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1. Úvod
Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej PHSR) vyplýva
zo zákona NR SR č. 351/2004 (503/2001) Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Hlavnými
cieľmi tejto podpory je zabezpečiť vyvážený hospodársky a sociálny rozvoj SR, odstrániť
alebo zmierniť rozdiely v úrovni hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov, zabrániť
vzniku nových oblastí s nízkou ekonomickou výkonnosťou a životnou úrovňou obyvateľov a
trvalo udržať hospodársky a sociálny rozvoj regiónov.
Tento program tiež rešpektuje zásady regionálnej politiky SR a Európskej únie.
Je to strednodobý programový dokument, ktorý obsahuje najmä:
→ analýzu hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja, environmentálneho rozvoja
a rozvoja kultúry v sledovanom území , hlavné smery jeho vývoja, ustanovenie cieľov
a prvoradých potrieb;
→ úlohy a prvoradé potreby v rozvoji hospodárstva a podnikateľského prostredia,
ľudských zdrojov, výskumu a vývoja, medzištátnej, cezhraničnej a medziregionálnej
spolupráci, cestovného ruchu, sociálnej infraštruktúry, technickej infraštruktúry,
verejných prác, kultúry, občianskej vybavenosti a služieb, životného prostredia,
efektívneho využívania prírodných zdrojov;
→ návrh finančného a administratívneho zabezpečenia.
Na základe daného PHSR Mestská časť Košice – Západ (ďalej MČ Košice – Západ)
vykonáva činnosti s cieľom všestranného rozvoja svojho územia a uspokojovania potrieb
svojich obyvateľov. Pri uchádzaní sa o finančnú podporu na svoj regionálny rozvoj z fondov
Európskej únie a štátnych fondov je tento PHSR pre MČ Košice – Západ základným
strategickým dokumentom.

1.1

Charakteristika programu

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice – Západ je spracovaný do
roku 2013 s výhľadom do roku 2016. Program je spracovaný v zmysle „Metodickej príručky
pre vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce“ vydanej
Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR z roku 2004.
Predstavuje súbor opatrení navrhnutých na oživenie hospodárskeho a sociálneho rozvoja
MČ, ktorý bude na základe ročného vyhodnotenia priebežne aktualizovaný a doplňovaný.
Skladá sa z nasledovných častí:
¾ Úvod – charakterizuje samotný PHSR, základné dokumenty podpory regionálneho
rozvoja pre obdobie 2007 – 2013, ako aj popis a víziu MČ Košice - Západ na
nasledujúce roky.
¾ Ekonomické a sociálne východiská – jedná sa o prvý krok prípravy strategického
rozvojového dokumentu. Jej výsledky predstavujú nevyhnutný predpoklad pre
definovanie rozvojovej stratégie. Skladá sa zo sociálno-ekonomickej analýzy, analýzy
realizovaných opatrení, analýz SWOT a identifikácii kľúčových disparít a hlavných
faktorov rozvoja.
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¾ Sociálno-ekonomická
analýza – popisuje a charakterizuje hlavné sociálnoekonomické súvislosti vývoja a zameriava sa predovšetkým na rozvojový potenciál
a ľudské zdroje (prírodné zdroje a ľudské zdroje), ekonomické zdroje a materiálne
a fyzické zdroje (občianska vybavenosť a vzdelávanie).
¾ Analýza realizovaných opatrení – popisuje reálne skúsenosti pri implementácii
predchádzajúcich programov rozvoja. Vyhodnocuje doterajšiu efektívnosť a účinnosť
podpory, kritické faktory a identifikuje opatrenia na zvýšenie efektívnosti realizácie
procesov strategického plánovania a tiež v procese monitorovania a hodnotenia.
¾ SWOT analýzy – analyzujú sa silné a slabé stránky súčasného stavu, pričom sa jedná
o vnútorné prostredie a tiež sú analyzované príležitosti a ohrozenia budúceho rozvoja
z hľadiska vonkajšieho prostredia
¾ Určenie kľúčových disparít a hlavných faktorov rozvoja – je dané nevyhnutnosťou
zabezpečenia čo najvyššej adresnosti rozvojového dokumentu. Vychádza z analýz
SWOT a spresňuje smerovanie podpory.
¾ Stratégia rozvoja – určuje programovú štruktúru pre programovacie obdobie 20072013. Programovú štruktúru tvoria ciele a priority, ktoré nadväzujú na všetky typy
programových dokumentov a opatrenia a aktivity, ktoré sú koherentné (neprekrývajú
sa).
¾ Finančný plán – popisujú ho finančné tabuľky, ktoré vyjadrujú rozdelenie financií
podľa programovacieho obdobia a podľa priorít a opatrení.
¾ Zabezpečenie realizácie – popisuje inštitucionálne a organizačné zabezpečenie,
opatrenia na realizáciu PHSR a taktiež princípy a fungovanie systému monitorovania
a hodnotenia. Súčasťou je aj harmonogram realizácie činností v časovej osi horizontu
programu.

1.2

Výklad pojmov

Európska únia - je politické a ekonomické zoskupenie 27 demokratických štátov s 475 mil.
obyvateľov, ktoré sa dobrovoľne spojili do tohto zoskupenia na dosiahnutie spoločných
cieľov a jednoty v Európe pomocou jednotnej zahraničnej a vnútornej politiky. Európska únia
však nie je dnes konečnou formou integrácie a bude sa ďalej rozširovať, tak ako sa budú
vytvárať podmienky pre toto rozširovanie v samotnej EÚ, ako aj v štátoch, ktoré budú do EÚ
vstupovať.
Cieľ Konvergencia - jeden z troch cieľov kohéznej politiky EÚ na programové obdobie 2007
– 2013 financovaný z KF, ERDF a ESF. Cieľ Konvergencia financovaný z ERDF a ESF sa
sústredí na regióny NUTS 2, ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa v parite kúpnej sily
(HDP/obyv. v PKS), vypočítaný na základe disponibilných údajov za tri posledné roky pred
prijatím nariadenia, nedosiahne 75 % priemeru rozšírenej EÚ – čo je v prípade SR celé jej
územie s výnimkou bratislavského kraja. Cieľ Konvergencia financovaný z KF pokryje
členské štáty, ktorých hrubý národný dôchodok (HND) v parite kúpnej sily, vypočítaný na
základe disponibilných údajov za tri posledné roky pred prijatím nariadenia, nedosiahne 90%
priemeru EÚ, a ktoré majú konvergenčný program – tieto kritériá SR spĺňa. Tento cieľ je
zameraný na urýchlenie štrukturálnej konvergencie oprávnených regiónov a koncentruje sa na
skvalitnenie podmienok rastu a zamestnanosti vďaka investíciám do fyzických a ľudských
zdrojov; inovácií a spoločnosti založenej na vedomostiach; adaptabilnosti na hospodárske a
sociálne zmeny; ochranu životného prostredia; administratívnu efektívnosť (článok 3
všeobecného nariadenia).
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Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť - jeden z troch cieľov kohéznej
politiky EÚ na programové obdobie 2007 – 2013 financovaný z ERDF a ESF. Oblasti
oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť, sú tie oblasti, na ktoré sa nevzťahuje cieľ
konvergencia (článok 6 všeobecného nariadenia) – čo je v prípade Slovenska Bratislavský
kraj. Tento cieľ je s výnimkou najmenej rozvinutých regiónov zameraný na posilnenie
konkurencieschopnosti a príťažlivosti regiónov, ako aj zamestnanosti predvídaním
hospodárskych a sociálnych zmien vrátane zmien spojených s otvorením trhu prostredníctvom
inovácie a podpory znalostnej spoločnosti, podnikania, ochrany a zlepšovania životného
prostredia a zlepšovania dostupnosti, prispôsobivosti pracovníkov a podnikov, ako aj
rozvojom trhov práce na princípe sociálnej inklúzie (článok 3 všeobecného nariadenia).
Cieľ Európska územná spolupráca - jeden z troch cieľov kohéznej politiky EÚ na
programové obdobie 2007 – 2013 financovaný z ERDF. Tento cieľ je zameraný na posilnenie
cezhraničnej spolupráce prostredníctvom spoločných miestnych a regionálnych iniciatív,
posilnenie nadnárodnej spolupráce prostredníctvom činností prispievajúcich k integrovanému
územnému rozvoju napĺňajúcemu priority Spoločenstva a posilnenie medziregionálnej
spolupráce a výmeny skúseností na príslušnej územnej úrovni (článok 3 všeobecného
nariadenia). Cieľ Európska územná spolupráca je v prípade cezhraničnej spolupráce
oprávnený pre pohraničné regióny NUTS 3 – vo všeobecnosti do 150 km; v prípade
nadnárodnej spolupráce – nadnárodné oblasti (zoznam bude stanovený EK neskôr) v prípade
medziregionálnej spolupráce a výmeny skúseností – územie celého Európskeho spoločenstva.
Disparity - sú hlavné prekážky, bariéry, ktoré je nutné prekonať, aby bol dosiahnutý cieľ
stratégie. Sú výsledkom syntézy identifikovaných slabých stránok a ohrození, uvedených v
SWOT analýze.
Efektívnosť - pomer medzi finančným vstupom a dosiahnutým výstupom, výsledkom,
a/alebo dopadom.
Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF): finančný nástroj štrukturálnej a regionálnej
politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci na posilnenie ekonomickej a sociálnej
súdržnosti odstraňovaním regionálnych rozdielov cestou podpory rozvoja a štrukturálneho
prispôsobenia sa regionálnych ekonomík. Zahŕňa aj adaptáciu upadajúcich priemyselných
regiónov a zaostávajúcich regiónov a podporu cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej
spolupráce (článok 2 nariadenia o ERDF).
Európsky sociálny fond (ESF): finančný nástroj štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ
prispievajúci k napĺňaniu priorít EÚ ako posilňovanie ekonomickej a sociálnej súdržnosti
zlepšovaním podmienok pre zamestnanosť a tvorbu pracovných príležitostí, podporou vyššej
úrovne zamestnanosti a väčšieho počtu a lepších pracovných miest. A to cestou podpory
politík členských krajín s cieľom dosiahnuť plnú zamestnanosť, kvalitu a produktivitu práce,
propagovať sociálne začleňovanie (inklúziu), vrátane prístupu znevýhodnených ľudí k práci,
a znižovať národné, regionálne a miestne rozdiely (článok 2 nariadenia o ERDF).
Faktory rozvoja: predstavujú hlavné impulzy, ktorých využitie, vedie k zmierňovaniu
identifikovaných disparít. Faktory rozvoja môžu predstavovať existujúce, alebo budúce
impulzy.
Inovačné póly rastu: sú tvorené definovanými centrami osídlenia (krajské mestá, mestá
sídiel okresných a obvodných úradov) a časťou území ťažísk osídlenia prvej a druhej úrovne
(súčasťou týchto ťažísk sú okrem vyššie spomínaných centier osídlenia aj niektoré centrá,
ktoré sú označované ako kohézne póly rastu) v súlade s Koncepciou územného rozvoja SR.
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Kohézne póly rastu: sú tvorené definovanými centrami osídlenia kohézneho významu
v príslušnom území. Plnia niektoré funkcie vyššieho významu aj pre priľahlé obce. Sú v nich
sústredené rozhodujúce zariadenia lokálneho významu. Sú to predovšetkým centrá, ktoré
plnia už v súčasnosti niektoré funkcie vyššieho významu aj pre priľahlé obce, a ktoré spĺňajú
dobré lokalizačné faktory s dostupnosťou priľahlých obcí.
Kohézny fond: finančný nástroj kohéznej politiky EÚ na účely posilnenia hospodárskej a
sociálnej súdržnosti Spoločenstva v záujme podpory trvalo udržateľného rozvoja (čl. 1
nariadenia o KF). Oprávnené na financovanie z KF sú tie členské štáty, ktorých HND na
obyvateľa v PPS vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za posledné tri dostupné roky je
nižší ako 90 % priemeru Spoločenstva (čl. 5 všeobecného nariadenia).
Marginalizované rómske komunity: koncentrácie Rómov, ktorí trpia vysokou mierou
sociálnej exklúzie a deprivácie.
Národný strategický referenčný rámec - V zmysle legislatívy (nariadení) Európskej únie
každý členský štát predkladá pred začiatkom programového obdobia Európskej komisii
vlastný rámcový programový dokument, Národný strategický referenčný rámec. Tento
dokument predstavuje referenčný nástroj na prípravu programovania fondov. Stanovuje
národné priority, ktoré budú spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu
v programovom období 2007 – 2013 v nadväznosti na Strategické usmernenia Spoločenstva,
ktoré definujú rámce pre intervencie fondov na európskej úrovni. Zabezpečuje, že pomoc
z fondov bude využitá v súlade so Strategickými usmerneniami Spoločenstva. Taktiež určí
prepojenie medzi prioritami Spoločenstva na jednej strane a Národným programom reforiem
na druhej strane. Návrh všeobecného nariadenia Rady, čl. 25, ods. 3 dáva členskému štátu na
výber, či začleniť cieľ Európska územná spolupráca do NSRR. NSRR musí povinne
obsahovať iba cieľ konvergencia a cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.
NATURA 2000: je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie a jej
hlavným cieľom je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný
členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok. Táto sústava chránených území má zabezpečiť
ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich
živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie
a prostredníctvom ochrany týchto druhov a biotopov zabezpečiť zachovanie biologickej
rôznorodosti v celej Európskej únii.
Operačný program: dokument predložený členským štátom a prijatý Komisiou, ktorý určuje
stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, na dosiahnutie ktorých sa bude žiadať
pomoc z niektorého fondu alebo v prípade cieľa konvergencia z Kohézneho fondu a ERDF
(článok 2 všeobecného nariadenia).
Pamäťové a fondové inštitúcie: inštitúcie zaoberajúce sa uchovávaním, ochranou
a sprístupňovaním spoločenského poznania, poznatkov o kultúrnom dedičstve, umení
a kultúre, jedinečných informácií a predmetov odbornej a laickej verejnosti. Medzi pamäťové
a fondové inštitúcie patria archívy, knižnice, múzeá, galérie, pracoviská pre ochranu
pamiatkového fondu, špecializované ústavy, špecializované odborné pracoviská v oblasti
kultúry, vysoké školy, Slovenská akadémia vied, organizácie pre správu a ochranu autorských
práv a organizácie na ochranu duševného a priemyselného vlastníctva.
Póly rastu: sú charakteristické prítomnosťou expandujúcich odvetví umiestnených
v urbanizovanej oblasti, vyvolávajúce zmeny v ekonomických aktivitách lokalizovaných
v zóne svojho vplyvu, ktoré sa prejavujú vo vyššej ekonomickej výkonnosti
a konkurencieschopnosti daného územia v porovnaní s ostatnými územiami v regióne.
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Najvýznamnejšie
(najväčšie)
póly
rastu
determinujú
vývoj
výkonnosti
a konkurencieschopnosti okrem úrovne regiónu aj na úrovni celého národného hospodárstva.
Princípy regionálnej politiky - základných princípov je päť a sú definované nasledovne:
Partnerstvo – všetci partneri (vláda, regionálne aj miestne subjekty, podniky, zástupcovia
univerzít, nevládne organizácie atď.) sa majú aktívne podieľať na plánovaní a realizácií
investícií ako aj na všetkých ostatných projektoch.
Subsidiarita – rozhodovanie bude prebiehať na najnižšej praktickej úrovni. Národné
rozvojové dokumenty sú schvaľované Komisiou v Bruseli, ale koncipované a spravované sú
národnými a regionálnymi orgánmi členskej krajiny.
Programovanie – všetky projekty musia zapadať do ucelenej niekoľkoročnej stratégie. EÚ
kladie dôraz na komplexné posúdenie a riešenie problémových regiónov. A z toho dôvodu sú
pre jednotlivé regióny spracovávané operačné programy, ktoré vyhodnocujú silné a slabé
stránky regiónov a navrhujú spôsob riešenia problematických oblastí.
Doplnkovosť – peniaze fondov sú pridávané ku štátnemu rozpočtu, ale nenahradzujú ho.
Štátne výdaje musia zostať na rovnakej úrovní ako predtým. Očakáva sa štátny príspevok na
každý projekt. Na projekty, ktoré patria do kategórie Cieľa Konvergencia bude Európska únia
prispievať maximálne 75 % z ich ceny.
Koncentrácia – fondy sa budú sústreďovať do najproblémovejších regiónov a na realizáciu
najdôležitejších opatrení. Cieľom rozhodne nie je realizácia malých projektov, ktoré nemôžu
zaistiť požadovaný rozvojový efekt.
Prioritná os: jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny
navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. Prioritná os operačného
programu sa rovná jednej konkrétnej strategickej/špecifickej priorite stratégie Národného
strategického referenčného rámca SR na roky 2007 - 2013
Regionálne členenie:- Európska únia bola systematicky rozdelená na štatistické oblastné
jednotky NUTS. Existuje celkom päť úrovní NUTS. V prípade Slovenskej republiky je toto
delenie nasledovné:
NUTS I – Slovenská republika,
NUTS II – Región Bratislava, Región Západ, Región Stred, Región Východ (Košický
a Prešovský kraj);
NUTS III – kraje,
NUTS IV – okresy,
NUTS V – sídla.
Riadiaci orgán: jeden alebo viac vnútroštátnych , regionálnych alebo miestnych orgánov či
subjektov menovaných členskými štátmi pre účely riadenia podpory zo štrukturálnych
fondov. Stanovuje sa riadiaci orgán pre každý operačný program a iniciatívy ES.
Sprostredkovateľský orgán: každý orgán alebo verejnoprávny orgán alebo súkromný
subjekt, ktorý koná pod vedením riadiaceho (sprostredkovateľský orgán pod riadiacim
orgánom) alebo certifikačného orgánu (sprostredkovateľký orgán pod certifikačným
orgánom) alebo ktorý vykonáva povinnosti v mene takéhoto orgánu vo vzťahu k príjemcom
vykonávajúcim operácie.
Štrukturálne fondy EÚ: – sú nástroje regionálnej politiky, prostredníctvom ktorých plynú
finančné prostriedky, vyčlenené v rámci regionálnej politiky, do členských štátov.
Napomáhajú riešiť dlhodobé problémy. Používajú sa v úzkej spolupráci členských štátov
a regionálnych orgánov k podpore hospodárskeho vývoja tak, aby zmenšili rozdiely medzi
regiónmi a sociálnymi skupinami. Štrukturálne fondy sú štyri (Európsky fond regionálneho
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice - Západ
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rozvoja – ERDF, Európsky sociálny fond – ESF, Kohézny fond – KF). Európsky
poľnohospodársky podporný a záručný fond – EAGGF, Finančný nástroj pre riadenie
rybolovu – FIFG) boli vyňaté zo ŠF.
Trvalo udržateľný rozvoj: - taký rozvoj, ktorý umožňuje uspokojovanie potrieb súčasných
generácií bez toho, aby boli ohrozené nároky budúcich generácií na uspokojovanie ich
potrieb. TUR zahŕňa zložky: ekonomickú, sociálnu a environmentálnu.
Ciele Programu:– popisujú stav, ktorý chceme v určitom časovom horizonte dosiahnuť.
Vyjadrujú určitý zámer ako riešiť problémy a smerovanie rozvojových aktivít (nie však
aktivity samotné).
Priorita Programu:– jeden z hlavných zámerov stratégie prijatej do tohto programu.
Opatrenia Programu: – prostriedok, pomocou ktorého sa v priebehu niekoľkých rokov
realizuje priorita definovaná v programovacom dokumente.
Aktivita Programu: – konkrétne činnosti, postupy a projekty, ktorými sa realizuje rozvojová
stratégia.

2. Ekonomické a sociálne východiská
Pri príprave programového dokumentu regionálneho rozvoja je prvým krokom analýza
ekonomických a sociálnych východísk. Jej výsledky predstavujú nevyhnutný predpoklad pre
zadefinovanie stratégie regionálneho rozvoja.
Na úrovni obce sa proces analýzy vecne delí na 4 fázy. Výstupom týchto fáz je:
sociálno-ekonomická analýza, analýza realizovaných opatrení, analýza SWOT a identifikácia
kľúčových disparít a hlavných faktorov rozvoja.

2.1

Sociálno-ekonomická analýza

Analýza ekonomického a sociálneho prostredia MČ Košice - Západ je podrobne
spracovaná v samostatnom dokumente, ktorý z dôvodu značnej rozsiahlosti analýzy tvorí
samostatnú časť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice – Západ.
Analýza ekonomického a sociálneho prostredia je spracovaná v súlade s metodikou
MVRR SR a jej súčasťou je:


úvod (vymedzenie územia, základná charakteristika MČ)



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



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



ľudské, spoločenské zdroje a inštitúcie (demografické charakteristiky, vierovyznanie,
národnostné a etnické skupiny a ich vzájomné postavenie, stupeň a druh vzdelania,
školstvo, poradenstvo a vzdelávanie dospelých, úroveň informatizácie – prístup
verejnosti, verejné inštitúcie, postoje, názory, potreby a problémy obyvateľov)



materiálne zdroje (bývanie a bytový fond, technická infraštruktúra, komunikačná
infraštruktúra, infraštruktúra voľného času, spoločenské zariadenia)



ekonomické využitie zdrojov (ekonomické sektory, ich zastúpenie, odvetvia
v sektoroch, podnikateľská sféra – primárny sektor, prvovýroba, sekundárny sektor,
spracovanie a terciálny sektor – služby, významnejšie zdroje zamestnania mimo
regiónu, zamestnanosť, bankový a iný finančný sektor, služby pre podnikateľov)

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice - Západ
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2.2

Analýza realizovaných opatrení

Predmetom analýzy sú reálne skúsenosti pri implementovaní programov na podporu
rozvoja MČ Košice - Západ.
Zameriava sa hlavne na vyhodnotenie existujúcej stratégie (jej relevantnosť, jej
doplnenie popr. úprava), efektívnosť a účinnosť realizovanej podpory, vyhodnotenie
kritických faktorov ovplyvňujúcich efektívnosť a účinnosť pri implementácii programu
a identifikáciu opatrení na zvýšenie efektívnosti jeho realizácie s dôrazom na monitorovanie
a hodnotenie.
MČ Košice – Západ mala v predchádzajúcom skrátenom programovacom období 2004
– 2006 spracovanú zjednodušenú
rozvojovú stratégiu, ktorú odsúhlasilo miestne
zastupiteľstvo. Pozostávala z návrhu a rozpracovaní (popis súčasnej situácie, cieľ projektu,
aktivity projektu, prínos projektu) konkrétnych projektových zámerov a projektov, ktoré mali
byť realizované na území MČ Košice – Západ. K navrhovanej stratégii sa vyjadrovali
jednotlivé poslanecké komisie miestneho zastupiteľstva, predstavitelia a pracovníci miestneho
úradu. Obyvatelia MČ boli oslovení a mohli sa vyjadriť v rámci dotazníkového prieskumu.
V rámci plnenia rozvojovej stratégie pre roky 2004 - 2006 boli v MČ Košice – Západ
zrealizované nasledovné projekty:

Prehľad zrealizovaných aktivít/projektov v rámci MČ Košice - Západ
Projekt/aktivita

Rok

Suma
v tis.
Sk

Zdroj financovania

Technická infraštruktúra
Zriadenie semaforu na Toryskej
PD parkoviská Sokolovská
Obytný súbor GROT - technická
infraštruktúra
PD Prístrešky na zast MHD, VO Lučenecká
PD parkoviská Obchodná
Prístrešky na trasách MHD
Realizácia parkovísk v MČ Luník VI,
Narcisova, Jazmínova, Tri hôrky
Spevnené plochy pod kontajneroviská
Výstavba okružnej komunikácie a parkovísk
Toryská
PD Luník VII parkoviská Pošta 11
Obytný súbor GROT - technická
infraštruktúra - SO 01 pozemné
komunikácie

2004
2005

350
45
2 000
51
15
637

Mesto Košice
MČ
MVRR SR + Súkromný
sektor

MČ

6181
110
2006

885
252

Mesto Košice +
Súkromný sektor
MČ
Súkromný sektor

475

Životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj
Humanizácia kontajnerovísk
Zriadenie detského ihriska na L VIII,
doplnenie parkových lavičiek na Obchodnej
a Ipeľskej ulici,

1 317
2004

MČ

373
MČ

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice - Západ
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oplotenie detského ihriska na Ružovej ulici
Čistenie kanalizačných vpustí ul. Obrody
Nakladanie s odpadmi v MČ
Čistota Trhoviska
Rekonštrukcia rigolu medzi OC Luník II
a kinom Družba
Deratizácia
humanizácia kontajnerovísk
Opravy mobiliáru DI
zriadenie detského ihriska:
- pri OC Erika
- Žilinská ulica
- Lučenecká ulica
verejné osvetlenie na Lučeneckej ulici
vybudovanie rampy pre imobilných
schody na Račom potoku, Orgovánovej,
Hellovej ulicia Moldavskej ceste
Rekonštrukciec rigolov, kanal a vpustí Luník
VII, Luník I
Odvoz odpadu čistenie asan pásma
a trhoviska MČ
Deratizácia
humanizácia kontajnerovísk
Parter Petzvalova
DI a športoviská
Opravy mestského mobiliáru , DI a
športovísk
Deratizácia

447
306
157
146
100
783
93

2005

299
101
60
290
311
155
154

2006

541
100
1 021
150
299

Mesto Košice
MČ

381
100

Ľudské zdroje
Aktivačné práce (v priemere 86 zapojených /
mesiac)

2004 2006

Min. 37 rôznych projektov

2004 2006

UPSVAR + MČ
Min.
18 685
tis. Sk

Predovšetkým MČ
+mesto Košice +
Súkromný sektor +
MVRR SR + UPSVAR

Na základe uvedených skutočností nám vyplynulo, že MČ Košice – Západ si
rozvojovú stratégiu pre obdobie 2004 – 2006 osvojila a realizovala rôzne druhy aktivít
a projektov predovšetkým v oblasti dopravnej infraštruktúry a životného prostredia, ktoré boli
financované predovšetkým z vlastných zdrojov MČ a združených prostriedkov mesta Košice
a súkromného sektora. Dotácie z národných zdrojov jednotlivých ministerstiev respektíve
národných inštitúcií boli využívané, ale len minimálne v ojedinelých prípadoch. Do
budúcnosti bude treba posilniť využívanie týchto doplnkových zdrojov. Zároveň bude
potrebné rozšíriť tematické zameranie aktivít/projektov aj na iné pre obyvateľov dôležité
oblasti, ako sú napr. vzdelávanie, sociálna inklúzia, služby, environmentálna výchova,
osveta a pod.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice - Západ
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Plnenie rozvojovej stratégie bolo kontrolované priebežne v rámci zasadnutí
miestneho zastupiteľstva.
Využívanie zdrojov z fondov EÚ (predvstupových fondov a štrukturálnych fondov)
bolo v rámci MČ veľmi malé a neefektívne. V priebehu rokov 2004 – 2006 MČ
nevypracovala žiadne žiadosti o dotácie z fondov EÚ. Z tohto dôvodu bude veľmi potrebné
pre budúce programovacie obdobie 2007 – 2013 v rámci navrhovanej rozvojovej stratégie
posilniť pripravenosť MČ na efektívne čerpanie fondov EÚ. Zároveň bude potrebné zamerať
sa na partnerské vzťahy, cezhraničnú spoluprácu, kvalitu vypracovania žiadostí o dotácie
a skúsenosti s realizáciou projektov (riadenie projektov).
Skúsenosti s vyhodnotením budúcej stratégie pre obdobie 2007 – 2013 budú
v neskoršom období, keď budú k dispozícii hodnotiace a monitorovacie správy plnenia
a realizácie PHSR MČ Košice - Západ. Program bude možné v budúcnosti aktualizovať
a priebežne dopĺňať po zohľadnení potrieb obyvateľov, ujasnení ďalších spôsobov
financovania a nových možností financovania z národných zdrojov a fondov EÚ.
Administratívne kapacity pri príprave a realizácii rozvojových projektov bude MČ
zabezpečovať čiastočne využitím vlastných zdrojov a spoluprácou s externými poradcami
a konzultantmi. V budúcnosti sa predpokladá rozvíjanie spolupráce s externými
poradenskými organizáciami predovšetkým pri príprave, realizácii, monitoringu a hodnotení
jednotlivých realizovaných projektov a celého Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
MČ Košice - Západ.

