice aj v mestskej časti Košice
- Západ oproti predchádzajúcim 4 sledovaným rokom vzrástol počet obyvateľov. Mestská
časť mala k 21.05.2011 (posledné Sčítanie obyvateľov, domov a bytov) 40 599 obyvateľov.
Oproti predchádzajúcim štyrom rokom má počet obyvateľov v mestskej časti, rovnako aj
v meste Košice, rastúcu tendenciu aj vďaka prirodzeným prírastkom, čo predstavuje pozitívny
trend vo vývoji spoločnosti. V rokoch 2008-2011 tvorili obyvatelia MČ Košice – Západ
takmer 17 % všetkých obyvateľov mesta Košice, čo je možné vidieť aj v nasledujúcom grafe.

V roku 2011 vzrástol počet obyvateľov v predproduktívnom, produktívnom, ale aj
v poproduktívnom veku. Index starnutia sa zvyšuje a index vitality sa znižuje, nakoľko
intenzívne stúpa počet obyvateľov v poproduktívnom veku (61m/ 55+ ž) a počet obyvateľov
v predproduktívnom veku (0-14 rokov) rastie oveľa pomalšie. Je to výsledok stagnácie resp.
nízkeho počtu narodených detí v mestskej časti a prirodzeného starnutia obyvateľstva . Nízky
počet narodených detí je dôsledkom súčasného životného štýlu, uprednostňovania štúdia
a atraktívneho zamestnania mladých ľudí pred založením si rodiny. Mladí ľudia sa chcú
najprv ekonomicky zabezpečiť, vybudovať si kariéru a až následne si založiť rodinu.
Migračný prírastok/úbytok obyvateľstva je v mestskej časti podobne ako v meste Košice
záporný. Migračný úbytok je spôsobený odchodom predovšetkým mladých ľudí do iných
miest Slovenska, respektíve do zahraničia za štúdiom a prácou. Úbytok môže byť spôsobený
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tiež sťahovaním mladých rodín s malými deťmi do okolia mesta, z dôvodu prijateľnejšieho
životného prostredia na vidieku.

Mestská časť Košice – Západ je čo sa týka počtu obyvateľov najväčšou (najľudnatejšou)
mestskou časťou, pričom počet ľudí žijúcich na tomto území je výrazne vyšší ako v ostatných
21 mestských častiach. Túto skutočnosť je možné vidieť aj na nasledujúcom grafe.
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2.1.2. Národnostná štruktúra obyvateľov
Tab. č 3: Národnostné zloženie obyvateľov MČ Košice – Západ
Národnosť
Počet
% z celkového
Počet
% z celkového
obyvateľov
počtu obyvateľov
obyvateľov
počtu obyvateľov
MČ
MČ
mesta Košice
mesta Košice
Slovenská
29 363
72,32
177 581
73,86
Maďarská
1 135
2,80
6 382
2,65
Rómska
99
0,24
4 892
2,04
Rusínska
363
0,89
1 643
0,68
Ukrajinská
108
0,27
758
0,32
Česká
412
1,02
1 575
0,66
Nemecká
64
0,16
308
0,13
Poľská
22
0,05
124
0,05
Chorvátska
3
0,01
20
0,01
Srbská
4
0,01
42
0,02
Ruská
43
0,11
164
0,07
Židovská
5
0,01
60
0,03
moravská
53
0,13
147
0,06
Bulharská
12
0,03
70
0,03
Ostatné
114
0,28
745
0,31
Nezistená
8 799
21,67
45 922
19,10
Spolu
40599
100,00
240 433
100,00
Zdroj: Štatistický úrad SR, Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Z celkového počtu 40 599 obyvateľov žijúcich na území mestskej časti Košice – Západ je
viac ako 70 % (29 363 obyvateľov) slovenskej národnosti. Druhá najpočetnejšia národnosť
v rámci sledovanej MČ je maďarská, ku ktorej sa hlásia necelé 3 % (1 135) obyvateľov.
Ostatné národnosti zistené v MČ sú zastúpené len v malej miere (1 a menej %). Takmer 22 %
(8 799) obyvateľov MČ je nezistenej národnosti.
Mestská časť Košice – Západ je najľudnatejšia zo všetkých 22 mestských častí Košíc. Je preto
logické, že má aj najpočetnejšie zastúpenie obyvateľstva takmer všetkých národností,
v porovnaní s ostatnými mestskými časťami. V porovnaní s národnostným zložením
obyvateľov mesta Košice, je situácia veľmi podobná, v mnohých prípadoch takmer identická.
Vo vzťahu k celkovému počtu obyvateľov žijúcemu v MČ Košice – Západ, tu žije o niečo
viac obyvateľov maďarskej a českej národnosti, a menej obyvateľov rómskej národnosti,
v porovnaní so situáciou za mesto Košice.
Podľa Atlasu rómskych komunít na Slovensku 2004 boli v mestskej časti Košice – Západ
lokalizované 2 skupiny osídlenia s rómskymi obyvateľmi. Obidve skupiny sa nachádzali
v intraviláne mestskej časti, pričom jedna z nich bola integrovaná a rozptýlená medzi
ostatným obyvateľstvom a druhá bola síce integrovaná, ale žila koncentrovane v rámci
vlastnej komunity. V súčasnosti je za problematickú lokalitu považovaný Luník VIII, ktorého
obyvatelia sú každodenne konfrontovaní častokrát nepríjemnými obyvateľmi susednej
mestskej časti Luník IX, ktorí tadiaľto prechádzajú pri ceste do blízkeho nákupného centra.
Bolo by preto vhodné zamyslieť sa aj nad touto problematikou.
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Z dostupných údajov možno konštatovať, že v mestskej časti Košice – Západ žije najviac
obyvateľov hlásiacich sa k slovenskej národnosti. Percento, ktorým sú v tejto oblasti
zastúpené ostatné národnosti je malé, nie však zanedbateľné. Napriek značnej prevahe
obyvateľov slovenskej národnosti je nevyhnutné aby sa aktivity a projekty realizované
v rámci mestskej časti venovali rovnako rozvoju a uspokojovaniu potrieb všetkých
obyvateľov.

2.1.3. Štruktúra domov, bytov a domácnosti
Podľa výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2001 (výsledky z roku 2011 nie
sú štatistickým úradom SR ešte spracované) sa v mestskej časti v tomto roku nachádzalo
1 566 domov, z toho 809 rodinných a 733 bytových domov a 24 ostatných budov.
Tab. č 4: Bytový fond podľa druhu budovy
Rodinné
Bytové
Ostatné
Spolu
domy
domy
budovy
Domov spolu
809
733
24
1 566
z toho obývané
728
733
8
1 469
z toho neobývané
81
0
0
81
bytové jednotky – počet
880
15 190
23
16 093
z toho obývané byty
774
14 691
23
15 488
z toho neobývané byty
106
499
0
605
2
Priemerná obytná plocha na 1 byt v m
100,3
42
50,4
44,9
Priemerný počet miestností na 1 byt
4,88
2,79
2,87
2,89
Počet osôb na 1 byt
3,28
2,57
3,48
2,61
Priemerný vek domov
18
32
20
25
Zdroj: Štatistický úrad SR, Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001

Tab. č 5: Bytový fond podľa počtu obytných miestností
Počet bytov
%
1-izbové byty
1 560
2-izbové byty
2 351
3-izbové byty
9 071
4-izbové byty
1 888
5- a viacizbové byty
618
Spolu
15 488

10,07
15,18
58,57
12,19
3,99
100%

Zdroj: Štatistický úrad SR, Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001

Bytová výstavba začala v mestskej časti v roku 1962. Mnohé bytové domy už boli
a v súčasnosti sú rekonštruované, nakoľko ich technický stav bol značne opotrebovaný
a poškodený. Jednalo sa hlavne o odstránenie systémových chýb panelových domov (oprava
striech, zatepľovanie obvodových plášťov, oprava balkónov a lodžií, oprava a rekonštrukcia
vnútorných priestorov obytných domov a výťahov).
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V mestskej časti neprebiehajú len rekonštrukcie a opravy bytových domov, ale aj rozsiahla
výstavba nových bytových a domových komplexov. Tieto výstavby realizujú súkromní
investori.
V mestskej časti prebieha rozsiahla bytová výstavba vo viacerých lokalitách. K 31.12.2010
bola v mestskej časti evidovaná bytová výstavba v nasledujúcich číslach:
Tab. č 6: Bytová výstavba v roku 2010
Rozostavané
Začaté 1
Dokončené 2
Z toho
Rozostavané
k 1.1.2010
v roku 2010
v roku 2010
prestavbou
k 31.12.2010
Byty
654
3
5
0
652
Zdroj: Štatistický úrad SR

1 – počet vydaných stavebných povolení

2 – ukončená kolaudácia

V súčasnosti v mestskej časti Košice – Západ prebieha výstavba nových bytových domov.
Obytný súbor Titus - Pri borovicovom háji sa nachádza na Popradskej ulici v blízkosti
borovicového hája. Komplex pozostáva z desiatich apartmánových domov a objektov
vybavenia wellness, fitness s občerstvením, objekt čistiarne, espresso. Možnosť relaxu
ponúka aj areál vnútrobloku, kde budú uprostred vysadenej vzrastlej zelene /borovice, okrasné
kroviny a nízka zeleň/ a kaskádových fontán situované lavičky na sedenie. Apartmánové
domy vytvoria celkom 217 bytových jednotiek.
Byty Kysucká - bytový dom pozostáva z dvoch šesťpodlažných objektov, v ktorých sa
nachádza 38 bytových jednotiek. Bytové domy sú vzájomne prepojené podzemným podlažím,
z ktorého vedú samostatné schodiská a výťahy na jednotlivé podlažia oboch budov.
V podzemnom podlaží sa nachádza 38 parkovacích miest, ktoré umožňujú parkovanie
v bezprostrednej blízkosti bývania.
Obytný súbor GROT sa nachádza na území medzi Luníkom VIII, Popradskou cestou,
hranicou pozemkov IBV na Kremnickej ulici, Myslavskou cestou a Triedou KVP. Na tejto
ploche sa postupne realizujú jedno až dvojpodlažné rodinné domy. GROT IV má povolených
182 rodinných domov (RD) a samostatné bytové domy (BD) s cca 150 bytovými jednotkami
(BJ). Všetky sú vo výstavbe, keďže z dôvodu neukončenia budovania infraštruktúry ešte nie
sú skolaudované (aj keď už mnohé sú obývané).
V roku 2011 sa začala realizácia projektu Nová terasa, ktorého ukončenie je naplánované na
rok 2013. Realizáciou projektu sa vybuduje 199 nových bytových jednotiek a 214
parkovacích miest (vnútorných a vonkajších). Výraznou charakteristickou črtou projektu je aj
uzavretosť vzájomne poprepájaných domov, ktoré vytvárajú vnútroblokové nádvoria.
Obyvatelia bytov tak budú môcť využívať výhody privátnej oddychovej zóny určenej na
voľnočasové aktivity, v rámci ktorej nebude chýbať zeleň, lavičky a detské ihriská.
Nová bytová výstavba je príležitosťou na zvyšovanie počtu obyvateľov v mestskej časti, ale aj
zlepšenie a skrášlenie prostredia, výsadby novej zelene a zvýšenie počtu parkovacích miest.
Zároveň to prinesie aj zlepšenie a skvalitnenie infraštruktúry v mestskej časti.
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2.1.4. Charakteristika a členenie rodín
V dobe spracovania tohto dokumentu neboli vyhodnotené a sprístupnené údaje zo Sčítania
obyvateľov, domov a bytov za rok 2011, preto boli pre potreby spracovania tejto časti použité
dostupné údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2001. Na základe informácií zo
Štatistického úradu sa uvedené údaje v tomto období ešte len spracovávajú a k dispozícií by
mali byť až v priebehu roka 2013. Po zverejnení údajov odporúčame nasledovné tabuľky
aktualizovať.
Aktuálne zmeny v spoločnosti ovplyvňujú nielen trendy v demografii, ale môžeme ich vo
všeobecnosti pozorovať aj v rodinnom správaní. V praxi ide o pokles sobášnosti, rast
rozvodovosti, postupný nárast počtu detí narodených mimo manželstva a ďalšie, ktoré sa
prejavujú v zmenách typov rodín, ako i v štruktúre domácností. Tieto trendy sa premietli aj do
výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov už aj v roku 2001, kde bol zaznamenaný
pokles úplných rodinných domácností. Je to spôsobené hlavne rastom počtu domácností
jednotlivcov a neúplných rodín. Predpokladáme, že tieto trendy budú zjavné aj po
zapracovaní aktuálnych údajov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. Zároveň
vzrastá aj počet faktických manželstiev, spolužitie „druh a družka“. S cieľom predchádzať
diskriminácii aj týchto členov rodín je potrebné pri formovaní rodinnej politiky myslieť aj na
túto oblasť.
Rodiny vo všeobecnosti prechádzajú nasledovnými etapami svojho rodinného života:
1.
manželstvo bez detí,
2.
manželstvo s 1 dieťaťom,
3.
rodina s deťmi predškolského veku,
4.
rodina so školopovinnými deťmi,
5.
rodina s dospievajúcimi deťmi,
6.
rodina s odchádzajúcimi deťmi,
7.
rodina bez detí,
8.
manželstvo dôchodcov.
Dôležité je vytvárať podmienky pre harmonický rozvoj a podporu všetkých etáp rodinného
života, aj keď z hľadiska štátu sú zvlášť podporované rodiny s deťmi, ale nesmieme zabúdať
ani na ďalšie etapy. Na základe demografického vývoja a starnutia populácie narastá počet
rodín seniorov, ktorí si taktiež zaslúžia pozornosť, a to nielen zo strany štátu, ale
predovšetkým zo strany miestnej samosprávy. Zároveň pribúdajú aj rodiny bez detí, a to
z dôvodu odkladania rodičovstva u mladých ľudí a preto je potrebné myslieť aj na túto
skupinu a vytvárať im vhodné podmienky tak, aby neodchádzali, ale naopak zakladali si
rodiny doma.
Z hľadiska plnenia funkcií rodiny rozoznávame nasledovné typy rodín:
úplná rodina (muž, žena, dieťa),
neúplná rodina (1 rodič a dieťa),
doplnená rodina (nahradí sa chýbajúci rodič),
harmonická rodina (plní si úlohy),
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-

disharmonická rodina (neplnení funkcie rodiny).