2.3

Analýzy SWOT

SWOT analýzy boli spracované pre štyri vybrané oblasti podľa zamerania
jednotlivých pracovných komisií, ktoré boli zložené z predstaviteľov miestnej samosprávy,
poslancov, zástupcov vybraných organizácií pôsobiacich na území MČ a aktívnych
obyvateľov.
Silné a slabé stránky MČ Košice – Západ boli hodnotené z pohľadu tzv. „vnútorného
prostredia“, ktoré dokáže MČ určitým spôsobom ovplyvniť. Príležitosti a ohrozenia boli
hodnotené prevažne z pohľadu tzv. „vonkajšieho prostredia“, ktoré MČ nedokáže vzhľadom
na jej právomoci sama ovplyvniť.
SWOT ANALÝZA
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A VEREJNÝ PORIADOK
MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – ZÁPAD
-

Silné stránky
vhodná klíma pre život
MČ je plynofikovaná a odkanalizovaná
dostatočné zásobovanie kvalitnou pitnou
vodou
centrálne zásobovanie teplom a teplou vodou
električková verejná doprava – ekologizácia
ovzdušia
mestský charakter osídlenia
pozitívny prístup samosprávy
prebieha separovanie odpadov
pomerne veľké zelené plochy, parky a zelené
medziblokové priestory

-

Slabé stránky
znečistené ovzdušie ( Košická ohrozená
oblasť)
hluk a prašnosť z dopravy
pasitivita a nezáujem obyvateľov o ochranu
ŽP
chýbajú venčoviská pre psov
neodstraňované psie exkrementy
nízke environmentálne vedomie ľudí
parková zeleň bez obnovy porastu
a rozšírenia druhovej rozmanitosti
neriešené asanačné pásmo
nezáujem majiteľov pozemkov o ich údržbu

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice - Západ
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-

existencia lesného biotopu - borovicový
lesík nad Popradskou ulicou
výskyt chránených druhov v lokalitách
„Čičky majer“ a na L VIII
úprava kontajnerovísk vrátane zazeleňovania
využívanie aktivačných pracovníkov na
údržbu verejných priestranstiev

-

-

Príležitosti
dotácie z fondov EÚ
využívanie obnoviteľných zdrojov energií
(geotermálny potenciál – centrálne využitie)
národné programy – napr. aktivačné práce
skvalitnenie, rozšírenie monitoringu stavu
zložiek ŽP v meste Košice
minimalizácia tvorby odpadov, materiálové
a energetické zhodnocovanie odpadov
posilnenie kompetencií MČ, spolupráca MP
a PZ pri odhaľovaní pôvodcov nelegálnych
skládok
národné environmentálne vzdelávacie
programy pre školy a verejnosť

-

zanedbaný, nevyužívaný a majetkovo
nevysporiadaný borovicový háj
nedostatok odpadkových košov
nedostatočné separovanie odpadov
chýbajú motivačné programy a osveta
podporujúca separovanie odpadov
chýbajú zberné dvory
nevyužívané a zanedbané fontány v MČ
zanedbávaná lokalita Čičky - Majer
chýbajú monitorovacie stanice kvality
ovzdušia a intenzity hluku
chýba spolupráca MČ s environmentálnymi
združeniami MČ
chýba účelová nadácia MČ za účelom
podpory MČ
Ohrozenia
hydroklimatické zmeny
nečinnosť kompetentných orgánov
ľahostajnosť zo strany občanov
zanedbanie environmentálnej výchovy
nedostatočná recyklácia a zhodnocovanie
vyseparovaných zložiek odpadu v meste
Košice a jeho okolí

SWOT ANALÝZA
MATERIÁLNE A FYZICKÉ ZDROJE
MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – ZÁPAD
Silné stránky
- MČ je súčasťou veľkého a významného mesta,
ktoré je významným dopravným uzlom
a križovatkou obchodných ciest
- kvalitné hlavné cestné ťahy v MČ + značenie
- vyhovujúca dostupnosť MČ verejnou
dopravou
- využívanie koľajovej mestskej hromadnej
dopravy – ekologickosť
- cyklistický chodník na Triede SNP
- začínajúci rozvoj bezbariérového pohybu
cyklistov a chodcov v MČ
- rozbehnutá prevádzka IDS a KIDS
- schválený dokument cyklistických trás v meste
- existencia plánu budovania statickej dopravy
pre najbližšie obdobie
- veľmi dobré pokrytie MČ technickou
infraštruktúrou

Slabé stránky
- zastaraný bytový fond v MČ
- zlý stav komunikácií v medziblokových
častiach a cyklistickej trasy na Triede SNP
- zlý stav nerekonštruovaných rozvodných sietí
- preťaženosť niektorých úsekov cestnej siete
(Ipeľská, Ondavská)
- chýbajú územné rezervy pre statickú dopravu
- nevysporiadané vlastnícke vzťahy k budovám
i pozemkom
- nedostatok parkovacích miest
- nedostatočné osvetlenie parkov, vedľajších
komunikácií a chodníkov
- zhoršená bezpečnostná situácia (parky, okolia
škôl, medziblokové priestory)
- málo cyklistických chodníkov
- zanedbanosť dvorov a chodníkov
- nedostatočne vybavené a chránené detské
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- dostatok škôl a školských zariadení
- sídlo mnohých verejných inštitúcií (okresné
orgány)
- dostatok dostupných zdravotníckych zariadení
- prevádzkovanie oficiálnej WEB stránky
- záujem a pozitívny prístup samosprávy MČ
- vysoká atraktivita a záujem o bývanie v MČ
- dostatok priestoru pre výstavbu inštitúcií
(asanačné pásmo)
- spracovaný PHSR

ihriská
- nedostatok verejne prístupných internetových
bodov
- nedostatočná občianska infraštruktúra
- nedostatok komerčných služieb živnostníkov
- nedostatočný počet mestských policajtov
a policajtov PZ
- absencia dobrovoľných strážcov verejného
poriadku
- obmedzené finančné zdroje na bezpečnosť
- chýba systém integrovanej bezpečnosti

Príležitosti
možnosť využívať štrukturálne fondy EU
Košice zaradené medzi podporované regióny
príprava projektu KORID, rozširovanie KIDS
začlenenie rozširovania cyklistických
chodníkov a trás do rozvojového programu
mesta Košice
- rozšírenie centrálneho kamerového
monitorovacieho systému v meste Košice
- výstavba verejne prístupných internetových
bodov v meste Košice
- elektronizácia verejnej správy

Ohrozenia
- obmedzovanie MČ v meste Košice pri
využívaní štrukturálnych fondov EU na svoj
rozvoj
- chýbajúce diaľničné prepojenie mesta Košice
- nízky záujem investorov o východné
Slovensko
- nedostatočná finančná podpora štátu pri
presune kompetencií
- vlastník nehnuteľností – mesto Košice
- nezáujem vlastníkov nezastavaných pozemkov
o ich účelové využitie a údržbu
- rastúca pasivita občanov vo veciach verejných
- slabý záujem o koordináciu rozvojovej
politiky mesta Košice s MČ
- nárast individuálnej automobilovej dopravy
a ich následkov

-

SWOT ANALÝZA
KULTÚRA, ŠPORT A ŠKOLSTVO
MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – ZÁPAD
-

Silné stránky
dostatočný počet materských a základných
škôl
nadväznosť siete škôl a školských zariadení
dostatočný počet centier voľného času
zastúpenie stredného školstva
prítomnosť vysokého školstva
dostatok základných umeleckých škôl
dostatočná kvalifikačná štruktúra
pedagogických pracovníkov
zastúpenie vedeckých inštitúcií v MČ
možnosť spolupráce s vedeckými
inštitúciami
existencia centier výchovnej
a psychologickej prevencie detí pred
sociálno-patologickými javmi
územné rezervy pre vybudovanie
viacúčelových športových ihrísk
existencia projektu revitalizácie školských

-

Slabé stránky
neuspokojivý technický stav škôl
a školských zariadení
vlastníkom školských budov a pozemkov
v MČ je mesto Košice
nevysporiadané vlastnícke vzťahy
nedostatočné a zastarané vybavenie škôl
učebnými pomôckami a výpočtovou
technikou
nízke finančné ohodnotenie pedagogických
pracovníkov
nedostatok financií na podporu školstva
chýbajú detské jasle
nízky počet kultúrnych zariadení v MČ
zlý technický stav kultúrnych zariadení
(kino Družba)
nedostatok viacúčelových športových plôch
v MČ
zanedbané školské športové areály
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-

-

-

športových areálov mestom Košice
dostatočný počet združení zameraných na
kultúru, šport, vzdelávanie a výchovu
bohatá a široká tradícia v organizovaní
rôznych verejných, kultúrnych,
spoločenských, športových podujatí na území
MČ
Klub Átrium –kultúrno-osvetové stredisko
MČ
čiastočné pokrytie škôl a školských zariadení
optickým prepojením
Príležitosti
možnosť využívať štrukturálne fondy EU
Košice zaradené medzi zvlášť podporované
regióny
celoštátna koncepcia informatizácie škôl
v SR
celoštátna koncepcia výstavby viacúčelových
športových ihrísk v SR
podpora zachovávania kultúrneho dedičstva
EÚ
spoločné riešenie priestorov a využitia
mestského Amfiteátra (MČ KE - Západ +
Sever + Staré Mesto + mesto Košice)
mesto Košice – kandidát o európske mesto
kultúry

-

-

zlý stav detských ihrísk v MČ
chýba viacúčelové športové centrum
s celoročným využitím pre verejnosť
chýbajú nízkoprahové centrá pre mládež
chýba kúpalisko

Ohrozenia
pokles demografického vývoja
pokles počtu detí do 15 rokov
nízky pomer vyčlenených finančných
prostriedkov na rekonštrukciu škôl zo
štrukturálnych fondov EU k počtu škôl v SR
starnutie obyvateľstva
nedostatočné finančné kompenzácie presunu
kompetencií zo štátu na samosprávu
v oblasti školstva
nejednotná rozvojová politika mesta a MČ

SWOT ANALÝZA
SOCIÁLNA OBLASŤ
MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – ZÁPAD
-

Silné stránky
MČ je priamo súčasťou krajského mesta
Košice
najväčšia mestská časť v meste Košice
mierny nárast počtu obyvateľov
kvalitná vzdelanostná úroveň obyvateľov
MČ
vysoký podiel obyvateľstva v produktívnom
veku
záujem o komunitnú spoluprácu
dostatočná a pestrá sieť výchovných
a vzdelávacích zariadení v MČ
dostupnosť zdravotníckych služieb
útulok pre bezdomovcov
sociálne nájomné byty na Popradskej ulici
ľahká dostupnosť a možnosť využívať služby
centier sociálnej starostlivosti v meste Košice
rozmanitá náboženská a národnostná
štruktúra obyvateľov MČ – nutnosť
tolerancie
bohatá činnosť národnostných menšín

-

Slabé stránky
pokles počtu novonarodených detí
nárast počtu detí zo sociálne
znevýhodneného prostredia
postupné starnutie obyvateľstva
chýbajú detské jasle
nedostatok materských centier
chýbajú nízkoprahové centrá pre mládež
nezáujem mladých ľudí o veci verejné
chýba koncepcia sociálnej podpory starších
a telesne postihnutých občanov v MČ
chýbajú vzdelávacie zariadenia a programy
pre vzdelávanie dôchodcov
nedostatok zariadení sociálnej starostlivosti
o starších a telesne postihnutých
chýbajú krízové centrá (ako napr. Centrum
pre rodiča s deťmi)
chýbajú charitatívne sklady
chýbajú sociálne podniky alebo zariadenia v
MČ
nedostatok malometrážnych bytov pre

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice - Západ
16

Mestská časť Košice - Západ

-

vysoký počet rôznorodých občianskych
združení a neziskových organizácií
podpora MČ pri zriaďovaní opatrovateľských
služieb
zapájanie neprispôsobivých spoluobčanov do
aktivačných prác

-

starších resp. štartovacie byty pre mladé
rodiny
pasitivita a nezáujem obyvateľov o veci
verejné
nedostatočná prevencia, informovanosť
a osveta obyvateľstva

-

Príležitosti
dotácie z fondov EÚ
národné programy – napr. aktivačné práce
rozvoj služieb v rámci asanačného pásma
MČ
dotačné a grantové programy na podporu
mimovládnych organizácií
charitatívne programy súkromných
spoločností
zvýšenie národnej osvety zameranej na
zvýšenie kvality verejného zdravia
a podporných aktivít hlavne na školách
celoštátna koncepcia sociálnej starostlivosti v
SR

2.4

-

Ohrozenia
pokles demografického vývoja
pokles počtu detí do 15 rokov;
starnutie obyvateľstva;
nedostatočné finančné kompenzácie presunu
kompetencií zo štátu na samosprávu;
postupný zánik pracovných príležitostí pre
obyvateľov s nižším vzdelaním;
nekontrolovaný nárast počtu
neprispôsobivých občanov
účelové zneužívanie programov
starostlivosti neprispôsobivými občanmi

Vízia MČ Košice – Západ

Vízia je rámcová predstava o budúcom živote obyvateľov v mestskej časti v časovom
horizonte 10 – 15 rokov. Zohľadňuje záujmy a predstavy občanov, záujmových skupín,
združení, hospodárskych subjektov a inštitúcií pôsobiacich na území MČ Košice – Západ.
Keďže MČ Košice – Západ je súčasťou mesta Košice, obyvatelia MČ sa stotožňujú
s víziou mesta Košice:
V roku 2020 by mal v hospodársky prosperujúcich Košiciach a teda aj v mestskej časti
Košice–Západ žiť kultúrny, tolerantný a šťastný človek, hrdý Košičan v zdravom
a bezpečnom životnom prostredí. Bude mať dostatok pracovných príležitostí, možností
vzdelávania, kultúrneho a športového vyžitia. Bude žiť v prirodzenom multikultúrnom centre
regiónu v ponímaní spoločnej Európy. Bude súčasťou rozvinutej informačnej spoločnosti
s aktívnym podielom na vytváraní a využívaní jej pozitívnych efektov. (Zdroj: PHSR mesta
Košice)
Vízia MČ Košice – Západ je výsledkom spoločných stretnutí členov komisií pre
prípravu a spracovanie PHSR, vyhodnotenia dotazníkového prieskumu u obyvateľov mestskej
časti a zmapovania podnetov od podnikateľov.
Vízia MČ Košice – Západ sa člení nasledovne:
Prírodné zdroje
Chceme aby v najbližších rokoch bola mestská časť Košice - Západ obklopená
upravenými
a udržiavanými
verejnými
priestranstvami
a parkmi
s lavičkami,
fontánami, chodníkmi a detskými ihriskami spríjemňujúcimi život všetkým obyvateľom
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice - Západ
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mestskej časti. Kvalitné životné prostredie prejavujúce sa čistým ovzduším, nízkym hlukom,
kvalitnou povrchovou a spodnou vodou, odpadmi a chemikáliami nezaťaženou pôdou
a zachovanými prirodzenými biotopmi si budú obyvatelia vážiť, chrániť a starať sa oň.
Riadené odpadové hospodárstvo, triedenie odpadov a environmentálna výchova budú úplnou
samozrejmosťou pre všetkých občanov mestskej časti Západ.
Ľudské a spoločenské zdroje
Chceme, aby mestská časť Košice - Západ v budúcnosti dosahovala priaznivý
demografický vývoj s množstvom hrajúcich sa detí, pracujúcich dospelých a spokojných
dôchodcov. Prajeme si, aby deti a mládež mali prístup ku kvalitnej starostlivosti, výchove
a vzdelávaniu, ktoré bude systematicky prepojené s aktívnou politikou trhu práce. Chceme,
aby každý obyvateľ Západu, ktorý chce pracovať mal možnosť sa zamestnať primerane
svojim schopnostiam s adekvátnym ohodnotením.
Materiálne a fyzické zdroje
V tejto oblasti si prajeme, aby Západ mal k dispozícii kvalitnú technickú
infraštruktúru, bol kvalitne dopravne sprístupnený s dostatkom kvalitného bývania,
kvalitnými službami občianskej vybavenosti, s množstvom príležitostí na príjemné športové
a kultúrne vyžitie všetkých obyvateľov. Želáme si kvalitné sociálne zázemie pre všetkých,
ktorí potrebujú pomoc.
Ekonomické zdroje
Chceme, aby Západ v priebehu ďalších rokov prosperoval, aby dosahoval dobré
výsledky vo všetkých dôležitých ekonomických ukazovateľoch. Miestni živnostníci a malý
podnikatelia budú poskytovať rôznorodé a kvalitné služby pre obyvateľov v súlade s ich
potrebami a záujmom.
Želáme si vyvážený a komplexný rozvoj všetkých lokalít MČ, v ktorých budú
v bezpečí a v príjemnom prostredí žiť spokojní obyvatelia.
MČ Košice - Západ sa bude snažiť pretransformovať uvedenú víziu na skutočnosť
využitím všetkých možných finančných zdrojov domácich aj doplnkových z Európskej únie,
aby tak naplnila stanovené ciele regionálneho rozvoja a tak prispela k skvalitneniu života
svojich občanov.

2.5

Kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja

Kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja
Určenie kľúčových disparít a hlavných faktorov rozvoja vychádza z analýz SWOT. Účelom
tejto analýzy je spresnenie a výber kľúčových oblastí, kam by mala smerovať podpora
s maximálnym využitím faktorov rozvoja. Tým sa zabezpečí čo najvyššia adresnosť
rozvojového dokumentu. Pre určenie kľúčových disparít a hlavných faktorov rozvoja platí:
silné stránky + príležitosti = faktory rozvoja
slabé stránky + ohrozenia = disparity
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Kľúčové disparity:
• slabá pripravenosť a neefektívne využívanie fondov EÚ vo financovaní rozvojových
projektov a zámerov MČ;
• nevysporiadané vlastnícke vzťahy (z pohľadu EÚ) k nehnuteľnostiam využívaných vo
verejnom záujme na území MČ (vlastník - mesto Košice, MČ spravuje majetok mesta,
chýbajú však dlhodobé nájomné zmluvy na majetok v správe MČ);
• nedostatočná komunikácia, koordinácia a technická podpora samosprávy mesta Košice
i ďalších zodpovedných regionálnych a štátnych inštitúcií pri regionálnom rozvoji MČ;
• obmedzená vzájomná spolupráca mesta Košice a MČ pri riešení problémov a projektov
v spoločnom záujme (dominantné presadzovanie projektov celomestského záujmu a nízky
záujem mesta o riešenie pretrvávajúcich problémov MČ, riešenie ktorých nie je
v kompetencii MČ)
• dlhodobo zanedbávaná a neriešené nezastavané územie tzv. „asanačného pásma“
v súčasnosti obývané problémovými skupinami občanov, miesto kriminality a čiernych
skládok odpadu (riešenie Obvodového centra Terasa - v súlade s regulačným plánom,
odpredaj pozemkov, nutná spolupráca s mestom Košice)
• nízke environmentálne povedomie miestnych obyvateľov (nelegálne skládky, psie
exkrementy, nedostatočné triedenie odpadov)
• neudržiavané, zanedbané a nevyužívané zaujímavé prírodné biotopy v MČ (borovicový
lesík, Čičky majer a pod.)
• vysoká hustota obyvateľstva a pretrvávajúce problémy s prehustenou dopravou, dopravnou
nehodovosťou a výrazným nedostatkom parkovacích miest, chýbajú cyklistické chodníky;
• zhoršujúca sa bezpečnostná situácia (vandalizmus, drobná kriminalita, lúpeže
a prepadnutia obyvateľov, predovšetkým detí a starších občanov, nedostatočné vybavenie
a nedostatok mestských policajtov, chýba monitorovací bezpečnostný systém a kvalitné
osvetlenie problémových lokalít);
• demografický pokles, postupné starnutie obyvateľstva a chýbajúce sociálne zariadenia
a služby na území MČ (penzión pre dôchodcov, krízové centrum, komunitné centrá,
materské centrá, charitatívne sklady a pod.)
• nedostatočná občianska vybavenosť a zlý technický stav miestnej občianskej infraštruktúry
v MČ (nutnosť rekonštrukcie budov za účelom ich energetickej efektívnosti
a komplexnejšieho viacúčelového využitia, osvetové strediská, obchodné partery,
spoločenské plochy a pod.);
• nedostatočná respektíve nevyhovujúca miestna kultúrna, spoločenská a športovo
oddychová infraštruktúra (zanedbané detské a športové ihriská, školské areály, chýba
kúpalisko mestského charakteru, chýbajú viacúčelové športovo oddychové centrá
s celoročným využitím, zanedbané kino Družba, nefungujúce fontány a pod.)
• nedostatočná ponuka služieb cestovného ruchu (ubytovacie a stravovacie zariadenia vyššej
kvalitatívnej úrovne);
• nedostatočná kvalita a deficit služieb v obchode a cestovnom ruchu (miestne trhovisko,
chýba podnikateľský inkubátor, drobné služby pre obyvateľov).
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Kľúčové faktory rozvoja:
• najväčšia MČ mesta Košice (obytná mestská zóna) s dobrou polohou v centrálnej mestskej
zóne mesta s dobrou prístupnosťou verejnou dopravou a vysokou mierou celkovej
príťažlivosti u obyvateľov mesta Košice;
• kvalitná a dostatočná environmentálna infraštruktúra - 100% zásobovanie obyvateľov
pitnou vodou, takmer 100% napojenie obyvateľov na verejnú kanalizáciu s ČOV, 100%
plynofikácia MČ);
• pomerne kvalitné životné prostredie v MČ (nenachádzajú sa tu významní znečisťovatelia
ovzdušia, prevažuje električková verejná doprava – bez znečisťovania ovzdušia, pomerne
veľké, rozsiahle a udržiavané zelené plochy, parky, medzi blokové priestory /v porovnaní
s inými MČ mesta Košice/ a tiež borovicový háj /lesík/, prebieha separovanie odpadov);
• starostlivosť a záujem samosprávy o ďalšie skvalitňovanie životného prostredia v MČ
(úprava a zazeleňovanie kontajnerovísk, využívanie aktivačných pracovníkov na údržbu
verejných priestranstiev, záujem a snaha odstraňovať a predchádzať vzniku nelegálnych
skládok v MČ a spolupracovať s mimovládnymi organizáciami);
• pomerne kvalitná a udržiavaná technická infraštruktúra – cesty, komunikácie, chodníky,
spevnené plochy, mosty, lávky a parkoviská;
• pestré zastúpenie a dostupnosť rôznych verejných inštitúcií, škôl, školských zariadení,
zdravotníckych zariadení a úradov;
• rozvoj bytovej výstavby, vysoký záujem a atraktivita bývania v MČ u obyvateľov mesta
Košice ( zvýšená trhová hodnota bytov a nehnuteľností v porovnaní s inými MČ mesta
Košice);
• pomerne vysoká kvalifikačná úroveň obyvateľstva – relatívne vysoký podiel stredoškolsky
a vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov;
• bohatá spolková činnosť a činnosť rôznorodých mimovládnych organizácií v MČ;
• nižšia miera nezamestnanosti v rámci kraja;
• existencia útulku pre bezdomovcov, sociálnych bytov na Popradskej a rozvoj sociálnych
služieb v MČ;
• skvalitnené strategické plánovanie a aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja MČ v súlade s platnou metodikou MVRR SR a jeho zosúladenie s nadradenými
rozvojovými dokumentmi KSK a SR;
• partnerská spolupráca na miestnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni (verejný
a tretí sektor) - príprava a realizácia spoločných projektov;
• spracované účelové využitie oblasti asanačného pásma na obchodnú, oddychovú
a relaxačnú zónu v centre MČ.
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3. Rozvojová stratégia
Hlavným cieľom definovania rozvojovej stratégie je určenie programovej štruktúry pre dané
programovacie obdobie. Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria:
→ ciele
→ priority
opatrenia
→
aktivity
→
Pri definovaní stratégie vo všetkých typoch programových dokumentov je dôležité
dbať na to, aby jednotlivé ciele na seba nadväzovali a aby opatrenia a aktivity boli
koherentné, teda aby sa neprekrývali.
Rozvojová stratégia MČ Košice - Západ pozostáva z jedného globálneho cieľa, piatich
špecifických cieľov a 14 priorít, ktoré sú zosúladené s nadradenými programovými
dokumentmi SR, KSK i mesta Košice. Špecifické ciele predstavujú jasnú, výstižnú a hutnú
charakteristiku cieľového stavu. Dosiahnutie tohto stavu je zámerom rozvojovej stratégie na
detailnejšej úrovni ako je globálny cieľ. Z hľadiska uskutočniteľnosti, monitorovania
a hodnotenia bol vybratý menší počet špecifických cieľov. Prostredníctvom definovania
priorít boli určené hlavné oblasti, ktoré je potrebné podporiť a rozvíjať. Opatrenia predstavujú
súhrn aktivít pomáhajúcich realizovať priority. Opatrenia boli vybraté tak, aby sa
minimalizovalo ich prekrývanie. Aktivity predstavujú typy činností – projektov, ktoré sa MČ
bude snažiť v rámci vymedzených opatrení realizovať.
Stratégia hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice - Západ je spracovaná na
programovacie obdobie 2007 až 2013.
Súčasná rozvojová stratégia MČ zohľadňuje riešenie najdôležitejších problémov, ktoré
obmedzujú kvalitu života miestnych obyvateľov, znižujú konkurencieschopnosť MČ a
spomaľujú jej regionálny rozvoj. Pri definovaní rozvojovej stratégie sa prihliadalo na názory
všetkých cieľových skupín obyvateľstva, miestnych podnikateľov, predstaviteľov samosprávy
a záujmových združení a organizácií. Komisie pre prípravu PHSR boli starostlivo vybraté
a zložená z predstaviteľov samosprávy, predstaviteľov miestnych organizácií a z aktívnych
obyvateľov. Obyvatelia MČ dostali príležitosť vyjadriť svoj názor v dotazníkovom
prieskume, v rámci ktorého určili prioritné oblasti rozvoja MČ a označili konkrétne aktivity,
ktoré je potrebné čo najskôr riešiť.
Rozvojová stratégia MČ Košice - Západ sa odvíja a nadväzuje na rozvojové stratégie
nadradených programových dokumentov SR, Regiónu Východ, Košického samosprávneho
kraja a mesta Košice. Zohľadňuje trvalú udržateľnosť a taktiež vplyv na životné prostredie
obyvateľov MČ.
Skvalitnenie života obyvateľov MČ Košice - Západ, jej budúci všestranný rozvoj
a rast jej konkurencieschopnosti spočíva v prvom rade v skvalitnení pripravenosti MČ na
čerpanie dotácií z fondov EÚ. Spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
MČ Košice - Západ v súlade s metodikou MVRR SR, jeho pravidelná aktualizácia
a zosúladenie s územnoplánovacou dokumentáciou je nevyhnutné pre efektívny rozvoj MČ.
Majetko-právne vysporiadanie nehnuteľností, vysporiadanie podlžností voči štátu (Daňový
úrad, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne) a zrušenie všetkých bremien a záložných práv
k nehnuteľnostiam otvoria cestu k bezproblémovému čerpaniu dotácií prostredníctvom
fondov EÚ. Tiež príprava zjednodušených technických dokumentácií pre stavebné povolenia
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a vybavenie stavebných povolení (ak sa vyžaduje) je nevyhnutnou súčasťou prípravy
investičných projektov financovaných z fondov EÚ.
Skvalitňovanie a upevňovanie partnerských vzťahov (cezhraničné, regionálne aj
miestne) taktiež rozšíri a podporí komplexnejšie čerpanie z fondov EÚ.
Skvalitňovanie sociálnych služieb a sociálna inklúzia je zameraná nielen na rozvoj
a skvalitňovanie služieb sociálnej starostlivosti, ale aj na rozvoj, rozširovanie a modernizáciu
zariadení sociálnych služieb, ktorých je vzhľadom k počtu obyvateľov MČ veľmi málo.
Rozširovanie kapacity existujúcich zariadení a vznik nových zariadení sociálnych služieb
podporili aj obyvatelia v rámci dotazníkového prieskumu. Rozvoj zamestnanosti a trh práce
bude v MČ podporovaný prostredníctvom využívania nástrojov aktívnej politiky trhu práce,
cieleného celoživotného vzdelávania, podpory rovnosti príležitostí a pomoci pri zosúladení
pracovného a rodinného života obyvateľov MČ. Sociálna inklúzia zohľadňuje komunitnú
sociálnu prácu, integráciu znevýhodnených skupín obyvateľov MČ a zameriava sa aj na
Rómsku komunitu a jej špecifické problémy.
Rozvoj a skvalitňovanie miestnej infraštruktúry a vybavenosti sa zameriava na
technickú vybavenosť, občiansku vybavenosť a cestovný ruch. Technická vybavenosť je rieši
statickú dopravu, cyklistické trasy, zastávky MHD, inú dopravnú infraštruktúru MČ a rieši
tiež informovanosť, komunikáciu, bezpečnosť a základnú technickú infraštruktúru v MČ.
Občianska vybavenosť sa zameriava na kultúrnu a spoločenskú vybavenosť, športovú
a rekreačnú vybavenosť, bývanie a lokalitu tzv. „asanačného pásma“. Cestovný ruch
zohľadňuje okrem propagácie a prezentácie aj skvalitňovanie a rozvoj infraštruktúry CR
(ubytovanie, stravovanie, atrakcie).
Zlepšovanie životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj sa zameriava na verejné
priestranstvá, parky, medzi blokové priestory, zaujímavé biotopy a odpadové hospodárstvo.
Ochrana, regenerácia a úprava verejných priestranstiev a budovanie nových spolu
s environmentálnou výchovou, osvetou a využívaním obnoviteľných zdrojov prispeje
k zvyšovaniu environmentálneho povedomia miestneho obyvateľstva, ochrane životného
prostredia a z časti prispeje aj ku globálnej ochrane prírody a prírodných zdrojov. Rozvoj
odpadového hospodárstva rieši okrem triedenia odpadov aj nakladanie s odpadmi a ich
následné zhodnocovanie.
Rozvoj podnikateľských aktivít, podnikania a služieb taktiež výrazne prispieva ku
skvalitňovaniu života obyvateľov MČ.

3.1

Strategické a špecifické ciele

Ciele tvoria hierarchicky usporiadanú štruktúru, na ktorej vrchole sa v Programe
hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ nachádza globálny cieľ. Hierarchii globálnych
cieľov je nadradený strategický cieľ, ktorý reprezentuje cieľový stav celej SR a je definovaný
v jej Národnom strategickom referenčnom rámci pre roky 2007 - 2013 (NSRR). Každý
programový dokument by mal mať zadefinovaný jeden globálny cieľ. Jeho zadefinovanie
vychádza z priorít NSRR SR. Špecifické ciele predstavujú charakteristiku cieľového stavu už
na detailnejšej úrovni s jasnejším a výstižnejším pomenovaním. Jednotlivé priority
vymedzujú prioritné oblasti strategického plánovania MČ, ktoré nadväzujú na špecifické
ciele. Je potrebné, aby priority boli zosúladené s prioritami nadradených programových
dokumentov (najmä Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice a
samosprávneho kraja).
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice - Západ
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Základný strategický cieľ NSRR:
„Výrazne zvýšiť do roku 2013 zamestnanosť, konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov
a slovenskej ekonomiky pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja“

Globálny cieľ:
Zvýšiť kvalitu života obyvateľov MČ Košice - Západ

Špecifické ciele:
1. Zvýšenie pripravenosti MČ Košice – Západ na čerpanie z fondov EÚ
2. Skvalitňovanie sociálnych služieb a sociálna inklúzia
3. Rozvoj a skvalitňovanie miestnej infraštruktúry a vybavenosti
4. Zlepšenie životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj
5. Rozvoj podnikateľských aktivít a služieb

Popis špecifických cieľov
Špecifický cieľ č. 1

popis cieľa

Zvýšenie pripravenosti MČ Košice – Západ na čerpanie z fondov EÚ
V programovacom období EÚ 2007-2013 sa pre mestá a MČ otvoria nové
možnosti finančnej podpory pre ich rozvoj a zlepšovanie kvality života ich
obyvateľov. Základnou podmienkou pre podanie kvalitného a minimálne
formálne správneho projektu (žiadosti o NFP) je majetko-právne
vysporiadanie pozemkov a budov, ktorých sa žiadosti týkajú a existencia
kvalitných strategických, rozvojových a územno-plánovacích dokumentov.
V skrátenom programovacom období 2004-2006 sa prejavil výrazný problém
s nevysporiadanými nehnuteľnosťami. Tento problém obmedzil možnosť
získania dotácií z fondov EÚ. Ďalším predpokladom čerpania dotácií z fondov
EÚ je efektívna a funkčná spolupráca MČ s mestom Košice, susednými MČ
a partnerskými MČ alebo mestami.

Kvalitná príprava MČ Košice - Západ na čerpanie fondov EÚ v rokoch 2007 –
2013 prispeje k zvýšeniu počtu a kvality podávaných projektov čo prispeje
k rastu jej konkurencieschopnosti nielen v rámci mesta Košice, Košického
kraja, ale aj SR, čím sa podporí dosiahnutie základného strategického cieľa
NSRR SR. Cieľ je v súlade aj s 2. prioritnou osou Regionálneho operačného
programu (ROP): Posilnenie vybavenosti územia a cieľa opatrenia 2.2
súlad so strategickými
Zvýšenie
konkurencieschopnosti
a inovatívnej
kapacity
regiónov
národnými a regionálnymi
prostredníctvom realizácie investičných a neinvestičných projektov na
dokumentmi
regeneráciu sídiel. Rozvojový plán Slovensko – Východ v oblasti Ekonomický
rozvoj a hospodárstvo, v téme Produktivita a konkurencieschopnosť priemyslu
a služieb, v priorite 1 Strategická ekonomická infraštruktúra podporuje rozvoj
pripravenosti, informovanosti a partnerstiev. PHSR Košického samosprávneho
kraja a mesta Košice pre obdobie 2007 – 2013 zatiaľ nie je sú k dispozícii a ich
zosúladenie bude zapracované neskôr (do konca roku 2007).
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finančné zabezpečenie

Špecifický cieľ č. 2

popis cieľa

Finančné zdroje pre realizáciu jednotlivých projektov budú zabezpečené
predovšetkým z vlastných zdrojov MČ s využitím prostriedkov mesta Košice,
úverov a doplňujúcich zdrojov z fondov EÚ a rôznych iných dotácií
z národných i medzinárodných zdrojov. Doplnkovými zdrojmi môžu byť
napr.:
1. ROP, os 2. Posilnenie vybavenosti územia, 2.2 Regenerácia sídiel –
spracovanie UPD, PHSR a príprava komplexných projektov regenerácie
sídiel.
2. MVRR SR, Výnos o poskytovaní dotácií na UPD – UPD miest a obcí.
3. Nórsky finančný mechanizmus a FM EHP, Fond počiatočného kapitálu –
Spracovanie technických projektov, štúdií, analýz, plánov a žiadostí .
4. Program cezhraničnej spolupráce Slovensko – Maďarsko – projektová
dokumentácia, štúdie a analýzy.

Skvalitňovanie sociálnych služieb a sociálna inklúzia
Vzhľadom na to, že sa jedná o najväčšiu MČ s najväčším počtom obyvateľov,
ktorých vekový priemer postupne narastá. Rozvoj sociálnych služieb a
sociálnych zariadení v nasledovnom období je preto pre obyvateľov MČ
Košice – Západ veľmi dôležité. Okrem starších obyvateľov sú dôležité aj pre
zdravotne a inak postihnutých obyvateľov, miestnych nezamestnaných a inak
znevýhodnených tzv. marginalizovaných (podľa Zákona č. 5/2004 Zb.
o zamestnanosti) skupín obyvateľov. Je nevyhnutné venovať sa týmto
skupinám obyvateľov a podporovať ich inklúziu do hospodárskeho života.
Osobitnou kategóriou je rómske obyvateľstvo, Rómom je potrebné venovať
zvláštnu pozornosť a podporovať ich rozvoj a vzdelávanie vo všetkých
životných oblastiach (nie iba školské vzdelávanie). Zámerom je ich postupné
začleňovanie do komunity, zvyšovanie ich povedomia o MČ a komunite
a v neposlednom rade aj zachovávanie tradičnej rómskej kultúry.