Zámerom každej spoločnosti je aby prevládal počet úplných a harmonických rodín, pretože
len tieto rodiny si dokážu plnohodnotne plniť všetky svoje funkcie. Nepopulárnym trendom
súčasnosti je nárast neúplných rodín a rodín, ktoré prestávajú plniť svoje povinnosti z rôznych
dôvodov, je preto dôležité zameriavať pozornosť aj na túto oblasť z dôvodu vytvárania
vhodných podmienok obmedzujúcich nárast počtu takýchto rodín. Niektoré rodiny pociťujú
potrebu špecifickej pomoci z hľadiska svojich mimoriadnych potrieb zapríčinených napríklad
zlou sociálnou situáciou, chorobou, narodením postihnutého dieťaťa, respektíve opaterou
bezvládneho člena rodiny. Základná podpora pre takéto rodiny je predovšetkým zo strany
štátu, avšak vytváranie prostredia ústretového potrebám takýchto rodín zo strany miestnej
samosprávy by určite značne uľahčilo už aj tak ťažký a problémový život členov týchto rodín.
Ďalšou špecifickou skupinou sú aj rodiny náhradnej rodičovskej starostlivosti, ktoré vytvárajú
podmienky pre deti, ktoré prišli o možnosť byť vychovávané vlastnými rodičmi.
Stanoviť konkrétne počty rodín s takýmito špecifickými potrebami je veľmi zložité, pretože
nie sú vedené štatistické zisťovania takýchto rodín. Jedinú možnosť predstavuje evidencia
Sociálnej poisťovne v rámci vyplácania podpory pre rodiny so špecifickými potrebami, avšak
Sociálna poisťovňa nedokázala poskytnúť údaje ani za mesto Košice, ani za mestskú časť
Košice - Západ o takto špecifikovaných rodinách do termínu ukončenia spracovania tohto
dokumentu. Z tohto dôvodu nebolo možné v čase prípravy tohto dokumentu pripraviť
konkrétne štatistické prehľady týkajúce sa tejto skupiny domácností. Určitú možnosť riešenia
predstavuje dotazníkový prieskum priamo u obyvateľstva, zameraný na určenie týchto skupín
obyvateľstva, ktorý si však vyžaduje zvýšené nároky na čas a prípravu.
Aj keď tieto domácnosti nie sú popísané na základe konkrétnych štatistických údajov,
všeobecne je známe, že sa vyskytujú medzi obyvateľstvom aj mestskej časti Košice – Západ
a preto pri príprave strategickej koncepcie podpory rodinnej politiky je dôležité zohľadniť aj
tieto špecifické skupiny.
Trendom súčasnej doby je aj spolužitie viacerých generácií za účelom vzájomnej podpory, či
už rodičov podporujúcich rodiny svojich detí, ktoré sa z rôznych dôvodov nedokážu
osamostatniť, respektíve spolužitie starnúcich rodičov s rodinami svojich detí z dôvodu
zabezpečenia ich opatery. Na základe tejto skutočnosti môžeme rodinu rozdeliť na:
-

jednogeneračnú rodinu,
dvojgeneračnú rodinu.

Na základe dostupného štatistického zisťovania môžeme obyvateľstvo a domácnosti
v mestskej časti charakterizovať na základe nasledovných tabuliek a grafov.
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Tab. č 7: Obyvateľstvo MČ podľa ekonomickej aktivity v roku 2001
Ekonomicky
Závislé osoby
Nezávislé osoby
Obyvatelia
aktívne osoby
(deti, žiaci, študenti, (dôchodcovia,
MČ celkom
ostatní)
ostatní nezávislí)
Počet osôb
20 583
10 523
9 764
40 870
% z celkového
počtu obyvateľov
50,3 %
25,8 %
23,9
100 %
Zdroj: ŠÚ SR, Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001

Z celkového počtu obyvateľov MČ Košice - Západ v roku 2001, viac ako polovicu (20 583)
tvorili ekonomicky aktívne osoby. Do tejto skupiny okrem pracujúcich ľudí v produktívnom
veku, zaraďujeme aj občanov na materskej dovolenke, pracujúcich dôchodcov, osoby
vypomáhajúce v rodinnom podniku a tiež nezamestnaných.
Veľkú časť obyvateľstva tvorili v roku 2001 aj tzv. závislé osoby (deti, žiaci, študenti atď.),
ktorých počet (10 523) predstavoval viac ako štvrtinu všetkých obyvateľov MČ. Zvyšných
takmer 25 % tvorili tzv. nezávislé osoby (dôchodcovia a ostatní nezávislí obyvatelia), ktorých
počet (9 764) bol porovnateľný so skupinou detí, žiakov, študentov atď.
Popisované údaje môžeme dobre vidieť aj na nasledovnom grafe.
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Tab. č 8: Obyvateľstvo MČ podľa ekonomickej aktivity v roku 2001
Obyvatelia
Na materskej Dôchodcovia
Deti
Žiaci
MČ celkom dovolenke
a žiaci ZŠ
a študenti
Muži
19 451
4
4 092
3 502
1 219
Ženy
21 419
868
6 612
3 351
1 154
Spolu
40 870
872
10 704
6 853
2 373
% z celkového
počtu obyvateľov
100 %
2,1 %
26,2 %
16,8 %
5,8 %
Zdroj: ŠÚ SR, Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001

V roku 2001 žilo na území mestskej časti takmer 41 tisíc obyvateľov, pričom viac bolo žien
ako mužov. Z celkového počtu ľudí bolo len 872 na materskej dovolenke a spolu tvorili
o niečo viac ako 2 % miestnej populácie. Takmer 11 tisíc dôchodcov predstavovalo viac ako
štvrtinu tunajšej populácie, pričom skoro 62 % tvorili ženy - dôchodkyne. Deti, žiaci
a študenti spolu tvorili takmer 24 % všetkých obyvateľov, pričom o niečo viac bolo chlapcov
ako dievčat.
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Tab. č 9: Obyvateľstvo MČ podľa rodinného stavu v roku 2001
Obyvatelia
Slobodní Ženatí
Rozvedení Ovdovení Nezistení
MČ celkom
a vydaté
Muži
19 451
7 952
9 746
978
424
351
Ženy
21 419
7 111
9 807
1 850
2 286
365
Spolu
40 870
15 063
19 553
2 828
2 710
716
% z celkového
počtu obyvateľov
100 %
36,9 %
47,8 %
6,9 %
6,6 %
1,8 %
v produktívnom
veku
23 991
8 283
12 924
1 972
397
415
% z celkového
počtu obyvateľov
58,7 %
20,3 %
31,6 %
4,8 %
1,0 %
1,0 %
v poproduktívnom
veku
9 840
243
6 335
818
2 270
174
% z celkového
počtu obyvateľov
24,1 %
0,6 %
15,5 %
2,0 %
5,6 %
0,4 %
Zdroj: ŠÚ SR, Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001

Na základe dostupných údajov možno konštatovať, že v roku 2001 viac ako tretinu populácie
žijúcej v mestskej časti tvorili slobodní obyvatelia. Aj napriek tomu, že na území žije viac
žien ako mužov, v sledovanom roku bolo viac slobodných mužov ako žien. Takmer polovica
ľudí žijúcich na území MČ žila v manželstve, pomer ženatých mužov a vydatých žien bol
takmer vyrovnaný. Skupiny rozvedených a ovdovených občanov tvorili každá menej ako 7 %,
je nutné poznamenať, že počtom vysoko prevažovali rozvedené a ovdovené ženy nad
rozvedenými a ovdovenými mužmi.
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Tab. č 10: Domácnosti v MČ podľa počtu členov v roku 2001
Počet
% z celkového
Počet nerodinných % z celkového
domácností počtu domácností domácností
počtu domácností
1-členná
6 112
33,7 %
4 288
23,65 %
2- členná
5 492
30,3 %
276
1,52 %
3-členná
3 262
18,0%
70
0,39 %
4-členná
2 599
14,3 %
13
0,07 %
5-členná
511
2,8 %
2
0,01 %
6 a viac členná
159
0,9 %
4
0,02 %
Spolu
18 135
100 %
4 653
25,66 %
Zdroj: ŠÚ SR, Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001

V roku 2001 žilo na území MČ viac ako 18 tisíc domácností, z čoho viac ako štvrtinu
predstavovali domácnosti nerodinné (tvorené prevažne jednotlivcami). Medzi domácnosťami
podľa počtu členov dominovali v tomto roku 1-členné a 2-členné, ktoré spolu tvorili takmer
dve tretiny všetkých domácností. Veľkú časť reprezentovali 3-členné a 4-členné rodiny,
ktorých bolo spolu viac ako tretina. Bezmála 4 % bolo spolu zaznamenaných 5-členných a 6
a viac členných rodín.
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Tab. č 11: Bytové domácnosti v MČ podľa počtu členov v roku 2001
Bytové
1 domácnosť
2 a viac domácností
domácnosti celkom
v 1 byte
v 1 byte
1-členná
3 450
3 450
0
2-členná
4 477
4 081
396
3-členná
3 217
2 574
643
4-členná
2 806
2 272
534
5-členná
815
446
369
6 a viac členná
448
130
318
Spolu
15 213
12 953
2 260
% z celkového počtu
bytových domácností
100 %
85 %
15 %
Zdroj: ŠÚ SR, Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001

Z celkového počtu domácností žijúcich v mestskej časti Košice – Západ (18 135, viď
predchádzajúca tabuľka), boli viac ako 84 % zastúpené bytové domácnosti. Aj na území
mestskej časti sa prejavil súčasný trend, spolužitia viacerých (prevažne dvoch) domácností
v jednom, spoločnom byte. Takýchto prípadov bolo v roku 2001 približne 15 %.
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Tab. č 12: Hospodáriace domácnosti v MČ podľa počtu členov v roku 2001
Hospodáriace
1 domácnosť
2 a viac domácností
domácnosti celkom v 1 byte
v 1 byte
1-členná
5 376
5 376
0
2-členná
5 199
5 085
114
3-členná
3 324
3 094
230
4-členná
2 704
2 539
165
5-členná
604
503
101
6 a viac členná
198
158
40
Spolu
17 405
16 755
650
% z celkového počtu
hospodáriacich
100 %
96 %
4%
domácností
Zdroj: ŠÚ SR, Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001

Sociálno – ekonomické podmienky života majú vplyv aj na počet spoločne hospodáriacich
domácností. Vzrastá počet hospodáriacich domácností vytvorených z 2 a viacerých rodín.
Tento vývoj je do istej miery aj dôsledkom vynútenej medzigeneračnej solidarity rodičov
s rodinami svojich detí, spôsobenej nedostatkom cenovo prístupných bytov na založenie si
samostatnej domácnosti. V podmienkach mestskej časti Košice – Západ v roku 2001 tvorili
takéto rodiny len 4 % všetkých domácností, aká je súčasná tendencia a či sa tento stav
v priebehu desiatich rokov výrazne zmenil, sa ukáže až po zverejnení aktuálnych výsledkov
zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov uskutočneného v roku 2011.
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Tab. č 13: Cenzové domácnosti* v MČ v roku 2001
Úplné domácnosti
Neúplné domácnosti
Bez závislých
So závislými
Bez závislých
So závislými
detí
deťmi
detí
deťmi
1-členná
0
0
0
0
2-členná
3 684
0
682
850
3-členná
1 084
1 434
199
475
4-členná
374
2 043
44
125
5-členná
58
410
17
24
6 a viac členná
26
118
2
9
Spolu
5 226
4 005
944
1 483
% z celkového
počtu CD
44,8 %
34,4 %
8,1 %
12,7 %

Cenzové
domácnosti
celkom
0
5 216
3 192
2 586
509
155
11 658
100 %

Zdroj: ŠÚ SR, Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001
* cenzová domácnosť je tvorená osobami žijúcimi v jednom byte na základe ich rodinných alebo iných vzťahov
v rámci jednej hospodáriacej domácnosti.

V sledovanom roku žilo v MČ Košice – Západ 11 658 cenzových domácností, čo predstavuje
viac ako 64 % všetkých domácností (18 135) nachádzajúcich sa na tomto území. Prevažnú
väčšinu týchto cenzových domácností tvorili úplné domácnosti (takmer 80 % zo všetkých
CD), jednak bez závislých detí (takmer 45 %) a taktiež so závislými deťmi (takmer 35 %).
Druhú, podstatne menšiu skupinu tvorili cenzové domácnosti neúplné, ktoré tvorili bezmála
21 %, pričom so závislými deťmi bolo takmer 13 % a bez závislých detí okolo 8 %
z celkového počtu cenzových domácností žijúcich v mestskej časti. Aj z nasledovného grafu
je zrejmá skutočnosť, že čím boli domácnosti početnejšie, tým viac ich bolo so závislými
deťmi.
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Tab. č 14: Cenzové domácnosti v MČ podľa počtu závislých detí v roku 2001

1 závislé dieťa
2 závislé deti
3 závislé deti
4 a viac závislých detí
Spolu
% z celkového počtu
rodín so ZD

Úplné rodiny
Ekonomicky
Ostatné ženy
aktívne ženy
1 637
237
1 675
114
255
21
54
12
3 621
384
66 %

7%

Neúplné rodiny

1 013
381
73
16
1 483

Rodiny
so závislými
deťmi celkom
2 887
2 170
349
82
5 488

27 %

100 %

Zdroj: ŠÚ SR, Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001

V roku 2001 žilo v mestskej časti Košice – Západ 5 488 rodín so závislými deťmi, čo
v percentuálnom vyjadrení predstavuje viac ako 30 % domácností z tejto lokality. Ako je
zrejmé aj z nasledovného grafu, najviac rodín malo v tomto roku 1 alebo 2 závislé deti.
Rodiny so závislými deťmi sa ďalej delia na úplné rodiny, ktorých bolo v sledovanom roku
prevažná väčšina (73 %) a neúplné rodiny, ktoré tvorili zvyšnú časť (27 %). Vo väčšine
prípadov (66 %) boli v úplných rodinách ženy ekonomicky aktívne, a to aj pri 3 a viacerých
závislých deťoch. Len 7 % rodín so závislými deťmi tvorili úplné rodiny, kde ženy neboli
ekonomicky aktívne.
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2.2. Životné podmienky rodín
V mestskej časti Košice – Západ žije v súčasnosti 40 599 obyvateľov (máj 2011). Životné
podmienky obyvateľov ovplyvňujú základné faktory ako sú zamestnanosť a nezamestnanosť,
životné prostredie a medziľudské vzťahy. Mestská časť má záujem vytvárať v rámci svojich
kompetencií a možností pre svojich občanov čo najlepšie podmienky pre ich spokojný
a plnohodnotný život vo všetkých oblastiach.
2.2.1. Zamestnanosť
Zamestnanosť je v súčasnosti asi najviac skloňované slovo. Zamestnanosť celkovo
ovplyvňuje životnú úroveň jednotlivca a rodiny. Keďže v Košickom kraji je najvyššia
nezamestnanosť a málo pracovných príležitostí, mnoho ľudí je ochotných za prácou cestovať.
Tento fakt však narúša a ovplyvňuje rodinný život, pretože väčšinou ju jeden člen rodiny na
určitý čas opúšťa. Ku koncu roka 2011 bolo v Slovenskej republike zamestnaných 2,35
miliónov osôb. V Košickom kraji to bolo 293,6 tisíc osôb, čo predstavuje 12,5 % podiel
v rámci SR. Košickému kraju patrí v zamestnanosti 4. miesto čo svedčí o tom, že ľudia sú
ochotní pracovať a sú prístupní každej práci, ktorá sa im naskytne. V meste Košice bolo ku
koncu roka 2011 zamestnaných 97 416 osôb, z toho 45 065 bolo žien. V okrese Košice II, do
ktorého spadá aj mestská časť, bolo k 31.12.2011 zamestnaných 31 540 obyvateľov, z toho
13 322 bolo žien. Za mestskú časť Košice - Západ momentálne nie sú dostupné aktuálne
údaje o zamestnanosti. Priemerná mesačná mzda ku koncu roka 2011 dosahovala
v Slovenskej republike výšku 786,00 Eur, v Košickom kraji to bolo 726,00 Eur, v meste
Košice 919,00 Eur a v okrese Košice II 1000,00 Eur. Výšku priemernej mesačnej mzdy
výrazne ovplyvňuje prítomnosť veľkých zahraničných spoločností hlavne priemyselného
charakteru, v ktorých je na území Košického kraja zamestnaných cca 50 000 obyvateľov.
Najväčším zamestnávateľom v meste Košice je spoločnosť U.S. Steel, ktorá zamestnáva
približne 13 000 ľudí. V mestskej časti Košice – Západ sa nenachádzajú žiadne veľké firmy
a spoločnosti. Územie mestskej časti si vybrali za svoje sídlo malé a stredné podniky, verejné
inštitúcie, zdravotnícke, školské a kultúrne zariadenia, nákupné a reštauračné zariadenia
a mnohé ďalšie.
2.2.2. Nezamestnanosť
V roku 2011 bolo v Košickom kraji nezamestnaných 71 600 ľudí, čo bolo najviac obyvateľov
bez zamestnania zo všetkých krajov Slovenskej republiky. Miera nezamestnanosti
k 31.12.2011 v kraji dosiahla 19,60 %, čo bol oproti roku 2010 nárast o 1,3 % a oproti roku
2009 až o 4,1 %. Miera evidovanej nezamestnanosti v meste Košice dosiahla v roku 2011
10,07 %, čo bol oproti roku 2010 nárast o 1,59 %. Miera evidovanej nezamestnanosti za okres
Košice II dosiahla v roku 2011 10,79 %, čo bol nárast o 1,52 % oproti roku 2010. Miera
nezamestnanosti je ovplyvňovaná hospodárskym vývojom republiky, kraja, mesta a mestskej
časti. V súčasnosti vznikajú nové pracovné miesta len minimálne, skôr dochádza k zániku
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malých a stredných podnikov a mnohí živnostníci uzatvárajú svoje živnosti, nakoľko nie sú
schopní normálne fungovať a splácať svoje záväzky, najmä voči štátu.
Vývoj a štruktúra nezamestnanosti a nezamestnaných v mestskej časti Košice – Západ sú
uvedené v nasledujúcich tabuľkách.
Tab. č 15: Vývoj nezamestnanosti za MČ Košice – Západ, k 31. 12.
Rok
2009
2010
2011
Muži
904
824
904
Ženy
791
873
948
Spolu – počet nezamestnaných
1 695
1 697
1 852
Zdroj: ÚPSVaR SR, pracovisko Košice
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Tab. č 16: Vývoj nezamestnaných (počet nezam. - UoZ) v SR, Košickom kraji, meste Košice a MČ
Rok
SR
Košický samosprávny kraj
Mesto Košice
MČ Košice – Západ

2006
353 400
58 806
9 485
1 415

2007
291 900
52 127
8 073
1 261

2008
257 500
53 763
7 913
1 207

2009
324 200
55 800
11 195
1 695

2010
389 000
65 800
11 325
1 697

2011
367 900
71 600
12 688
1 852

Zdroj: ÚPSVaR SR, pracovisko Košice

V porovnaní so situáciou v SR, v Košickom kraji a meste Košice, je nezamestnanosť
v mestskej časti relatívne stabilná, aj keď za posledné 2 sledované roky aj v MČ medziročne
stúpol počet nezamestnaných osôb. V roku 2011 bolo v MČ nezamestnaných (UoZ) približne
4,6 % obyvateľov, zatiaľ čo v meste Košice to bolo 5,3 % obyvateľov, v KSK viac ako 9 %
a v SR asi 6,8 % všetkých obyvateľov.

Vývoj nezamestanosti v rokoch 2006
- 2011 (v tis.)
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Tab. č 17: Štruktúra nezamestnaných podľa stupňa dosiahnutého vzdelania
Rok
2009
2010
2011
0 – Bez vzdelania
8
7
7
1 – Základné vzdelanie
231
184
179
2 – SOU vyučený
479
471
478
3 – SOU bez maturity
4
4
3
4 – SOU s maturitou
247
236
287
5 – Gymnázium
107
109
118
6 – SOŠ
382
394
434
7 – vyššie stredné vzdelanie
36
42
53
8 – VŠ
199
246
285
9 – vedecká výchova
2
4
8
Spolu – počet evidovaných nezamestnaných
1 695
1 697
1 852
Zdroj: ÚPSVaR SR, pracovisko Košice

Tab. č 18: Štruktúra nezamestnanosti podľa dĺžky evidencie
Rok
Do 12 mesiacov
13-24 mesiacov
Nad 24 mesiacov
Spolu – počet evidovaných nezamestnaných

2009
2010
2011
1 180
1 020
1 148
251
379
341
264
298
363
1 695
1 697
1 852

Zdroj: ÚPSVaR SR, pracovisko Košice

Tab. č 19: Štruktúra nezamestnaných podľa veku
Rok
Do 19 rokov
20-29 rokov
30-39 rokov
40-49 rokov
50-54 rokov
55-60 rokov
nad 60 rokov
Spolu – počet evidovaných nezamestnaných

2009
37
472
452
388
170
155
21
1 695

2010
45
499
431
404
182
124
12
1 697

2011
38
545
440
469
182
164
14
1 852

Zdroj: ÚPSVaR SR, pracovisko Košice

Tab. č 20: Štruktúra nezamestnaných podľa kvalifikácie posledného zamestnania (KZAM PZ)
Rok
2009
2010
2011
KZAM 0 - Príslušníci armády (profesionálni vojaci)
0
0
0
KZAM 1 - Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci pracovníci
31
35
32
KZAM 2 - Vedeckí a odborní duševní pracovníci
76
74
85
KZAM 3 - Technickí, zdravotnícki a pedagogickí pracovníci
181
181
184
KZAM 4 - Nižší administratívni pracovníci
85
76
88
KZAM 5 - Prevádzkoví pracovníci v službách a obchode
136
145
160
KZAM 6 - Kvalifikovaní robotníci v poľnohospodárstve, lesníctve,
spracovatelia, opravári
4
7
10
KZAM 7 - Remeselníci a kvalifikovaní výrobcovia, spracovatelia,
opravári
112
82
84
KZAM 8 - Obsluha strojov a zariadení
71
58
52
KZAM 9 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
79
64
65
KZAM A - Osoby bez pracovného zaradenia
920
975
1 092
Spolu – počet evidovaných nezamestnaných
1 695
1 697
1 852
Zdroj: ÚPSVaR SR, pracovisko Košice

KZAM – Klasifikácia zamestnaní
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Na základe dostupných údajov možno konštatovať, že počet nezamestnaných (uchádzačov
o zamestnanie, evidovaných na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny) v MČ Košice - Západ
za posledné tri roky medziročne stúpol. V roku 2011 bolo viac nezamestnaných žien ako
mužov, pričom oproti roku 2009 tento počet stúpol o 157 osôb. V evidencii nezamestnaných
podľa stupňa dosiahnutého vzdelania, tvorili najväčšiu skupinu nezamestnaní s ukončeným
SOU a SOŠ (v roku 2011 tvorili takmer 1/2 nezamestnaných z MČ Košice - Západ). Čo sa
týka veku, viac ako 78 % nezamestnaných (v roku 2011 až 1 454 ľudí) bolo vo veku 20-49
rokov. Podľa dĺžky evidencie je štatisticky najviac nezamestnaných do 12 mesiacov, pričom
do tejto kategórie patrí viac ako 60 % z celkového počtu nezamestnaných. Najviac
nezamestnaných podľa kvalifikácie posledného zamestnania tvoria osoby bez pracovného
zaradenia (viac ako 55 %), technickí, zdravotnícki a pedagogickí pracovníci (asi 10 %)
a prevádzkoví pracovníci v službách a obchode (viac ako 8 %).
Aktivačná činnosť
Mestská časť Košice – Západ využíva aktivačnú činnosť v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Cieľom aktivačnej činnosti je podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo
nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v
hmotnej núdzi.
Aktivačné činnosti sú určené pre dlhodobo nezamestnaných občanov. Títo občania
vykonávajú práce, ktoré sú určené na zlepšenie ekonomických, sociálnych a kultúrnych
podmienok, tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov
mestskej časti, starostlivosť o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, podporu
vzdelávania, rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činností mestskej časti
v sociálnej oblasti, pri rozvoji a ochrane duchovných a kultúrnych hodnôt, v rámci
doplnkového vzdelávania detí a mládeže a pri rozvoji a podpore komunitnej činnosti.

Tab. č 21: Aktivační pracovníci
Rok
§ 52
§3
Spolu
Zdroj: Zdroj: MČ Košice – Západ

2009

§ 52 – Zákon o službách zamestnanosti

2010
25
23
48

2011
25
29
54

25
30
55

§ 3 - Zákon o obecnom zriadení

Z vyššie uvedeného vyplýva, že mestská časť v maximálne možnej miere využíva služby
aktivačných pracovníkov, ktorí sa väčšinou podieľajú na zveľaďovaní a udržiavaní životného
prostredia na území MČ. V mnohých prípadoch sa zamestnanci MČ stretávajú s nezáujmom
potenciálnych aktivačných pracovníkov o vykonávanie niektorých činností, ako napríklad
terénnej opatrovateľskej služby. Mestská časť plánuje aj v budúcnosti naďalej využívať
služby aktivačných pracovníkov.
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2.2.3. Vzdelanostná štruktúra obyvateľov
Podľa posledného sčítania obyvateľov domov a bytov z mája 2011 bola vzdelanostná
štruktúra obyvateľov mestskej časti nasledovná:
Tab. č 22: Štruktúra obyvateľov MČ podľa dosiahnutého vzdelania
Najvyšší skončený stupeň školského vzdelania
2001
% z obyv.
Základné vzdelanie
5 294
12,9
Stredné vzdelanie
21 961
53,7
Vysokoškolské vzdelanie
5 964
14,6
Ostatní bez udania školského vzdelania
962
2,4
Ostatní bez školského vzdelania
25
0,1
Deti do 16 rokov
6 664
16,3
Spolu obyvatelia
40 870
100 %

2011
% z obyv.
3 526
8,7
23 323
57,5
7 851
19,3
711
1,7
5 188
12,8
40 599
100%

Zdroj: Štatistický úrad SR, Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001, 2011

Zo získaných údajov z posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov z mája 2011
a z porovnania s rokom 2001 vyplýva, že klesol počet ľudí so základným vzdelaním
a podstatne stúpol počet ľudí s vysokoškolským vzdelaním. Aj tu sa prejavuje spoločenský
trend, že vzdelanie je v dnešnej dobre veľmi dôležité a v súčasnosti výrazne ovplyvňuje
životnú úroveň ľudí a ich možnosti zamestnať sa. Najviac obyvateľov žijúcich v mestskej
časti má dosiahnuté úplné stredoškolské vzdelanie.
Tab. č 23: Štruktúra obyvateľov mesta Košice podľa dosiahnutého vzdelania
Najvyšší skončený stupeň šk. vzdelania
2001
% z obyv.
2011
% z obyv.
Základné vzdelanie
32 790
13,9
21 376
8,9
Stredné vzdelanie
118 977
50,4
127 682
53,1
Vysokoškolské vzdelanie
31 817
13,5
45 431
18,9
Bez udania školského vzdelania
7 231
3,1
10 902
4,5
Bez školského vzdelania
304
0,1
35 042
14,6
Deti do 16 rokov
44 974
19,0
Spolu obyvatelia
236 093
100 %
240 433
100 %
Zdroj: Štatistický úrad SR, Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001, 2011
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Tab. č 24: Štruktúra obyvateľov SR podľa dosiahnutého vzdelania
Najvyšší skončený stupeň šk. vzdelania
2001
% z obyv.
Základné vzdelanie
1 132 995
21,0
Stredné vzdelanie
2 642 221
49,1
Vysokoškolské vzdelanie
423 324
7,9
Bez udania školského vzdelania
85 533
1,6
Bez školského vzdelania (vr. detí do 16 r.)
1 095 382
20,4
Spolu obyvatelia
5 379 455
100 %