Rast kvality života a konkurencieschopnosti MČ súvisí tiež s opatreniami
znižovania nezamestnanosti, vzdelávaním a inými podpornými aktivitami
rozvíjajúcimi trh práce. Obyvatelia v hmotnej núdzi, zdravotne postihnutí
a inak znevýhodnení potrebujú podporu a pomoc, aby sa začlenili do
spoločnosti a postupne zvyšovali kvalitu svojho života. Osobitný prístup
súlad so strategickými a podnety si vyžadujú Rómovia, pretože sa u nich už výrazne prejavuje
národnými a regionálnymi sociálna patológia a nechuť meniť svoj doterajší život. Cieľ je v súlade so
základným strategickým cieľom NSRR SR a Operačnými programami
dokumentmi
Vzdelávanie a Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Zosúladený je aj
s Rozvojovým plánom Slovensko – Východ s celou sociálnou témou. PHSR
Košického samosprávneho kraja a mesta Košice pre obdobie 2007 – 2013
zatiaľ nie je sú k dispozícii a ich zosúladenie bude zapracované neskôr (do
konca roku 2007).

finančné zabezpečenie

Finančné zdroje pre realizáciu jednotlivých projektov budú zabezpečené
predovšetkým z vlastných zdrojov MČ s využitím prostriedkov mesta Košice,
úverov a doplňujúcich zdrojov z fondov EÚ a rôznych iných dotácií
z národných i medzinárodných zdrojov. Doplnkovými zdrojmi môžu byť
napr.:
1. OP V, os 1 – 3
2. OP ZSI, os 1- 2
3. ROP, Rozvoj infraštruktúry v rómskych osadách
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3. FSR, Zvýšenie zamestnateľnosti a sociálna inklúzia
4. SV pre Rómske komunity – projekty, bývanie, vzdelávanie
5. MVRR SR, Výstavba nízko štandardných bytov
6. MPSVR SR, Hygienické. stanice, práčovne
Špecifický cieľ č. 3

popis cieľa

Rozvoj a skvalitňovanie miestnej infraštruktúry a vybavenosti
Na základe analýz súčasného stavu základnej infraštruktúry v MČ Košice Západ boli zadefinované kľúčové nedostatky, ktoré negatívne vplývajú na jej
budúci rozvoj. Odstránenie týchto nedostatkov je jedným s najdôležitejších
faktorov pre zvýšenie kvality života v MČ. Osobitnou kapitolou je riešenie
zanedbaného tzv. asanačného pásma, ktoré bude polyfunkčne riešené
s rozvojom vybavenosti, bývania i služieb. Skvalitnenie základnej, technickej
a občianskej infraštruktúry, infraštruktúry cestovného ruchu a komunikačnej
infraštruktúry skvalitní život miestnych obyvateľov a tým aj regionálnu
konkurencieschopnosť nielen samotnej MČ, ale aj mesta Košice.

Realizácia projektov v rámci predmetného cieľa výrazne podporí
skvalitňovanie miestnej občianskej i technickej infraštruktúry čo sa priamo
odrazí v raste konkurencie schopnosti MČ i mesta Košice. Rozvoj
a skvalitňovanie infraštruktúry a vybavenosti je v súlade so základným cieľom
NSRR SR. Cieľ je v súlade s celým Regionálnym operačným programom
súlad so strategickými a Operačným programom Informatizácia spoločnosti. Rozvojový plán
–
Východ
ho
podporuje
v téme
Produktivita
národnými dokumentmi Slovensko
v priorite 1 Strategická
a Operačným programom a konkurencieschopnosť priemyslu a služieb,
ekonomická infraštruktúra v rámci špecifického cieľa 2 Vybudovať modernú
podnikateľskú priemyselnú a verejnú infraštruktúru v inovačných a kohéznych
póloch. PHSR Košického samosprávneho kraja a mesta Košice pre obdobie
2007 – 2013 zatiaľ nie je sú k dispozícii a ich zosúladenie bude zapracované
neskôr (do konca roku 2007).

finančné zabezpečenie

Špecifický cieľ č. 4

popis cieľa

Finančné zdroje pre realizáciu jednotlivých projektov budú zabezpečené
predovšetkým z vlastných zdrojov MČ s využitím prostriedkov mesta Košice,
úverov a doplňujúcich zdrojov z fondov EÚ a rôznych iných dotácií. Napr.:
1. ROP, os 1 Rozvoj zariadení občianskej infraštruktúry,
2. ROP, os 2 Posilnenie vybavenosti územia,
3. OP IS, os 3 Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu,
4. MŠ SR, Investície a havarijné situácie – školy a školské zariadenia,
7. MF SR, Individuálne potreby obcí – zveľaďovanie obecného majetku,
8. MPSVaR SR, sociálna starostlivosť – DD, DSS, hyg. stanice, ...,
9. FSR, Lokálna infraštruktúra – komunitné centrá, drobné stavby,
10. Nadácia Ekopolis – Ľudia pre stromy, Zelené oázy.

Zlepšenie životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj
Súčasný nepriaznivý stav v oblasti ochrany životného prostredia je základom
pre stanovenie tohto špecifického cieľa. Aj keď je MČ známa pomerne vyšším
zastúpením zelene oproti iným MČ, aj napriek tomu je potrebné rozvíjať
ochranu životného prostredia, predovšetkým vo vzťahu úpravy verejných
priestranstiev, parkov, medziblokových priestorov, zanedbaného tzv.
asanačného pásma, zaujímavých biotopov, ale aj venčovísk pre psov
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice - Západ
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a nelegálnych skládok odpadu. Monitoring kvality ovzdušia a hlučnosti
ovplyvní úpravy napr. v doprave, čo prispeje ku skvalitneniu života miestnych
obyvateľov. Spolupráca s environmentálnymi mimovládnymi organizáciami
podporí taktiež monitoring a skvalitňovanie miestneho životného prostredia.
Environmentálne projekty a projekty ochrany prírody a zveľaďovania
životného prostredia významne prispievajú k zvyšovaniu kvality života
obyvateľov, podpore ekonomického rozvoja, turizmu a samozrejme podporujú
trvalú udržateľnosť rozvoja a konkurencieschopnosti miest a obcí, čím
súlad so strategickými
môžeme konštatovať, že sú v súlade so základným strategickým cieľom NSRR
národnými dokumentmi
SR. Cieľ je zosúladený s cieľmi OP Životné prostredie. Rozvojový plán
a Operačným programom
Slovensko – Východ ho podporuje v rámci celej témy Životné prostredie.
PHSR Košického samosprávneho kraja a mesta Košice pre obdobie 2007 –
2013 zatiaľ nie je sú k dispozícii a ich zosúladenie bude zapracované neskôr
(do konca roku 2007).

finančné zabezpečenie

Špecifický cieľ č. 5

popis cieľa

Finančné zdroje pre realizáciu jednotlivých projektov budú zabezpečené
predovšetkým z vlastných zdrojov MČ s využitím prostriedkov mesta Košice,
úverov a doplňujúcich zdrojov z fondov EÚ a rôznych iných dotácií
z národných i medzinárodných zdrojov. Doplnkovými zdrojmi môžu byť
napr.:
1. OP ŽP, osi 1 -5,
2. MŽP SR, Environmentálny fond
4. Program cezhraničnej spolupráce SR – MR
5. Nórsky finančný mechanizmus a FM EHP – Oblasť ochrana ŽP
6. Nadácia Ekopolis – Environmentálny program.

Rozvoj podnikateľských aktivít a služieb
Nevyhnutnou súčasťou prosperujúcej a konkurencieschopnej MČ je množstvo
podnikateľských subjektov, pôsobiacich na jej a kvalita nimi poskytovaných
služieb. Je v záujme MČ podporovať podnikateľov na vlastnom území, pretože
títo dokážu zabezpečiť rast zamestnanosti, vzdelanostnej úrovne obyvateľov
a v neposlednom rade prinášajú finančné prostriedky. Podpora vzniku nových
podnikateľov môže byť aj prostredníctvom podnikateľského inkubátora.
Rozšírenie miestneho trhoviska v prevažnej miere podporujú aj obyvatelia
MČ.

Rozvoj podnikania a služieb podporí nielen zvyšovanie životnej úrovne
miestnych obyvateľov, ale aj rozvoj a konkurencieschopnosť celej MČ. Tento
cieľ je v súlade so základným strategickým cieľom NSRR SR a zosúladený je
aj s Operačným programom Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
súlad so strategickými Rozvojový plán Slovensko – Východ ho podporuje v téme Produktivita
národnými dokumentmi a konkurencieschopnosť priemyslu a služieb, v priorite 2 Podpora malého
a Operačným programom a stredného podnikania v rámci špecifického cieľa 3 Rozšíriť podnikateľskú
infraštruktúru a skvalitniť poradenstvo a technologickú expertízu pri zakladaní
MSP. PHSR Košického samosprávneho kraja a mesta Košice pre obdobie
2007 – 2013 zatiaľ nie je sú k dispozícii a ich zosúladenie bude zapracované
neskôr (do konca roku 2007).

finančné zabezpečenie

Finančné zdroje pre realizáciu jednotlivých projektov budú zabezpečené
predovšetkým z vlastných zdrojov MČ s využitím prostriedkov mesta Košice,
úverov a doplňujúcich zdrojov z fondov EÚ a rôznych iných dotácií
z národných i medzinárodných zdrojov. Doplnkovými zdrojmi môžu byť
napr.:
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1. OP KHR, Podpora konkurencieschopnosti podnikov a služieb
2. OP IS,
3. Schémy štátnej pomoci
4. Verejno-súkromné partnerstvá

3.2

Špecifické ciele a ich priority:

1

Zvýšenie pripravenosti MČ Košice – Západ na čerpanie z fondov EÚ
Priorita 1.1
Strategická rozvojová dokumentácia
Priorita 1.2
Partnerstvá a spolupráca
Priorita 1.3
Majetko-právne vysporiadanie

2

Skvalitňovanie sociálnych služieb a sociálna inklúzia
Priorita 2.1
Sociálne služby a zariadenia
Priorita 2.2
Trh práce
Priorita 2.3
Sociálna inklúzia

3

Rozvoj a skvalitňovanie miestnej infraštruktúry a vybavenosti
Priorita 3.1
Priorita 3.2
Priorita 3.3
Priorita 3.4

4

Zlepšenie životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj
Priorita 4.1
Priorita 4.2
Priorita 4.3

5

Technická vybavenosť
Občianska vybavenosť
Komunikácia a informatizácia
Cestovný ruch
Verejné priestranstvá, parky a medziblokové priestory
Zaujímavé biotopy a asanačné pásmo
Odpadové hospodárstvo

Rozvoj podnikateľských aktivít a služieb
Priorita 5.1
Živnostníci a malí podnikatelia

3.3

Popis opatrení a zoznam indikatívnych aktivít

Cieľ 1 Zvýšenie pripravenosti MČ Košice – Západ na čerpanie z fondov EÚ

Opatrenie 1.1.1
aktivity
Opatrenie 1.1.2
aktivity

Priorita 1.1
Strategická rozvojová dokumentácia
Územno-plánovacia dokumentácia
- spolupráca na aktualizácii ÚPD aglomerácie Košice
- riešenie Obvodového územia Terasa – (asanačné pásmo)
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
- vypracovanie PHSR MČ Košice – Západ
- pravidelná aktualizácia a dopĺňanie PHSR
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice - Západ
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Opatrenie 1.1.3

aktivity

Opatrenie 1.2.1

aktivity

Opatrenie 1.2.2

aktivity

Opatrenie 1.2.3
aktivity

- priebežné a hodnotiace správy o plnení PHSR
Projektová dokumentácia
- predprojektové štúdie
- pravidelná aktualizácia rozpočtov už vypracovaných TPD
- vypracovanie technickej projektovej dokumentácie
- TPD rekonštrukcie objektu na ul. Laborecká (ZOS)
- TPD parkoviská L VII – Trieda SNP 90 – 96 – 47 PM
- Rožňavská 112 PM
- Michalovská – 88 PM
- Trebišovská – 18 PM
- Ekumenické centrum – 31 PM
- TPD Parkoviská L II – Považská a Inžinierska ul.
- TPD Chodníky – ul. Humenská, Rožňavská a Laborecká a iné
- TPD Partery MČ – OC Luník I, Luník II, Luník VIII, Hellova
- TPD Trhovisko MČ
- TPD Kúpalisko mestského charakteru (aquapark)
- TPD Detské ihriská, multifunkčné detské areály
- TPD Športové ihriská, skateboardová dráha
- štúdie uskutočniteľnosti, EIA
- analýzy (finančná, ekonomická, rizík) a plány
- žiadosti o dotácie
- potvrdenia, povolenia a rozhodnutia
- ÚR a stavebné povolenie - parkoviská Pošta 11
- Prehodnotiť výber najvhodnejšej lokality pre zberný dvor v rámci
MČ (navrhovaná Popradská ul.)
Priorita 1.2
Partnerstvá a spolupráca
Cezhraničná spolupráca
- spolupráca s partnerskými MČ (Budapešť, Praha, Ostrava a iné)
respektíve mestami (komunikácia, výmena informácií, spoločné
projekty)
- aktualizácia prehlásení o partnerstve a spolupráci pre nové obdobie
2007- 2013
- príprava na Program cezhraničnej spolupráce SR - Maďarsko
(príprava spoločných cezhraničných projektov)
- pokračovať v podpore a organizovaní medzinárodnej mobility detí
a mládeže MČ
Verejno-súkromné partnerstvá
- partnerská spolupráca MČ Košice – Západ a mimovládnych
organizácií pôsobiacich na území MČ
- partnerská spolupráca so spoločenstvami vlastníkov bytov
(monitoring, kontrola – psy, nelegálne skládky, iné)
- spolupráca s MP a PZ SR (bezpečnosť a poriadok, monitoring
a postihy)
- partnerská spolupráca MČ Košice – Západ a súkromných
organizácií, podnikateľov, firiem a veľkých koncernov
- spolupráca so zmluvným partnerom mesta Košice pre zber
a zneškodňovanie odpadov (zberný dvor)
Účelové partnerstvá miest, obcí a regiónov
- partnerstvo a spolupráca s mestom Košice a
Košickým
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Opatrenie 1.3.1

aktivity

Opatrenie 1.3.2
aktivity

samosprávnym krajom
- spolupráca v rámci Združenia MČ v meste Košice
- spolupráca so Združením miest a obcí Slovenska - ZMOS
Priorita 1.3
Majetko-právne vysporiadanie
Pozemkové úpravy a nehnuteľnosti
- dlhodobé nájomné zmluvy na majetok mesta Košice, ktorý je
v správe MČ
- podporovať vysporiadanie pozemkov v lokalite Borovicový lesík
(dlhodobé nájomné zmluvy, správcovstvo, starostlivosť)
- Spolupráca a koordinácia krokov s mestom Košice pri odpredaji
pozemkov a iných nehnuteľností v asanačnom pásme
- Prijať uznesenie o odpredaji pozemkov v asanačnom pásme
- kontrola listov vlastníctva pozemkov a nehnuteľností patriacich MČ
- zosúladenie LV a katastrálnych máp
- Prehodnotiť výber vhodnej lokality pre zriadenie skateboardovej
dráhy v MČ a vysporiadanie vlastníckych vzťahov
- Prehodnotiť výber (s ÚHA MK) výber najvhodnejšej lokality pre
výstavbu kúpaliska mestského charakteru v MČ a vysporiadanie
vlastníckych vzťahov
- Prehodnotiť výber vhodných lokalít pre umiestnenie multifunkčných
detských areálov a vysporiadanie vlastníckych vzťahov
Záväzky a podlžnosti
- oddlženie majetku MČ
- ťarchy a bremená na LV – ich zrušenie

Cieľ 2 Skvalitňovanie sociálnych služieb a sociálna inklúzia

Opatrenie 2.1.1

aktivity

Priorita 2.1
Sociálne služby a zariadenia
Rozvoj a skvalitňovanie sociálnych služieb
- Pravidelný monitoring záujmu a potrieb obyvateľov MČ
v sociálnej oblasti (min. 1 x ročne dotazníkový prieskum
u vybraných cieľových skupín)
- Evidencia externých poskytovateľov soc. služieb v MČ
- Príprava a vypracovanie Koncepcie rozvoja sociálnych služieb
- Výber priestorov a zriadenie miestneho charitatívneho skladu
(deky, stany, šatstvo)
- Rozvoj opatrovateľskej služby (rozšírenie a skvalitňovanie) –
opatera a pomoc v domácnostiach (nákupy, lieky, meranie tlaku,
domáce práce u odkázaných občanov)
- Prehodnotiť zriadenie tzv. „Sociálneho taxíka“ pre starších,
telesne postihnutých a soc. odkázaných obyvateľov MČ
- Podporovať bezbariérové riešenia v investičných zámeroch
realizovaných na území MČ
- Zvýšenie kapacity vývarovne jedál a rozvozu stravy k osamelým
a nevládnym obyvateľom
- Podpora integrácie postihnutých detí do kolektívov zdravých
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Opatrenie 2.1.2

aktivity

Opatrenie 2.2.1

aktivity

Opatrenie 2.2.2
aktivity

Opatrenie 2.3.1

aktivity

Opatrenie 2.3.2

aktivity

detí – rozvoj integrovaných tried na školách v MČ
- Osveta a propagácia rovnosti príležitostí a odstraňovania bariér
- Osveta zameraná na rozvoj dobrovoľníckej práce v soc. oblasti
Rozvoj, rozširovanie a modernizácia zariadení sociálnych služieb
- Vybudovanie multifunkčného strediska (ZOS celomestského
charakteru) na Laboreckej ulici (rozšírenie kapacity,
skvalitnenie služieb, rozvoj špecializovaných služieb, priestory
pre kluby dôchodcov)
- Zriadenie materského centra (vzdelávanie, starostlivosť o deti,
pomoc pri uplatnení sa na trhu práce)
- Prehodnotenie výstavby (zriadenia) penziónu pre dôchodcov na
území MČ s dennou a celoročnou prevádzkou (umiestnenie,
prevádzkovateľ, kapacita, technická príprava).
- Prehodnotenie
zriadenia
útulku
pre
bezdomovcov
(predovšetkým v zimných mesiacoch)
- Prehodnotenie zriadenia krízového centra/strediska pre týraných
obyvateľov MČ (umiestnenie, prevádzkovateľ, kapacita,
technická príprava).
Priorita 2.2
Trh práce
Podpora stabilizácie a rozvoja trhu práce a zamestnanosti
- Využívanie nástrojov aktívnej politiky trhu práce (ATPT)
- Pokračovať vo využívaní aktivačných prác (malé obecné služby)
- Uplatňovanie princípov rodovej rovnosti
- Podpora celoživotného vzdelávania obyvateľov MČ
- Podpora a pomoc pre zosúladenie pracovného a rodinného
života obyvateľov MČ
- Pravidelný monitoring a informovanie obyvateľov o trhu práce a
voľných miestach (WEB stránka MČ, miestne noviny,
komunitné a materské centrá)
Vzdelávanie zamestnancov samosprávy
- zabezpečenie odborného a celoživotného vzdelávania pre
zamestnancov MČ, miestneho úradu
Priorita 2.3
Sociálna inklúzia
Komunitná sociálna práca
- Rozvoj komunitnej sociálnej terénnej práce – min. 2 pracovníci
- Prieskum a evidencia znevýhodnených skupín obyvateľov v MČ
- Príprava a vypracovanie Komunitného sociálneho plánu MČ
Košice – Západ
- Zriadenie komunitného centra pre znevýhodnené skupiny
obyvateľov (vzdelávanie, poradenstvo, osvetová činnosť)
Integrácia znevýhodnených skupín obyvateľstva
- Vypracovať návrh doplnkových motivačných prvkov obnovy
pracovných návykov obyvateľov ohrozených sociálnym
vylúčením a efektívnej kontroly ich výsledkov
- Využívať podporné programy pre rast zamestnanosti
znevýhodnených skupín obyvateľstva
- Špeciálne vzdelávacie programy, praktické skúsenosti
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Opatrenie 2.3.3
aktivity

a zručnosti
- Prehodnotenie zriadenia „sociálneho inkubátora“ podporujúceho
postupné začleňovanie ohrozených skupín do spoločnosti
(umiestnenie, prevádzkovateľ, kapacita, technická príprava).
Rómska komunita
- Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne Rómov
- Zodpovednosť k práci a k rodine
- Život v komunite / MČ
- Podpora zachovávania tradičnej rómskej kultúry
- Podpora talentovaných detí

Cieľ 3 Rozvoj a skvalitňovanie miestnej infraštruktúry a vybavenosti

Opatrenie 3.1.1

aktivity

Opatrenie 3.1.2

aktivity

Opatrenie 3.1.3
aktivity

Priorita 3.1
Technická vybavenosť
Statická doprava v MČ
- Realizovať rozšírenie kapacity parkovacích miest
- L VI – Narcisova, Jazmínová, Tri hôrky – ukončiť
- Toryská - ukončiť
- L VI - Trieda SNP – 7 parkovacích miest (PM)
- L VI - Idanská – 49 PM
- L I – Obchodná 41 PM
- L VII – Humenská – okolie Pošty 11 – 120 PM - priorita
- L VI - VII – Trieda SNP – 90 – 96 - 47 PM
- L VII – Rožňavská – 112 PM
- L VII – Michalovská – 88 PM
- L VII – Trebišovská – 18 PM
- L VII – Ekumenické centrum – 31 PM
- L II – Považská a Inžinierska
- Pokračovať v príprave a realizovať parkovacie plochy v ďalších
lokalitách v MČ
Cyklistické trasy
- Rekonštrukcia značenej cyklotrasy na Triede SNP
- Nová cyklotrasa z Toryskej ul. smerom na Popradskú
- Nová cyklotrasa z Popradskej ul. smerom k zimnému štadiónu
- Nová cyklotrasa pozdĺž Popradskej ulice
- Nová cyklotrasa na ulici Ondavská po oboch stranách
- Nová cyklotrasa na ulici Ipeľská po oboch stranách
- Nová cyklotrasa na ulici Moldavská po oboch stranách
- Iné v závislosti od potrieb obyvateľov
- Obnova značenia cyklistických chodníkov
Zastávky MHD
- Zriadenie prístreškov na zastávkach MHD
- Rozhranie ul. Popradská – Trebišovská
- Rozhranie ul. Popradská – Žilinská
- Rozhranie ul. Popradská – Hodonínska
- Rozhranie ul. Popradská – OC Kaufland
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- Rozhranie ul. Popradská – Spoločenský pavilón (1strana)
- Ul. Popradská – 5 prístreškov
- Iné v závislosti od potrieb obyvateľov
Opatrenie 3.1.4

aktivity

Opatrenie3.1.5

aktivity

Opatrenie3.1.6
aktivity

Iná dopravná infraštruktúra
- Podporovať pravidelnú údržbu, rekonštrukciu a výstavbu peších
chodníkov (v rámci možností MČ)
- Chodník Humenská
- Chodník Rožňavská
- Chodník Laborecká
- Schody a spevnená plocha ul. Slobody
- Chodníky v Borovicovom lesíku
- Iné podľa požiadaviek obyvateľov
- Podporovať pravidelnú údržbu, rekonštrukciu a výstavbu
miestnych komunikácií (v rámci možností MČ)
- Okružná komunikácia Toryská - ukončenie
- Obytný súbor GROT – SO 01 – pozemné komunikácie
- Okružná komunikácia Ekumenické centrum
- Podporovať skvalitňovanie, rozvoj a pravidelnú údržbu
verejného osvetlenia v súlade s požiadavkami obyvateľov MČ
zvlášť na miestach zvýšeného pohybu detí, starších obyvateľov
a miestach so zvýšenou kriminalitou – priorita
- Verejné osvetlenie Bratislavská – Stropkovská
- Verejné osvetlenie Trhovisko
- Verejné osvetlenie v Borovicovom lesíku
- Iné lokality v MČ
- Podporovať skvalitňovanie a obnovu dopravného značenia
- Podporovať skvalitňovanie dopravnej svetelnej signalizácie
- Podporovať rekonštrukciu a odhlučnenie električkových koľají
- Podporovať skvalitňovanie značenia prechodov pre chodcov
a ich rozvoj v súlade s požiadavkami občanov
- Podporovať rozmiestnenie spomaľovačov automobilovej
dopravy a retardérov v súlade s požiadavkami občanov
Informovanosť a komunikácia
- Vybudovanie elektronického informačného portálu MČ
- Aktualizácia a rozšírenie WEB stránky MČ
- Elektronická podateľňa
- Podpora rozmiestňovania verejne dostupných internetových
panelov v MČ
- Podpora rozvoja metropolitných sietí aj na území MČ
- Podpora optických prepojení budov v MČ
- Rozšíriť rozmiestnenie informačných tabúľ v MČ
- Pokračovať vo vydávaní a skvalitňovaní miestnych novín
Bezpečnosť, znižovanie a prevencia kriminality
- Realizácia projektu „Bezpečná Terasa“
- Inštalácia kamerového monitorovacieho systému na území
MČ s napojením na políciu (v súlade s centrálnym
monitorovacím systémom)
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- Výber prioritných lokalít – parkoviská, obchodné centrá,
parky, miesta so zvýšeným pohybom detí a starších ľudí
(školy, CVČ, ZUŠ, Kluby dôchodcov), pohostinstvá, miesta
zvýšenej kriminality, asanačné pásmo a pod.
- Usmerňovanie ekonomickej a podnikateľskej činnosti MČ
v záujme zlepšenia bezpečnostnej situácie
- Podporovať zvýšenie počtu cyklistických hliadok v rámci
možností MP
- Riešiť priestorové potreby MP s možnosťou presťahovania
stanice Košice – Západ do objektu v MČ
- Podporovať zvyšovanie hliadok MP a PZ SR v rámci ich
kapacitných možností
Opatrenie 3.1.7

aktivity

Opatrenie 3.2.1

aktivity

Základná technická infraštruktúra
- Hájiť záujmy občanov v prípade rozvoja nových území,
v prípade veľkých rekonštrukcií, veľkých investičných zámerov
alebo porúch v oblastiach:
- dostatočného zásobovania kvalitnou pitnou vodou
- dostatočného zásobovania teplom a teplou vodou
- dostatočného zásobovania elektrickou energiou
- dostatočného zásobovania plynom
- verejnej splaškovej a dažďovej kanalizácie
Priorita 3.2
Občianska vybavenosť
Kultúrna a spoločenská vybavenosť
- Rekonštrukcia budovy kultúrneho zariadenia H – klubu
s využitím na kultúrne účely
- Opravy a rekonštrukcie súčasných parterov pred obchodnými
centrami (OC Luník I, II, VIII a iné) s využitím na kultúrne
a spoločenské akcie pre obyvateľov MČ
- Rekonštrukcia miestneho Trhoviska - L II
- Rekonštrukcia jestvujúceho zariadenia trhoviska
- Výstavba nového vstupu na trhovisko
- Výstavba verejného hygienického sociálneho zariadenia
- Prehodnotiť výstavbu vonkajšieho kultúrno – spoločenského
priestoru s možnosťou sedenia v MČ
- Rekonštrukcia priestorov veľkej zasadačky (pyramída)
s viacúčelovým spoločenským využitím
- Podporovať rekonštrukciu veľkoplošného kina Družba
s využitím na kultúrne účely
- Spolupracovať s MČ Košice – Sever, Košice – Staré Mesto
a mestom Košice pri rekonštrukcii mestského amfiteátra
- Podporovať rozvoj a skvalitňovanie škôl, školských zariadení
a centier voľného času na území MČ
- Podporovať rozvoj kultúrnych a spoločenských akcií a podujatí
realizovaných na území MČ – festivaly, prehliadky, stretnutia,
trhy, burzy a pod.
- Podporovať zachovávanie kultúrneho dedičstva a tradičnej
ľudovej kultúry – ľudové a umelecké súbory, remeslá, ľudové
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Opatrenie 3.2.2

aktivity

Opatrenie 3.2.3

aktivity

Opatrenie 3.2.4

aktivity

tradície a iné
- Podporovať zapájanie detí, mládeže, mladých ľudí, miestnych
škôl a školských zariadení do organizovania kultúrno
spoločenských podujatí v MČ
- Podpora umelecky talentovaných detí v MČ
Šport a rekreácia
- Vybudovanie, rekonštrukcia a rozšírenie kapacít športovísk na
území MČ (koše, bránky, oplotenie)
- Výstavba viacúčelových športových ihrísk na území MČ
- Výber vhodnej lokality a príprava výstavby kúpaliska mestského
charakteru - priorita
- Príprava a výstavba skateboardovej dráhy v MČ
- Príprava a zriadenie ľadovej plochy v MČ
- Príprava a výstavba ihrísk a plôch pre korčuliarov na
kolieskových korčuliach v MČ
- Rekonštrukcia a oplocovanie detských ihrísk, zariadení
a pieskovísk v MČ.
- Príprava a výstavba multifunkčných detských areálov – areálov
hier v súlade s normami EÚ (ul. Muškátová).
- Vybudovať nové detské ihrisko na Moldavskej ulici
a pokračovať v budovaní ďalších
- Úprava okolia detských ihrísk, rekreačných a športových
zariadení v MČ
- Dopĺňanie poškodeného vybavenia detských ihrísk a športovísk
v MČ
- Podpora športovo talentovaných detí
Rozvoj a skvalitňovanie bývania
- Spolupracovať s mestom Košice pri vypracovaní Koncepcie
rozvoja bývania mesta Košice
- Hájiť záujmy obyvateľov MČ pri výbere nových stavebných
lokalít, výstavbe nových bytových domov a individuálnej
bytovej výstavbe
- Podporovať
komplexné
skvalitňovanie
a regeneráciu
existujúceho bytového fondu v MČ
- Podporovať programy rozvoja bývania mladých rodín a mladých
ľudí
- Podporovať výstavbu malometrážnych bytov špeciálneho
určenia, pre potreby miestnych obyvateľov, ako napr.:
- náhradné ubytovanie (v naliehavých situáciách)
- sociálne bývanie
Asanačné pásmo
- Podporovať Riešenie Obvodového centra Terasa v súlade
s regulačným plánom:
- Občianska vybavenosť a obytná zóna celomestského
významu s výrazným peším ťahom (prepojenie centier
Starého a Nového mesta)
- Vybudovanie nového mestského parku ako oddychovej
a relaxačnej zóny pre obyvateľov MČ
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Opatrenie 3.3.1

aktivity

Opatrenie 3.3.2

aktivity

Priorita 3.3
Cestovný ruch
Propagácia a prezentácia
- Podporovať prípravu brožúr a propagačných materiálov o MČ
- Rozvíjať informovanosť o dianí v MČ, komunikačné kanály na
mesto Košice, KSK a médiá
- Podporovať zvyšovanie povedomia o meste Košice
- Dni MČ
- Workshopy, konferencie
Ubytovanie, stravovanie a atrakcie
- Podporovať budovanie nových a rekonštrukciu existujúcich
ubytovacích zariadení (minimálne štandardná úroveň EÚ,
kongresové kapacity)
- Podporovať budovanie nových a rekonštrukciu existujúcich
stravovacích zariadení
- Podporovať rekonštrukciu miestnych pohostinských zariadení –
rast kvalitatívnej úrovne
- Podporovať výstavbu verejných sociálnych hygienických
zariadení
- Podporovať revitalizáciu a obnovu miestnych atraktivít
a zaujímavostí
- Podporovať skvalitňovanie a rozvoj zariadení pre trávenie
voľného času turistov