2011
% z obyv.
808 490
15,0
2 840 627
52,6
747 968
13,9
153 630
2,8
846 321
15,7
5 397 036
100 %

Zdroj: Štatistický úrad SR, Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001, 2011

Tab. č 25: Štruktúra obyvateľov podľa dosiahnutého stredoškolského vzdelania
Najvyšší skončený stupeň školského vzdelania
2001
%
2011
Učňovské bez maturity
5 173
23,5
3 097
Stredné odborné bez maturity
2 518
11,5
2 526
Úplné stredné učňovské s maturitou
1 994
9,1
1 216
Úplné stredné odborné s maturitou
9 024
41,1
12 201
Úplné stredné všeobecné
2 976
13,5
3 064
Vyššie odborné
276
1,3
1 219
Spolu obyvatelia
21 961
100 %
23 323

%
13,3
10,8
5,2
52,3
13,2
5,2
100%

Zdroj: Štatistický úrad SR, Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001, 2011

Tab. č 26: Štruktúra obyvateľov podľa dosiahnutého vysokoškolského vzdelania
Najvyšší skončený stupeň školského vzdelania
2001
%
2011
Vysokoškolské Bc.
178
3,0
923
Vysokoškolské Mgr., Ing.
5 350
89,7
6 310
Vysokoškolské PhD.
436
7,3
618
Spolu obyvatelia
5 964
100 %
7 851

%
11,8
80,4
7,8
100%

Zdroj: Štatistický úrad SR, Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001, 2011
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2.2.4. Životné náklady domácností
Výška životných nákladov sa mení v závislosti od jednotlivých regiónov a zvyšovania cien
potravín, spotrebnej energie a výdavkov na každodennú potrebu.
Peňažné mesačné výdavky domácností podľa účelu použitia sú v Slovenskej republike
nasledovné:










Bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá 17,73 %,
Potraviny, nealkoholické nápoje a alkoholické nápoje 17,40 %,
Telekomunikácie 4,6 %,
Zdravotníctvo 7,7 %,
Doprava 15,93 %,
Rekreácie a kultúra 7,35 %,
Hotely, kaviarne, reštaurácie 14,87 %,
Vzdelávanie 0,9 %,
Odievanie a obuv 6,65 %.

Podľa celoslovenského prieskumu agentúry Focus z mája 2012, si viac ako štvrtina
slovenských domácností neplánuje svoj mesačný rozpočet. Výdavky každého desiateho
Slováka prevyšujú jeho mesačný príjem. Nezodpovedne sa k financiám správajú najmä mladí
ľudia bez záväzkov a nezamestnaní s nízkou kvalifikáciou. Mnohé rodiny si nevytvárajú
žiadnu rezervu a neočakávané výdavky riešia úvermi, ktoré nedokážu splácať. Mnoho ľudí sa
snaží šetriť aj napriek tomu, že je to pri súčasných pomeroch veľmi zložité. V súčasnosti žije
veľmi veľa rodín na dlh, sú to najmä domácnosti s mesačným príjmom do 500,- Eur,
dôchodcovia a nezamestnaní.
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Aj na základe týchto skutočností mestská časť Košice – Západ poskytuje svojim občanom
dávky v hmotnej núdzi prostredníctvom jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v zmysle zákona
599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení. Táto dávka je mestskou časťou
poskytovaná občanom raz ročne. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je poskytovaná
občanom, ktorí sú príslušným Úradom práce sociálnych vecí a rodiny posúdení ako občania
v hmotnej núdzi a je im vyplácaná mesačná dávka v hmotnej núdzi. Mestská časť poskytuje
jednorazovú dávku v hmotnej núdzi na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné
ošatenie, základné vybavenie domácností, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené
dieťa a na mimoriadne liečebné náklady.
Tab. č 27: Poskytnutá pomoc občanom v hmotnej núdzi
Rok Prijaté
Vybavené Zamietnuté Celková výška poskytnutej jednorazovej dávky
žiadosti žiadosti
žiadosti
v hmotnej núdzi v Eur
2009
285
285
0
15 103, 00
2010
307
307
0
15 925,00
2011
265
171
94
5 600,00
Zdroj: MČ Košice – Západ

Tab. č 28: Rozdelenie pomoci
Rok
Rodiny
Osamelí
Dôchodcovia
Negatívne
Počet Suma
Počet
Suma
Počet
Suma
v Eur
v Eur
v Eur
2009
113
6 775,00
139
6 145,00
33
2 183,00
0
2010
111
6 290,00
166
7 060,00
30
2 575,00
0
2011
79
2 705,00
70
2 205,00
22
690,00
94
2012
37
44
16
45
Zdroj: MČ Košice – Západ

Z tabuľky vyplýva, že v roku 2010 medziročne stúpol počet prijatých žiadostí o poskytnutie
dávky v hmotnej núdzi, teda sa zvýšil aj počet občanov, ktorým mestská časť poskytla
jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. Z toho vyplýva, že sa zvýšila a prehĺbila chudoba ľudí,
ľudia stratili zamestnanie a stály príjem a stali sa odkázanými na pomoc štátu. Počet žiadostí
v roku 2011 v porovnaní s rokom 2010 klesol, v roku 2011 bolo zároveň zamietnutých 94
žiadostí o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, a to z dôvodu, že v tomto roku sa sprísnili
kritériá na priznanie dávky v hmotnej núdzi. 94 žiadateľov tak už nespĺňalo nové sprísnené
kritéria na poskytovanie tohto príspevku. Zmena podmienok vyplácania tejto dávky mala
vplyv na počet žiadostí v roku 2012, kedy ich k 30.9.2012 prišlo 142, čo bol oproti roku 2011
(265 žiadostí) pokles o viac ako 100 žiadostí. K tomuto termínu MČ evidovala 45
negatívnych odpovedí (zamietnutí žiadosti o priznanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi),
čo bol oproti predchádzajúcemu roku pokles o polovicu.
Mnohým obyvateľom mestskej časti sú Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny poskytované
dávky v hmotnej núdzi a ostatné príspevky k dávke. Nakoľko Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny štatisticky sleduje tieto dávky len do úrovne okresu, nie je možné určiť počet
poberateľov dávok v hmotnej núdzi a ostatných príspevkov k dávke pre obyvateľov mestskej
časti. Za okres Košice II, kde spadajú mestské časti Košice - Lorinčík, Luník IX, Myslava,
Pereš, Poľov, Sídlisko KVP, Šaca a Západ sú dostupné údaje nasledovné:
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Tab. č 29: Dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Počet
Vyplatená Počet
Vyplatená Počet
Vyplatená
poberateľov suma
poberateľov suma
poberateľov suma
v Eur
v Eur
v Eur
DHN
a príspevky
k dávke
2 616 281 692,86
2736 288 778,43
2 754 281 595,82
celkom
DHN a PkD
pre
uchádzačov
1641 194 580,21
1716 200 011,22
1 808 200 499,53
o zamestnanie
DHN a PKD
len základné
životné
1 319 114 615,30
1 364 116 376,12
1 158
78 683,65
podmienky
DHN a PkD +
Dávka
rodičom
25
1 073,07
28
1 428,10
16
754,30
dieťaťa
Dávka
rodičom
dieťaťa
14
189,00
14
189,00
11
148,50
do 1 roku
Zdroj: ÚPSVaR SR, pracovisko Košice

Tab. č 30: Dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke – so spoločne posudzovanými osobami
Počet posudzovaných osôb
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
DHN a príspevky k dávke celkom
5 130
5 229
5 125
- Počet detí
2 037
2 035
1 935
- Nezaopatrené deti
1 959
1 927
1 819
- Zaopatrené deti
78
108
116
Zdroj: ÚPSVaR SR, pracovisko Košice

Tab. č 31: Príspevky k dávke – so spoločne posudzovanými osobami
Počet posudzovaných osôb
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Príspevky k dávke celkom
7 814
8 040
7 792
- Na zdravotnú starostlivosť
5079
5 188
5 079
- Aktivačný príspevok
302
344
374
- AP § 12 ods. 9
24
55
32
- AP § 12 ods. 10
5
3
0
- Príspevok na bývanie § 13 ods. 3
797
776
774
- Príspevok na bývanie § 13 ods. 7
237
261
235
- Ochranný príspevok
593
621
518
- Na dieťa plniace si povinnú
806
850
812
školskú dochádzku
Zdroj: ÚPSVaR SR, pracovisko Košice
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Tieto štatistické údaje dokazujú, že na území okresu Košice II žije veľa ľudí, ktorí sú
odkázaní na dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke. Z vyššie uvedených údajov nie je
možné určiť koľko obyvateľov mestskej časti Košice – Západ je odkázaných na pomoc štátu
a poberajú dávky v hmotnej núdzi a ostatné príspevky k dávke. Môžeme však skonštatovať,
že odhadom cca 10 % z celkových poberateľov dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
za okres Košice II tvoria občania mestskej časti Košice – Západ. Výšku poberateľov
z mestskej časti sme určili na základe počtu obyvateľov, ktorým bola mestskou časťou
poskytnutá jednorazová dávka v hmotnej núdzi.

2.2.5. Vplyv vonkajšieho prostredia na život v mestskej časti
Život v mestskej časti ovplyvňuje niekoľko faktorov. Kvalita bývania, kvalita vzdelávania a
úroveň sociálno-zdravotných služieb, kvalita životného prostredia, medziľudských vzťahov
a mnoho ďalších.
Jedným z kľúčových faktorov, ktoré vplývajú na život v mestskej časti je životné prostredie.
V MČ Košice – Západ sa v súčasnosti nachádza zeleň s rozlohou 116,88 ha, čo predstavuje
21,13 % z celkovej rozlohy MČ (553,26 ha). Sídlisková zeleň v medziblokových priestoroch
zaberá plochu 111,08 ha, čo predstavuje 19,91 % z celkovej rozlohy MČ a takmer 76 %
zastúpenie tunajšej zelene. Na sídlisku sa nachádza viacero parkov, z ktorých najväčší je
Zuzkin park s rozlohou 3,84 ha. Pomernú časť zelene na sídlisku, a to 28,64 ha, predstavuje aj
zeleň v areáloch školských zariadení.
Na základe uvedených údajov môžeme konštatovať, že MČ Košice – Západ má relatívne
dobré zastúpenie zelene, ktorá predstavuje vyhovujúce životné prostredie pozitívne pôsobiace
na životné podmienky obyvateľov MČ Košice - Západ. Do budúcna bude potrebné neustále
pôsobiť na zlepšovanie celkovej kvality mestskej zelene, najmä z dôvodu neustáleho
zlepšovania stavu životného prostredia obyvateľov a všeobecne sa zhoršujúcej kvality
ovzdušia. Na stav kvality ovzdušia v MČ majú vplyv najmä hutnícky priemysel (U.S. Steel),
spaľovňa odpadov a automobilová doprava, ktorá je v mestskej časti veľmi rozšírená.
Medziľudské vzťahy sú taktiež veľmi dôležitým faktorom ovplyvňujúcim život v mestskej
časti. Keďže mestská časť má 40 599 obyvateľov je ťažké dosiahnuť ideálne vzťahy medzi
občanmi, susedmi, priateľmi, rodičmi, deťmi atď. Pod pojmom medziľudské vzťahy si každý
predstavuje niečo iné. Slušnosť, zdvorilosť, tolerancia, empatia – schopnosť vcítiť sa do
pocitov iných, vlastný názor. Úcta k človeku je podmienkou budovania dobrého
a perspektívneho vzťahu. Najstarší a najdôležitejší medziľudský vzťah je vzťah rodinný, ide o
vzťahy medzi rodičmi a deťmi, súrodencami atď. Deti musia mať porozumenie pre svojich
rodičov a tiež naopak. Rozšíreným trendom súčasnej uponáhľanej doby sú všeobecne
zhoršujúce sa medziľudské vzťahy. V dnešnej dobe je veľmi dôležité zvýšiť záujem ľudí
o seba navzájom, všímať si čo sa deje okolo nás, nezištne pomáhať ľuďom, ktorí sú odkázaní
na iných a nevedia si pomôcť sami. Ak sa začneme viac starať aj o naše okolie a nielen
o vlastné šťastie a blahobyt, zlepšíme tým nielen životy iných, ale aj svoj vlastný.
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Trendom posledných rokov je narastajúci vandalizmus a drobná kriminalita, čo je
dôsledkom najmä dnešnej uponáhľanej doby. Rodičia nevenujú dostatok času a priestoru
svojim deťom a tie svoj voľný čas trávia po svojom a nekontrolované, ničením zelene,
parkov, školských areálov, detských ihrísk a športovísk, drobnej mestskej architektúry,
znečisťovaním verejných priestranstiev, ktoré sú určené pre všetkých. Napriek tejto
skutočnosti je situácia v MČ relatívne pokojná, v rámci niektorých druhov priestupkov pri
porovnaní rokov 2010 a 2011 dokonca klesol ich počet, čo možno vidieť aj v nižšie uvedenej
tabuľke. Jedným z ukazovateľov s medziročnou stúpajúcou tendenciou bolo zistené
porušovanie zákazu požívania alkoholických nápojov na verejnosti.
Na území mestskej časti má zastúpenie Mestská polícia a Obvodné oddelenie PZ SR Košice –
Západ. Tieto dve zložky úzko spolupracujú a dohliadajú na dodržiavanie poriadku a zákonov
na území mestskej časti.
Mestská polícia – Stanica Západ zabezpečuje úlohy určené osobitnými predpismi - ochraňuje
verejný poriadok, čistotu mestskej časti a chráni jej majetok a majetok obyvateľov pred
poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím. Kontroluje dodržiavanie všeobecne
záväzných nariadení mesta a v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
vybavuje ich porušenie. Ukladá sankcie za priestupky, ktorých vybavenie je v jej
kompetencii. Oznamuje príslušným orgánom štátu porušenie právnych predpisov, ktorých
vybavenie nie je v kompetencii samosprávy mesta a mestskej polície.