Cieľ 4 Zlepšenie životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj
Priorita 4.1
Verejné priestranstvá, parky a medzi blokové priestory
Opatrenie 4.1.1
Ochrana, regenerácia a úprava prostredia
- V spolupráci so Správou mestskej zelene:
- rozširovať a udržiavať mestskú zeleň v MČ
- uskutočniť komplexnú úpravu a revitalizáciu zelene všetkých
parkov na území MČ
- uskutočniť kompletnú úpravu zelených plôch lemujúcich
komunikácie v MČ
- Zabezpečovať poriadok a eliminovať vizuálne znečistenie na
verejných priestranstvách v MČ
- Revitalizácia medzi blokových priestranstiev so zachovávaním
zelene a úpravou zelených plôch
aktivity
- Pravidelne dopĺňať a opravovať lavičky v parkoch a na verejných
priestranstvách
- Minimalizácia negatívnych dôsledkov chovu psov v spolupráci
s mestom Košice:
- čistenie verejných priestranstiev od psích exkrementov
- označovanie územia tabuľkami v súlade s VZN MČ o chove
psov
- vytvoriť ohradený priestor pre voľný výbeh psov
- Deratizácia vybraných lokalít v MČ
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Opatrenie 4.1.2
aktivity
Opatrenie 4.1.3

aktivity

Opatrenie 4.2.1

aktivity

Opatrenie 4.3.1

aktivity

Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
- Podporovať environmentálnu výchovu a zvyšovanie povedomia
o ochrane prírody a krajiny na školách a školských zariadeniach v
MČ
- Rozvoj propagačných environmentálnych aktivít a materiálov pre
obyvateľov MČ
Obnoviteľné zdroje energie
- Podporovať využívanie vhodných obnoviteľných zdrojov energií
na území MČ
- Podporovať využívanie geotermálneho potenciálu pre centrálne
zásobovanie teplom a teplou vodou celého mesta Košice
- Podporovať využívanie tepelných čerpadiel ako doplnkového
využívania obnoviteľných zdrojov na území MČ
- Podporovať využívanie solárnej energie a biomasy
Priorita 4.2
Zaujímavé biotopy
Ochrana, zachovávanie a starostlivosť
- Podporovať zachovanie borovicového lesíka nad Popradskou ul.
V spolupráci s vlastníkmi a mestom:
- vypracovať koncepčné riešenie vyčistenia a udržiavania
poriadku v lesíku
- riešiť lokalitu ako parkovú zeleň doplnenú o funkciu
rekreácie bez zásahu do prírodného prostredia
- Podporovať ochranu vzácnych druhov fauny a flóry v lokalitách
„Čičky – majer“ a „Pľuvátko“ na L VIII
Priorita 4.3
Odpadové hospodárstvo
Nakladanie s odpadmi
- Spolupráca s mestom Košice a podpora výstavby nového
zberného dvora na separovaný zber druhotných surovín na území
MČ
- Humanizácia kontajnerovísk v obytnej zóne MČ
- rekonštrukcia existujúcich a výstavba nových kontajnerovísk
s osadením prístreškov a ich zazelenaním
- Ukončiť 31 kontajnerovísk s cca 65 prístreškami
- Výsadba popínavých rastlín na prekrytie konštrukcií
prístreškov
- Podporovať rozmiestňovanie odpadkových košov na území MČ zvlášť v lokalitách zvýšeného pohybu obyvateľov
- Podporovať osadzovanie nádob určených na zber psích
exkrementov (v spolupráci s mestom)
- V spolupráci s mestom Košice presadzovať odstraňovanie
nelegálnych (čiernych) skládok odpadu na území MČ (asanačné
pásmo, záhradkárske lokality, borovicový lesík, okraj L VIII
smerom na Myslavu)
- Výpomoc mestu Košice pri monitorovaní stavu verejných
priestranstiev
- Označovanie vybraných lokalít zákazovými tabuľami
- V spolupráci s MP a obyvateľmi riešiť odhaľovanie
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Opatrenie 4.3.2

aktivity

a postihovanie znečisťovateľov v súlade s platnou legislatívou
Triedenie odpadov
- V spolupráci s realizátorom separovaného zberu v meste Košice
doriešiť umiestnenie kontajnerov na separovaný zber vo všetkých
lokalitách MČ
- Podporovať rozvoj a skvalitňovanie triedenia odpadov na území
MČ s postupným rozširovaním počtu separovaných druhov
odpadov
- Podporovať zavádzanie triedenia odpadov na školách a
v školských zariadeniach v MČ
- Podporovať zhodnocovanie vyseparovaných zložiek odpadov
v rámci mesta Košice a v jeho okolí

Cieľ 5 Rozvoj podnikateľských aktivít a služieb

Opatrenie 5.1.1

aktivity

Opatrenie 5.1.2

aktivity

Priorita 5.1
Živnostníci a malí podnikatelia
Informovanosť a podpora podnikania
- Podporovať budovanie motivačného prostredia pre podnikanie
na území MČ
- Komunitné centrá, materské centrá a iné poradenské centrá
v MČ – informovanie záujemcov o podnikanie a podnikateľov
o možnostiach rozvoja, finančných podporách a legislatíve
spojenou s podnikaním
- Informovať prostredníctvom WEB - stránky MČ a miestnych
novín – skúsenosti iných, ako začínali, problémy, ženy
podnikateľky
- Spracovanie databázy voľných objektov alebo priestorov
vhodných na podnikanie v MČ
- Umožniť zvýhodnenú inzerciu a reklamu v miestnych novinách
MČ pre miestnych alebo novovzniknutých podnikateľov
- Podporovať rozširovanie podporných poradenských inštitúcií
- Podporovať využívanie dostupných podporných programov pre
podnikateľov
Motivácia ku skvalitňovaniu služieb
- Prieskumy a monitoring spokojnosti miestnych obyvateľov so
službami v MČ
- Zverejňovanie výsledkov prieskumov konaných medzi
obyvateľmi o tom, ktoré služby alebo prevádzky by uvítali vo
svojom okolí (po lokalitách – Luníkoch)
- Verejná pochvala alebo poďakovanie od spokojných obyvateľov
so službami, podnikateľmi (WEB – stránka, miestne noviny,
informačné tabule)
- Zverejňovanie negatívnych ohlasov a sťažností od obyvateľov
o nedostatkoch v službách miestnych podnikateľov
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Po zohľadnení kľúčových potrieb obyvateľov MČ a rôznych možností MČ (vrátane
finančných) boli stanovené nasledovné prioritné aktivity, ktoré sa bude MČ snažiť
v najbližšom období zrealizovať a tak skvalitňovať život svojich obyvateľov. Pri výbere
aktivít (projektov) boli zohľadnené navrhované možnosti a podmienky pre podávanie
projektov z fondov EÚ podľa návrhov NSRR SR a operačných programov, ktoré boli v čase
spracovávania PHSR MČ na pripomienkovaní v EK. Podmienky pre podávanie projektov boli
zohľadnené zo skúseností z rokov 2004 – 2006, pretože v čase spracovania PHSR neboli
k dispozícii programové manuály pre obdobie 2007 - 2013. Zohľadnili sa aj možnosti rôznych
národných zdrojov SR a taktiež možnosti súkromných zdrojov pre finančné zabezpečenie
jednotlivých projektov.
Na základe uznesenia č. 18 miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Západ zo dňa 27.
februára 2007 boli pre rok 2007 a najbližšie obdobie vyšpecifikované nasledovné priority:
1. Humanizácia kontajnerovísk v obytnej zóne MČ, rekonštrukcia jestvujúcich a
výstavba nových kontajnerovísk.
2. Minimalizácia negatívnych dôsledkov chovu psov.
3. Vybudovanie verejného osvetlenia na uliciach Bratislavská – Stropkovská (dotácia od
mesta Košice).
4. Vybudovanie chodníka v lokalite Humenská č. 11- 21 podľa spracovanej projektovej
dokumentácie.
5. Vybudovanie chodníkov na uliciach Rožňavská, Laborecká / pri ZOS / a ďalších , na
základe aktuálnych požiadaviek občanov a poslancov MZ, do výšky celkových
nákladov podľa schváleného rozpočtu na rok 2007.
6. Vybudovanie parkovísk v lokalite Luník VII – ul. Humenská, okolie Pošty 11 – I.
etapa .
7. Vypracovanie projektovej dokumentácie na riešenie statickej dopravy v lokalite
Luník VII – pre ul. Rožňavská, Trieda SNP 90 – 96, Michalovská , Trebišovská.
8. Dokončenie výstavby komunikácie a parkovísk v lokalite Toryská – ekumenické
centrum z účelovej dotácie poskytnutej mestom Košice.
9. Vybudovanie 5 prístreškov MHD na Popradskej ulici, nad rámec prístreškov, ktoré
vybuduje zmluvný partner mesta Košice J.C. Decaux.
10. Vypracovanie projektovej dokumentácie na parter Hellova.
11. Rekonštrukcia, resp. úprava verejného priestranstva so zabezpečením sedenia za
účelom organizovania verejných kultúrnych podujatí, trhov a ďalších vhodných
aktivít.
12. Pokračovanie projektu Bezpečná Terasa v spolupráci s mestom Košice.
13. Vybudovanie multifunkčných detských ihrísk – areálov hier v lokalite ul. Muškátová,
v spolupráci so SMsZ s podielom MČ 40% z RN.
14. Revitalizácia 3 detských ihrísk v spolupráci so SMsZ s podielom 40% z RN.
15. Bežná údržba lavičiek a obnova cyklistických chodníkov.
16. Prípravné, organizačné a projekčné práce pre vybudovanie skateboardovej dráhy na
území MČ Košice – Západ .
17. Prípravné, organizačné a projekčné práce pre vybudovanie kúpaliska – aquaparku na
území MČ Košice – Západ v spolupráci s vhodným investorom.
18. Prípravné, organizačné a projekčné práce pre rekonštrukciu trhoviska Luník II
v spolupráci s vhodným investorom.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice - Západ
38

Mestská časť Košice - Západ

19. Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu objektu veľkej budovy
Laborecká 2 za účelom vybudovania ZOS celomestského charakteru z dotácie
poskytnutej mestom Košice.
20. Materské centrum v MČ Košice – Západ.
21. Využitie nástrojov aktívnej politiky trhu práce.
Vybrané aktivity, ktoré predstavujú prioritné projekty sú popísané v nasledovných tabuľkách:
Názov projektu
Identifikácia
v rámci rozvojovej
stratégie MČ
Popis súčasného
stavu

Stručný popis
projektu

1. Humanizácia kontajnerovísk v obytnej zóne MČ, rekonštrukcia jestvujúcich a
výstavba nových kontajnerovísk
Cieľ 4 Zlepšenie životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj
Priorita 4.3 Odpadové hospodárstvo
Opatrenie 4.3.1 Nakladanie s odpadmi
Z celkového počtu 95 kontajnerovísk v MČ bolo v r. 2004 prístreškami prekrytých
21 kontajnerovísk s
52 prístreškami, v r. 2005 19 kontajnerovísk s 38
prístreškami a v roku 2006 24 konatjnerovísk so 44 prístreškami. Zostávajúcich 31
kontajnerovísk s cca 65 prístreškami je plánovaných do realizácie v r. 2007
s ukončením v r. 2008. V rokoch 2007 - 2008 sa plánuje estetizácia kontajnerovísk
zavŕšiť výsadbou popínavých rastlín na prekrytie konštrukcie prístreškov.
Výstavba nových stanovíšť pre kontajnery na komunálny odpad s montážou
kovovej konštrukcie prístreškov nad kontajnery , opravy spevnených plôch
a následná revitalizácia - výsadba popínavých rastlín na prekrytie konštrukcie
prístreškov. Zámer postupne rieši všetky lokality MČ. V spolupráci s firmou
Kosit je potrebné doriešiť umiestnenie kontajnerov na separovaný zber do
všetkých lokalít MČ.

Predpokladaný
termín realizácie

2007 - 2008

Predpokladané
náklady

2007 - 924 tis. Sk
2008 - 350 tis. Sk
Spolu - 1 274 tis. Sk

Predpokladané
zdroje
financovania

MČ Košice - Západ

Názov projektu
Identifikácia
v rámci rozvojovej
stratégie MČ

Popis súčasného
stavu

Stručný popis
projektu
Predpokladaný
termín realizácie

2. Minimalizácia negatívnych dôsledkov chovu psov
Cieľ 4 Zlepšenie životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj
Priorita 4.1 Verejné priestranstvá, parky a medzi blokové priestory
Opatrenie 4.1.1 Ochrana, regenerácia a úprava prostredia
Na verejných priestranstvách sa nachádza veľké množstvo psích exkrementov.
Vyčlenené smetné nádoby boli postupne SMsZ po ich poškodení likvidované. Ich
nové umiestnenie je problematické z dôvodu problémov s ich vyprázdňovaním.
Majitelia psov nie sú disciplinovaní a nie vždy rešpektujú VZN MČ o chove psov.
Správcom územia je SMsZ Košice. Zo strany MČ je 1 – 2 krát v mesiaci
uskutočňovaná kontrola zamestnancami MČ a MsP. V rámci prevencie rozšíriť
spoluprácu so spoločenstvami vlastníkov bytov a kynologickým zväzom.
V spolupráci s mestom Košice zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev od
psích exkrementov, osadzovanie nádob určených na ich zber, označovanie územia
tabuľkami v súlade s VZN MČ o chove psov, spolupráca s MsP pri kontrole jeho
dodržiavania. Vytvorenie ohradeného priestoru pre voľný výbeh psov
2007 - 2008
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Predpokladané
náklady

2007 - 170 tis. Sk
2008 - 170 tis. Sk
Spolu - 340 tis. Sk

Predpokladané
zdroje
financovania

MČ Košice - Západ

Názov projektu
Identifikácia
v rámci rozvojovej
stratégie MČ
Popis súčasného
stavu
Stručný popis
projektu
Predpokladaný
termín realizácie
Predpokladané
náklady
Predpokladané
zdroje
financovania
Doplnkové zdroje

Názov projektu
Identifikácia
v rámci rozvojovej
stratégie MČ
Popis súčasného
stavu
Stručný popis
projektu
Predpokladaný
termín realizácie
Predpokladané
náklady
Predpokladané
zdroje
financovania
Doplnkové zdroje

Názov projektu
Identifikácia

3. Vybudovanie verejného osvetlenia na uliciach Bratislavská – Stropkovská
Cieľ 3 Rozvoj a skvalitňovanie miestnej infraštruktúry a vybavenosti
Priorita 3.1 Technická vybavenosť
Opatrenie 3.1.4 Iná dopravná infraštruktúra

2007
2 000 tis. Sk
Mesto Košice
s možnosťou využitia fondov EÚ
Regionálny operačný program - ROP, Os 2 Posilnenie vybavenosti územia
Opatrenie 2.2 Regenerácia sídiel
Nórsky finančný mechanizmus a FM EHP, Rekonštrukcia verejného osvetlenia
MF SR, dotácie na individuálne potreby obcí, rekonštrukcia verejného osvetlenia

4. – 5. Vybudovanie chodníka v lokalite Humenská, Rožňavská, Laborecká
Cieľ 3 Rozvoj a skvalitňovanie miestnej infraštruktúry a vybavenosti
Priorita 3.1 Technická vybavenosť
Opatrenie 3.1.4 Iná dopravná infraštruktúra

2007
1 025 tis. Sk
MČ Košice – Západ
s možnosťou využitia fondov EÚ
Regionálny operačný program - ROP, Os 2 Posilnenie vybavenosti územia
Opatrenie 2.2 Regenerácia sídiel, Rekonštrukcia a výstavba chodníkov

6. Vybudovanie parkovísk v lokalite Luník VII – ul. Humenská, okolie Pošty 11 –
I. etapa
Cieľ 3 Rozvoj a skvalitňovanie miestnej infraštruktúry a vybavenosti
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v rámci rozvojovej
stratégie MČ
Popis súčasného
stavu

Stručný popis
projektu
Predpokladaný
termín realizácie
Predpokladané
náklady
Predpokladané
zdroje
financovania
Doplnkové zdroje

Názov projektu
Identifikácia
v rámci rozvojovej
stratégie MČ

Popis súčasného
stavu

Stručný popis
projektu
Predpokladaný
termín realizácie
Predpokladané
náklady
Predpokladané
zdroje
financovania

Názov projektu
Identifikácia
v rámci rozvojovej

Priorita 3.1 Technická vybavenosť
Opatrenie 3.1.1 Statická doprava v MČ
Chaotické parkovanie, nedostatočná kapacita parkovacích miest.
MČ má spracované projektové dokumentácie a vydané stavebné povolenia pre
parkoviská na LVI: Tr. SNP - 7 parkovacích miest, Idanská - 49 parkovacích
miest a L I - Obchodná - 41 parkovacích miest. Pre pripravované investičné
akcie pre L VII je zatiaľ spracovaná PD pre vydanie ÚR pre prioritnú akciu
Humenská - okolie Pošty 11 s počtom 120 parkovacích miest.
Spolupráca s SKK pri riešení časti problémov statickej dopravy rekonštrukciou
poškodených a výstavbou nových parkovacích miest a časti prístupových
komunikácií za súčasného riešenia občanmi požadovaných bezbariérových peších
ťahov.
2007 - 2008
2007 - 4 586 tis. Sk - 1. etapa
2008 – 3 807 tis. Sk - 2. etapa
Spolu - 8 393 tis. Sk
Združené prostriedky
MČ Košice – Západ a súkromný investor
s možnosťou využitia fondov EÚ
Regionálny operačný program - ROP, Os 2 Posilnenie vybavenosti územia
Opatrenie 2.2 Regenerácia sídiel, Rekonštrukcia miestnych komunikácií
a verejných priestranstiev

7. Vypracovanie projektovej dokumentácie na riešenie statickej dopravy v lokalite
Luník VII – pre ul. Rožňavská, Trieda SNP 90 – 96, Michalovská , Trebišovská
Cieľ 1 Zvýšenie pripravenosti MČ Košice – Západ na čerpanie z fondov EÚ
Priorita 1.1 Strategická rozvojová dokumentácia
Opatrenie 1.1.3 Projektová dokumentácia
Pre lokality v rámci L VII sú zatiaľ spracované štúdie riešenia statickej dopravy –
parkovanie, plochy pre kontajnery,
doplnenie vysokej zelene a
umiestnenie nových peších ťahov. V r. 2007 je potrebné spracovať PD pre
vydanie stavebných povolení , následne v rokoch 2007 až 2010 vybudovanie
celkom 536 nových parkovacích miest . Pre L VII ide o nasledovné akcie
s uvedeným počtom parkovacích miest: Lunik VII - Tr. SNP 90 - 96 - 47 , LVII Rožňavská - 112, Lunik VII - Michalovská - 88, Lunik VII – Trebišovská - 18.
Výber dodávateľa a spracovanie TPD vybraných problémových úsekov statickej
dopravy - rekonštrukcia poškodených a výstavba nových parkovacích miest a časti
prístupových komunikácií za súčasného riešenia občanmi požadovaných
bezbariérových peších ťahov.
2007
340 tis. Sk
MČ Košice – Západ

8. Dokončenie výstavby komunikácie a parkovísk v lokalite Toryská – ekumenické
centrum
Cieľ 3 Rozvoj a skvalitňovanie miestnej infraštruktúry a vybavenosti
Priorita 3.1 Technická vybavenosť
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stratégie MČ
Popis súčasného
stavu
Stručný popis
projektu
Predpokladaný
termín realizácie
Predpokladané
náklady
Predpokladané
zdroje
financovania
Doplnkové zdroje

Názov projektu
Identifikácia
v rámci rozvojovej
stratégie MČ

Popis súčasného
stavu

Stručný popis
projektu
Predpokladaný
termín realizácie
Predpokladané
náklady
Predpokladané
zdroje
financovania
Doplnkové zdroje

Opatrenie 3.1.4 Iná dopravná infraštruktúra
V r. 2007 je potrebné spracovať PD pre vydanie stavebných povolení , následne
v rokoch 2007 až 2010 vybudovanie celkom 536 nových parkovacích miest . Na
L VII ide o parkoviská s okružnou komunikáciou pre ekumenické centrum s
počtom 31 parkovacích miest.
Spolupráca s SKK pri riešení časti problémov statickej dopravy rekonštrukciou
poškodených a výstavbou nových parkovacích miest a časti prístupových
komunikácií za súčasného riešenia občanmi požadovaných bezbariérových peších
ťahov.
2007
2 115 tis. Sk
Združené prostriedky
Mesto Košice a súkromný investor
s možnosťou využitia fondov EÚ
Regionálny operačný program - ROP, Os 2 Posilnenie vybavenosti územia
Opatrenie 2.2 Regenerácia sídiel, Rekonštrukcia miestnych komunikácií
a verejných priestranstiev

9. Vybudovanie 5 prístreškov MHD na Popradskej ulici, nad rámec prístreškov,
ktoré vybuduje zmluvný partner mesta Košice (J.C. Decaux)
Cieľ 3 Rozvoj a skvalitňovanie miestnej infraštruktúry a vybavenosti
Priorita 3.1 Technická vybavenosť
Opatrenie 3.1.3 Zastávky MHD
Výstavba prístreškov MHD bola realizovaná po podpise dodatku k zmluve medzi
Mestom Košice a firmou J.C.DECAUX o budovaní prístreškov na trasách MHD
touto spoločnosťou. V tejto veci tunajší úrad obdržal od Mesta Košice oznámenie
o podpísaní dodatku k zmluve s firmou J.C.DECAUX so zoznamom lokalít, kde
firma J.C.DECAUX Slovakia, s.r.o. umiestni v r. 2007 prístrešky na zastávkach
MHD. V rámci uvedeného dodatku sú uvedené aj prístrešky na Popradskej ulici
a to konkrétne na rozhraní ul. Popradská s ul: Trebišovská, Žilinská, Hodonínska,
OC Kaufland, Spoločenský pavilón po jednej strane ul. Popradskej. MČ uzavrela
dňa 8.11.2006 Zmluvu o Dielo s fi SK Cité Trenčín na vybudovanie 4 ks
prístreškov: 2 - ul. Mikovíniho a 2 - ul. Jedlíkova. Tieto prístrešky boli odovzdané
MČ k 31.12.2006. V II Etape - v r. 2007-2008 MČ zrealizuje 5 prístreškov MHD
na Popradskej ul. oproti realizovaným prístreškom v r. 2007 fi J.C. Decaux (viď
rozpočet MČ na roky 2007 – 2009). MČ pri tejto príležitosti uzavrela dňa
15.12.2006 Zmluvu s DPMK vo veci správy uvedených prístreškov v sume
50.000,- Sk ročne.
Umiestnenie prístreškov na zastávky MHD v lokalitách, kde to neuskutoční
zmluvný partner mesta Košice.
2007 - 2008
910 tis. Sk
MČ Košice – Západ
s možnosťou využitia fondov EÚ
Regionálny operačný program - ROP, Os 2 Posilnenie vybavenosti územia
Opatrenie 2.2 Regenerácia sídiel, Rekonštrukcia a výstavba autobusových
zastávok
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Názov projektu
Identifikácia
v rámci rozvojovej
stratégie MČ
Popis súčasného
stavu

Stručný popis
projektu
Predpokladaný
termín realizácie
Predpokladané
náklady
Predpokladané
zdroje
financovania

Názov projektu
Identifikácia
v rámci rozvojovej
stratégie MČ
Popis súčasného
stavu
Stručný popis
projektu
Predpokladaný
termín realizácie
Predpokladané
náklady
Predpokladané
zdroje
financovania
Doplnkové zdroje

Názov projektu
Identifikácia
v rámci rozvojovej

10. Vypracovanie projektovej dokumentácie na parter Hellova
Cieľ 1 Zvýšenie pripravenosti MČ Košice – Západ na čerpanie z fondov EÚ
Priorita 1.1 Strategická rozvojová dokumentácia
Opatrenie 1.1.3 Projektová dokumentácia
Prevažná časť parterov je v pôvodnom stave s prestárlou zeleňou a nefunkčnými
jazierkami a fontánami. Taktiež je potrebné optimalizovať dopravné trasy
(chodníky, prechody) v rámci existujúcich parterov. MČ v súčasnosti nemá
vhodný stály exteriérový priestor na organizovanie kultúrnospoločenských aktivít
občanov a návštevníkov MČ.
Výber dodávateľa a spracovanie TPD rekonštrukcie partera Luník VIII. Realizáciu
riešiť s participáciou SMsZ v pomere 50%/50%, na financovanie rekonštrukcie
parterov Luník I a Luník II požiadať o dotáciu vlastníka predmetných území.
Vybudovanie priestranstva na kultúrne účely s možnosťou sedenia realizovať na
základe samostatného projektového zámeru.
2007
235 tis. Sk
MČ Košice – Západ

11. Rekonštrukcia, resp. úprava verejného priestranstva so zabezpečením sedenia
za účelom organizovania verejných kultúrnych podujatí, trhov a ďalších vhodných
aktivít
Cieľ 3 Rozvoj a skvalitňovanie miestnej infraštruktúry a vybavenosti
Priorita 3.2 Občianska vybavenosť
Opatrenie 3.2.1 Kultúrna a spoločenská vybavenosť
MČ v súčasnosti nemá vhodný stály exteriérový priestor na organizovanie kultúrno
spoločenských aktivít občanov a návštevníkov MČ.
Pre organizáciu kultúrnych podujatí na verejných priestranstvách určiť vhodný
priestor v rámci MČ a zabezpečiť vybudovanie priestranstva s možnosťou sedenia
a jeho využitia na kultúrne a spoločenské účely. Vybudovanie priestranstva na
kultúrne účely s možnosťou sedenia realizovať na základe samostatného
projektového zámeru.

Mesto Košice
s možnosťou využitia fondov EÚ
Regionálny operačný program - ROP, Os 2 Posilnenie vybavenosti územia
Opatrenie 2.2 Regenerácia sídiel, Rekonštrukcia verejných priestranstiev

12. Pokračovanie projektu „Bezpečná Terasa“
Cieľ 3 Rozvoj a skvalitňovanie miestnej infraštruktúry a vybavenosti
Priorita 3.1 Technická vybavenosť
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice - Západ
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stratégie MČ
Popis súčasného
stavu

Stručný popis
projektu

Predpokladaný
termín realizácie
Predpokladané
náklady
Predpokladané
zdroje
financovania
Doplnkové zdroje

Názov projektu
Identifikácia
v rámci rozvojovej
stratégie MČ

Popis súčasného
stavu

Stručný popis
projektu

Opatrenie 3.1.6 Bezpečnosť, znižovanie a prevencia kriminality
Bezpečnostná situácia v MČ je neuspokojivá. Z mesačných hlásení mestskej
polície je zrejmý častý výskyt krádeží, prepadnutí a výtržností na území MČ. Počet
hliadok mestskej a štátnej polície je nedostatočný.
Inštalovanie monitorovacieho systému na území MČ - kamery, signalizačné
zariadenie napojené na políciu, v súlade s kapacitnými možnosťami centrálneho
monitorovacieho systému. Definovanie konkrétnych lokalít: parkoviská, obchodné
centrá, parky, reštauračné zariadenia aj s ohľadom na budúce využitie Obvodového
centra Terasa v rámci regulačného plánu. Zabezpečenie finančnej spoluúčasti
podnikateľských subjektov / obchodné centrá, reštauračné zariadenia / na úhrade
nákladov za monitorovací systém na území MČ. Usmerňovanie ekonomickej
a podnikateľskej činnosti MČ v záujme zlepšenia bezpečnostnej situácie v MČ.
Perspektívne zvýšenie počtu cyklistických hliadok podľa kapacitných a finančných
možností Mestskej polície.
Riešenie priestorových potrieb MP s alternatívou presťahovania stanice Košice –
Západ do objektu v rámci MČ vo vlastníctve mesta Košice .
2008

Združené prostriedky
Mesto Košice a súkromný investor
+ dotácia MV SR
MV SR, Prevencia pred kriminalitou, Budovanie kamerových monitorovacích
systémov

13. Vybudovanie multifunkčných detských ihrísk – areálov hier v lokalite ul.
Muškátová
14. Revitalizácia 3 detských ihrísk
Cieľ 3 Rozvoj a skvalitňovanie miestnej infraštruktúry a vybavenosti
Priorita 3.2 Občianska vybavenosť
Opatrenie 3.2.1 Kultúrna a spoločenská vybavenosť
V roku 2006 z prostriedkov SMsZ bolo vybudované nové detské ihrisko na ul.
Obrody a 2 detské ihriská na ul. Kežmarská a ul. Humenská boli revitalizované.
SMsZ aj v r. 2007 má v pláne samostatne vybudovať nové ihrisko na Moldavskej
ul. MČ chce tento trend SMsZ posilniť a v budovaní pokračovať združením
finančných prostriedkov so SMsZ a v každom roku vybudovať naviac jedno nové
multifunkčné DI. Nakoľko výstavba jedného multifunkčného DI stojí 1,4 mil. Sk
a revitalizácia pôvodného DI sa pohybuje v rozmedzí od 350 do 550 tis. Sk je na
rozhodnutí MZ MČ ktorú alternatívu zvolí, resp. budú projekty budovania nových
a revitalizácie starých ihrísk pokračovať paralelne .
V októbri 2006 bol odd VRaPA MČ spracovaný ideový návrh pre rozmiestnenie
a výstavbu multifunkčných detských ihrísk , športovísk na území MČ Košice Západ. Je potrebné sa k predmetnému návrhu vrátiť a pre budúce roky odsúhlasiť
lokality, počty ihrísk a spôsob financovania s podielom SMsZ (pre roky 2007 až
2010 v priemere 1 250 tis. Sk ročne čo predstavuje 40% podiel na investícii).
O spolufinancovanie predmetných zámerov bolo požiadané mesto Košice listom
zo dňa 8.2.2007.
Oprava lavičiek, zariadení a pieskovísk u existujúcich detských ihrísk, doplnenie
lavičiek, hojdačiek
a atypických prvkov na hranie detí. Výsadba zelene
v spolupráci so SMZ Košice. Výstavba oplotenia detských ihrísk určených na
loptové hry – basketbal, futbal, volejbal, vybíjaná a pod. zriadených v blízkosti
komunikácií a tesnej blízkosti bytových domov. V projektovom zámere sú
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vytipované lokality, ktoré sú uvedené aj v návrhu na webovej stránke MČ Košice –
Západ.
Budovanie multifunkčných detských ihrísk – areálov hier zodpovedajúcich
normám EÚ.
Predpokladaný
termín realizácie
Predpokladané
náklady
Predpokladané
zdroje
financovania
Doplnkové zdroje

Názov projektu
Identifikácia
v rámci rozvojovej
stratégie MČ
Popis súčasného
stavu
Stručný popis
projektu
Predpokladaný
termín realizácie
Predpokladané
náklady
Predpokladané
zdroje
financovania

Názov projektu
Identifikácia
v rámci rozvojovej
stratégie MČ
Popis súčasného
stavu
Stručný popis
projektu
Predpokladaný
termín realizácie
Predpokladané
náklady
Predpokladané
zdroje
financovania

2007 - 2008
13. - 1 440 tis. Sk
14. - 1 230 tis. Sk
Spolu - 2 670 tis. Sk
Združené prostriedky
Mesto Košice s SMsZ
S možnosťou využitia zdrojov EÚ
Nadácia Pontis, Detské ihriská

15 a. Bežná údržba lavičiek
Cieľ 4 Zlepšenie životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj
Priorita 4.1 Verejné priestranstvá, parky a medzi blokové priestory
Opatrenie 4.1.1 Ochrana, regenerácia a úprava prostredia
Lavičky sú poškodzované vandalizmom a poveternostnými vplyvmi počasia.
Pravidelná oprava a údržba lavičiek na verejných priestranstvách v MČ
2007 - 2008
130 tis. Sk
MČ Košice - Západ