Tab. č 32: Prehľad riešených priestupkov MsP - Západ
Druh priestupku
VZN č.2/91 O ochrane zelene
VZN č.5/96 O státí a parkovaní
VZN č.30/96 O prístreškoch MHD
VZN č.33/96 O zimnej údržbe
VZN č.70/04 O dani za užívanie verejného priestranstva
VZN č.78/06 §4 Čistota VP
VZN č.78/06 §6 Hluk, nočný kľud, mravy
VZN č.78/06 §7 Pyrotechnika
VZN č.78/06 §8 Alkohol
VZN č.99/07 O komunálnom odpade
VZN mesta a MČ o psoch
VZN mesta a MČ o trhovom poriadku
VZN mesta - iné
VZN mestskej časti
§ 3 - nerešpektovanie dopravnej značky
§ 6 - povinnosti prevádzkovateľa vozidla
§25 - chodník
§25 - ostatné
§25 - parkovací lístok
§25 - vyhradené parkovacie miesto
§25 - vyhradené parkovacie miesto pre ZŤP

Spolu 2010 Spolu 2011
18
2
21
4
9
2
16
31
0
0
7
3
0
0
3
2
482
625
554
862
27
12
14
12
18
11
0
0
851
1556
0
0
73
130
259
221
1132
433
0
0
0
0
40

§25 - zeleň
§21 - priestupky proti poriadku v správe
§24 - priestupky na úseku podnikania
§30 - priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom
§47 - rušenie nočného pokoja
§47 - znečistenie verejného priestranstva
§47 - neoprávnené zabratie ver. Priestranstva
§47 - iné porušenie
§49 - proti občianskemu spolunažívaniu
§50 - proti majetku
iné porušenie priestupkového zákona
iný správny delikt
zák. 135/1961 cestný zákon
zák. 50/1976 stavebný zákon
zák. 369/1990 o obecnom zriadení
zák. 168/1996 o cestnej doprave
zák. 219/1996 ods.1 o ochrane pred zneužitím alkoholických nápojov
zák. 219/1996 ods.2,3 o ochrane pred zneužitím alkoholických nápojov
zák. 223/2001 o odpadoch
zák. 282/2002 Z. z. o chove psov
zák. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny
zák. 596/2003 o štát. správe v školstve a školskej samospráve
zák. 364/2004 o vodách
zák. 377/2004 o ochrane nefajčiarov
zák. 725/2004 o podmienkach prevádzky vozidiel
zák. 171/2005 o hazardných hrách
zák. 326/2005 o lesoch
zák. č.39/2007 o veterinárnej starostlivosti
zák. č.479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí
zák. č.137/2010 Z. z. o ovzduší
zák. 56/2012 o cestnej doprave
Spolu

649
1
0
0
103
346
24
8
4
40
1
2
7
0
0
0
0
0
9
126
2
0
0
37
37
0
0
1
1
0
0
4882

698
0
0
0
62
313
13
16
11
26
1
3
0
0
0
0
0
5
19
96
0
0
0
59
4
0
0
0
0
1
0
5233

Zdroj: MsP Košice - Západ

Mestská polícia – Stanica Západ v posledných dvoch rokoch riešila rôzne druhy priestupkov
a porušovania zákonov. Obyvatelia mesta a mestskej časti najviac porušujú všeobecne
záväzné nariadenia mesta o alkohole, kde bolo v rokoch 2010, 2011 riešených 1 107
priestupkov a o komunálnom odpade, v rámci ktorého bolo v rokoch 2010 a 2011 riešených
1 416 priestupkov. Mestská polícia – Stanica Západ riešila najviac priestupkov pri porušení
§3 - nerešpektovanie dopravnej značky (2 407 priestupkov), §25 - parkovací lístok (1 561
priestupkov) a zeleň (1 347 priestupkov), §47 - znečistenie verejného priestranstva (659
priestupkov) zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Jedným zo závažných neželaných, avšak často sa vyskytujúcich problémov sú aj rôzne druhy
a formy závislostí, ktoré sa v dnešnej dobe čoraz častejšie vyskytujú u čoraz mladších ľudí.
Najčastejšie ide o závislosť na alkohole, drogách, cigaretách a iných návykových látkach
(látkové závislosti), prípadne na hrách a hracích automatoch, internete a pod. (nelátkové
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závislosti). MČ Košice – Západ v rámci tejto oblasti disponuje len informáciami o počte
výherných automatov, keďže ich prevádzkovatelia sú povinný za každý automat platiť daň
z obratu. V súčasnosti nie sú dostupné žiadne relevantné údaje súvisiace s inými závislosťami,
ktoré by mohli byť vyhodnotené a použiteľné pre potreby tohto dokumentu.
Tab. č 33: Výherné prístroje v MČ v rokoch 2008 - 2011
2008
2009
2010
2011
počet
suma
počet
suma
počet
suma
počet
suma
v Eur
v Eur
v Eur
v Eur
Výherné prístroje
152
227 940
149
224 000
151
227 500
145
217 900
Videohry, lotérie
40 330
40 000
29 350
40 600
SPOLU
268 270
264 000
256 850
258 500
Zdroj: MČ Košice – Západ

Z dostupných údajov možno konštatovať, že počet výherných prístrojov, ktoré sa nachádzajú
na území mestskej časti, bol za posledné roky relatívne konštantný. Sumy, ktoré sú v tabuľke
uvedené, boli príjmom MČ, išlo o správne poplatky a odvody, ktoré musia prevádzkovatelia
výherných prístrojov platiť za ich prevádzkovanie. Čo sa týka sumy, ktorú museli
prevádzkovatelia zaplatiť, a ktorá bola príjmom mestskej časti, môžeme sledovať klesajúci
trend. V rámci výherných prístrojov bol v rozpätí rokov 2008 až 2011 zaznamenaný pokles
o viac ako 10 tisíc eur. Čiastka odvedená za prevádzkovanie videohier a lotérií za štyri roky
medziročne stúpla o takmer 300 eur. Na základe týchto informácií je zrejmé, že aj keď záujem
obyvateľov o výherné prístroje mierne klesol, stále je o ne veľký záujem.
Do 31.12.2010 sa z týchto hazardných hier odvádzal odvod MČ vo výške 3%, resp. 5%
z hernej istiny, od 01.01.2011 sa odvod stanovený vykonáva vo fixnej výške za 1 prístroj.
Od 01.01.2013 sa pripravuje novela zákona č. 171/2005 o hazardných hrách, zatiaľ však nie je
rozhodnuté, či sa hazardné hry budú môcť hrať len v herniach, alebo či budú môcť byť
prevádzkované aj v iných zariadeniach v počte maximálne 2 ks. Zvyšuje sa aj správny
poplatok za 1 výherný prístroj. Tieto zmeny samozrejme ovplyvnia aj príjem MČ.

3. Analýza služieb ovplyvňujúcich kvalitu rodinného života
Spokojnosť života jednotlivcov a rodín v spoločnosti, meste či mestskej časti vo veľkej miere
závisí od kvality viacerých oblastí, ako je napríklad bývanie, pracovné príležitosti, dostupné
sociálne a zdravotné služby, verejné inštitúcie, úroveň školstva, doprava, bezpečnosť,
možnosť kultúrneho a športového vyžitia.
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3.1.Verejné Inštitúcie
V Mestskej časti Košice - Západ pôsobia nasledovné verejné inštitúcie:

Tab. č 34: Verejné inštitúcie pôsobiace na území mestskej časti
Názov
Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice - Západ
Obvodný pozemkový úrad Košice
Krajský lesný úrad Košice
Krajský pozemkový úrad Košice
Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny
Magistrát mesta Košice
Miestny úrad MČ Košice – Západ
Oddelenie cudzineckej a pasovej služby PZ SR
Úrad justičnej a kriminálnej polície KE - okolie
Okresné riaditeľstvo PZ Košice– okolie
Mestská polícia
Slovenská advokátska komora
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Sociálna poisťovňa pobočka Košice– okolie

Adresa
Považská 38
Popradská 78
Popradská 78
Popradská 78
Popradská 74
Trieda SNP 48/A
Trieda SNP 39
Trieda SNP 35
Trieda SNP 35
Trieda SNP 35
Trieda SNP 48, 39
Trieda SNP 24
Trieda SNP 48
Trieda SNP 61

Zdroj: MČ Košice - Západ

V mestskej časti sú zastúpené mnohé verejné inštitúcie, ktoré využívajú nielen obyvatelia
mestskej časti, ale aj mesta Košice a okresu Košice – okolie. Verejné inštitúcie vykonávajú
činnosti štátnej správy a samosprávy pri zabezpečovaní verejných úloh. Ich hlavným cieľom
je zabezpečovanie verejného blahobytu prostredníctvom posilnenia občianskej spoločnosti
a sociálnej spravodlivosti. Obyvatelia mestskej časti najčastejšie využívajú služby Miestneho
úradu MČ Košice – Západ, poskytované v oblastiach matriky a evidencie obyvateľstva,
vnútornej správy, územného plánovania, sociálnych služieb, kultúry a voľného času a mnohé
ďalšie. Všetci zamestnanci miestneho úradu na čele so starostom sú k dispozícii miestnym
obyvateľom každý pracovný deň v týždni.

3.2.Zdravotné služby
V mestskej časti sú početne zastúpené zdravotné služby. Na jej území sa nachádzajú
ambulancie lekárov, lekárne, poliklinika a nemocnice. Tieto zariadenia využívajú nielen
obyvatelia mestskej časti, ale aj mesta a blízkeho okolia. V súčasnosti sú zdravotnícke
zariadenia na vysokej úrovni a poskytujú štandardnú a odbornú zdravotnú starostlivosť. Na
území mestskej časti sa nachádzajú nasledovné zdravotnícke zariadenia:
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Tab. č 35: Zdravotnícke zariadenie
Typ zdravotníckeho zariadenia
Nemocnice

Zdravotné ústavy a zariadenia

Lekárne

Názov zariadenia, sídlo
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Trieda SNP 1
Detská fakultná nemocnica , Trieda SNP 1
Lekárska služba prvej pomoci, Toryská 1
Nefrologické a dialyzačné centrum, Trieda SNP 1
Ergomed Poliklinika, Moldavská cesta 21/A
Medicínske centrum, Brigádnická 247/2
Východoslovenský ústav srdcových chorôb, Ondavská č. 8
Lekáreň Pri Datase, Toryská 275/1
Lekáreň Terasa, Trieda SNP 339/88
Lekáreň Kamilka, Brigádnická 247/2
Lekáreň Echinacea, Trieda SNP 457/1
Sambuccus, Muškátová 518/7
FAVOUR PHARMA, Gudernova 292/3
Lekáreň Miliana, Ondavská č. 10
Lekáreň na Ondavskej, Ondavská 1559/4
Lekáreň REMEDIA spol. s.r.o., Pražská 502/4
SyndiPharma spol. s.r.o., Trieda SNP 457/1
Lekáreň PrimaPharma, Gudernova 292/3
Lekáreň Zora, Ondavská 1559/4
LEKÁREŇ AESCULAP, Toryská 275/1

Zdroj: MČ Košice - Západ

3.3.Sociálne služby
Mestská časť venuje veľkú pozornosť svojim starším a opusteným občanom, ale aj
mamičkám na materskej dovolenke a ich deťom. Preto sa na území mestskej časti nachádzajú
zariadenia s rôznorodým zameraním v tejto oblasti. Mestská časť poskytuje sociálne služby
svojim občanom, a to prostredníctvom opatrovateľskej služby, či už v domácnostiach
opatrovaných občanov alebo v zariadení opatrovateľskej služby. Na území mestskej časti
pôsobia dve denné centrá pre seniorov a jedno materské centrum.