15 b. Budovanie a obnova cyklistických chodníkov
Cieľ 3 Rozvoj a skvalitňovanie miestnej infraštruktúry a vybavenosti
Priorita 3.1 Technická vybavenosť
Opatrenie 3.1.2 Cyklistické trasy
Existujúca je len vyznačená cyklistická trasa na Tr. SNP. Je rovnako ako chodníky
v nevyhovujúcom stave. O zapracovanie požiadavky MČ do celomestského
projektu bolo mesto Košice požiadané listom zo dňa 8.2.2007.
Vybudovanie nových cyklotrás:
z Toryskej ul. smerom na Popradskú ulicu a z opačnej strany z Popradskej smerom
k zimnému štadiónu, pozdĺž Popradskej ulice, pokračovať na ul. Ondavská,
Ipeľská a Moldavská po oboch stranách. Realizáciu cyklotrás je potrebné riešiť
komplexne v rámci celomestského projektu.
2007 - 2008

Mesto Košice
s možnosťou využiť fondy EÚ
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Doplnkové zdroje

Názov projektu
Identifikácia
v rámci rozvojovej
stratégie MČ
Popis súčasného
stavu
Stručný popis
projektu
Predpokladaný
termín realizácie
Predpokladané
náklady
Predpokladané
zdroje
financovania
Doplnkové zdroje

Názov projektu
Identifikácia
v rámci rozvojovej
stratégie MČ
Popis súčasného
stavu
Stručný popis
projektu
Predpokladaný
termín realizácie
Predpokladané
náklady
Predpokladané
zdroje
financovania

Názov projektu
Identifikácia
v rámci rozvojovej
stratégie MČ
Popis súčasného
stavu

Regionálny operačný program - ROP, Os 2 Posilnenie vybavenosti územia
Opatrenie 2.3 Podpora a obnova infraštruktúry CR
Program cezhraničnej spolupráce Slovensko - Maďarsko

15 c. Obnova značenia cyklistických chodníkov
Cieľ 3 Rozvoj a skvalitňovanie miestnej infraštruktúry a vybavenosti
Priorita 3.1 Technická vybavenosť
Opatrenie 3.1.2 Cyklistické trasy
Existujúca je len vyznačená cyklistická trasa na Tr. SNP. Značenie je potrebné
obnoviť.
Príprava a obnova značenia cyklochodníkov.
2007
90 tis. Sk
MČ Košice – Západ
s možnosťou využiť fondy EÚ
Regionálny operačný program - ROP, Os 2 Posilnenie vybavenosti územia
Opatrenie 2.3 Podpora a obnova infraštruktúry CR
Program cezhraničnej spolupráce Slovensko - Maďarsko

16. Prípravné, organizačné a projekčné práce na vybudovanie skateboardovej
dráhy v MČ
Cieľ 1 Zvýšenie pripravenosti MČ Košice – Západ na čerpanie z fondov EÚ
Priorita 1.1 Strategická rozvojová dokumentácia
Opatrenie 1.1.3 Projektová dokumentácia
V MČ sa nenachádza skateboardová dráha.
Potrebné je prehodnotiť výber vhodnej lokality, umiestnenie a technickú prípravu
projektu. Do úvahy treba vziať aj cieľovú skupinu využívajúcu projekt a dopad jej
správania na okolie v súvislosti s pohybom malých detí a starších občanov –
nevhodné správanie, reč, hluk, výtržnosti.
2007
50 tis. Sk
MČ Košice – Západ

17. Prípravné, organizačné a projekčné práce na vybudovanie kúpaliska –
aquaparku na území MČ
Cieľ 1 Zvýšenie pripravenosti MČ Košice – Západ na čerpanie z fondov EÚ
Priorita 1.1 Strategická rozvojová dokumentácia
Opatrenie 1.1.3 Projektová dokumentácia
V MČ sa nenachádza žiadne kúpalisko mestského charakteru.
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Stručný popis
projektu
Predpokladaný
termín realizácie
Predpokladané
náklady
Predpokladané
zdroje
financovania

Potrebné je prehodnotiť v spolupráci ÚHA MK výber vhodnej lokality, majetkové
vysporiadanie, umiestnenie a technickú prípravu projektu. Do úvahy treba vziať
dopravnú dostupnosť, parkovacie plochy a dopad na okolité životné prostredie.
2007

MČ Košice – Západ + súkromný investor

Názov projektu

18. Prípravné, organizačné a projekčné práce pre rekonštrukciu Trhoviska Luník II

Identifikácia
v rámci rozvojovej
stratégie MČ

Cieľ 1 Zvýšenie pripravenosti MČ Košice – Západ na čerpanie z fondov EÚ
Priorita 1.1 Strategická rozvojová dokumentácia
Opatrenie 1.1.3 Projektová dokumentácia
Trhovisko je v stave, v ktorom je možná jeho prevádzka v obmedzenom dennom
využívaní. Trvalé stánky na trhovisku nie sú dostatočne využívané aj vzhľadom na
umiestnenie predaja lacnejších druhov textilu a obuvi v neďalekom obchodnom
centre.
MČ má k dispozícii spracovanú štúdiu, ktorá rieši parkovanie na trhovisku,
výstavbu nového centrálneho nástupu, nové usporiadanie predajných pultov,
priestory pre kontajnery, objekt hygieny – sociálne zariadenie a vonkajšie
osvetlenie. Je potrebné danú štúdiu aktualizovať na nevyhnutnú rekonštrukciu
trhoviska s cieľom jeho celoročného využitia, dlhodobejšieho využitia v rámci
dňa a vytvorenie možnosti doplnkových služieb. Základným predpokladom pre
dlhšie využitie v rámci dňa je vybudovanie sociálneho zariadenia. Pre estetizáciu
je potrebné prehodnotiť využívanie existujúcich stánkov.

Popis súčasného
stavu

Stručný popis
projektu

Predpokladaný
termín realizácie
Predpokladané
náklady
Predpokladané
zdroje
financovania

Názov projektu
Identifikácia
v rámci rozvojovej
stratégie MČ

Popis súčasného
stavu

2007 - 2008

MČ Košice – Západ + súkromný investor

19. Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu objektu veľkej
budovy Laborecká 2 za účelom vybudovania ZOS celomestského charakteru
Cieľ 1 Zvýšenie pripravenosti MČ Košice – Západ na čerpanie z fondov EÚ
Priorita 1.1 Strategická rozvojová dokumentácia
Opatrenie 1.1.3 Projektová dokumentácia
Kluby dôchodcov sú v súčasnej dobe v troch rozličných priestoroch. Rozličnosť
nie je len v mieste umiestnenia, ale aj vo vybavení a komforte jednotlivých klubov.
V rokoch 2005 – 2006 s podarilo v rámci celkovej rekonštrukcie budovy vytvoriť
priestor pre jeden z klubov, ktorý sa nachádza v zateplenej budove na Laboreckej
ulici a je vybavený novým zariadením. Rovnaké podmienky by bolo možné
vytvoriť pre zostávajúce kluby vytvorením priestoru na poschodí veľkej budovy na
Laboreckej ulici.
Zariadenie opatrovateľskej služby je prevádzkované v jednom z pavilónov budov
na Laboreckej ulici s kapacitou 10 lôžok. Po zhodnotení kapacít v rámci mesta
Košice bolo konštatované, že počet lôžok je nedostatočný. Chýbajúce sú hlavne
lôžka pre špecializované ochorenia, ako je napr. Alzhaimerova choroba.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice - Západ
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Stručný popis
projektu
Predpokladaný
termín realizácie
Predpokladané
náklady
Predpokladané
zdroje
financovania
Doplnkové zdroje

Názov projektu
Identifikácia
v rámci rozvojovej
stratégie MČ

Popis súčasného
stavu

Stručný popis
projektu
Predpokladaný
termín realizácie
Predpokladané
náklady
Predpokladané
zdroje
financovania
Doplnkové zdroje

Vzhľadom na skutočnosť, že realizáciou projektu vznikne priestor pre umiestnenie
klientov s psychickými poruchami z celého mesta, jeho financovanie a následne
chod zariadenia musí byť zabezpečené z úrovne mesta Košice.
MČ spracovala nákladovú štúdiu, ktorá bola mestu Košice predložená v septembri
2006.
Mesto Košice zaradilo tento projekt medzi požiadavky rozpočtu na rok 2007.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 22. 02. 2007 boli schválené finančné
prostriedky z rozpočtu mesta vo výške 300 000,- Sk. Účelom ich využitia je
príprava projektovej dokumentácia predmetnej stavby.
Listom č. 07/034 440 zo dňa 26. 02. 2007, bolo zároveň zo strany mesta Košice
oznámené, že finančné prostriedky potrebné na rekonštrukciu sa budú žiadať
zo štrukturálnych fondov.
Výber dodávateľa a príprava technickej dokumentácie komplexnej rekonštrukcie
budovy a vnútorných priestorovov (výmena okien, dverí, zateplenie, rekonštrukcia
priestorov s alternatívou vybudovanie výťahu).
2007 - 2008
300 tis. Sk
Mesto Košice
S možnosťou využitia fondov EÚ
Fond počiatočného kapitálu Nórskeho finančného mechanizmu a FM EHP, Oblasť
Ľudské zdroje
Regionálny operačný program - ROP, Os 1 Posilnenie vybavenosti územia
Opatrenie 1.2 Infraštruktúra sociálnych služieb a sociálno-právnej ochrany
a sociálnej kurately.

20. Materské centrum v MČ Košice - Západ
Cieľ 2 Skvalitňovanie sociálnych služieb a sociálna inklúzia
Priorita 2.1 Sociálne služby a zariadenia
Opatrenie 2.1.2 Rozvoj, rozširovanie a modernizácia zariadení sociálnych služieb
V mestskej časti sa nachádza 1 takéto zariadenie na Luníku I.
V rámci prípravy projektu je potrebné zohľadniť chýbajúcu legislatívnu podporu
zriaďovania materských centier na Slovensku. Z dôvodu nedostatočného
legislatívneho vymedzenia nie je možné konkrétne stanoviť funkciu, vybavenosť
a hygienické zabezpečenie materských centier. V súčasnosti prevádzkované
materské centrá sú prevádzkované s tichou akceptáciou a toleranciou miestnych
hygienikov, ktorá však nemusí byť nárokovateľná a preto je potrebné zohľadniť
vopred riziká zriadenia materského centra a skutočnosť, že prípadné legislatívne
úpravy a nariadenia bude potrebné plne rešpektovať a prispôsobiť sa im.
Vybrať vhodný objekt pre realizáciu tejto činnosti v rámci MČ a vytvoriť vhodný
priestor pre matky s deťmi pre zabezpečenie vzdelávacích, kondičných, kultúrnych
a osvetových činností pre matky a súčasnej krátkodobej starostlivosti o ich deti.
2007 - 2008

MČ Košice – Západ + dotácia fondy EÚ
Fond počiatočného kapitálu Nórskeho finančného mechanizmu a FM EHP, Oblasť
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Ľudské zdroje
Regionálny operačný program - ROP, Os 1 Posilnenie vybavenosti územia
Opatrenie 1.2 Infraštruktúra sociálnych služieb a sociálno-právnej ochrany
a sociálnej kurately.

Názov projektu
Identifikácia
v rámci rozvojovej
stratégie MČ
Popis súčasného
stavu

Stručný popis
projektu

Predpokladaný
termín realizácie
Predpokladané
náklady
Predpokladané
zdroje
financovania
Doplnkové zdroje

21. Využitie nástrojov aktívnej politiky trhu práce
Cieľ 2 Skvalitňovanie sociálnych služieb a sociálna inklúzia
Priorita 2.2 Trh práce
Opatrenie 2.2.1 Podpora stabilizácie a rozvoja trhu práce a zamestnanosti
MČ Košice – Západ je opätovne zapojená do Národného projektu V – Aktivácia
nezamestnaných a nezamestnaných s nízkou motiváciou odkázaných na dávku
v hmotnej núdzi, pričom v súčasnosti je vytvorených 98 miest na aktivačnú
činnosť a 3 pracovné miesta koordinátorov
V spolupráci s ÚPSVaR preskúmať vekovú, vzdelanostnú a sociálnu štruktúru
evidovaných nezamestnaných s trvalým pobytom v MČ Košice – Západ, udržiavať
prehľad o prebiehajúcich národných projektoch a možnostiach ich aplikácie
v podmienkach MČ Košice – Západ. V závislosti od vyššie uvedených faktorov,
v kontinuite s aktuálnymi potrebami MČ Košice – Západ, využívať nástroje APTP.
Navrhovať a zaraďovať vhodné doplnkové motivačné prvky, za sústavnej
a cielenej kontroly efektívnosti ich využitia, premietnutej v konkrétnych
výsledkoch prác.
2007 - 2008
Dotácie z fondov EÚ
MČ Košice – Západ + dotácia fondy EÚ
Európsky finančný fond - ESF

3.3.1 Súlad cieľov a priorít so strategickými rozvojovými dokumentmi
Definované špecifické ciele, priority a opatrenia sú plne v súlade so strategickými
rozvojovými dokumentmi na úrovni NUTS I, NUTS II a NUTS III.
Je nevyhnutné dokázať súlad stanovených cieľov so strategickými rozvojovými dokumentmi,
medzi ktoré možno zaradiť:
• Národný strategický referenčný rámec SR na roky 2007 – 2013
Strategickým cieľom NSRR je výrazne zvýšiť do roku 2013 zamestnanosť,
konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov a slovenskej ekonomiky pri
rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja.
Na základe východísk stratégie a v nadväznosti na vytýčený strategický cieľ SR, je
stratégia NSRR postavená na strategických prioritách a ich cieľoch, ktoré sa bude
snažiť prostredníctvom financovania operačných programov v programovom období
2007 – 2013 naplniť.
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Sústava priorít NSRR pre cieľ Konvergencia:
Strategická priorita

Špecifická priorita

Fond

1. Infraštruktúra
a regionálna dostupnosť

1.1 Regionálna infraštruktúra
ERDF
1.2 Environmentálna infraštruktúra a ochrana životného prostredia ERDF + KF
1.3 Dopravná infraštruktúra a verejná osobná doprava
ERDF + KF

2. Znalostná ekonomika

2.1 Informatizácia spoločnsoti
2.2 Výskum a vývoj
2.3 Infraštruktúra vysokých škôl
2.4 Podpora konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä
prostredníctvom inovácií
2.5 Modernizácia zdravotníctva

ERDF
ERDF
ERDF

3.1 Moderné vzdelávanie pre znalostnú spoločnosť

ESF

3.2 Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie

ESF

horizontálna téma

ERDF

3. Ľudské zdroje –
zamestnanosť, sociálna
inklúzia a vzdelávanie
4. Technická pomoc

ERDF
ERDF

Zoznam operačných programov na programovacie obdobie 2007 – 2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Operačný program

Riadiaci orgán

fond

Regionálny operačný program
Životné prostredie
Doprava
Informatizácia spoločnosti
Výskum a vývoj
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Zdravotníctvo
Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Vzdelávanie
Technická pomoc
Bratislavský kraj

MVRR SR
MŽP SR
MDPT SR
ÚV SR
MŠ SR
MH SR
MZ SR
MPSVR SR
MŠ SR
MVRR SR
MVRR SR

ERDF
ERDF, KF
ERDF, KF
ERDF
ERDF
ERDF
ERDF
ESF
ESF
ERDF
ERDF

Regionálny operačný program (ROP)
Prioritné osi programu

Opatrenia
1.1 Infraštruktúra vzdelávania

1 Rozvoj zariadení občianskej
infraštruktúry

1.2 Infraštruktúra sociálnych služieb a sociálno-právnej
ochrany a sociálnej kurately
1.3 Infraštruktúra pamäťových a fondových inštitúcií na
miestnej a regionálnej úrovni
1.4 Revitalizácia a hospodárske využitie pamiatkových
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objektov v území
1.5 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb

2 Posilnenie vybavenosti
územia

2.1 Regionálne komunikácie zaisťujúce dopravnú
obslužnosť regiónu
2.2 Regenerácia sídiel
2.3 Podpora a obnova infraštruktúry cestovného ruchu

Operačný program Životné prostredie (OP ŽP)
Prioritné osi programu

Opatrenia
1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou

1 Integrovaná ochrana,
racionálne využívanie vôd

1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových
vôd
1.3 Sledovanie a hodnotenie stavu povrchových vôd a
podzemných vôd
2.1 Opatrenia na ochranu pred povodňami

2 Ochrana pred povodňami

2.2 Vybudovanie povodňového varovného
a predpovedného systému

3 Ochrana ovzdušia, ozónovej
vrstvy a minimalizácia
nepriaznivých vplyvov
klimatických zmien vrátane
podpory obnoviteľných zdrojov
energie

3.1 Ochrana ovzdušia
3.2 Ochrana ozónovej vrstvy Zeme
3.3 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov klimatických
zmien, vrátane podpory obnoviteľných zdrojov
energie
4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov

4 Odpadové hospodárstvo

4.3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom
priaznivým pre životné prostredie
4.4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží
vrátane ich odstraňovania
4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov

5 Ochrana a regenerácia
prírodného prostredia a krajiny

5.1 Programy starostlivosti o chránené územia vrátane
území NATURA 2000 a programy záchrany pre
kriticky ohrozené rastliny a živočíchy vrátane
monitoringu druhov a biotopov
5.2 Infraštruktúra ochrany prírody a krajiny
5.3 Informačné a propagačné aktivity
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Operačný program Doprava (OP D)
Prioritné osi programu

Opatrenia

1 Železničná infraštruktúra

1.1 Modernizácia a rozvoj železničných tratí (TEN
-T + ostatné trate v súlade s nariadením pre
Kohézny fond)

2 Cestná infraštruktúra (TEN -T)

2.1 Rozvoj diaľnic (TEN -T)

3 Infraštruktúra intermodálnej
prepravy

3.1 Rozvoj siete základných verejných terminálov
intermodálnej prepravy

4 Cestná infraštruktúra
(rýchlostné cesty a cesty I.
triedy)

4.1 Modernizácia a rozvoj rýchlostných ciest

5 Železničná verejná osobná
doprava

4.2 Modernizácia a rozvoj ciest I. triedy
5.1 Rozvoj železničnej verejnej osobnej dopravy

Operačný program Informatizácia spoločnosti (OP IS)
Prioritné osi programu
1 Elektronizácia verejnej správy
a rozvoj elektronických služieb

2 Rozvoj pamäťových a
fondových inštitúcií a obnova
ich národnej infraštruktúry

3 Zvýšenie prístupnosti k
širokopásmovému internetu

Opatrenia
1.1 Elektronizácia verejnej správy na centrálnej úrovni
1.2 Elektronizácia verejnej správy na regionálnej a
miestnej úrovni
2.1 Zlepšenie systémov získavania, spracovania, ochrany
a sprístupňovania obsahu pamäťových a fondových
inštitúcií
2.2 Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových
inštitúcií, archivovanie a sprístupňovanie digitálnych
dát
3.1Rrozvoj infraštruktúry širokopásmového prístupu
3.2 Stimulovanie dopytu po širokopásmovom pripojení

Operačný program Veda a výskum ( OP VV)
Prioritné osi programu

Opatrenia

1 Výskum a vývoj

1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry
výskumu a vývoja
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Operačný program Veda a výskum ( OP VV)
Prioritné osi programu

Opatrenia
1.2 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a
vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora
nadregionálnej spolupráce
1.3 Prenos poznatkov a technológií získaných
výskumom a vývojom do praxe

3 Infraštruktúra vysokých škôl

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

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KHR)
Prioritné osi programu

Opatrenia
1.1 Inovácie a technologické transfery
1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov

1 Podpora konkurencieschopnosti
podnikov a služieb najmä
prostredníctvom inovácií

1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch
1.4 Zvyšovanie energetickej efektívností na strane
výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych
technológií v energetike
1.5 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom
ruchu

Operačný program Vzdelávanie (OP V)
Prioritné osi programu
1 Reforma systému vzdelávania
a odbornej prípravy

2 Celoživotné vzdelávanie ako
základný princíp vedomostnej
spoločnosti

3 Podpora vzdelávania osôb
s osobitými vzdelávacími
potrebami

Opatrenia
1.1 Premena tradičnej školy na modernú
1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja
vedomostnej spoločnosti
2.1 Podpora celoživotného vzdelávania
2.2 Podpora celoživotného vzdelávania v zdravotníctve
3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov
marginalizovaných rómskych komunít
3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými
vzdelávacími potrebami
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Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZSI)
Prioritné osi programu

Opatrenia
1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a
riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti

1.Podpora rastu zamestnanosti

1.2 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života a
starostlivosti o malé deti
1.3 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy
1.4 Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom
rozvoja podnikania

2. Podpora sociálnej inklúzie

Podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom rozvoja
sociálnych služieb, opatrení sociálnoprávnej ochrany a
sociálnej kurately a zdravotníckych služieb s osobitným
zreteľom na marginalizované rómske komunity
2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na
trh práce a podpora integrácie znevýhodnených
skupín na trh práce s osobitným zreteľom na
marginalizované rómske skupiny

Operačný program Zdravotníctvo (OP Z)
Prioritné osi programu
1 Modernizácia zdravotníckeho
systému

2 Podpora zdravia
a predchádzanie zdravotným
rizikám

Opatrenia
1.1 reštrukturalizácia systému zdravotnej starostlivosti
1.2 budovanie a rozvoj inštitúcií realizujúcich vzdelávanie
v oblasti zdravotníctva
2.1 budovanie a rozvoj inštitúcií zaoberajúcich sa
podporou zdravia, prevenciou ochorení a verejným
zdravotníctvom
2.2 realizácia programov podpory zdravia a prevencie
ochorení vrátane špecifických nástrojov pre
znevýhodnené skupiny obyvateľstva
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Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja
(pre obdobie 2007 – 2013 nebol v čase prípravy PHSR MČ Košice – Západ spracovaný
a preto je ešte stále v platnosti PHSR KSK pre roky 2004 – 2006) poukazuje v jednotlivých
kritických oblastiach na problémy, riešenie ktorých má rozhodujúci vplyv na ďalší úspešný
rozvoj Košického kraja. Ciele, priority a opatrenia MČ Košice - Západ sú zosúladené s cieľmi
a opatreniami rozvojovej stratégie Košického kraja.
Globálne
a špecifické
ciele

Opatrenia

Globálny cieľ

GC1.

Znižovanie zaťaženosti životného prostredia

Špecifický
cieľ

ŠC1.1

Ochrana ovzdušia – znižovanie emisií

Opatrenie

1.1.1

Znižovanie emisií do ovzdušia

Opatrenie

1.1.2

Ukončenie plynofikácie kraja

Špecifický
cieľ

ŠC1.2

Minimalizácia tvorby odpadov, materiálové a energetické
zhodnocovanie odpadov

Opatrenie

1.2.1

Vytvárať územné podmienky pre výstavbu regionálnych
podnikov a prevádzok na separáciu a recykláciu odpadov

Špecifický
cieľ

ŠC1.3

Zachovanie osobitne chránených častí prírody, obnova
území s narušeným životným prostredím, sanácia prostredia

Opatrenie

1.3.1.

Zachovanie hodnotného prírodného a krajinného potenciálu

Opatrenie

1.3.2

Obnova poškodeného životného prostredia

Špecifický
cieľ

ŠC1.4

Ochrana povrchových a podzemných vôd

Opatrenie

1.4.1

Komplexné skvalitnenie a dobudovanie infraštruktúry
vodného hospodárstva

Špecifický
cieľ

ŠC1.5

Opatrenie

1.5.1

Podpora uplatnení stratégií environmentálnej politiky na
miestnej úrovni

Globálny cieľ

GC2

Výrazné zvýšenie odvetvovej a priestorovej diverzifikácie
priemyslu

Špecifický
cieľ

ŠC2.1

Opatrenie

2.1.1

Vypracovanie clusterovej analýzy regiónu

Opatrenie

2.1.2

Vypracovanie a implementácia stratégie podpory
investovania do územia

Environmentálne koncepcie pre rozvoj územia

Zvýšenie odvetvovej diverzifikácie priemyslu
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Opatrenie

2.1.3

Špecifický
cieľ

ŠC2.2

Opatrenie

2.2.1

WWW projekt na podporu vzniku proinvestičnej klímy v
subregiónoch

Špecifický
cieľ

ŠC2.3

Zvýšenie využitia intelektuálneho a inovačného potenciálu
regiónu

Opatrenie

2.3.1

Podpora vybudovania vedecko-technického parku (VTP)

Opatrenie

2.3.2

Vytvorenie inštitúcie na zmiernenie dopadu úniku mozgov

Globálny cieľ

GC3

Významné zvýšenie ekonomickej aktivity malého a
stredného podnikania z domácich zdrojov, dôraz na
znižovanie nezamestnanosti

Špecifický
cieľ

ŠC3.1

Opatrenie

3.1.1

Vytvorenie regionálneho rozvojového fondu a zabezpečenie
tvorby zdrojov pre podporu regionálneho rozvoja

Opatrenie

3.1.2

Zvýšenie prístupu k finančným zdrojom a k finančným
podporným programom

Opatrenie

3.1.3

Podpora budovania podnikateľskej infraštruktúry s dôrazom
na budovanie inkubátorov a priemyselných parkov

Opatrenie

3.1.4

Podpora rozvoja komplexných služieb pre malých
a stredných podnikateľov

Opatrenie

3.1.5

Podpora priestorového rozloženia inštitúcií orientovaných na
podporu rozvoja malého a stredného podnikania, poradenské
služby, zlepšenie absorpčnej schopnosti regiónu

Opatrenie

3.1.6

Podpora vypracovania územných plánov obcí a
vypracovanie programov hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obcí, ich harmonizácia s programovými
dokumentmi regiónu a SR

Špecifický
cieľ

ŠC3.2

Podpora konkurencieschopnosti produkcie malých
a stredných podnikateľov, zvyšovanie exportu

Opatrenie

3.2.1

Podpora uplatňovania nových technológií, reštrukturalizácia
a mikroekonomická adaptácia

Opatrenie

3.2.2

Podpora propagačných aktivít, vrátene propagácie malých
a stredných podnikateľov

Opatrenie

3.2.3

Vytváranie podmienok a podpora rozvoja finálnych výrob
na báze domácich zdrojov

Podporné mechanizmy pre budovanie priemyselných parkov
Zvýšenie priestorovej diverzifikácie priemyslu

Zlepšenie podnikateľského prostredia
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Špecifický
cieľ

ŠC3.3

Opatrenie

3.3.1

Podpora kapitálového vstupu do rozvojových investícií
cestovného ruchu

Opatrenie

3.3.2

Podpora tvorby produktov cestovného ruchu, zvyšovanie
kvalifikácie pre zlepšenie úrovne cestovného ruchu
a zvyšovanie sortimentu a kvality poskytovaných služieb pre
návštevníkov regiónu

Opatrenie

3.3.3

Podpora súkromných marketingových, odbytových
a poradenských aktivít v oblasti cestovného ruchu

Opatrenie

3.3.4

Koordinovanie rozvoja aktívneho cestovného ruchu Gemera,
Spiša, Horehronia a cezhraničnej spolupráce s priľahlými
územiami Maďarskej a Poľskej republiky

Opatrenie

3.3.5

Udržanie a zveľaďovanie genofondu a ochrana vzácnych
rastlín ako súčastí rozvoja cestovného ruchu

Globálny cieľ

GC4

Dobudovanie infraštruktúry

Špecifický
cieľ

ŠC4.1

Opatrenie

4.1.1

Modernizácia a rozvoj dopravnej infraštruktúry

Opatrenie

4.1.2

Rozvoj dopravnej obslužnosti kraja a dopravnej
prepojiteľnosti obcí v kraji

Špecifický
cieľ

ŠC4.2

Rozvoj informačno-komunikačných technológií a masového
využitia internetu

Opatrenie

4.2.1

Vybudovanie efektívneho systému prenosov dát

Špecifický
cieľ

ŠC4.3

Rozvoj technickej infraštruktúry regiónu (vodovody,
kanalizácia, ČOV a plyn)

Opatrenie

4.3.1

Zabezpečenie dostatočných zdrojov pitnej vody a zvýšenie
napojenia obyvateľstva na verejnú vodovodnú sieť

Opatrenie

4.3.2

Zabezpečiť zvýšenie napojenia obyvateľstva na kanalizačnú
sieť a zabezpečiť účinné čistenie odpadových vôd

Opatrenie

4.3.3

Zabezpečiť zvýšenie napojenosti obyvateľstva na plyn

Špecifický
cieľ

ŠC4.4

Opatrenie

4.4.1

Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie

Globálny cieľ

GC5

Posilňovanie sociálneho kapitálu a inštitucionálnej
spolupráce

Špecifický
cieľ

ŠC5.1

Rozvoj sociálnej oblasti a podpora marginalizovaných
skupín

Opatrenie

5.1.1

Podpora rozvoja bývania

Opatrenie

5.1.2

Vytvorenie sústavy indikátorov na zabezpečenie

Rozvoj cestovného ruchu

Rozvoj dopravnej infraštruktúry

Energetická koncepcia
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priebežného monitorovania marginalizovaných skupín
obyvateľstva
Opatrenie

5.1.3

Vypracovanie stratégie na podporu rozvoja
marginalizovaných skupín obyvateľstva

Opatrenie

5.1.4

Vytvorenie stratégie spoločenskej a priestorovej integrácie
rómskeho etnika

Špecifický
cieľ

ŠC5.2

Opatrenie

5.2.1

Podporovať rozvoj základnej – štandardnej školskej sústavy

Opatrenie

5.2.2

Rozvoj a podpora doplnkového vzdelávanie a rekvalifikácie

Opatrenie

5.2.3

Prepojenie vzdelávania, vedy, výskumu, vývoja s praxou

Špecifický
cieľ

ŠC5.3

Uchovanie, posilnenie identity a zveľadenie a sprístupnenie
kultúrnohistorického dedičstva rôznych národností, cirkví
a kultúr

Opatrenie

5.3.1

Rozvoj úrovne a kvality prostredia pre tvorbu a šírenie
kultúrnych hodnôt

Opatrenie

5.3.2

Podpora národnostných menšín, kultúrnych tradícií
a zachovanie národnostnej identity v území

Špecifický
cieľ

ŠC5.4

Modernizácia a rozvoj siete sociálnych a zdravotníckych
zariadení

Opatrenie

5.4.1

Podpora modernizácie a reštrukturalizácie zdravotníckych
a sociálnych zariadení

Opatrenie

5.4.2

Transformácia siete zdravotníckych a sociálnych zariadení

Opatrenie

5.4.3

Podpora služieb zameraných na posilnenie postavenia rodiny
v spoločnosti

Špecifický
cieľ

ŠC5.5

Rozvoj a posilnenie postavenia Košického samosprávneho
kraja na národnej a medzinárodnej úrovni

Opatrenie

5.5.1

Inštitucionálne posilnenie činnosti Košického
samosprávneho kraja v zhode s európskymi štruktúrami

Opatrenie

5.5.2

Rozvoj a posilnenie medziregionálnej, cezhraničnej a
medzinárodnej spolupráce

Opatrenie

5.5.3

Vyššia účasť verejnosti, mimovládnych organizácií
a záujmových združení na rozvoji kraja

Opatrenie

5.5.4

Výrazné posilnenie spolupráce s vedeckými, poradenskými
a vzdelávacími inštitúciami (RPIC, BIC, RRA, Agentúry,
Výskumné ústavy, NARMSP a ďalšie)

Opatrenie

5.5.5

Vytvorenie komunikačnej a informačnej platformy pre
zlepšenie spolupráce subjektov regionálneho rozvoja

Globálny cieľ

GC6

Rozvoj poľnohospodárstva a vidieka

Rozvoj vzdelávacích služieb
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Špecifický
cieľ

ŠC6.1

Opatrenie

6.1.1

Ochrana vidieckej krajiny pre aktívny oddych

Opatrenie

6.1.2

Ekonomický rozvoj vidieka na báze lokalizácie
podnikateľských aktivít

Opatrenie

6.1.3

Podpora a rozvoj kvality života na vidieku

Opatrenie

6.1.4

Podpora rozvojových príležitostí na vidieku

Špecifický
cieľ

ŠC6.2

Zlepšenie poľnohospodárskeho výrobného sektoru vrátane
potravinárskeho priemyslu

Opatrenie

6.2.1

Reštrukturalizácia poľnohospodárskych a potravinárskych
podnikov

Opatrenie

6.2.2

Vytváranie spracovateľských družstiev lokalizovaných
v príslušných územiach poľnohospodárskej produkcie
v rámci podpory diverzifikácie výrobných činností

Špecifický
cieľ

ŠC6.3

Opatrenie

6.3.1

Špecifický
cieľ

ŠC6.4

Opatrenie

6.4.1

Podporné mechanizmy na stimuláciu vzniku tematických
produktov CR

Opatrenie

6.4.2

Rozvíjať ekonomickú sebestačnosť tradičného odvetvia
/vinárstva/ ako kultúrnohistorického fenoménu územia.