3.3.1. Opatrovateľská služba v domácnostiach
Opatrovateľská služba v domácnostiach opatrovaných občanov je vykonávaná 10
opatrovateľkami a 2 vodičmi, ktorí zabezpečujú donášku jedla pre opatrovaných obyvateľov.
Činnosť opatrovateliek je zameraná hlavne na starostlivosť o ľudí, pomoc v domácnosti,
asistenciu pri osobnej hygiene, sprevádzanie a odvoz k lekárovi, pomoc, sprevádzanie a
prepravu pri vybavovaní osobných záležitostí na úradoch, upratovanie, nákupy a mnoho
ďalších činností, ktoré seniorom uľahčujú ich život.
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Cenové rozpätie za mesiac poskytovania opatrovateľskej služby sa v roku 2011 pohybovalo
v rozmedzí od 2,40 Eur do 65,00 Eur.
Tab. č 36: Opatrovateľská služba
Rok
Počet
Počet hodín
Náklady
Príspevky
Príspevky
klientov poskytnutej
na chod
od mesta
od klientov
opatrovateľskej
v EUR
v EUR
v EUR
služby
2009
67
18 250
106 500
87 300
9 857
2010
68
18 715
107 338
87 300
10 392
2011
71
17 532
110 632
87 300
8 444
Zdroj: MČ Košice - Západ

O opatrovateľskú službu v domácnostiach je zo strany obyvateľov mestskej časti veľmi
veľký, každoročne sa zvyšujúci záujem.
V súčasnosti pracuje v rámci MČ Košice - Západ 10 opatrovateliek, z ktorých 8 pôsobí
v teréne, v domácnostiach opatrovaných občanov, a 2 sa starajú o svoje vlastné deti
vyžadujúce opatrovanie.
Mestská časť aj tento rok eviduje veľký počet žiadostí o zabezpečenie opatrovateľskej služby,
ktoré z administratívnych, ale najmä finančných dôvodov nie je schopná vybaviť. Nakoľko
mestská časť nemá finančné prostriedky na zamestnanie ďalších opatrovateľov, snaží sa
súčasnú situáciu riešiť využívaním aktivačných pracovníkov z Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny. Záujem uchádzačov o zamestnanie - potenciálnych aktivačných pracovníkov,
o vykonávanie tohto druhu činnosti je však veľmi malý.
V rámci budúceho rozvoja a smerovania mestskej časti by bolo vhodné zamerať svoju
pozornosť aj na túto oblasť sociálnej sféry, starostlivosť o najstarších a odkázaných
obyvateľov mestskej časti. Na základe reálneho počtu prijatých a nevybavených žiadostí,
ktoré MČ v súčasnosti eviduje v tejto oblasti, je potrebné sa zaoberať aj prípadným zvýšením
počtu zamestnancov (ideálne 15 - 16), ktorí by vykonávali terénnu opatrovateľskú službu
v domácnostiach.
3.3.2. Zariadenie opatrovateľskej služby
V rámci sociálnych služieb poskytovaných obyvateľom mestskej časti je prevádzkované
pobytové zariadenie opatrovateľskej služby s celoročnou prevádzkou na Laboreckej ulici,
ktorého kapacita je 10 lôžok, z toho 8 ženských a 2 mužské. Fyzický stav zamestnancov tohto
zariadenia je 7. Cenové rozpätie za mesiac pobytu v tomto zariadení sa v roku pohybovalo
2011 v rozpätí od 168,00 do 415,00 Eur.
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Tab. č 37: Zariadenie opatrovateľskej služby
Rok
Počet klientov
Náklady na
Príspevky
Príspevky
zariadenia
chod zariadenia od mesta
od klientov
v EUR
v EUR
v EUR
2009
15
105 200
68 450
25 220
2010
10
106 186
69 962
25 618
2011
21
113 248
72 296
26 734
Zdroj: MČ Košice - Západ

Pobytové zariadenie ponúka prechodnú službu pre seniorov mestskej časti na dobu 3, 6 alebo
9 mesiacov, pokiaľ klient nie je umiestnený v inom zariadení s celoročnou prevádzkou
a starostlivosťou. V súčasnosti má pobytové zariadenie naplnenú kapacitu. Zo strany
obyvateľov mestskej časti je veľký záujem o pobyt v tomto zariadení, preto sa mestská časť
bude snažiť o rozšírenie počtu lôžok v tomto zariadení, aby uspokojila požiadavky všetkých
svojich občanov.
3.3.3. Denné centrum
V mestskej časti v súčasnosti pôsobia dve denné centrá na Laboreckej ulici, ktoré organizujú
aktívnu záujmovú činnosť pre svojich členov, v priestoroch centra aj mimo neho. Uvedené
priestory využívajú v prevažnej miere seniori (z mestskej časti Západ a niekoľko seniorov
z ostatných mestských častí) a tiež matky s deťmi. Denné centrá sú pravidelne využívané na
spoločenské stretnutia občanov. Niektoré stretnutia sú tematicky zamerané a využívajú ich
napríklad Zväz diabetikov Slovenska, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Zväz
telesne ťažko postihnutých a iné. Denné centrá každoročne organizujú akcie ako sú napríklad
fašiangová zábava, Majáles, Anna bál, Mesiac úcty k starším, Katarínska zábava, Mikulášske
posedenie, Vianočná kapustnica a mnohé ďalšie. Štvrťročne sa konajú stretnutia a posedenia
jubilantov. Mestská časť prostredníctvom denných centier organizuje pobytové a poznávacie
zájazdy pre seniorov, taktiež rôznorodé prednášky a besedy a zabezpečuje krúžkovú činnosť
v rôznych oblastiach záujmových aktivít najstarších obyvateľov mestskej časti.
Činnosť denného centra je financovaná z rozpočtu mestskej časti a z členských príspevkov,
prípadne z iných zdrojov ako sú sponzorstvo, dary a podobne. Mestská časť každoročne
vyčleňuje prostriedky na fungovanie a chod Denného centra, pôsobiaceho na Laboreckej ulici.
Tab. č 38: Dotácia Denného centra z rozpočtu MČ
Rok
Výška dotácie v Eur
2009
2010
2011

39 136,00
31 424,00
24 168,00

Zdroj: MČ Košice – Západ
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Jednotlivé kluby:
Tab. č 39: Klub kresťanských seniorov
Rok
Počet členov z MČ
2009
2010
2011

Počet členov z inej MČ
210
220
216

10
10
11

Zdroj: MČ Košice – Západ

Tab. č 40: Klub seniorov Košice – Západ
Počet členov z MČ
Rok

2009
2010
2011

Počet členov z inej MČ
270
276
302

19
23
23

Zdroj: MČ Košice – Západ

Tab. č 41: Klub maďarských seniorov Košice – Západ
Počet členov z MČ
Rok

2009
2010
2011

Počet členov z inej MČ
0
50
50

0
1
1

Zdroj: MČ Košice – Západ

V rámci mestskej časti Košice - Západ pôsobí aj občianske združenie „Jeseň života“, ktoré je
však finančne aj organizačne samostatné, nie je v tomto smere závislé od mestskej časti. Ide
o občianske združenie, ktorého členmi sú bývalí zamestnanci VSŽ a U. S. Steel Košice. Klub
je dotovaný spoločnosťou U.S. Steel Košice a mestská časť podporuje tento klub seniorov
formou zvýhodneného poskytovania priestorov na ich činnosť, stretávanie sa
a uskutočňovanie aktivít jeho členov (Trieda SNP 24, Luník II).
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Tab. č 42: Občianske združenie „Jeseň života“
Počet členov z MČ
Rok

2009
2010
2011

Počet členov z inej MČ
Neevidované
Neevidované
Neevidované
Neevidované
804
3

Zdroj: MČ Košice – Západ

3.3.4. Materské centrum Delfínik
V mestskej časti v súčasnosti pôsobí aj Materské centrum Delfínik, ktoré sídli na Laboreckej
ulici číslo 2. Materské centrum bolo založené v máji 2008 a od tohto momentu poskytuje
matkám s deťmi rôzne aktivity v oblasti kultúry, športu a mnohé iné kultúrne a vzdelávacie
možnosti. Materské centrum je otvorené každý pracovný deň v týždni a pre vstup je
stanovený symbolický poplatok 1 Euro za vstup dospelej osoby s dieťaťom/deťmi (počet detí
nie je rozhodujúci). Materské centrum pravidelne organizuje tanečné kurzy pre deti,
bruškovanie – cvičenie pre tehotné ženy spojené s prednáškami, cvičenie – mamičky cvičia
jógu, podujatie Svetielka – riekanky, pesničky pre deti, a ďalšie iné podujatia. V centre sa
organizujú aj iné akcie nepravidelného charakteru ako sú napríklad Domček radosti
a tvorivosti, ktorý je zameraný na tvorbu vlastných umeleckých výtvorov a je určený pre deti
aj rodičov, Deň matiek, Medzinárodný deň detí, Majáles, Mikuláš spojený s kultúrnym
programom a odovzdávaním malých darčekov pre deti, Detský karneval a mnoho ďalších.
Tab. č 43: Materské centrum „Delfínik“
Rok
Počet vstupov Počet detí
2009
2010
2011

790
800
785

Dotácia centra z MČ Iné dotácie – sponzorské,
(v EUR)
dary... (v EUR)
990
6 340
60
920
5 214
78
950
5 122
420

Zdroj: MČ Košice – Západ
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Vytvorenie Materského centra bolo zo strany mestskej časti pozitívnym krokom smerom
k najmladším obyvateľom mestskej časti, k rodinám, k využívaniu voľného času detí, o čom
svedčí jeho každoročná pravidelná návštevnosť. Spoločenské a kultúrne podujatia, ktoré sa
v centre konajú prispievajú k pravidelnej návštevnosti a aktívnemu a plnohodnotnému
využívaniu jeho priestorov.
3.3.5. Potravinová pomoc
Mestská časť sa v roku 2011 z vlastnej iniciatívy zapojila do programu „Potravinová pomoc
2011“ podporovaného Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, čím tak v priebehu roka 2011
a začiatkom roka 2012 poskytla pomoc svojim obyvateľom, ktorí splnili stanovené
podmienky pre získanie potravinového balíčka. Potravinovú pomoc mohli získať občania
v hmotnej núdzi, osoby na hranici životného minima, ktorým sa neposkytuje pomoc
v hmotnej núdzi, ale deťom sa poskytujú dotácie, z dôvodu, že príjem rodiny je najviac vo
výške životného minima a nepracujúci dôchodcovia, ktorých mesačný príjem nepresiahol
305,00 Eur a ktorí doložili na úrad mestskej časti potrebné dokumenty.
V priebehu roka 2011 bola prostredníctvom Mestskej časti Košice - Západ poskytnutá
potravinová pomoc nasledovne:
Tab. č 44: Potravinová pomoc pre obyvateľov mestskej časti
Rok
Počet občanov
Dovezené množstvo
Vydané množstvo
potravinovej pomoci
potravinovej pomoci
2011
640
25 830 kg
25 500 kg
Zdroj: MČ Košice - Západ

Potravinová pomoc v mestskej časti prebieha aj v roku 2012, príjem a výdaj potravín prebehol
celkovo jeden krát a boli zatiaľ vydané potraviny 476 občanom. V prípade pokračovania
programu potravinovej pomoci zo strany štátu, bude mestská časť aj naďalej zabezpečovať
výdaj potravín pre svojich obyvateľov, ktorí sú v hmotnej núdzi.

3.4. Vzdelávanie, kultúra a voľno časové aktivity
Výhodná poloha mestskej časti a počet jej obyvateľov (najpočetnejšia mestská časť mesta
Košice) ju predurčujú na kvalitné služby v oblasti vzdelávania, kultúry a voľnočasových
aktivít nielen pre vlastných obyvateľov, ale aj pre obyvateľov mesta a jeho návštevníkov. Na
území mestskej časti sa nachádzajú vzdelávacie inštitúcie ako sú materské, základné, stredné
a vysoké školy, ale tiež aj inštitúcie pre ďalšie vzdelávanie detí, mládeže i dospelých. Školské
zariadenia sú v pôsobnosti mesta Košice alebo Košického samosprávneho kraja. Za ďalšie
vzdelávanie sú považované programy a aktivity, ktoré umožňujú doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si
získané vzdelanie, dosiahnuť kvalifikáciu v súlade s potrebami trhu práce, uspokojiť svoje
záujmy alebo pripraviť sa na získanie vyššieho stupňa vzdelania. Ďalšie vzdelávanie môžu
uskutočňovať gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá, školy pre deti a žiakov so
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špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základné umelecké, jazykové a vysoké školy.
Rovnako aj právnické a fyzické osoby - podnikatelia, ktorých predmetom činnosti je
vzdelávanie a činnosti priamo súvisiace so vzdelávaním.
Kultúra a ponuka voľnočasových aktivít majú v mestskej časti takisto svoje zastúpenie.
Mestská časť prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie Átrium klub zabezpečuje
kultúrne a spoločenské podujatia na území mestskej časti. V rámci projektu Košice 2013 –
Európske hlavné mesto kultúry boli na území mestskej časti nepoužívané výmenníkové
stanice premenené na komunitné a kultúrne centrá. Z bývalej zastaranej infraštruktúry
výmenníkov tepla sa stávajú nové kryštalizačné body, ktoré aktívne zabezpečujú „distribúciu“
kultúry z centra do predmestí a panelákových sídlisk. Výmenníky – Kultúrne body sa stávajú
centrami komunitného rozvoja a občianskej participácie a zároveň multifunkčným priestorom
pre šírenie kultúry.