Rozvoj vidieka a uchovanie jeho tradícií

Uchovanie svojráznosti vidieckeho obyvateľstva
Osveta a vzdelávanie v priamej nadväznosti na štrukturálne
zmeny hospodárskeho života vidieka
Rozvoj Tokajskej oblasti

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice pre roky 2007 – 2013
nebol v čase spracovania PHSR MČ Košice – Západ pre obdobie 2007- 2013 ešte k dispozícii
a preto popisujeme v súčasnosti platný PHSR mesta Košice spracovaný v roku 2004. Ciele,
priority a opatrenia MČ Košice - Západ sú zosúladené s cieľmi a opatreniami rozvojovej
stratégie mesta Košice.
Základné
oblasti
Globálne
a špecifické
ciele
Globálny cieľ
Špecifický
cieľ
Opatrenie

Opatrenia

ROZVOJ SOCIÁLNEHO KAPITÁLU - POTENCIÁLU
Kultúrny, vzdelaný, zdravý, sebavedomý a hrdý Košičan, obyvateľ
1
Slovenska a Európy žijúci plnohodnotným dôstojným životom
Urýchliť žiadúce zmeny spoločenského vedomia obyvateľov
1.1
všetkých
vekových kategórií
1.1.1 Posilnenie výchovných prvkov vo výchovnom a vzdelávacom
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procese sústavy materských a základných škôl v pôsobnosti mesta
Iniciovať a podporovať posilnenie výchovných prvkov vo
výchovnom a vzdelávacom procese sústavy stredných a vysokých
škôl na území Košíc
Podporovať osvetové a vzdelávacie projekty vedúce k žiadúcim
zmenám spoločenského vedomia obyvateľov mesta, ktorí sú už
mimo pôsobenia štandardnej školskej sústavy

Opatrenie

1.1.2

Opatrenie

1.1.3

Špecifický
cieľ

1.2

Opatrenie

1.2.1

Opatrenie

1.2.2

Opatrenie

1.2.3

Špecifický
cieľ

1.3

Opatrenie

1.3.1

Špecifický
cieľ

1.4

Opatrenie

1.4.1

Opatrenie

1.4.2

Opatrenie

1.4.3

Špecifický
cieľ

1.5

Prepojenie vzdelávania, vedy, výskumu, vývoja s praxou

Opatrenie

1.5.1

Opatrenie

1.5.2

Zavádzanie výsledkov vedy a výskumu do vzdelávacieho systému
Spolupráca s vedeckými, vývojovými a výskumnými inštitúciami a s
podnikateľským sektorom

Špecifický
cieľ

1.6

Opatrenie

1.6.1

Špecifický
cieľ

1.7

Opatrenie

1.7.1

Komplexný rozvoj sociálnych služieb v meste Košice

Opatrenie

1.7.2

Podpora rozvoja bývania

Opatrenie

1.7.3

Revitalizácia obytného prostredia segregovaných lokalít
Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí
marginalizované
skupiny obyvateľstva vo všetkých oblastiach života

Špecifický
cieľ

1.8

Zabezpečiť rozvoj formálneho a neformálneho vzdelávania
Prispôsobenie vzdelávania a prípravy požiadavkám spoločnosti
založenej na vedomostiach
Rozvíjanie neformálneho vzdelávania
Zlepšenie materiálno – technického vybavenia výchovnovzdelávacieho procesu
Racionalizácia siete škôl
Na základe demografického vývoja a možností zriaďovateľov
racionalizovať sieť škôl
Rozvoj a podpora doplnkového vzdelávania, rekvalifikácie a
adaptability
Zvýšenie rozsahu a kvality ďalšieho vzdelávania s dôrazom na
zvýšenie kvalifikačného potenciálu a adaptability pracovnej sily
Skvalitnenie ďalšieho vzdelávania učiteľov
Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a systémov na
predvídanie zmien kvalifikačných potrieb trhu práce

Rozvoj aktívnej politiky trhu práce
Modernizácia a zvýšenie rozsahu a kvality služieb zamestnateľnosti
a rozvoj aktivačných programov uchádzačov o zamestnanie
Rozvoj sociálnej práce a eliminácia problémov marginalizovaných
skupín obyvateľstva
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Opatrenie

1.8.1

Opatrenie

1.8.2

Opatrenie

1.8.3

Opatrenie

1.8.4

Opatrenie

1.8.5

Opatrenie

1.8.6

Zlepšenie zamestnanosti skupín ohrozených sociálnou exklúziou a
rovnosti príležitostí na trhu práce
Rozvoj možností vzdelávania skupín ohrozených sociálnou
exklúziou
Podpora pre občanov so zdravotným postihnutím v oblasti
zdravotnej starostlivosti
Integrácia zdravotne postihnutých v oblasti občianskeho života
Zvyšovanie podielu zodpovednosti a úrovne zapojenia sa mesta
Košice v sociálnej starostlivosti o občanov ohrozených sociálnou
exklúziou
Rozvoj komunitného života

Špecifický
cieľ

1.9

Skvalitnenie života rodín a detí

Opatrenie

1.9.1

Opatrenie

1.9.2

Posilniť sociálne aktivity zamerané na rodinu
Odstránenie prekážok rovnosti príležitostí mužov a žien na trhu
práce s dôrazom na zosúladenie pracovného a rodinného života

Špecifický
cieľ

1.10

Opatrenie

1.10.1 Podpora modernizácie a reštrukturalizácie zdravotníckych zariadení

Opatrenie

1.10.2 Transformácia zdravotníckych zariadení

Špecifický
cieľ

1.11

Opatrenie

1.11.1 Podpora zdravotníckej osvety a zdravý životný štýl

Špecifický
cieľ

1.12

Opatrenie

1.12.1

Opatrenie

Modernizácia a rozvoj siete zdravotníckych zariadení

Zvýšenie úrovne zdravotníckej osvety

Rozvíjať služby pre osoby vyžadujúce špeciálnu starostlivosť

Podľa potrieb rozvíjať zdravotnícke služby pre osoby vyžadujúce
špeciálnu zdravotnú starostlivosť
Zabezpečovať úlohy zamerané na zvyšovanie kvality životného
1.12.2
prostredia a ochrany verejného zdravia

Špecifický
cieľ

1.13

Opatrenie

1.13.1 Vytvárať podmienky pre zdravé a bezpečné životné prostredie

Špecifický
cieľ

1.14

Opatrenie
Opatrenie
Špecifický
cieľ
Opatrenie
Opatrenie

Zlepšiť životné podmienky ovplyvňujúce zdravie

Spolupráca poskytovateľov zdravotníckych služieb, samosprávy,
podnikateľov a verejnosti

1.14.1 Rozvíjať program Zdravé mesto Košice
Zabezpečiť prepojenie Magistrátu a verejnosti pre zlepšenia kvality
1.14.2
života mesta
Rozvoj úrovne a kvality prostredia pre tvorbu a šírenie kultúrnych
1.15
hodnôt
1.15.1 Koordinácia kultúrnej a umeleckej činnosti na území mesta
Rozvíjanie úrovne a kvality prostredia pre tvorbu a šírenie
1.15.2
kultúrnych hodnôt
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Opatrenie

1.15.3 Podpora kultúrno - osvetovej činnosti

Špecifický
cieľ

1.16

Opatrenie

1.16.1

Opatrenie
Špecifický
cieľ
Opatrenie
Opatrenie

Záchrana, obnova a propagácia historického dedičstva

Vytvorenie vhodného prostredia na záchranu a obnovu historického
dedičstva
1.16.2 Propagácia historického dedičstva Košíc

Podpora národnostných menšín, kultúrnych tradícií a zachovanie
národnostnej identity
Rozvoj rôznorodosti kultúrnych aktivít s ohľadom na štruktúru
1.17.1
obyvateľov mesta
1.17.2 Cezhraničná spolupráca v oblasti kultúrnej výmeny
1.17

Špecifický
cieľ

1.18

Skvalitnenie športovej činnosti

Špecifický
cieľ

1.19

Obnova a rekonštrukcia športových zariadení
EKONOMICKÝ ROZVOJ
Všestranný trvalo udržateľný rast životnej úrovne obyvateľov a
ekonomický rozvoj všetkých subjektov pôsobiacich na území Košíc
s dôrazom na využitie domáceho rastového potenciálu.

Globálny cieľ

2

Špecifický
cieľ

2.1

Zvýšenie miery odvetvovej diferenciácie hospodárskej základne

Opatrenie

2.1.1

Zvýšenie prílivu priamych investícií na územie mesta a okolia

Špecifický
cieľ

2.2

Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja
domáceho rastového potenciálu

Opatrenie

2.2.1

Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb

Opatrenie

2.2.2

Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry

Opatrenie

2.2.3

Podpora podnikania, inovácií a aplikovaného výskumu

Opatrenie

2.2.4

Rozvoj domácej a zahraničnej spolupráce a imidž Košíc

Špecifický
cieľ

2.3

Rozvoj malého a stredného podnikania

Opatrenie

2.3.1

Opatrenie

2.3.2

Špecifický
cieľ

2.4

Opatrenie

2.4.1

Opatrenie

2.4.2

Inštitucionálne a programové zabezpečenie rozvoja cestovného
ruchu
Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu

Opatrenie

2.4.3

Podpora podnikateľských aktivít cestovného ruchu

Opatrenie

2.4.4

Podpora propagácie cestovného ruchu a tvorby informačného

Napomáhať subjektom malého a stredného podnikania ( MSP) pri
zabezpečovaní zdrojov
Napomáhať pri zabezpečovaní prevádzkových priestorov pre rozvoj
aktivít MSP
Rozvoj cestovného ruchu

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice - Západ
62

Mestská časť Košice - Západ

Špecifický
cieľ
Globálny cieľ
Špecifický
cieľ
Opatrenie
Špecifický
cieľ

systému
Vytvoriť systém na zabezpečovanie dostatku relevantných informácií
2.5
o stave hospodárskeho a sociálneho rozvoja na území mesta.
PRÍRODNÉ ZDROJE A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Kvalitné životné prostredie s efektívnym ekonomicky rentabilným
3
využívaním disponibilných prírodných zdrojov.
Zaviesť komplexné integrované a ekonomicky efektívne odpadové
3.1
hospodárstvo
Zvýšiť environmentálne povedomie a mieru informovanosti
3.1.2
obyvateľstva
Komplexná ochrana, zlepšenie a regenerácia prírodného prostredia,
3.2
efektívne využívanie disponibilných prírodných zdrojov na území
mesta a regiónu

Špecifický
cieľ

3.3

Uzatváranie a rekultivácia skládok, odstraňovanie starých záťaží

Špecifický
cieľ

3.4

Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu ovzdušia, ochranu
a racionálne využitie vôd

Špecifický
cieľ

3.5

Globálny cieľ

4

Špecifický
cieľ

4.1

Opatrenie

4.1.1

Opatrenie

4.1.2

Opatrenie

4.1.3

Vytvoriť komisiu informačných systémov (informatiky) pri
mestskom zastupiteľstve
Vytvorenie partnerstva jednotlivých prispievateľov do IS mesta
Košice
Vypracovanie štúdie IS mesta Košice

Opatrenie

4.1.4

Úprava miestnej legislatívy

Špecifický
cieľ

4.2

Opatrenie

4.2.1

Špecifický
cieľ

4.3

Opatrenie

4.3.1

Opatrenie

4.3.2

Opatrenie

4.3.3

Vytvoriť inštitucionálne a legislatívne podmienky pre realizáciu
stanovených cieľov
INFORMAČNÉ ZDROJE
Dostatok voľne dostupných relevantných informácií potrebných pre
všestranný rozvoj obyvateľov mesta a všetkých subjektov
pôsobiacich na jeho území prístupných bežne aj v krízových
situáciách
Vytvoriť právny a organizačný rámec IS mesta Košice

Vybudovať moderný, efektívny IS na úrovni jednotlivých
samosprávnych orgánov
Vypracovanie projektu IS miestnej samosprávy založeného na
najmodernejších informačno – komunikačných technológiách
IS mesta Košice bude poskytovať aktuálne a úplné informácie zo
samosprávnych orgánov mesta Košice pre občanov, návštevníkov
a organizácie na území mesta
Vybudovanie jednotného bezpečného informačného portálu na zber
a publikovanie informácií so základným poslaním v oblastiach esamospráva (e-goverment), e-demokracy, e-vzdelávanie
Vybudovanie siete informačných kioskov poskytujúcich širokej
verejnosti on-line služby
Vybudovanie a skvalitnenie siete informačných centier
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Opatrenie

4.3.4

Využitie siete mobilných operátorov na poskytovanie informácií
Zvýšenie miery využívania elektronických a printových médií na
poskytovanie informácií
Vytvoriť informačný portál s priestorom pre zahraničnú prezentáciu
mesta vzhľadom na potreby rozvoja turizmu a informovanosti
potencionálnych zahraničných investorov
Na základe multisektorovej spolupráce vytvoriť portál s viacerými
jazykovými mutáciami
Zabezpečiť registráciu portálu v svetových informačných systémoch

Opatrenie

4.3.5

Špecifický
cieľ

4.4

Opatrenie

4.4.1

Opatrenie

4.4.2

Špecifický
cieľ

4.5

Vybudovať IS mesta, ktorý bude založený na moderných informačno
– komunikačných technológiách

Opatrenie

4.5.1

Vybudovať komunikačnú infraštruktúru mesta

Opatrenie

4.5.2

Špecifický
cieľ

5.2

Opatrenie

5.2.1

Opatrenie

5.2.2

Zabezpečiť podiel mestskej hromadnej dopravy ku individuálnej
automobilovej doprave v pomere 35 : 65
Optimalizácia výkonov obsluhy MHD Dopravného podniku mesta
Košice a ich pomeru k dosahovaným príjmom
Rozvoj integrovaného dopravného systému

Špecifický
cieľ

5.3

Zabezpečiť dostatok energetických médií na území mesta

Opatrenie

5.3.1

Opatrenie

5.3.2

Špecifický
cieľ

5.4

Vytvorenie podmienok pre zabezpečenie kvalitného bývania

Opatrenie

5.4.1

Podpora rozvoja individuálnej bytovej výstavby

Vybudovať systém zdieľania informačných zdrojov
Vybudovať IS mesta založeného na moderných informačných
Opatrenie
4.5.3
technológiách
Podpora projektov zabezpečujúcich zlepšenia prístupu obyvateľstva
Opatrenie
4.5.4
k internetu
SLUŽBY PRE ROZVOJ HOSPODÁRSTVA A KVALITNÝ ŽIVOT
Zlepšenie podmienok pre rozvoj hospodárstva, kvalitný a bezpečný
Globálny cieľ 5
život obyvateľov i návštevníkov mesta v príjemnom prostredí
Špecifický
5.1
Rozvoj dopravnej infraštruktúry
cieľ
Aktualizácia prognóz rozvoja dopravy na území mesta
Opatrenie
5.1.1
a vypracovanie nového generelu dopravy
Dobudovanie diaľničnej a rýchlostnej cestnej siete s napojením na
Opatrenie
5.1.2
Základný komunikačný systém (ZAKOS) mesta
Dobudovanie a údržba infraštruktúry mestskej cestnej siete
Opatrenie
5.1.3
a dopravných zariadení
Opatrenie
5.1.4 Dobudovanie železničnej a leteckej infraštruktúry

Zabezpečiť základné technologické zdroje a inštitucionálne
podmienky pre vytvorenie integrovaného systému výroby
a distribúcie energií
Zabezpečiť podmienky pre racionalizáciu spotreby energií a výrazné
zvýšenie podielu obnoviteľných a druhotných zdrojov energie
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Opatrenie

5.4.2

Revitalizácia, humanizácia a ekologizácia sídlisk

Špecifický
cieľ

5.5

Zabezpečiť systém integrovanej bezpečnosti mesta

Opatrenie

5.5.1

Zlepšenie bezpečnosti občanov Košíc

Špecifický
cieľ

5.6

Prevencia kriminality, výchova občanov k uvedomelosti a občianskej
zodpovednosti

Opatrenie

5.6.1

Prevencia kriminality

Špecifický
cieľ

5.7

Pomoc občanom

Opatrenie

Globálny cieľ

5.7.1 Pomoc a poradenstvo obetiam zločinu
SAMOSPRÁVA A INŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA
Ekonomický rozvoj a efektívne plnenie funkcií mesta na prospech
jeho obyvateľov a subjektov pôsobiacich na jeho území a podstatné
zvýšenie úlohy spoločného úsilia zainteresovaných strán s cieľom
6
dosahovania synergických efektov pri zabezpečovaní rozvoja mesta
na všetkých úrovniach až po medzinárodnú spoluprácu na princípe
partnerstva

Špecifický
cieľ

6.1

Efektívne plnenie úloh samosprávy mesta

Opatrenie

6.1.1

Opatrenie

6.1.2

Opatrenie

6.1.3

Zvýšenie efektívnosti zabezpečovanie samosprávnych funkcií mesta
Pripraviť organizačnú štruktúru Magistrátu mesta Košice na zmenu
charakteru úloh samosprávnych orgánov v dôsledku reformy verejnej
správy a s tým súvisiacej fiškálnej decentralizácie
Zvýšiť efektívnosť hospodárenia podnikov s majetkovou účasťou
mesta

Špecifický
cieľ

6.2

Opatrenie

6.2.1

Opatrenie

6.2.2

Vytvoriť platformu pre vznik efektívnych medzisektorových
partnerstiev
Usporiadanie vzťahov k mestským častiam

Opatrenie

6.2.3

Rozvíjať spoluprácu s mimovládnymi organizáciami v meste

Špecifický
cieľ

6.3

Rozvíjanie zahraničných vzťahov

Opatrenie

6.3.1

Opatrenie

6.3.2

Spolupráca s partnerskými mestami v zahraničí
Rozvíjanie vzájomne výhodných, vyvážených
i viacstranných vzťahov

Skvalitniť vzťahy vo vnútri mesta a v rámci Slovenska

dvojstranných

•

Stratégia rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska do r. 2010 (schválená uznesením
vlády SR č. 140/2005) a Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do r. 2010 –
Akčné plány (schválené uznesením vlády SR č. 557/2005)

•

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja (schválená uznesením vlády SR č.
978/2001 a uznesením Národnej rady SR č. 1989/2002) a Akčný plán trvalo
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udržateľného rozvoja SR na r. 2005 – 2010 (schválený uznesením vlády SR č.
574/2005)
•

Národný program reforiem SR na r. 2006 – 2008 (schválený uznesením vlády SR č.
797/2005)

•

Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 (KURS) (schválená uznesením vlády
SR č. 1033/2001)

•

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja 2007 2013

•

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice 2007 - 2013

•

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

4. Implementačná stratégia
4.1

Finančný plán

Jednou z kľúčových otázok pre realizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ
Košice - Západ je schopnosť MČ v priebehu jeho realizácie zaistiť dostatočné zdroje
potrebné na jeho financovanie. Finančné zabezpečenie regionálneho rozvoja MČ je možné
z rôznych zdrojov. Okrem vlastných rozpočtov sa môžu využiť aj zdroje zo štátneho rozpočtu,
štátnych fondov a predovšetkým fondov EÚ.
Indikatívny finančný plán bude definovaný v roku 2007, a schvaľovať ho bude miestne
zastupiteľstvo. Bude špecifikovaný pre každú prioritu a na každý programovaný rok.

4.1.1 Rozdelenie financií na programové obdobie
Verejné zdroje
ROK

Oprávnené
náklady
spolu

Národné verejné zdroje
Verejné
zdroje

A=B+H+CH B=C+D

Fondy
EÚ
C

Národné
verejné
Štátny
zdroje
rozpočet
spolu
D=E+F+G
E

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
SPOLU
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zdroje

Miestne
zdroje

F

G

Vlastné
zdroje

H

EIB

CH
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4.1.2 Rozdelenie financií na priority a opatrenia
Finančná tabuľka PHSR podľa priorít a opatrení na rok ..... (aktuálny rok)
ROK

Oprávnené
náklady spolu
A=B+H+CH

Verejné
zdroje

Fondy EÚ

B=C+D

C

Verejné zdroje
Národné verejné zdroje
Národ.ver.
Štátny
Region.
zdroje spolu rozpočet
zdroje
D=E+F+G
E
F

Miestne
zdroje
G

Vlastné
zdroje

EIB

H

CH

SPOLU
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4.2

Zabezpečenie realizácie

Podľa platnej legislatívy SR obec vypracúva, schvaľuje a pravidelne vyhodnocuje Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ a zabezpečuje jeho plnenie.

4.2.1 Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie
Orgánom zodpovedným za plnenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice
- Západ bude miestne zastupiteľstvo, ktoré bude v prípade potreby využívať služby rôznych
odborných organizácií a spolupracovať s externými odborníkmi a konzultantmi,
špecializujúcimi sa na poradenstvo, prípravu a implementáciu projektov.
Koordinátorom plnenia Programu bude prednosta MČ Košice - Západ, po jeho poverení
miestnym zastupiteľstvom.
Hodnotenie plnenia PHSR MČ bude vykonávané 1 krát do roka hodnotiacou správou roku
predchádzajúceho a to vždy najneskôr do konca tretieho mesiaca roku nasledujúceho.
Hodnotiaca správa bude spracovaná podľa možností – buď vlastnými kapacitami s využitím
odborných konzultantov, alebo bude spracovaná externým hodnotiteľom po špecifikovaní
zadávacích podmienok na hodnotiacu správu.
Na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva budú
starostu/prednostu o priebežnom plnení PHSR MČ.

podávané

priebežné

správy

od

4.2.2 Harmonogram realizácie
Harmonogram plnenia PHSR MČ Košice - Západ pozostáva z 2 základných etáp:
1. etapa predstavuje schválenie PHSR MČ miestnym zastupiteľstvom a jeho postupné
dopĺňanie, aktualizáciu a prispôsobovanie aktuálnym potrebám a možnostiam MČ
v závislosti od nových výziev podporujúcich spolufinancovanie realizácie aktivít.
2. etapa predstavuje realizáciu jednotlivých aktivít (projektov) v závislosti od
harmonogramov výziev a úspešnosti jednotlivých projektov v hodnotiacom procese.
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4.3

Spracovatelia PHSR MČ Košice - Západ

Koordinátor:

Ing. Vladimír Turzák, prednosta MČ KE - Západ

Členovia komisií:
Komisia Regionálneho rozvoja na prípravu PHaSR MČ KE - Západ
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8

Meno
Ing. Čečko
p. Drotár
František Hrubý
Ing. Jakubov
Ing. Stanislav Kočiš
p. Kukura
PhDr. Pavol Mutafov
Ing. Šramko

Telefón
0903 255 663
0905 326 648
0907 977 413
0903 600 484
0905 348 023
0908 977 795

E-mail
m.cecko@post.sk
frantisek08@post.sk
stanislavkocis@zoznam.sk

Organizačná komisia na prípravu PHaSR MČ KE - Západ
P.č.
1
2
3
4
5

Meno
Ing. Buraš
p. Glovová
p. Hvozdovičová
p. Šramko
Vladimír Turzák

Telefón
0905 539 926
0903 662 964
0905 387 846

E-mail
glovova@kosicezapad.sk
hvozdovicova@zoznam.sk
sramko@kosicezapad.sk
turzak@kosicezapad.sk

Komisia kultúry, školstva a športu na prípravu PHaSR MČ KE - Západ
P.č.
1
2
3
4
5

Meno
p. Kasarda
Ing. Lizák
Mgr. Rychnavský
p. Volková
Ing. Weiszer

P.č.
1
2
3
4
5
6
7

Meno
JUDr. Adamčíková
Bc. Zuzana Čechovičová
Ing. Froncová
MUDr. Jutka
Dr. Radovan Molčan
Peter Skriňák

Telefón

E-mail

0904 241 884
0903 637 562
tavol@zmail.sk
0905 470 184

Sociálna komisia na prípravu PHaSR MČ KE - Západ
Telefón
0903 306 810
0905 807 075
0902 992 476
0905 647 997
0903 146 860
055 7883 270

E-mail
margita.adamcikova@pobox.sk
cechovz@centrum.sk
froncova@cnet.sk
molcanrado@yahoo.com
skrinak@kosicezapad.sk

Komisia ŽP na prípravu PHaSR MČ KE - Západ
P.č.
1
2
3
4

Meno
MUDr. Milan Bereš
Ing. Peter Drenčák
p. Metzgerová
Ing. Jana Vargová, PhD

Telefón
0905 234 736
0908 951 684
0905 428 139
0905 398 079

E-mail

Externí koordinátori:
Ing. Viera Mihoková
Ivana Verbová

EuroKONZULT Slovakia, n.o.
EuroKONZULT Slovakia, n.o.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice - Západ
69

Mestská časť Košice - Západ

4.4

Poďakovanie

Starostovi MČ Košice – Západ - PhDr. Pavol Mutafov, za pozitívny a aktívny prístup
pri spracovávaní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice – Západ.
Koordinátorovi - Ing. Vladimír Turzák za všetko úsilie vynaložené pri príprave
podkladov pre prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice –
Západ.
Všetkým členom komisie na prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
MČ Košice – Západ za ich aktívny prístup a podnetné informácie.
Zástupcovia MČ Košice – Západ tiež ďakujú
rôznym inštitúciám (Štatistický úrad, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny), ktoré svojimi
údajmi výrazne prispeli k spracovaniu tohto Programu.
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4.5

Dotazníkový prieskum – vyhodnotenie

Dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo 582 respondentov, ktorí odovzdali vyplnené
dotazníky. Prerozdelenie podľa pohlavia je zodpovedajúce skladbe obyvateľstva 75% žien,
25% mužov. Najväčší záujem o dotazníkový prieskum prejavili obyvatelia od 30 do 39
rokov, ktorí vyplnili 38% dotazníkov. Druhou najväčšou skupinou obyvateľov, ktorá
prejavila záujem o dotazníkový prieskum bola skupina obyvateľstva vo veku od 40 do 49
vyplnila spolu 21% dotazníkov.
Obyvatelia s trvalým pobytom v MČ Košice - Západ vyplnili 84% dotazníkov. Spokojnosť
s bývaním v MČ Košice – Západ vyjadrilo 51% zúčastnených, čiastočne spokojných bolo
46% a nespokojnosť vyjadrilo 3% obyvateľov zúčastnených dotazníkového prieskumu.
Rozvoj za posledných 10 rokov hodnotí 35% obyvateľov pozitívne, 17% obyvateľov
negatívne a 48% obyvateľov sa k danej otázke nevedelo vyjadriť. Informácie o MČ Košice Západ 25% opýtaných čerpá z novín, 23% od priateľov, 21% z občasníka MČ, 14%
z televízie, 13% z internetu a 2% z rozhlasu a z úradnej tabule.
Podľa priorít, ktoré respondenti označili k jednotlivým oblastiam boli ako najžiadanejšie
označené oblasti rozvoj občianskej vybavenosti a sociálnych služieb, prírodné dedičstvo
a životné prostredie, zlepšenie technickej infraštruktúry, ďalej respondentom veľmi záleží na
rozvoji odpadového hospodárstva a rozvoj športových aktivít.
Prehľad jednotlivých oblastí usporiadaných podľa dôležitosti, tak ako ich označili zúčastnení
respondenti, sa nachádza vo vyhodnotení dotazníkového prieskumu, ktoré sa nachádza
v prílohe Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice – Západ.
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DOTAZNÍK
Realizovaný pre MČ KE – Západ za účelom vypracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
(Vyplnené dotazníky prosím odovzdajte do 18.mája 2007 do schránky na Miestnom úrade MČ KE – Západ)

1. Máte v MČ KE - Západ trvalé alebo prechodné bydlisko?
trvalé bydlisko
prechodné bydlisko

iné

2. Ste spokojný/-á s bývaním v MČ KE - Západ?
som spokojný/-á
som čiastočne spokojný/-á

som nespokojný/-á

3. Ako hodnotíte rozvoj a napredovanie MČ KE - Západ v posledných 5 rokoch?
pozitívne
negatívne
neviem posúdiť
4. Odkiaľ najčastejšie čerpáte informácie o vašej MČ KE - Západ?
noviny
rozhlas
televízia
úradná tabuľa
internet
priatelia (známi, rodina)

občasník MČ

5. Ktoré z nasledujúcich oblastí je podľa Vášho názoru potrebné vo Vašej MČ KE - Západ čo najskôr riešiť
a rozvíjať? Vyberte tie oblasti, ktoré sú podľa Vás najdôležitejšie a jednotlivé štvorčeky označte x.
ekonomický rozvoj (rozvoj malého a stredného podnikania, rozvoj priemyselných zón)
rozvoj ľudských zdrojov (podpora znižovania nezamestnanosti)
riešenie problematiky neprispôsobivých občanov
► zlepšenie technickej infraštruktúry (výstavba, dokončenie, rekonštrukcia):
rekonštrukcia existujúcej kanalizácie
miestne komunikácie + chodníky + parkoviská + lávky
energetická sieť (opravy, prekládky, rozšírenie)
verejné osvetlenie
rozmiestnenie informačných tabúľ
kamerový bezpečnostný systém
verejne prístupný internet
optické káble k užívateľovi
► rozvoj občianskej vybavenosti a soc. služieb (výstavba, rekonštrukcia a skvalitnenie služieb) :
detské jasle
materské školy
základné školy + školské ihrisko
centrá voľného času
nízkoprahové centrum pre mládež
komunitné centrá (pre občanov / Rómov)
materské centrá
internetová kaviareň
kluby dôchodcov
rekonštrukcia kina Družba
revitalizácia námestia MČ + letné záhrady, terasy
zvýšiť počet hliadok Mestskej polície
sociálne príspevky na stravu dôchodcom / vývarovňa
doplnkové vzdelávanie (pre občanov / Rómov)
starostlivosť o zdravotne postihnutých občanov
starostlivosť o sociálne odkázaných občanov
► rozvoj kultúry, kult. činností a služieb

hudobné programy
tanečné akcie, diskotéky, zábavy
spoločenské posedenia s kultúrnym programom
súťaže (detské, mládežnícke a pre dospelých)
iné ........................................

► rozvoj športových aktivít:

detské ihriská (malé deti)
multifunkčné športové ihriská (tenis, hokej, basketbal,
volejbal, futbal, klzisko, in-line hokej a iné) – (12-18 rokov)
viacúčelové športové centrá (celoročné využitie)
skateboardová dráha
ľadová plocha
iné ........................................
► prírodné dedičstvo a životné prostredie:
úprava verejných priestranstiev (kvet.záhony, lavičky)
pokračovanie na druhej strane
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revitalizácia a úprava medziblokových priestorov
revitalizácia priestorov v okolí obchodných stredísk
oddychová zóna v borovicovom lese s detským ihriskom
monitorovacie stanice kvality ovzdušia
vyčlenené venčoviská pre psov
odber a zneškodnenie psích exkrementov
iné ........................................
► rozvoj cestovného ruchu:

cyklistické a náučné chodníky
výstavba zariadení pre trávenie voľného času
výstavba kúpaliska s celoročným využitím
iné ........................................

► rozvoj a skvalitňovanie služieb a výroby:

cukrárne
opravovne
čistiarne
rozšírenie a obnova trhoviska (pri kine Družba)
iné ........................................

► rozvoj a skvalitnenie dopravy

úprava/rozšírenie autobusových zastávok
cestné retardéry
zvýšenie prepravnej kapacity verejnej dopravy
zvýšiť počet parkovacích plôch
iné ........................................

► rozvoj odpadového hospodárstva:

skvalitňovanie triedenia odpadov
likvidácia nelegálnych skládok odpadu
rozšíriť veľkokapacitné kontajnery
rozmiestnenie košov na odpadky (zastávky, obchod...)
zberné dvory (nebezpečný odpad, batérie, pneumatiky,..)
iné ........................................

rozvoj bývania a bytovej výstavby (nové lokality, individuálna bytová výstavba, bytové domy,...)
využívanie obnoviteľných zdrojov energie (vietor, slnko, biomasa, bioplyn, ...)
rozvoj a skvalitňovanie vzťahov miestny úrad - občania
6. Uvítali by ste, aby bol v MČ KE - Západ zriadený penzión pre dôchodcov?
Ak áno, akú formu prevádzky by ste uprednostnili?

dennú

áno

týždennú

7. Podporíte založenie účelovej nadácie na zveľadenie MČ svojimi 2%?

nie

dlhodobú
áno

nie

8. Vaše poznámky, postrehy a námety:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

CHARAKTERISTIKA RESPONDENTA:
Pohlavie:

muž

žena

Vek: 15-19 rokov 20-29 rokov
Vzdelanie:

30-39 rokov

základné
vyučený/-á
vyučený/-á s maturitou

Ekonomická aktivita:

40-49 rokov

50-64 rokov

65 a viac rokov

stredné všeobecné
VŠ technické
VŠ ekonomické

zamestnaný/-á
dôchodca/kyňa
na materskej dovolenke

stredné odborné
VŠ humanitné

súkromný/-á podnikateľ/ka
študent/ka
nezamestnaný/-á

Ďakujeme za vyplnený dotazník, prostredníctvom ktorého ste aj Vy prispeli k skvalitneniu života vo Vašej MČ
KE - Západ
(Vyplnené dotazníky prosím odovzdajte do 18.mája 2007 do schránky na Miestnom úrade MČ KE – Západ.)
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Máte v MČ KE - Západ trvalé alebo prechodné bydlisko?

10%
6%

84%

trvalé bydlisko

prechodné bydlisko

iné

Ste spokojný/-á s bývaním v MČ KE - Západ?

3%

46%

som spokojný/-á

51%

som čiastočne spokojný/-á

som nespokojný/-á

Ako hodnotíte rozvoj a napredovanie MČ KE - Západ v posledných 5 rokoch?

35%

48%

17%

pozitívne
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2. Ekonomické a sociálne východiská
Pri príprave programového dokumentu regionálneho rozvoja je prvým krokom analýza
ekonomických a sociálnych východísk. Jej výsledky predstavujú nevyhnutný predpoklad pre
zadefinovanie stratégie regionálneho rozvoja.
Na úrovni obce sa proces analýzy vecne delí na 4 fázy. Výstupom týchto fáz je:
sociálno-ekonomická analýza, analýza realizovaných opatrení, analýza SWOT a identifikácia
kľúčových disparít a hlavných faktorov rozvoja.

Sociálno-ekonomická analýza
Poloha a prírodné podmienky

História 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. Tieto mestské časti sú právnickými osobami, ktoré za podmienok
ustanovených zákonom a štatútom hospodária so zvereným a vlastným majetkom a so
zverenými a vlastnými finančnými príjmami.
Keďže Mestská časť Košice – Západ je súčasťou mesta Košice, história MČ je úzko
spätá s históriou mesta Košice. V krátkosti uvádzame stručný prehľad histórie mesta Košice.
Mesto Košice patrí k mestám s bohatou a slávnou minulosťou. Archeologické nálezy
dokazujú, že na území mesta žili ľudia už za čias staršej doby kamennej. Mesto Košice leží v
kotline, v ktorej archeológovia objavili stopy najstaršieho osídlenia nielen na Slovensku, ale
aj na území bývalého Československa. Kedy vznikla osada Košice, sa nedá historicky doložiť.
Košice sú totiž oveľa staršie ako prvé zachované písomné dokumenty. Samotný názov mesta
pochádza od slovanského osobného mena Koša. Prvá písomná zmienka o južnom predmestí je
z roku 1230. Košice sa vtedy spomínajú ako „Villa Cassa“. V meste sa z roku 1307 zachovali
najstaršie cechové stanovy v krajine vydané kráľom Ľudovítom Veľkým. V roku 1369 bola
udelená mestu najstaršia známa mestská erbová listina v celej strednej Európe. Najdôležitejšie
výsady dostali Košice v rokoch 1342 -1347, keď sa stali slobodným kráľovským mestom.
Udeľovanie privilégií napomáhalo rozkvetu remeselnej výroby, obchodu, a zvyšovalo
význam i rozvoj mesta. Vďaka obchodne i strategicky výhodnej polohe, zaznamenali Košice
rýchly vzostup. Od začiatku 15. storočia stáli na čele Pentapolitany – zväzku piatich
východoslovenských miest (Košice, Levoča, Bardejov, Prešov a Sabinov). Od roku 1347 až
do začiatku 18. storočia si po Budíne zachovali postavenie druhého mesta Uhorska. Primerane
k svojmu hospodárskemu, administratívnemu a politickému významu sa v meste zriadila
v roku 1657 univerzita, ktorá po zmene na kráľovskú a neskôr na právnickú akadémiu trvala
do roku 1921. Prílevom obyvateľstva sa počet obyvateľov mesta Košice zvyšoval niekoľko
násobne. Mesto Košice sa stalo zo stredovekého "bohatého Uhorského" mesta metropolou
východného Slovenska. V súčasnosti sa radí svojim významom a veľkosťou hneď za hlavné
mesto Slovenska - Bratislavu.
V roku 1960 sa v blízkosti mesta Košice začalo s výstavbou veľkého hutníckeho
kombinátu Východoslovenské železiarne, ktoré podnietilo následne v roku 1962 v západnej
časti mesta výstavbu nového sídliska Terasa nazývaného tiež aj Nové Mesto. Celá oblasť bola
rozčlenená na 8 územných celkov – tzv. Lunikov I – VIII. U prevažnej väčšiny stred Lunika
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5

Mestská časť Košice - Západ

tvorí obchodné centrum s fontánou. Deviatym a najmladším zastavaným územím je lokalita
individuálnej bytovej výstavby. Počet obyvateľov sa prílevom obyvateľov z celého
východoslovenského regiónu postupne zvyšoval, až v súčasnosti Západ predstavuje
najpočetnejšiu mestskú časť Košíc.

Územnosprávne členenie
Na základe zákona NR SR č. 221/1996 Zb. o územno-správnom usporiadaní SR sa
Slovenská republika člení nasledovne:
Jednotka
NUTS I

Počet

Územný celok

1

Slovensko

NUTS II

4

Bratislavský kraj
Západné Slovensko
Stredné Slovensko
Východné Slovensko

NUTS III

8

kraje Slovenska

NUTS IV

79

okresy Slovenska

NUTS V

2 883

obce Slovenska

Dňom 24.7.1996 vstúpil do platnosti zákon NR SR č. 221/1996 Zb. o územnosprávnom usporiadaní SR, na základe ktorého sa mesto Košice člení na 22 mestských častí
a na 4 okresy.
Okres

Mestská časť

Košice I

Džungľa, Kavečany, Sever, Sídlisko Ťahanovce, Staré mesto, Ťahanovce

Košice II

Lorinčík, Luník IX, Myslava, Pereš, Poľov, Sídlisko KVP, Šaca, Západ

Košice III

Dargovských hrdinov, Košická Nová Ves

Košice IV

Barca, Juh, Krásna, Nad jazerom, Šebastovce, Vyšné Opátske

Ako vidieť z hore uvedenej tabuľky a nasledujúcej mapy, MČ Košice – Západ sa
nachádza približne v strede mesta Košice, patrí do okresu Košice II. V rámci mesta Košice je
pozoruhodná najväčším počtom obyvateľov.
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Hranicu územia mestskej časti Košice - Západ podľa Štatútu mesta tvorí:
Hranica z východnej strany vychádza z trojchotára Košice I, II, IV a prechádza približne
kolmo cez Moldavskú cestu na juhovýchodný roh oporného múra okolo nádvoria skladov
obchodného domu TESCO. Týmto oporným múrom v predĺžení sa napojí na majetkovú
hranicu starej sladovne. Pokračuje po hranici MČ Staré mesto až k trojchotáru medzi Starým
mestom, Severom a Západom. Zo severnej strany sleduje hranicu MČ Sever a zároveň
okresnú hranice KE I, II až po panelovú cestu pri záhradkárskej lokalite Čičky, kde vznikne
trojchotár MČ Sever, Západ a Sídlisko KVP . Z uvedeného spoločného bodu smerom na
východ v krátkom úseku (170 m) pokračuje katastrálnou hranicou po severnej strane
Moskovskej triedy. Odtiaľ sa láme južne, križuje Moskovskú triedu a zo západnej strany MČ
sleduje katastrálnu hranicu totožnú s hranicou MČ KVP k trojchotáru MČ KVP, Západ,
Myslava . Ďalej pokračuje smerom južným po východnej strane Triedy KVP až po styk s
katastrálnou hranicou pri priepuste pred odbočením Tr. KVP z Myslavskej cesty, kde vznikne
trojchotár medzi MČ Myslava, Západ, L IX. Od trojchotára smerom južným hranica
pokračuje po východnej strane Myslavskej cesty až po styk s okresnou hranicou pod
podjazdom na južnej strane Moldavskej cesty. Odtiaľ smerom SV vedie po okresnej hranici
južnou stranou Moldavskej cesty, až po trojchotár pri Zimnom štadióne.
Mestská časť Košice – Západ katastrálne hraničí so šiestimi mestskými časťami: Sever,
Staré Mesto, Juh, Luník IX, Myslava a Sídlisko KVP.
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Symboly mestskej časti Košice - Západ
Mestská časť Košice - Západ, orgány samosprávy mestskej časti a jej úrady, právnické
osoby založené alebo zriadené mestskou časťou sú podľa štatútu mesta Košice oprávnené
používať štít erbu mesta Košice.
Štít erbu mesta Košice je delený na tri polia. V hornom modrom poli sú tri zlaté ľalie.
Na ľavú časť sedem krát strieborno-červeno deleného stredného poľa je položená ľavá
polovica strieborného, zlatom korunovaného orla so zlatým zobákom, nohou, pazúrmi,
vyplazeným chvejúcim sa jazykom a pásikom /perizóneom/ ukončeným v tvare trojlístka. V
modrom dolnom poli je nad kosmou sedem krát zlato-červene štepenou niťou jedna zlatá ľalia
a pod niťou dve zlaté ľalie.

Geografická poloha
MČ Košice – Západ spolu so všetkými ďalšími mestskými časťami, 11 okresmi a 439
obcami (17 má štatút mesta a 6 je sídlom okresu) tvoria územie Košické samosprávneho
kraja, ktorý sa svojou rozlohou 6752 km2 považuje za štvrtý najväčší samosprávny kraj SR.
Tento kraj sa rozprestiera na juhovýchode SR a zaberá 13, 8 % jej územia. Na juhu
hraničí s Maďarskom, na východe s Ukrajinou, na severe s Prešovským a na západe
s Banskobystrickým krajom. Na jeho území žije v súčasnosti takmer 772 tisíc obyvateľov, čo
je približne sedmina celoslovenskej populácie.

Na 1 km2 tu žije priemerne 114,33 obyvateľov, jedná sa teda o hustejšie osídlený
samosprávny kraj. Najhustejšie osídlené sú v rámci kraja okresy ležiace na území mesta
Košice. Podiel mestského obyvateľstva na celkovom počte predstavuje okolo 56,5 %.
Mesto Košice zaberá z územia Košického samosprávneho kraja 24 229 ha. Leží na
styku východného okraja Slovenského Rudohoria s Košickou kotlinou na nive a terasovej
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice - Západ
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plošine Hornádu. Rozkladá sa na 48° 43´ severnej zemepisnej šírky a 21°15´ východnej
zemepisnej dĺžky v košickej kotline v údolí rieky Hornád a na západe je ohraničené
výbežkami pohoria Slovenské Rudohorie. Stred mesta sa nachádza v nadmorskej výške 208
m, pričom maximálna nadmorská výška v meste je 851 m a minimálna 184 m. Na území
mesta žije na 1 km2 v priemere 973 obyvateľov.

Z rozlohy 24 229 ha zaberá okres Košice II – 81,4 km2 a z toho mestská časť Košice –
Západ zaberá 5,33 km2.
Okres Košice II leží v západnej časti mesta Košice. Do jeho územného pôsobenia patrí
8 mestských častí, ktoré sú rôzne svojím charakterom, od vidieckeho po sídliskový.
Rozlohou, počtom obyvateľov i mestských častí je najväčším košickým okresom. Jeho
podstatnú časť tvoria mestské časti s typickou sídliskovou zástavbou, ktoré sa začali budovať
v šesťdesiatych rokoch. Okres patrí medzi najpriemyselnejšie okresy nielen v rámci kraja, ale
celej SR.
Mestská časť Košice – Západ je v prevažnej miere sídliskového charakteru a nachádza
sa na západ od centrálnej mestskej zóny. Celá mestská časť je rozdelená na osem územných
celkov – Lunikov L I - VIII, ktorých centrum tvoria obchodné strediská, priľahlá zeleň a
fontány. Deviatym a najmladším zastavaným územím je lokalita individuálnej bytovej
výstavby v ktorej sa nachádza cca 200 rodinných domov. MČ prechádza cesta I. triedy E50,
ktorá má význam pre medzinárodnú dopravu. Rozvinutá cestná sieť zabezpečuje v mestskej
časti dopravu a dostupnosť všetkými smermi v rámci územia mesta a jeho okolia. Sídlisko
Terasa napriek svojmu obytnému charakteru, má svoje oddychové zóny a parky s množstvom
zelene.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice - Západ
9

Mestská časť Košice - Západ

Klimatické podmienky
Klimatické podmienky sú ovplyvňované kontinuálnym charakterom podnebia. Klíma
v regióne je teplá a mierna vlhká. Priemerná ročná teplota vzduchu za obdobie 1901–2000 je
8,6°C, pričom v posledných rokoch badať mierne zvýšenie priemernej teploty, pri menšej
zrážkovej činnosti a pri súčasnom nameraní väčšej sumy slnečného svitu za rok. Extrémne
hodnoty teploty vzduchu kolíšu v rozmedzí +37 až – 30°C. V roku sa vyskytuje v priemere 10
tropických (nad 30°C), 55 letných (nad 25°C), 116 mrazových a 37 ľadových dní.
Čo sa týka vlhkosti vzduchu Košická kotlina s ročným priemerom relatívnej vlhkosti
vzduchu 75% patrí k oblastiam s najnižšou hodnotou tejto charakteristiky v regióne. V roku
sa v priemere vyskytuje 58 jasných a 126 zamračených dní, priemerné trvanie slnečného svitu
je 2035 hodín do roka. Priemerný ročný úhrn atmosferických zrážok za obdobie 1901–2000 je
625 mm. Priemerný počet dní so zrážkami rovnými a viac ako 0,1 mm je 129 do roka.
Priemerný ročný počet dní so snežením je 31.
Veterné pomery sú určené orografickou polohou oblasti. V priestore mesta Košíc je
dominantné severné a južné prúdenie v smere orientácie osi Košickej kotliny. Priemerná
ročná rýchlosť vetra dosahuje 4,4 m/s, výskyt klimatického bezvetria je 10,3%. Najvyššiu
priemernú rýchlosť dosahujú severné zložky prúdenia, najveternejšími mesiacmi sú marec,
apríl, najmenej veterné august a september.
Klimatické podmienky mesta Košice, a. s., a teda aj mestskej časti Košice - Západ,
zachytáva nasledujúca tabuľka:
Rok
Priemerná ročná teplota /°C/
Maximálna denná teplota vzduchu /°C/
Deň výskytu max. teploty
Minimálna nočná teplota vzduchu /°C/
Deň výskytu min. teploty
Priemená ročná relatívna vlkosť
vzduchu /%/
Ročný úhrn zrážok /mm/
Ročná suma slnečného svitu /hod/

1999
9,6
32,5
7.7.
-16,2
25.12.

2000
10,3
35,3
21.8.
-16,9
25.1.

2001
9,4
33,5
16.7.
-16,3
25.12.

2002
10,1
34,9
11.7
-20,4
26.12.

2003
9,5
34,6
14.8.
-14,0
13.2.

76,3
673,9
1818,4

72,4
530,8
2114,0

74,8
566,4
1907,1

74,1
648,3
1956,8

70,6
491,9
2279,0

Zdroj: Slovenský hydrometeorologický ústav

Prírodné podmienky
Mestská časť Košice – Západ nemá na svojom území žiadne vodné plochy ani žiadne
minerálne pramene. Cez MČ nepreteká žiadny vodný tok ani potok.
Pôdny fond MČ Košice – Západ je tvorený prevažne nepoľnohospodárskou pôdou
so zastavanými plochami. Vzhľadom na umiestnenie mestskej časti Košice - Západ a na to, že
ide o prevažne zastavané územie, je takmer samozrejmé, že tu nie sú vytvorené vhodné
podmienky na poľnohospodársku, ani na rastlinnú a živočíšnu výrobu.
Typ pôdy tvorí prevažne hnedozem, ktorá patrí do skupiny terestrických pôd, čo
znamená, že do pôdotvorných procesov nezasahovala hladina podzemnej vody. Vyskytuje sa
prevažne na terasových plošinách. Materskou horninou hnedozemí sú prevažne spraše a iné
sprašoidné uloženiny. Hnedozem je trojfázová pôda s horizontmi A (B) C. Hnedozem má
vyvinutý aj iluviálny horizont B, kam presakujúca voda premiestnila časť ílových častíc.
Orničná pôda obsahuje okolo 2 ℅ humusu. Teploty hnedozemných území sa pohybujú medzi
8 - 9 oC (Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, Encyklopédia miest a obcí Slovenska).
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice - Západ
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Zeleň a parky
Napriek svojmu obytnému charakteru , má MČ Košice – Západ svoje oddychové zóny
a parky s množstvom zelene. Správa zelene (výsadby, výruby drevín, úpravy plôch zelene) sa
realizuje v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Na území
mestskej časti Košice – Západ je v súčasnosti 145 ha zelene. Z toho Správa mestskej zelene
(SMsZ) zabezpečuje starostlivosť o 116 ha v spolupráci s mestskou časťou.
Najviac zelene v mestskej časti Košice - Západ tvorí sídlisková zeleň
v medziblokových priestoroch, ktorá v súčasnosti predstavuje 110,14 ha. Pomerne veľkú časť
tvoria aj mestské parky, a to 5,94 ha, pričom najväčším je Zuzkin park s rozlohou 3,84 ha.
Plochy zelene v rámci školských areálov zaberajú 29, 015 ha.
Podrobnejšie množstvo zelene v mestskej časti zachytávajú nasledujúce tabuľky.
Mestské parky v správe SMsZ

Ha

Katkin park
Zuzkin park

0,82
3,84

Aničkin park

1,14

Medický parčík

0,14

Zdroj: SMsZ

Parkovo upravené plochy v správe
Medziblokové priestory vrátane záhonov

Ha
110,14

Zdroj: SMsZ

Plochy zelene v školských areáloch

Ha

MŠ Bernolákova
MŠ Humenská

0,34
4,045

MŠ Hronská

0,18

MŠ Ipeľská

0,36

MŠ Kežmarská

0,30

MŠ Moldavská

0,23

MŠ Muškátová

0,77

MŠ Nešporova

0,38

MŠ Petzvalova

0,65

MŠ Šafárikova

4,6

MŠ Trebišovská

0,38

MŠ Zuzkin park

0,89

ZŠ Bernolákova

1,22

ZŠ Kežmarská 28

1,89
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ZŠ Kežmarská 30
ZŠ Petzvalova

0,4
8

ZŠ Považská

1,63

ZŠ Slobody

1,75

ZŠ Trebišovská

1,0

Zdroj: Magistrát mesta Košice

Okrem tejto zelene sa na území mestskej časti Košice – Západ nachádza ešte zeleň,
ktorá je v správe iných inštitúcií, alebo je v súkromnom vlastníctve. Mestská správa zelene
priebežne počas roka uskutočňuje kompletnú revitalizáciu zelene (výruby, nové výsadby,
stromoradie) a taktiež čistenie parkov a plôch. Parkové plochy predstavujú väčšie či menšie
plochy zelene v obytnej zástavbe mestskej časti. Plnia prevažne ochrannú a hygienickú
funkciu. Každý z parkov tvorí menší obvodový park s porastom starým 25-35 rokov,
predstavujú značnú sadovnícku a súčasne aj ekologickú hodnotu. Parková zeleň na sídlisku L
III má rozlohu 3,7 ha. Porast tvoria druhovo pestré skupinové výsadby stromov a krovín. Vek
porastov je 30 ročný. Zastúpenie ihličnatých a listnatých drevín je v pomere 1:5,
s prítomnosťou solitérnych drevín. Domáce druhy predstavujú 90%.
Napriek výraznej ekologickej hodnoty miestnych parkov môžeme konštatovať, že
v parkoch chýbajú viacdruhové záhony, lavičky a tiež upravené chodníky. Osvetlenie parkov
je nedostatočné a preto bude potrebné do budúcnosti skvalitniť osvetlenie v parkoch za
účelom bezpečnosti a ochrany miestnych obyvateľov.
Z hľadiska životného prostredia sa v mestskej časti nachádzajú ekologicky významné
segmenty, ktoré predstavujú biotopy s nezastupiteľnou funkciou v ekologických stabilitách
súčasnej krajiny. Ide o vodný biotop Čičky – Majer s rozlohou 2 ha a lesný biotop Borovicový lesík nad Popradskou ulicou s rozlohou 5 ha.
Cieľom Mestskej časti Košice – Západ bude v najbližších rokoch v spolupráci so
Správou mestskej zelene dosiahnuť zlepšenie celkového stavu miestnej zelene, parkov
a borovicového lesíka. Zeleň totiž patrí medzi rozhodujúce činitele ovplyvňujúce kvalitu
životného prostredia miestnych obyvateľov.

Fauna a flóra
Charakter rastlín a bohatstvo jej druhov zodpovedá prírodným podmienkam
a antropickým aktivitám na území. Výrazným faktorom vplývajúcim na charakter vegetácie
v mestskej časti Košice – Západ je kontinentálny charakter podnebia.
Skladba drevín v parkoch a parkových plochách MČ je pestrá, prevažuje zastúpenie
domácich druhov až 90%. Najpozoruhodnejšie exempláre tvorí jedľa srienistá (Abies
concolor), borovica vejmutovka (Pinus strobus), lipa veľkolistá (Tilia cordata) a iné.
Lokalita Čičky – Majer predstavuje významné refúgium obojživelníkov v prímestskej
zóne. Popísaný je výskyt mloka obyčajného (Triturus vulgaris), mloka veľkého (Triturus
cristatus), ropuchy obyčajnej (Bufo bufo) a iné. Lokalita je vhodná na študijné účely
poznávania druhov a medzidruhových vzťahov.
Borovicový lesík nad Popradskou cestou predstavuje lesný biotop tvorený
monokultúrou borovice čiernej (Pinus nigra). V západnej časti mesta tvorí významné
biocentrum s 30 ročným zdravým porastom.
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Priamo na území MČ Košice – Západ sa vyskytujú živočíšne druhy, ktoré sa aktívne
(vyhľadávaním mestského prostredia) alebo pasívne (expanziou mesta) dostali do vnútra
mestského systému. Z týchto druhov, majú istý nepriaznivý vplyv na kvalitu životného
prostredia holuby. Pretože ich hniezdenie a znečisťovanie v priestoroch balkónov bytových
domov, podmienené prikrmovaním, je predmetom čoraz častejších sťažností od občanov.
Ďalším z druhov, ktorý znepríjemňuje život občanov sú hlodavce, ktoré sa vyskytujú
predovšetkým na miestach tuhého komunálneho odpadu (okolie kontajnerov), divoké
skládky, pivnice a technické suterény v obytných domoch. Mestská časť Košice – Západ však
uskutočňuje a naďalej bude uskutočňovať opatrenia, ktoré zabránia zahniezdeniu hlodavcov.
Ide predovšetkým o pravidelný odsun odpadu, likvidáciu divokých skládok a deratizáciu
spomínaných priestorov. Taktiež sú nepriaznivo vnímané voľne pobiehajúce psy a všade sa
vyskytujúce neodpratované psie exkrementy, ktoré sú veľkým negatívom miestneho
životného prostredia.
Z iných významných živočíšnych druhov sa tu vyskytujú v hojnom počte netopiere.
Cieľom mestskej časti Košice – Západ je v najbližších rokoch podporovať opatrenia,
ktoré budú znižovať nepriaznivé vplyvy holubov, hlodavcov a psov. Okrem toho bude
podporovať šírenie osvety o dôležitosti ochrany životného prostredia, biotopov a prírody.

Ovzdušie
Mestská časť Košice – Západ, je súčasťou košickej aglomerácie, ktorá dlhodobo patrí
medzi nadmerne znečistené oblasti, pričom je v nej zdravotným rizikám vystavený najväčší
počet obyvateľov. Hlavnými rizikovými faktormi pre zdravie sú znečistené ovzdušie.
V oblasti Košíc sa produkuje v rámci celého Slovenska najviac emisií základných
znečisťujúcich látok, ako aj skupiny plynných anorganických znečisťujúcich látok. Lokálne
imisné znečistenie ovzdušia na niektorých lokalitách sporadicky prekračuje platnou
legislatívou určené imisné limity niektorých znečisťujúcich látok. Preto sa na územie mesta
Košice a priľahlých obcí (Bočiar, Haniska, Sokoľany, Veľká Ida) vzťahuje status "oblasť
vyžadujúca osobitnú ochranu ovzdušia". Pre túto oblasť je vydaná všeobecne záväzná
vyhláška príslušného regionálneho úradu o prevádzke smogového varovného a regulačného
systému (Košice boli prvým mestom na Slovensku s takýmto systémom). Na tomto území
(29 637 ha) sa nachádzajú najvýznamnejšie zdroje znečistenia ovzdušia Košíc a ich zázemia.
Problémy znečistenia ovzdušia v Košiciach charakterizujú:
•
•
•

vysoké ročné množstvá produkovaných emisií znečisťujúcich látok z priemyselných
stacionárnych zdrojov (napríklad – najvyššie merné územné emisie v t/rok. km2
základných znečisťujúcich látok v rámci SR),
stúpajúci trend znečistenia ovzdušia emisiami výfukových plynov z mobilných
zdrojov – automobilovej dopravy,
imisné znečistenie ovzdušia, najmä čo sa týka koncentrácií NOx a polietavého prachu.

Na druhej strane je priaznivý celkový vývoj emisií z dominantných zdrojov na území
mesta Košice z hľadiska znečisťovania ovzdušia oxidom siričitým a tuhými časticami.
Zaťaženosť mesta týmito škodlivinami od konca osemdesiatich rokov postupne klesá. Trend
znižovania celkových emisií zo stacionárnych zdrojov v Košiciach je výsledkom zmien:
•
•
•

v palivovej základni,
postupujúcej plynofikácie a teplofikácie (centrálne vykurovanie),
realizácie technicko–technologických opatrení na zdrojoch znečistenia ovzdušia.
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Veľmi pozitívnym faktom pre mesto je odstavenie výroby v magnezitových závodoch
v roku 1996, ktoré sa vývojom mesta dostali do tesnej blízkosti obytných zón. Emisie zo
spracovávania magnezitovej suroviny spôsobovali vysokú prašnosť so zvýšeným obsahom
Mg zložiek v celom meste a jeho okolí.
Avšak, aj napriek týmto skutočnostiam kvalita ovzdušia v MČ nie je dobrá. Na
znečisťovaní ovzdušia mestskej časti Košice – Západ má vplyv, znečisťovanie ovzdušia
celého mesta, na ktorom sa okrem energetiky podieľa hutnícky priemysel, spaľovňa odpadov
a samozrejme doprava. V mestskej časti Košice – Západ je hromadná doprava zabezpečovaná
v prevažnej miere ekologickou električkovou dopravou a preto najväčším zdrojom znečistenia
je individuálna automobilová doprava.
Znečistenie ovzdušia na území mesta Košice sleduje Slovenský hydrometeorologický
ústav (SHMÚ) Bratislava, Regionálne stredisko Košice. Toto stredisko zabezpečuje práce,
ktoré majú priamy vzťah ku kvalite ovzdušia v meste v troch oblastiach:
• monitorovanie kvality ovzdušia - Automatizovaný Monitorovací Systém emisií
• evidencia zdrojov znečisťovania ovzdušia - systém NEIS (Národný Emisný
Inventarizačný Systém);
• podpora regulačných opatrení - Smogový Varovný a Regulačný Systém (SVRS)
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V rámci systému AMS SHMÚ RS Košice zabezpečuje monitorovanie kvality
ovzdušia na území mesta pomocou troch monitorovacích staníc, ktoré sa síce nenachádzajú
priamo v MČ Košice – Západ, ale aj napriek tomu pomerne blízko, aby mali vypovedaciu
hodnotu pre miestnych obyvateľov. Na týchto staniciach je meraná v reálnom čase úroveň

znečistenia ovzdušia oxidmi dusíka, oxidom siričitým, oxidom uhoľnatým a poletavým
prachom (PM 10). Z monitorovaných škodlivín sa v meste Košice na vysokej úrovni
znečistenia podieľajú predovšetkým oxidy dusíka.
Mestská časť Košice - Západ má na zreteli fakt, že znečistenie ovzdušia má
synergický efekt, prejavujúci sa zvýšením kyslosti prostredia so sprievodnými kyslými
dažďami, poškodzovaním lesných porastov a kontamináciou pôdy. Taktiež dlhodobá
expozícia nadmerne znečisteného ovzdušia, v prípade mestskej časti Košice – Západ
predovšetkým prachom, má za následok zdravotné problémy u obyvateľov, a to až u
niekoľkých generácií populácie, žijúcich v postihnutých oblastiach.
Cieľom mestskej časti Košice – Západ bude aj naďalej pokračovať v pozitívnom
trende. Keďže najväčším znečisťovateľom sú v tejto oblasti prachové častice bude tiež
naďalej výrazne dbať na pravidelnom zametaní a umývaní miestnych komunikácií, ktoré
zabezpečuje firma Kosit, a.s. čím môže zmierňovať podiel týchto prachových častí v ovzduší.

Odpadové hospodárstvo
Odpadové hospodárstvo mestskej časti Košice - Západ, je v súlade s Programom
odpadového hospodárstva SR, ktorý definoval integrovanú koncepciu odpadového
hospodárstva. Táto koncepcia definuje, že je potrebné:
• znižovať obsah toxických látok v odpadoch;
• zhodnocovať odpad v čo najväčšej možnej miere;
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice - Západ
15

Mestská časť Košice - Západ

•
•

tepelne upravovať odpady, pokiaľ ich nebolo možné inak využiť, s cieľom získať
energiu, znížiť objem a hmotnosť odpadov a znížiť obsah škodlivých látok
v odpadoch;
skladovať odpady v čo najmenšej možnej miere.