3.4.1. Vzdelávanie
Na území mestskej časti sú zastúpené všetky školské zariadenia. Jedná sa o štátne, súkromné
a cirkevné zariadenia. Zriaďovateľom materských škôl je mesto Košice. Čo sa týka
základných a stredných škôl, ich zriaďovateľom je okrem mesta aj cirkev alebo fungujú ako
súkromný subjekt. Na území mestskej časti sa nachádzajú nasledovné školy a školské
zariadenia:
Tab. č 45: Štruktúra školských zariadení v šk. roku 2011/2012
Školské zariadenie
Počet zariadení
Počet detí, žiakov, študentov
Materské školy
11
Základné školy
9
Stredné školy
5
Vysoká škola (fakulty)
2

1 098
3 712
1 487
3 459

Zdroj: MČ Košice - Západ

Materské školy
Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, telesnej,
intelektuálnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na
ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými
osobitosťami detí. Na území mestskej časti sa nachádzajú nasledovné materské školy:
Tab. č 46: Materské školy v mestskej časti, šk. rok 2011/2012
Materská škola
Typ
Počet tried
Bernolákova 14
štátna
Hronská 7
štátna
Humenská 51
štátna
Ipeľská 10
štátna
Kežmarská 46
štátna
Moldavská 23
štátna
Muškátová 7
štátna

Počet žiakov
4
4
3
4
4
4
4

86
94
93
94
86
91
84
50

Nešporova 28
Šafárikova trieda 4
Trebišovská 11
Zuzkin park 2

štátna
štátna
štátna
štátna

5
4
6
4

116
139
130
85

Zdroj: MČ Košice – Západ, Magistrát mesta Košice, Odbor školstva

V sledovanom období, školskom roku 2011/2012 na území mestskej časti pôsobilo spolu 11
materských škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice. Materské školy mali od 3 do 6 tried
a navštevovalo ich spolu 1 098 detí, prevažne z MČ Košice – Západ. Pri celkovom počte 46
tried v tunajších materských školách, navštevovalo 1 triedu priemerne takmer 24 detí. Čo sa
týka počtu detí, medzi najnavštevovanejšie patria MŠ na Šafárikovej triede a materské školy
na Trebišovskej a Nešporovej ulici.
Podľa Koncepcie školstva 2009-2012 mesta Košice, sa počet detí v jednotlivých triedach
postupne stabilizoval, najmä v dôsledku nového školského zákona. Mesto chce aj naďalej
podporovať a rozvíjať činnosť materských škôl v svojej pôsobnosti, nakoľko materské školy
sú prvým a základným kameňom vzdelávacieho procesu všetkých detí.
Základné školy
Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podporuje rozvoj
osobnosti žiaka, vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie,
demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej
a telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej,
prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie
poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu
výchovu a vzdelávanie.
Tab. č 47: Základné školy v mestskej časti, šk. rok 2011/2012
Základná škola
Typ
Počet tried
Bernolákova 16
Štátna
Sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18
Cirkevná
Kežmarská 28
Štátna
Kežmarská 30
Štátna
Považská 12
Štátna
Trebišovská 10
Štátna
Ul.Slobody 1
Štátna
Ul. Slobody 1 (Súkromná ZŠ)
Súkromná
Trieda SNP 104 (Súkromná ZŠ)
Súkromná

Počet žiakov
26
26
27
24
25
22
16
9
9

583
574
664
504
494
474
222
90
107

Zdroj: MČ Košice – Západ, Magistrát mesta Košice, Odbor školstva, zriaďovatelia súkromných a cirkevných ZŠ

V školskom roku 2011/2012 pôsobilo v mestskej časti spolu 9 základných škôl, z čoho 6 bolo
štátnych (v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta), 2 súkromné a 1 cirkevná. Školy mali od 9 do
27 tried, pričom celkom 3 712 žiakov navštevovalo spolu 184 tried. V priemere pripadalo na 1
triedu asi 20 žiakov. Najnavštevovanejšie, čo sa týka počtu žiakov, boli základná škola na
Kežmarskej ulici, Bernolákovej ulici a Základná škola Sv. Cyrila a Metoda taktiež na
Bernolákovej ulici. Spomínané školy mali zo všetkých ZŠ nachádzajúcich sa v MČ Košice –
Západ aj najviac tried.
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Podľa Koncepcie školstva 2009-2012 mesta Košice sa do budúcnosti nepredpokladá nárast
počtu žiakov, naopak očakáva sa ich pokles, nakoľko za posledné roky klesal počet žiakov
v takmer všetkých sledovaných školách. Zámerom mesta Košice je zachovať existenciu
a činnosť ZŠ v MČ Západ, zabezpečiť potrebné finančné prostriedky na uskutočnenie
nevyhnutných rekonštrukcií, opráv a modernizácií.

21.

22.

23
.
Zdroj: Koncepcia školstva 2009-2013 mesta Košice

1. ZŠ Považská; 2. ZŠ Slobody; 3. ZŠ Kežmarská 30; 4. ZŠ Kežmarská 28; 5. ZŠ Bernolákova; 6. ZŠ
Trebišovská;
7. MŠ Ipeľská; 8. MŠ Zuzkin park; 9. MŠ Hronská; 10. MŠ Nešporova; 11. MŠ Muškátová;
12. MŠ Bernolákova; 13. MŠ Kežmarská; 14. MŠ Šafárikova tr.; 15. MŠ Moldavská;
16. MŠ Humenská; 17. MŠ Trebišovská;
18. CVČ Orgovánová; 19. ZUŠ Bernolákova; 20. CVČ Popradská;
21. ZŠ Sv. Cyrila a Metoda; 22. SZŠ Slobody 1; 23. SZŠ Tr. SNP 104
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Stredné školy
Medzi stredné školy zaraďujeme gymnázia, stredné odborné školy a konzervatóriá.
Gymnázium je všeobecnovzdelávacia, vnútorne diferencovaná stredná škola, ktorá pripravuje
žiakov v štvorročnom, päťročnom alebo osemročnom vzdelávacom programe a poskytuje
úplné stredné všeobecné vzdelanie.
Stredná odborná škola je vnútorne diferencovaná stredná škola, ktorá pripravuje žiakov
v najmenej dvojročnom a najviac päťročnom vzdelávacom programe príslušného odboru
vzdelávania.
Konzervatórium poskytuje komplexné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie.
Pripravuje žiakov na profesionálne umelecké uplatnenie sa a na vyučovanie umeleckých
a odborných predmetov vo vzdelávacích programoch umeleckého zamerania.
Tab. č 48: Stredné školy v mestskej časti, šk. rok 2011/2012
Stredná škola
Typ
Športové gymnázium, Trieda SNP 104
Gymnázium Trebišovská 12
Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2
Súkromné gymnázium Petzvalova 4
Súkromné gymnázium Katkin park 2

štátna
štátna
súkromná
súkromná
súkromná

Počet tried
22
22
6
6
8

Počet
žiakov
487
650
159
53
138

Zdroj: MČ Košice – Západ (Magistrát mesta Košice, Odbor školstva); zriaďovatelia súkromných SŠ

Na území MČ Košice - Západ v školskom roku 2011/2012 pôsobilo 5 stredných škôl, z čoho
2 boli štátne a 3 súkromné. Boli to 4 gymnáziá a 1 stredná umelecká škola, na ktorých
v danom roku v celkom 64 triedach študovalo spolu 1 487 študentov. Najviac študentov
(spolu 1 137, viac ako 76 % všetkých študentov študujúcich na školách v MČ) a zároveň aj
najviac tried (spolu 44, takmer 69 % z celkového počtu tried) mali štátne stredné školy,
Športové gymnázium a Gymnázium Trebišovská.

Vysoké školy
Na území mestskej časti pôsobí jedna vysoká škola – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, sídlo tu majú 2 jej fakulty, Fakulta verejnej správy UPJŠ (Popradská 66)
a Lekárska fakulta UPJŠ (Trieda SNP 1). Univerzita je uznávanou a vyhľadávanou
vzdelávacou a výskumnou inštitúciou nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Ide o druhú
najstaršiu klasickú univerzitu na Slovensku, ktorá poskytuje trojstupňové vysokoškolské
vzdelanie na 5 fakultách (lekárskej, právnickej, prírodovedeckej, filozofickej a fakulte
verejnej správy). Uskutočňovaním vedeckých a výskumných aktivít univerzita zároveň
poskytuje služby širokej verejnosti, prostredníctvom šírenia nových informácií a poznatkov
z rôznych oblastí.
Univerzita zaznamenáva každoročný nárast počtu študentov, čo dokazuje zvyšujúci sa záujem
o štúdium na všetkých 5 fakultách. K 31.10.2011 mala univerzita celkom 8 728 študentov,
z čoho väčšina, viac ako 7 400 študentov, bola z dennej formy štúdia.
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Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, so sídlom na území MČ Košice - Západ, je čo sa týka
počtu študentov (2 481 v roku 2011) najväčšou fakultou univerzity, ktorú navštevuje takmer
1/3 všetkých študentov UPJŠ v Košiciach. Fakulta verejnej správy mala k 31.10.2011 spolu
978 študentov. Univerzitu navštevujú študenti z Košíc a Slovenska, ale aj zo zahraničia.

Ďalšie vzdelávanie
Na území mestskej časti pôsobia aj ďalšie vzdelávacie ustanovizne, ktoré ponúkajú
akreditované vzdelávanie rôzneho druhu a typu (jazykové, IT, manažérske, marketingové,
remeselnícke a mnohé ďalšie).
Tab. č 49: Vzdelávacie ustanovizne ponúkajúce akreditované vzdelávanie

Názov spoločnosti
Regionálne poradenské
a informačné centrum Košice
NOVA TRAINING s.r.o.
vzdelávacia spoločnosť

Adresa
Trieda SNP 48/A
Popradská 86

GENERATÍV s.r.o.
Moldavská 15
HubbardCollegeofAdministration Obchodná 4
Košice s.r.o.

EduQuan.o.

Ružová 47

OZ Spoločnosť priateľov detí –
Li(e)nka
Košice Audit, s.r.o.
International education s.r.o.
KBS Invest s.r.o.

Trieda SNP 1

SBS Slovakia spol. s r.o.

Kysucká 14

Pražská 4
Brnenská 28
Kysucká 16

Akreditované aktivity
- Začíname podnikať
- Základy podnikania
- Anglický jazyk
- Nemecký jazyk
- Práca s PC
- Multimédia
- Účtovníctvo
- Opatrovateľstvo
- Manažérske zručnosti
- a mnohé ďalšie
- Osobnostný rozvoj človeka
- Etika a prežitie firmy
- Základy organizovania firmy
- Efektívne vedenie obchodného
rozhovoru
- a mnohé ďalšie
- Euromanažér
- Operátor výroby
- Montér sadrokartónových
konštrukcií
- Skladník
- Pracovník v službách
spoločného stravovania
- Finančná gramotnosť
- Manažér v práci
- Dištančná krízové intervencia
-

-

Podvojné účtovníctvo
Vzdelávanie znalcov
Návrh a tvorba web stránok
Aktívne k získaniu práce
Interný audítor systému
riadenia kvality podľa normy
ISO 9001:2000
Manažérstvo kvality
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-

MARKWIN, s.r.o.
Asociácia komunitných centier

Piešťanská 53
Kežmarská 6

FUTURE n.o.

Trieda SNP 61

VaP Centrum s.r.o.

Trieda SNP 61

SaG, s.r.o.

Pražská 16

Mgr. Dionýz Buko – GranDios
Občianske združenie fofos.sk

Považská 26
Narcisova 9

FUTURUM, n.o.

Trieda SNP 61

-

Slovenská komora jazykového
vzdelávania, o.z.
Regionálna Inovačná Agentúra
z.p.o.

Trieda SNP 61

-

Moldavská 8

-

-

-

Externý audit dodávateľa
podľa normy ISO
a mnohé ďalšie
Efektívny manažér
Zdravie a zlepšenie života
Rómov
Práca s PC
Komplexný rozvoj osobnosti
Tvorba a manažment
projektov
Anglický jazyk
Anglický jazyk
Komplexný rozvoj osobnosti
Poradíme Vám na trhu práce
Opatrovateľ – opatrovateľka
Manažér – praktik
Profesia pre mňa
Anglický jazyk
Microsoft Word Profesionál
PC & Office
Práca s PC – príprava na
ECDL
Anglický jazyk
Komunikačné zručnosti
Počítačová gramotnosť
a zručnosti
Sociálne zručnosti a koučing
Anglický jazyk
E – learning – vzdelávanie cez
internet

Zdroj: Ministerstvo školstva SR

Vzdelávacie aktivity sú prístupné nielen pre obyvateľov mestskej časti, ale aj pre všetkých
obyvateľov mesta Košice a blízkeho okolia. Ďalšie vzdelávanie je v súčasnosti veľmi
vyhľadávané, nakoľko si ľudia chcú rozširovať svoje vedomosti najmä v oblasti cudzích
jazykov. Z dôvodu vysokej nezamestnanosti na území mesta Košice a Košického kraja si
občania zvyšujú svoju kvalifikáciu akreditovanými kurzami rôzneho zamerania. Mnohí ľudia
z dôvodu nemožnosti nájsť si adekvátne zamestnanie zodpovedajúce odboru, ktorý
vyštudovali, úplne menia svoje profesné zameranie aj prostredníctvom týchto spoločností.

3.4.2. Kultúra
Kultúra je dôležitou súčasťou života ľudí. Mestská časť pripisuje kultúre veľký význam
a preto v roku 2008 zriadila príspevkovú organizáciu Átrium klub Mestskej časti Košice –
Západ, na ktorú preniesla výkon svojich kompetencií v oblasti kultúry. Zriadená bola za
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účelom organizovania a realizácie miestnej kultúry a vzdelávacích aktivít na území mestskej
časti. Úlohou klubu bolo zabezpečovanie verejnoprospešných činností prispievajúcich
k uchovávaniu a rozvoju kultúrnych tradícií, potrieb a záujmov obyvateľov a návštevníkov
mestskej časti v kultúrnej oblasti, vytváranie podmienok pre organizovanie a zabezpečovanie
voľnočasových aktivít detí, mládeže, ale aj dospelých a mnoho ďalších činností.
Átrium klub sa zameriaval najmä na realizáciu vlastných aktivít, ako napríklad podujatia
mestskej časti - Kultúrne leto, Vianoce a pravidelný mesačný program klubu Átrium, na
realizácii ktorých spolupracoval s lokálnymi partnermi v oblasti kultúry, športu a vzdelávania.
V spolupráci so školskými zariadeniami zabezpečoval záujmovú činnosť pre deti a mládež krúžky a súťaže, športové aktivity v spolupráci s Centrami voľného času a školami, ako aj iné
voľnočasové aktivity pre obyvateľov MČ Košice - Západ. Átrium klub zároveň prenajímal
svoje priestory na realizáciu školení, seminárov a usporadúvanie kultúrnych a spoločenských
podujatí, za účelom získavania doplnkových príjmov na rozvoj.
Tab. č 50: Prehľad akcií zorganizovaných príspevkovou organizáciou Átrium klub
Rok
Kultúrno-spoločenské
Besedy Výstavy
Športové
Školenia
Spolu
akcie
a vernisáže podujatia
a semináre
2009
38
5
4
6
47
100
2010
15
3
4
2
55
79
2011
59
4
9
2
49
123
Zdroj: MČ Košice – Západ

Založením príspevkovej organizácie Átrium klub sa umožnilo organizovanie a pripravovanie
viacerých a rôznorodejších kultúrnych, spoločenských, umeleckých, športových, vzdelávacích
a mnohých iných užitočných aktivít a podujatí. V roku 2012 došlo k zmene právnej formy
tejto organizácie, zanikla príspevková organizácia a v dnešnej dobe je už súčasťou Miestneho
úradu MČ Košice – Západ, oddelenia rozvoja a kultúry. Aj naďalej sú uskutočňované
jednotlivé aktivity a podujatie a plánujú sa ďalšie zaujímavé a inovatívne projekty v oblasti
kultúry, športu a iných voľnočasových aktivít v mestskej časti.
Na území mestskej časti boli v rámci projektu Košice 2013 – Európske hlavné mesto kultúry
staré nepoužívané výmenníkové stanice prebudované na komunitné a kultúrne centrá. Jedná
sa o výmenníky na ulici Brigádnická a Obrody. Priestory výmenníku na Brigádnickej ulici sú
využívané na usporiadanie koncertov, výstav a predstavení. Vo výmenníku na ulici Obrody
prebiehajú rôzne klubové činnosti ako je napríklad šach, kartové hry, spoločenské hry, rôzne
diskusie, vzdelávacie činnosti a cvičenia. Občania sa môžu zapojiť do komunitných
projektov, ktorých súčasťou sú športové podujatia, tvorivé dielne, workshopy, prednášky,
tvorba vlastných novín, premietanie filmov a pod. Vo výmenníku prebiehajú činnosti
organizované samotnými obyvateľmi. Komunitné projekty pripravujú obyvatelia v spolupráci
s projektovým tímom SPOTs a sú určené pre širokú verejnosť, pre obyvateľov, občianske
združenia, neziskové organizácie, študentov, mladých umelcov, dobrovoľníkov atď.,
jednoducho pre tých, ktorí sa chcú zapojiť do akcií, podujatí, prezentovať sa alebo sa
originálnym spôsobom podieľať na rozvoji komunity, prípadne organizovať činnosti potrebné
pre svoju komunitu (napr. usporiadať domovú schôdzu).

56

3.4.2. Voľnočasové aktivity
Na území mestskej časti sa nachádza Centrum voľného času na Orgovánovej ulici, zriadené
mestom Košice v roku 2002. Centrum zameriava svoju činnosť najmä na uspokojovanie
požiadaviek a záujmov svojich členov a návštevníkov, s prihliadnutím na aktuálne potreby
a trendy v spoločnosti. Taktiež sa svojou činnosťou podieľa na primárnej prevencii drogových
závislostí.
Centrum voľného času je školské zariadenie s celoročnou prevádzkou, ktoré je dostupné
deťom, mládeži a iným návštevníkom počas celého roka (vrátane školských prázdnin).
CVČ vykonáva výchovno-vzdelávacie, záujmové, rekreačné, esteticko-výchovné,
prírodovedné, spoločenskovedné, športovo-turistické a ďalšie činnosti. Tieto činnosti
uskutočňuje prostredníctvom pravidelných záujmových činností v krúžkoch, kluboch,
súboroch, skupinách a združeniach, príležitostných záujmových činností vo forme
jednorazových a cyklistických podujatí, ktoré sú určené školám, ale aj širokej verejnosti. Cez
školské prázdniny ponúka detské táborové rekreácie, odborné sústredenia a kurzy pre deti
a mládež. Príležitostne organizuje spoločenské a oddychovo - rekreačné podujatia.
Centrum spolupracuje pri organizovaní rôznych podujatí a aktivít nielen so školami
a školskými zariadeniami, ale aj s neformálnymi skupinami mládeže a seniorov a s mestom
Košice, ako svojim zriaďovateľom.
Činnosti realizované v CVČ môžeme podľa formy rozdeliť na:
- pravidelné
- príležitostné
- hromadné
- skupinové
- prázdninové
Jednotlivé aktivity sú v Centre realizované rôznymi slovnými, názornými a praktickými
metódami, pri využívaní odpočinkových, rekreačných, záujmových, samoobslužných,
zážitkových, didaktických a animačných aktivít.
Centrum voľného času ponúka svojim členom a návštevníkom možnosť výberu zo širokej
škály krúžkov (záujmových útvarov), v školskom roku 2011/2012 to boli napríklad: aerobic,
brušné tance, dopraváčik, elektronik, hip hop, jóga, internet, keramika, letecký modelár,
ľudové tance, malá modelka, mladý veterinár, plastikový modelár, spracovanie dreva, šach,
taekwondo a mnohé iné.
Údaje, ktoré sú uvedené v nasledovných tabuľkách sú informáciou o činnosti CVČ ako celku
(všetkých 6 elokovaných pracovísk), nakoľko Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach sa spracováva za celé Centrum.
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Tab. č 51: Členovia a návštevníci Centra voľného času
Pravidelní návštevníci, členovia (krúžky)
Ostatní návštevníci pravidelných,
príležitostných a spontánnych činností

Školský rok 2010/2011
Školský rok 2011/2012
6 153
5 821
52 904

51 803

Zdroj: Centrum voľného času, Orgovánová 5

Tab. č 52: Činnosť krúžkov CVČ
Počet krúžkov
Počet členov
Počet hodín
Zameranie
2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012
Jazyky
Spoločenské vedy
Prírodné vedy
Veda, technika
a informatika
Kultúra a umenie
Telovýchova a šport
Turistika a branné
športy
Rodičia a deti
Ekologická výchova
Informatika
Spolu

53
16
4

67
26
15

468
178
39

556
207
126

3 464
1 134
254

5 049
1 805
1 054

26
114
260

83
124
288

272
1 217
3 283

548
921
3 316

1 288
7 440
20 262

7 020
11 997
31 550

13
14
7
47
525

4
18
625

120
84
80
412
6 153

34
113
5 821

960
1 884
384
3 062
40 132

328
2 103
60 906

Zdroj: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach (Centrum voľného času)

CVČ má 6 elokovaných pracovísk, sú to: Strom (Starozagorská 8), Slnečnica (Charkovská 1),
Mikádo (Jegorovo námestie 5), Kvietok (Popradská 86), Domino (Popradská 86) a Domček
(Kórejská 1). Okrem centrálneho pracoviska CVČ, majú na území mestskej časti svoje sídlo
aj 2 jeho elokované pracoviská, konkrétne Domino a Kvietok, obe na Popradskej ulici.
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V termíne od júla do decembra 2012 Centrum voľného času organizuje nultý ročník súťaže
„SUPER FAMÍLIA“ v rámci projektu „Spájame generácie“, financovaný z Dotačného
programu Mestskej časti Košice – Západ. Projekt bol vytvorený za účelom spojiť rodinu
a tým vyzdvihnúť jej význam ako hlavnej časti spoločnosti. Ide o sériu rôznych súťaží
a disciplín, ktoré môžu realizovať deti so svojimi rodičmi alebo vnúčatá so starými rodičmi.
Počas trvania súťaže jednotlivé tímy zbierajú body, ktorých počet určí záverečné poradie
účastníkov. Šesť najlepších tímov na záver postupuje do finálového kola.

3.5.Doprava a komunikácie
Mesto Košice hrá významnú rolu v dopravnom prepojení východ - západ, kde tvorí spojnicu
medzi západnou a strednou Európou a Ukrajinou s Ruskom, a to prostredníctvom
širokorozchodnej železničnej trate. Košické medzinárodné letisko sprostredkúva rýchle
letecké spojenie so západnou a strednou Európou pre spádovú oblasť východného Slovenska.
Územím MČ Košice - Západ vedie cesta I. triedy E50, ktorá má význam pre medzinárodnú
dopravu. Rozvinutá cestná sieť zabezpečuje dobrú dostupnosť všetkých miest a lokalít nielen
v rámci mestskej časti, ale aj do celého mesta.
Hlavným ťahom, ktorý prechádza naprieč celou mestskou časťou, je miestna komunikácia na
Triede SNP, ktorá je využívaná automobilovou, autobusovou aj električkovou dopravou.
Avšak frekvencia pohybu motorových a električkových vozidiel je zdrojom neprimeraného
hluku, automobilová a autobusová doprava aj vážnym zdrojom znečistenia ovzdušia.
Nárast počtu osobných automobilov je v súčasnosti problém, ktorý trápi nielen samosprávu
MČ Košice - Západ, ale väčšinu mestských častí, miest či obcí. Jedným z najzávažnejších
problémov je nielen znečisťovanie ovzdušia, ale aj do značnej miery sťažená organizácia
statickej dopravy. Počet osobných automobilov v značnej miere prevyšuje počet v súčasnosti
dostupných parkovacích miest. Problém vznikol najmä kvôli skutočnosti, že v časoch
plánovania a budovania mestských častí sa neuvažovalo s takým nárastom počtu osobných
automobilov aký sa zaznamenáva v poslednom období.
Parkovacie miesta
V roku 2011 bolo v mestskej časti Košice - Západ 6 524 existujúcich parkovacích miest
a 2 461 existujúcich krytých garáží. Pri počte domácností (cca 16 000) v mestskej časti
Košice - Západ a počte existujúcich parkovacích miest spolu s garážovými parkovacími
miestami (8 985), pripadá v súčasnosti na jednu domácnosť 0,56 parkovacieho miesta. To
znamená, že na domácnosť nepripadá ani jedno celé parkovacie miesto. Tento stav je veľmi
nepriaznivý, pretože členovia domácností sú často nútení hľadať parkovacie miesto ďaleko od
adresy svojho trvalého bydliska, čo nepriaznivo vplýva na kvalitu života v mestskej časti.
Nedostatok parkovacích miest je zároveň zdrojom konfliktov medzi samosprávou, zastúpenou
mestskou políciou, ktorá často krát sankcionuje majiteľov motorových vozidiel, za státie na
trávniku, alebo na miestach mimo vyznačených parkovacích miest.
Pod nátlakom verejnosti a množiacich sa žiadostí o nájdenie nových riešení statickej dopravy
na území MČ, schválilo Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ materiál
s názvom „Politika parkovania v mestskej časti Košice – Západ“.
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Súčasťou tohto dokumentu sú tri možné riešenia statickej dopravy:




nové parkovacie miesta v zeleni,
parkovacie domy,
viacpodlažné otvorené parkovacie státia.

Avšak každé s týchto riešení má svoje výhody aj nevýhody. Napríklad v prípade nových
parkovacích miest v zeleni sa uvažuje so zvýšením počtu parkovacích miest na úkor verejne
zelene, no zároveň treba brať ohľad na fakt, či nedôjde k zníženiu kvality života obyvateľov
zo zdravotného hľadiska. Menej zelene znamená väčšie znečistenie prostredia a ovzdušia atď.

3.6.Cirkvi a neziskové organizácie
Na území MČ Košice - Západ pôsobia nasledujúce cirkvi a náboženské organizácie:





Farnosť svätého Gorazda a spoločníkov
Gréckokatolícka farnosť sv. apoštolov Petra a Pavla Košice - Západ
Evanjelický cirkevný zbor a. v. Košice Terasa
Saleziánske centrum tri Hôrky

Tab. č 53: Náboženské vyznanie obyvateľov MČ Košice – Západ
Náboženské vyznanie
Počet
% z celkového počtu
obyvateľov obyvateľov
Rímskokatolícka cirkev
16 629
Gréckokatolícka cirkev
3 093
Pravoslávna cirkev
540
Evanjelická cirkev augsburského vyznania
1397
Reformovaná kresťanská cirkev
848
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
122
Evanjelická cirkev metodistická
74
Kresťanské zbory
30
Apoštolská cirkev
116
Bratská jednota baptistov
43
Cirkev adventistov siedmeho dňa
43
Cirkev bratská
28
Ústredný zväz židovských náboženských obcí
21
Starokatolícka cirkev
5
Cirkev československá husitská
24
Novoapoštolská cirkev
1
Bahajské spoločenstvo
15
Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní
9
Iné
214
Bez vierovyznania
7 500
Nezistené
9 847
Spolu
40599

40,96
7,62
1,33
3,44
2,09
0,30
0,18
0,08
0,29
0,11
0,11
0,07
0,05
0,01
0,05
0,01
0,04
0,02
0,53
18,47
24,25
100,00

Zdroj: ŠÚ SR, Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011
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Najviac obyvateľov mestskej časti sa hlási k rímskokatolíckej cirkvi (viac ako 40 %). Druhú
najpočetnejšiu skupinu tvoria ľudia bez vierovyznania (takmer 18,5 %) a pomerne vysoké
zastúpenie v rámci MČ majú aj gréckokatolícka cirkev (viac ako 7,5 %) a evanjelická cirkev
augsburského vyznania (takmer 3,5 %). U takmer 1/4 obyvateľov (24,25%) nebolo
vierovyznanie zistené.
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4. Použitá literatúra, zdroje informácií
V Analýze pre vytvorenie Koncepcie rodinnej politiky mestskej časti Košice – Západ boli
použité údaje a informácie z nasledujúcich zdrojov a literatúry.
Použitá literatúra:
1. Zákon č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
2. Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a o sociálnej kuratele v znení
neskorších predpisov
3. Ústava Slovenskej republiky
4. Koncepcia štátnej rodinnej politiky
5. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice
6. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického kraja
7. Koncepcia školstva 2009 – 2013 mesta Košice
8. Výchovný program Centra voľného času
9. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, školský rok
2010/2011
10. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, školský rok
2011/2012
11. Koncepcia rozvoja kultúry Mestskej časti Košice – Západ 2012-2015
12. Správa o činnosti príspevkovej organizácie Átrium klub od 1.1.2011 do 31.12.2011
13. Správa o činnosti Denného centra Mestskej časti Košice – Západ za obdobie 1.1 do
31.10.2010
14. Atlas rómskych komunít na Slovensku 2004
15. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001
16. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Zdroje informácií:
1. Mestská časť Košice – Západ, oddelenie finančno – právne
2. Mestská časť Košice – Západ, oddelenie sociálne
3. Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Košiciach
4. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR, pracovisko Košice
5. Mesto Košice, oddelenie strategického rozvoja, referát školstva, športu a mládeže
Magistrátu mesta Košice
6. Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice
7. Ministerstvo školstva SR
8. Mestská polícia Košice - Západ
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