Veľmi dôležitým zákonom je tiež Zákon NR SR č. 223/2001, ktorý vymedzuje účel
odpadového hospodárstva, a ktorý je už v súlade s predpismi EÚ.
Pre mestskú časť Košice - Západ platia tiež Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č.
37/1997 o nakladaní s komunálnym odpadom. Z hľadiska budúcnosti v tejto oblasti je veľmi
dôležitým paragrafom tohto nariadenia je paragraf č. 9, v ktorom je definovaný triedený zber,
ako triedenie odpadu na jednotlivé zložky a ich oddelené ukladanie (balenie) v mieste vzniku,
ďalej zber, zvoz, spracovanie a využitie jednotlivých vytriedených zložiek. Zložky odpadu z
hľadiska ich využiteľnosti sú využiteľné zložky (papier, sklo, kovy a pod.), potencionálne
využiteľné (plasty, pneumatiky a pod.), nevyužiteľné zložky (minerálny odpad, popol a pod.),
zvyškový odpad (neuvedený v predchádzajúcich ustanoveniach).
Všetky fyzické a právnické osoby, ktoré produkujú komunálny odpad na území mesta,
teda aj mestskej časti Košice - Západ, sú povinné, okrem ďalších povinností uložených
osobitnými predpismi:
1. Triediť odpad na nasledujúce zložky:
• papier,
• sklo,
• objemový odpad,
• zvyškový odpad,
• ostatný odpad, ktorý nie je komunálnym odpadom.
2. Ukladať vytriedené zložky odpadu v príslušných nádobách podľa označenia (napr.
papier, sklo biele, sklo farebné a pod.), v príslušných zberniach alebo na miestach určených
mestskou časťou.
Odvoz komunálneho odpadu mestskej časti zabezpečuje firma Kosit, a. s. , ktorá je
spoločným podnikom mesta Košice a talianskeho investora, ktorý bol vybratý na základe
medzinárodného tendra. Cieľom tejto spoločnosti je uplatňovať integrovaný systém
zhodnocovania a zneškodňovania odpadov, tak aby boli uspokojené potreby a dodržiavané
európske normy. Zelený odpad z územia MČ spracováva Správa mestskej zelene.
Zneškodňovanie komunálnych odpadov z územia mesta Košíc je realizované
v mestskej spaľovni tuhého komunálneho odpadu s kapacitou zneškodňovania 120 000 t
komunálneho odpadu za rok. Odpad zo spaľovne je zneškodňovaný mimo územie mesta
Košice.
Pre zlepšenie životného prostredia v mestskej časti Košice – Západ, bude MČ
podporovať v najbližších rokoch rozvoj investícií predovšetkým do ďalšieho rozvoja
separovaného zberu (zriaďovanie zberných dvorov, nákup kontajnerov, zapájanie modernej
zberovej techniky a budovanie dotrieďovacích a zhodnocovacích zariadení). Veľmi dôležité je
zvýšiť záujem občanov zapojiť sa do separovaného zberu, preto firma Kosit, a. s. , už
v súčasnosti realizuje a naďalej bude pokračovať v šírení osvety medzi ľuďmi. O ďalšie
rozšírenie a intezifikáciu separovaného zberu na celom území mesta Košice sa snaží
spoločnosť Kosit, a. s. , aj projektami finančne podporenými z Recyklačného fondu. Tiež
pravidelne organizuje rôzne podujatia pre všetkých žiakov košických škôl, napríklad pri
príležitosti Dňa Zeme, Dňa mesta Košice, modelové školy a tiež Enviromentálnu olympiádu,
ktoré majú za cieľ zvýšiť enviromentálne povedomie miestnej mládeže.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice - Západ
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Hlavným cieľom mestskej časti Košice – Západ v spolupráci s firmou Kosit, a. s. ,
bude teda v najbližších rokoch podstatne zvýšiť osvetu, aby sa zvýšil podiel separovaného
odpadu, ktorý by mal byť spoločným vkladom každého obyvateľa do lepšieho životného
prostredia. Okrem toho bude MČ podporovať zriadenie zberného dvora na území MČ
(s možnosťou uloženia minimálne 5 komodít) a likvidáciu čiernych skládok odpadu
nachádzajúcich sa predovšetkým v lokalite tzv. „asanačného pásma“, v záhradkárskej
a chatovej lokalite Čičky – Majer, ale aj v Borovicovom lesíku nad Popradskou cestou
a v okrajovej časti územia L VIII smerom na Myslavu.

Hluk
Hlukové zaťaženie prostredia je dnes fenoménom, ktorý je sprievodným javom
mnohých aktivít človeka. Hluk je veľmi vážnym a stále podceňovaným rizikom pre zdravie
veľkého počtu ľudí. Z regionálneho hľadiska je najvýznamnejším zdrojom hluku doprava.
V životnom prostredí príčinou nárastu hladín hluku je neustály nárast intenzity
dopravy, zlý technický stav motorových vozidiel a nekvalitný povrch komunikácií. Jedným z
dôvodov nepriaznivej situácie je i skutočnosť, že v meste sa doposiaľ nepodarilo úplne
odstrániť hlavné kolízne body, ktoré sú brzdou plynulosti cestnej premávky. Rekonštrukciou
koľajového zvršku električkovej trate sa nedosiahlo predpokladané zníženie hlučnosti.
V rámci monitoringu vytypovaných lokalít na Triede SNP bolo zistené prekročenie
prípustnej hladiny , ktoré bolo spôsobené predovšetkým automobilovou a električkovou
dopravou. Zistilo sa, že približne 9 147 obyvateľov je exponovaných hlukom nad prípustnú
hodnotu 10 dB.
por.
číslo
1.

Stanovište
/názov ulice/
Trieda SNP

počet
meraní

výsledky
meraní
v dB

43

53 - 71

Prekročenie
Počet
prípustnej exponovaných
hladiny v dB
ľudí
11

9147

Zdroj: Profil zdravia mesta Košice

Ľudské zdroje

Obyvateľstvo
Mesto Košice je z hľadiska počtu obyvateľov druhým najväčším mestom v Slovenskej
republike a najväčším mestom v Košickom samosprávnom kraji. K 31. 12. 2005 žilo v meste
Košice 234 871 obyvateľov. Rozloha mesta je 243,83 km2 a priemerná hustota osídlenia
predstavovala 963,25 obyvateľov/ km2 .
K 31. 12. 2005 žilo v mestskej časti Košice – Západ 39 869obyvateľov (čo predstavuje
17 % z celkového počtu obyvateľov mesta Košice a 5,2 % z celkového počtu obyvateľov
Košického samosprávneho kraja ), z toho bolo 20 973 žien, 18 896 mužov, 11 023 občanov
starších ako 60 rokov ( z toho 666 občanov nad 80 rokov) a 5 562 detí do veku 15 rokov.
Celková rozloha mestskej časti Košice – Západ je 5,33 km2. Priemerná hustota osídlenia
územia predstavuje 7 480,1 obyvateľov na km2.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice - Západ
17

Mestská časť Košice - Západ

Demografické ukazovatele za rok 2005
Počet
%
Rozloha (km2)
obyvateľov

Územie

Slovenská republika
Košický samosprávny kraj
Mesto Košice
Okres Košice II
Z toho MČ Košice - Západ

5 389 180
771 947
234 871
80 256
39 869

100%
34,2%
17%

49 034
6 752
243,83
79,9
5,33

Hustota
obyvateľstva
(obyvatelia/km2)
109,9
114,33
963,25
1004,5
7 480,1

Zdroj: Krajská správa ŠÚ SR

Demografické správanie sa obyvateľstva v mestskej časti Košice – Západ zodpovedá
typickému vývoju v mestách Slovenskej republiky. Od roku 1998 je k dispozícii prehľad
o demografickom vývoji v mestskej časti Košice – Západ. Počet obyvateľov postupne klesá.
V roku 2005 bol zaznamenaný mierny nárast. Najvyšší migračný prírastok bol zaznamenaný
v roku 2005 a už 5 rokov MČ zaznamenáva prirodzený úbytok obyvateľstva. Počet
živonarodených detí má dlhodobo klesajúcu tendenciu až do roku 2005 kedy došlo
k miernemu nárastu. Dlhodobý pokles pretrváva u detí vo veku do 15 rokov. Potešiteľným
faktom je, že v roku 205 sa mierne zvyšuje počet narodených detí a značne sa zvýšil počet
prisťahovaných obyvateľov.
Demografické ukazovatele za posledných 9 rokov
Rok

Ukazovateľ
Počet obyvateľov k 31.12.
Celkový prírastok/úbytok
Prirodzený prírastok/úbytok
Živonarodení
Zomrelí
Migračný prírastok/úbytok
Predproduktívni (0-14 rokov)
Produktívni (15-60m/54ž)
Poproduktívni (61m/55ž+)
Index starnutia
Index vitality

1997
1998
1999
2000
43 498 43 319 43 144 42 935
-305
- 179
- 175
- 209
104
71
47
25
468
414
361
370
364
343
314
345
- 409
- 250
- 222
- 234
10 573 9 984 9 374 8 650
27 400 27 637 27 877 28 201
5 525 5 698 5 893 6 084
52,26 57,07 62,87 70,34
191,37 175,22 159,1 142,18

2001
40 859
- 69
-13
343
356
-56
6 391
24 366
10 102
158,07
63,26

2002
40 335
- 524
- 27
333
360
- 497
6 084
23 898
10 353
170,17
58,77

2003
39 986
- 349
-13
326
339
- 336
5 831
23 542
10 612
181,99
54,95

2004
39 847
- 139
-57
319
376
- 82
5 699
23 346
10 802
189,54
52,76

2005
39 869
22
- 17
334
351
39
5 562
23 284
11 023
198,18
50,46

Zdroj: Krajská správa štatistického úradu v Košiciach
Údaje k: 31. 12. 2005
Pozn: Index starnutia je pomer poproduktívnej zložky k predproduktívnej zložke.
Index vitality je pomer predproduktívnej zložky k poproduktívnej zložke.

Národnostná a náboženská štruktúra
Podľa výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov z mája 2001 a údajov, ktoré
poskytla MČ bolo národnostné a náboženské zloženie trvale žijúcich obyvateľov MČ Košice Západ nasledovné:
Národnostná štruktúra
Národnosť
Počet
% Spolky, aktivity (v meste Košice)
obyvateľov
Slovenská
36 466 89,22
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice - Západ
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Česká
Rómska
Maďarská
Poľská
Ukrajinská
Ruská
Nemecká
Rusínska
Chorvátska
Srbská
Židovská
Ostatné,
nezistené
Celkom

764
287
1 600
26
187
33
93
327
2
10
6
1 069

1,87
0,7
3,91
0,06
0,46
0,08
0,23
0,8
0,005
0,02
0,01
2,62

40 870

100%

Český spolok na Slovensku
Ńadácia-Dobrá rómska víla KESAJ
Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku
Spolok poliakov a ich priateľov na Slovensku

Karpatskonemecký spolok na Slovensku
Rusínska obroda

Židovská náboženská obec
Kultúrny zväz Bulharov a ich priateľov na Slovensku

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov – Štatistický úrad SR,
Údaje k: 31. 12. 2001

Národnostné menšiny sú v MČ KE - Západ zastúpené iba nepatrne, spolu predstavujú
(10,77℅). Najväčšou menšinou, ktorá je v MČ zastúpená je maďarská menšina, ktorá tvorí
3,91% z celkového počtu obyvateľov MČ KE - Západ. V MČ KE - Západ jednoznačne
prevažujú obyvatelia slovenskej národnosti. Rómska menšina tvorí 0,7% počtu obyvateľov
MČ.
Náboženská štruktúra
Náboženské vyznanie
Počet
% Kostoly, aktivity
obyvateľov
Rímsko-katolícka cirkev
21 807
53,36 Rímsko-katolícky kostol sv.
Gorazda a spoločníkov
Evanjelická cirkev augsburského
1 784
4,37
vyznania
Gréckokatolícka cirkev
3 814
9,33 Grécko-katolícky kostol sv. Petra
a Pavla
Náboženská spoločnosť Jehovovi
197
0,48
svedkovia
Kresťanské zbory
20
0,05
Evanjelická cirkev metodistická
92
0,23
Cirkev adventistov siedmeho dňa
66
0,16
Právoslávna cirkev
768
1,88
Apoštolská cirkev
102
0,25
Reformovaná kresťanská cirkev
1 094
2,68
Starokatolícka cirkev
17
0,04
Cirkev československá husitská
24
0,06
Bratská jednota baptistov
63
0,15
Židovské náboženské obce
41
0,1
Cirkev bratská
20
0,05
Ostatné
129
0,32
Bez vyznania
9 052
22,15
Nezistená
1 780
4,36
Celkom
40 870
100% Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov – Štatistický úrad SR, Údaje k: 31. 12. 2001
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Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
Podľa výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov z mája 2001 bola vzdelanostná
a kvalifikačná úroveň obyvateľov MČ Košice – Západ nasledovná:
Štruktúra obyvateľov podľa dosiahnutého vzdelania
Najvyšší skončený stupeň školského
Muži
Ženy
Spolu % z obyv.
vzdelania
Základné vzdelanie
1 620
3 674
5 294
12,95
Stredné vzdelanie
10 575
11 386
21 961
53,73
Vysokoškolské vzdelanie
3 353
2 611
5 964
14,59
Ostatní bez udania školského vzdelania
487
475
962
2,35
Ostatní bez školského vzdelania
9
16
25
0,06
Deti do 16 rokov
3 407
3 257
6 664
16,31
Spolu obyvatelia
19 451
21 419
40 870
100%
Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov – Štatistický úrad SR
Údaje k: máju 2001

Väčšia polovica obyvateľov má dosiahnuté stredoškolské vzdelanie a to hlavne úplné
stredné odborné vzdelanie s maturitou a učňovské stredné vzdelanie bez maturity.
Štruktúra obyvateľov podľa dosiahnutého stredoškolského vzdelania
Stredné vzdelanie
Počet obyvateľov
% obyvateľov
Učňovské stredné vzdelanie (bez maturity)
5 173
23,56
Stredné odborné vzdelanie (bez maturity)
2 518
11,47
Úplné učňovské stredné vzdelanie (s maturitou)
1 994
9,08
Úplné stredné odborné vzdelanie (s maturitou)
9 024
41,09
Úplné stredné všeobecné vzdelanie
2 976
13,55
Vyššie stredné vzdelanie
276
1,26
Spolu stredné vzdelanie
21 961
100%
Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov – Štatistický úrad SR
Údaje k: máju 2001

Štruktúra obyvateľov podľa dosiahnutého vysokoškolského vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie
Počet obyvateľov
% obyvateľov
Bakalárske vzdelanie
178
2,98
Magisterské, inžinierske, doktorské vzdelanie
5 350
89,7
Doktorandské vzdelanie
436
7,31
Spolu vysokoškolské vzdelanie
5 964
100%
Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov – Štatistický úrad SR
Údaje k: máju 2001

Vysokoškolsky vzdelaní obyvatelia nadobudli prevažne magisterské, inžinierske
a doktorské vzdelanie univerzitného, technického a ekonomického zamerania.
Štruktúra obyvateľov podľa zamerania vysokoškolského vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie podľa zamerania
Počet obyvateľov
% obyvateľov
Univerzitné
2 449
41,06
Technické
2 368
39,7
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Ekonomické
Poľnohospodárske
Ostatné
Spolu vysokoškolské vzdelanie

718
140
289
5 964

12,04
2,35
4,85
100%

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov – Štatistický úrad SR
Údaje k: máju 2001

Vzdelávanie a štruktúra školských zariadení
V mestskej časti Košice - Západ pôsobia nasledovné školy a školské zariadenia:
Školské zariadenie
Materské školy
Základné školy
Stredné školy
Vysoké školy

Štruktúra školských zariadení
Počet zariadení Počet detí, žiakov,študentov
16
1 265
11
4 568
6
2 474
2+1
3 327

Zdroj: MČ

Materské školy
V súčasnosti sa na území MČ Košice - Západ nachádza 16 materských škôl, z toho 12
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. Okrem toho jedna súkromná MŠ Zuzkin park 2,
jedna cirkevná (Evanjelická MŠ, Muškátova 7) a jedna špeciálna MŠ Ľudová 15 pre
postihnuté deti (narušená komunikácia, mentálny postih, syndróm autizmu a zrakový postih).
Jedna materská škola pôsobí popri Detskej fakultnej nemocnici.
Prevádzkovanie materských škôl nie je zákonnou povinnosťou mesta, ide skôr
o službu občanom. Materské školy poskytujú celodennú starostlivosť v slovenskom jazyku.
Materská škola

Štruktúra materských škôl
Typ Počet tried

1. MŠ Bernolákova 14
2. MŠ Hronská 7
3. MŠ Humenská 51
4. MŠ Ipeľská 10
5. MŠ Zuzkin park 2
6. MŠ Trebišovská 11
7. MŠ Petzvalova 2
8. MŠ Muškátova 7
9. MŠ Moldavská cesta 23
10. MŠ Kežmarská 46
11. MŠ Nešporova 28
12. MŠ Šafárikova trieda 4
13. Súkromná MŠ Zuzkin park 2
14. Evanjelická MŠ Muškátová 7
15. Špeciálna MŠ Ľudová 15
16. MŠ pri DFN, Trieda SNP 1

štátna
štátna
štátna
štátna
štátna
štátna
štátna
štátna
štátna
štátna
štátna
štátna
súkromná
cirkevná
štátna
štátna

4
4
3
4
4
6
2
4
4
4
5
5
1
6

Počet detí Počet detí na
triedu
87
24
97
24
69
19/22/28
95
24
102 24/25/27/26
124
21
52
26
98
25
92
23
92
23
110
22
133
27
18
48
48

18
8

Zdroj: mesto Košice + materské školy + Ústav informácií a prognóz školstva
Údaje k: jún 2007
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Počet detí zaznamenáva mierny pokles a z toho dôvodu mesto Košice po prehodnotení
stanovených kritérií môže navrhnúť zrušenie vybraných škôl s rozmiestnením detí do
okolitých najbližších MŠ.

Základné školy
Na území mestskej časti Košice – Západ sa nachádza 11 základných škôl, z toho 7 je
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. Jedna ZŠ je špeciálna, Inžinierska 24 pre deti
s mentálnym postihnutím. Okrem toho sa v MČ nachádza jedna súkromná ZŠ Slobody 1,
jedna cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda na Bernolákovej 18 a jedna základná škola pri Detskej
fakultnej nemocnici. Vyučovací jazyk je u všetkých škôl slovenský.
Na základe Koncepcie školstva v meste Košice – stratégia a výhľad do roku 2009 sa
doporučuje využiť demografický pokles k prechodu na stav, kedy budú základné školy
využívané v súlade s projektovanými kapacitami. Za cieľovú sa považuje priemerná
naplnenosť 26 žiakov na jednu triedu ZŠ (t.j. 24 – 28 detí na triedu). Drobné kapacitné
disproporcie je doporučované riešiť prevážaním žiakov. Pokiaľ nebude jednoznačne
preukázaná a aspoň čiastočne realizovaná rozsiahla výstavba doporučuje sa nestavať nové
školy, iba vyčleniť územnú rezervu v uvažovanej lokalite pre prípadnú dostavbu. Budovy,
v ktorých sa základné školy nachádzajú si v prevažnej miere vyžadujú rekonštrukciu
s dôrazom na skvalitňovanie služieb a hospodárne nakladanie s energiami. Do roku 2009 by
sa mali modernizovať a rekonštruovať objekty škôl ZŠ Považská, ZŠ Trebišovská a ZŠ
Slobody.
Základná škola
1. ZŠ Bernolákova 16
2. ZŠ Kežmarská 28
3. ZŠ Kežmarská 30
4. ZŠ Trebišovská 10
5. ZŠ Slobody 1
6. ZŠ Petzvalova 4
7. ZŠ Považská 12
8. ZŠ sv. Cyrila a Metoda,
Bernolákova 18
9. Súkromná ZŠ, Slobody 1
10. Špeciálna ZŠ, Inžinierska 24
11. ZŠ pri DFN, Trieda SNP 1

Štruktúra základných škôl
Typ Počet tried
štátna
štátna
štátna
štátna
štátna
štátna
štátna
cirkevná

27
24
25
26
19 / 8 šp.
16
19
25

súkromná
štátna
štátna

8

Počet Počet žiakov
žiakov
na triedu
658
25
625
26
587
24
589
23
325 / 90
21 / 11
299
19
370
20
613
25
90
228
94

12

Zdroj: mesto Košice + základné školy+ Ústav informácií a prognóz školstva
Údaje k: jún 2007

Podľa ÚHA mesta Košice sa na území MČ Košice – Západ predpokladá rozvoj
bývania s predpokladaným postupným nárastom 1089 bytových jednotiek, to znamená
predpokladaný nárast počtu obyvateľov od 2 800 do 4 000 obyvateľov. To by vyvolalo
potrebu až 400 ďalších žiackych miest.
Vzhľadom na demografický vývoj v MČ a na počty žiakov v jednotlivých školách
bola v roku 2007 vyradená jedna ZŠ (Petzvalova 4) zo siete ŠaŠZ mesta Košice.
Nástupníckymi školami sa stali ZŠ Trebišovská 10 a ZŠ Slobody 1.
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Stredné školy
Na území mestskej časti Košice – Západ sa nachádza 6 rôznych stredných škôl
s celkovým počtom 2 474 žiakov. Z toho sú tri školy štátne a tri súkromné. Vyučovací jazyk
je slovenský.
Štruktúra stredných škôl
Stredná škola
Typ Počet tried
Počet Počet žiakov
žiakov
na triedu
1. SOU Pôšt a telekomunikácií,
štátne
21
512
24
Trieda SNP 104
2. Gymnázium Trebišovská 12 (4štátne
22
748
34
ročné a 8-ročné)
3. Športové gymnázium, Popradská 1
štátna
42
1 106
26
4. Súkromné gymnázium +
súkromné
6
75
13
Bilingválne (5-ročné), Katkin park 2
5. Súkromné tanečné
súkromné
2
24
12
konzervatórium, Popradská 86
6. Súkromné gymnázium
súkromné
1
9
9
Zdroj: Mestská časť Košice - Západ + stredné školy

Vysoké školy
Na území mestskej časti Košice – Západ sa nachádzajú 2 vysokoškolské fakulty, ktoré
navštevuje spolu 3 327 študentov. Okrem toho aj Slovenská postgraduálna akadémia
medicíny (Slovenská zdravotná univerzita).
Štruktúra vysokých škôl
Vysoká škola
Počet študentov
1. Fakulta verejnej správy, Popradská 66
2. Lekárska fakulta UPJŠ, Trieda SNP 1
3. Slovenská postgraduálna akadémia medicíny, Považská 40/A

1 000
2 327

Zdroj: mestská časť Košice - Západ + fakulty

Špeciálne pedagogické poradne a centrá
Na území mestskej časti Košice –
Západ sa nachádzajú 2 špecializované
psychologicko poradenské pracoviská:
Špecializované zariadenia
Názov a popis
Adresa
1. Pedagogicko – psychologická poradňa s centrom výchovnej
Zuzkin park 10
a psychologickej prevencie
2. Súkromné centrum výchovnej a psychologickej prevencie.
Medická 2

Mimoškolská činnosť
Na území mestskej časti Košice – Západ pôsobí 6 rôznych zariadení mimoškolských
činností. Z toho sú dve Základné umelecké školy a 4 centrá voľného času. Jedna ZUŠ a jedno
CVČ je súkromné.
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Zariadenie mimoškolskej činnosti
Počet
Popis činnosti
študentov
1. Základná umelecká škola,
1 261 Tanec, výtvarná, literárnoBernolákova 26
dramatický odbor, hudobný odbor
2. CVČ Technik, Orgovánová 5
rôzne
3. CVČ Domino, Popradská 86
rôzne
4. CVČ Pecko, Petzvalova 4
rôzne
5. Súkromné CVČ FILIA, Trieda SNP 3
rôzne
6. Súkromná ZUŠ, Popradská 86
224 Tanečný odbor
Zariadenie

Internáty a domovy mládeže
Na území mestskej časti Košice – Západ sa nachádza niekoľko študentských
internátov a domovov mládeže. Najväčšími sú stredoškolské internáty na Medickej ulici
a vysokoškolské internáty na Jedlíkovej ulici.
Zariadenie
Zariadenie
1. Domov mládeže pri SPŠ a Obchodnej
akadémii s vyuč. jazykom maďarským
2. Domov mládeže
3. Domov mládeže pri športovom gymnáziu
4. Domov mládeže
5. Študentský domov a jedáleň UPJŠ
6. Domov mládeže pri SOU Pôšt
a telekomunikácií
7. Vysokoškolské internáty TU v Košiciach

Adresa
Jedlíkova 11

Kapacita
349

Medická 2
Popradská 76
Považská 7
Popradská 66
Trieda SNP 104

2 000

Jedlíkov ul.

4 000

288

Vedecko – výskumné a vzdelávacie zariadenia
Na území mestskej časti Košice – Západ pôsobia nasledovné vedecko – výskumné
alebo vzdelávacie zariadenia:
Výskumné ústavy
Názov a popis
1. Štátny plemenársky ústav, regionálne stredisko
2. Výskumný ústav, Sova Oto, MUDr. CSc.
4. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
5. Ústav zdravotnej informatiky a štatistiky
6. Vzdelávacie a poradenské centrum
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Adresa
Popradská 78
Trieda SNP 5
Popradská 78
Považská 40
Trieda SNP 61
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Ekonomické zdroje

Ekonomická základňa
Veľmi dôležitým ukazovateľom pri analýze trhu práce je miera ekonomickej aktivity
obyvateľstva, ktorá odráža veľkosť a kvalitu pracovného kapitálu. Miera ekonomickej aktivity
obyvateľstva je pomer súčtu zamestnaných a nezamestnaných k počtu obyvateľov.
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo teda zahrňuje všetky osoby, či už zamestnané alebo
nezamestnané, ale nezahrňuje tie nezamestnané osoby, ktoré si prácu nehľadajú.
Mieru ekonomickej aktivity obyvateľstva MČ Košice - Západ podrobne zachytávajú
nasledujúce tabuľky:
Bývajúce obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa spoločenskej skupiny a podľa veku
a pohlavia:
Zam.prac.za mzdu,plat,inú odmenu
Vek

Podnikatelia

Ekon. aktívni

ŠP*

SP*

P,D,Iorg.*

InýZ*

Č PrD*

BezZ*

So Z*

VvRP*

OaN*

Spolu

Rob*

Muži

16

23

0

1

0

0

0

0

120

160

28

Ženy

13

29

0

1

0

1

1

0

146

191

20

Spolu

29

52

0

2

0

1

1

0

266

351

48

Muži

512

1079

3

38

1

83

43

2

767

2528

898

Ženy

677

912

7

40

1

43

26

0

836

2542

496

Spolu

1189

1991

10

78

2

126

69

2

1603

5070

1394

Muži

804

1149

11

31

1

215

153

0

431

2795

1033

Ženy

1076

832

9

48

0

140

81

3

458

2647

501

Spolu

1880

1981

20

79

1

355

234

3

889

5442

1534

Muži

658

720

10

23

2

171

149

1

300

2034

675

Ženy

1188

641

14

34

1

103

80

3

318

2382

515

Spolu

1846

1361

24

57

3

274

229

4

618

4416

1190

Muži

358

467

5

12

2

57

46

0

130

1077

427

Ženy

763

367

7

10

0

39

24

0

166

1376

350

Spolu

1121

834

12

22

2

96

70

0

296

2453

777

Muži

385

456

6

19

0

35

23

0

138

1062

396

Ženy

292

80

2

5

0

9

21

0

80

489

100

15-19

20-29

30-39

40-49

50-54

55-59

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice - Západ
25

Mestská časť Košice - Západ

Spolu

677

536

8

24

0

44

44

0

218

1551

496

muži

166

43

2

2

0

13

7

0

40

273

97

ženy

138

16

2

1

0

4

7

0

41

209

71

spolu

304

59

4

3

0

17

14

0

81

482

168

muži

151

16

1

2

0

7

7

0

61

245

67

ženy

185

7

5

1

0

0

0

0

53

251

112

spolu

336

23

6

3

0

7

7

0

114

496

179

muži

45

58

1

3

0

6

4

1

43

161

46

ženy

62

40

2

1

0

5

2

0

49

161

27

spolu

107

98

3

4

0

11

6

1

92

322

73

muži

3095

4011

39

131

6

587

432

4

2030

10335

3667

ženy

4394

2924

48

141

2

344

242

6

2147

10248

2192

spolu

7489

6935

87

272

8

931

674

10

4177

20583

5859

V%

36,4

33,7

0,4

1,3

0

4,5

3,3

0

20,3

100

28,5

muži

-

-

-

-

-

-

-

-

-

78,4

-

ženy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

78,3

-

spolu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

78,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14,9

-

60-64

65+

Nezist.

Úhrn

Produk

Poprod

Zdroj: Štatistický úrad
*Vysvetlivky:
ŠP – štátny podnik;
SP –súkromný podnik;
P,D,Iorg – poľnohospodárstvo, družstvo alebo iná družstevná organizácia;
Iný Z – iný zamestnávateľ;
Č PrD – členovia produkčných družstiev;
Bez Z – bez zamestnancov;
So Z – so zamestnancami;
VvRP – vypomáhajúci v rodinnom podniku;
OaN – ostatní a nezistení;
Rob – robotníci;

Ďalšie tabuľky zachytávajú bývajúce obyvateľstvo podľa stupňa ekonomickej aktivity,
podľa pohlavia a miesta narodenia, a tiež podľa odvetvia hospodárstva a dochádzky do
zamestnania.
Bývajúce obyvateľstvo podľa stupňa ekonomickej aktivity, podľa pohlavia a miesta
narodenia za MČ Košice - Západ:
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Muži

Ženy

Spolu

v%

53,1

47,8

50,4

spolu

10 335

10 248

20 583

- na materskej dovolenke

4

868

872

pracujúci dôchodcovia

512

819

1 331

4

6

10

1 836

1 686

3 522

3 580

5 793

9 373

243

148

391

Deti a žiaci ZŚ

3 502

3 351

6 853

Žiaci a študenti

1 219

1 154

2 373

-

-

-

z učilíšť

128

66

194

zo stredných škôl

520

554

1 074

z vysokých škôl

571

534

1 105

572

725

1 297

Úhrn obyvateľov

19 451

21 419

40 870

Narodení v obci súčasného bydliska

4 653

4 671

9 324

v%

23,9

21,8

22,8

Osoby ekonomicky aktívne

vypomáhajúci v rodinnom podniku
nezamestnaní
Nepracujúci dôchodcovia
Ostatní nezávislí

v tom

Ostatní závislí, nezistení

Zdroj: Štatistický úrad

Bývajúce obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, odvetvia hospodárstva
a dochádzky do zamestnania:
Ekonomicky aktívne osoby
Odvetvie hospodárstva

Muži

Ženy

Spolu

Dochádza do
zamestnania

Poľnohospodárstvo, poľovníctvo

44

28

72

46

19

5

24

17

-

-

-

-

31

18

49

39

2 889

1 206

4 095

3 325

200

96

296

251

a súvisiace služby
Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené
služby
Rybolov, chov rýb
Ťažba nerastných surovín
Priemyselná výroba
Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody
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Stavebníctvo

471

162

633

404

962

1 208

2 170

1 333

Hotely a reštaurácie

136

263

399

241

Doprava, skladovanie a spoje

559

474

1 033

605

Peňažníctvo a poisťovníctvo

125

320

445

323

581

534

1 115

667

555

830

1 385

867

Školstvo

374

1 047

1 421

876

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

267

1 191

1 458

790

297

351

648

456

-

-

-

-

2

1

3

3

EA bez udania odvetví

2 823

2 514

5 337

663

Spolu

10 335

10 248

20 583

10 906

Veľkoobchod a maloobchod, oprava
motorových vozidiel, motocyklov
a spotrebného tovaru

Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné
služby, výskum a vývoj
Verejná správa a obrana, povinné
sociálne zabezpečenie

Ostatné verejné, sociálne a osobné
služby
Súkromné domácnosti s domácim
personálom
Exteritoriálne organizácie a združenia

Zdroj: Štatistický úrad

Z tabuliek nám vyplýva, že najviac ekonomicky aktívnych obyvateľov je
zamestnaných v odvetviach – priemyselná výroba, veľkoobchod a maloobchod, oprava
motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru. Ďalším zaujímavým faktom, ktorý
nám vyplynul z tejto tabuľky je, že z 20 583 ekonomicky aktívnych osôb 10 906 dochádza za
zamestnaním.
Kategorizáciu organizácií podľa počtu pracovníkov zachytáva nasledujúca tabuľka:
Kategorizácia organizácií podľa počtu zamestnancov
Počet pracovníkov

Právnické
osoby

Podiel
v%

Fyzické
osoby

Podiel
v%

0–4

696

75,16

2 580

96,45

5-9

120

12,96

63

2,36

10 - 19

83

8,96

23

0,86
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20 - 24

5

0,54

5

0,19

25 - 49

10

1,08

1

0,04

50 – 99

5

0,54

1

0,04

100 - 149

3

0,32

1

0,04

250 - 499

3

0,32

1

0,04

1000 - 1999

1

0,11

-

-

Zdroj: Štatistický úrad

Najväčších zamestnávateľov zachytáva nasledujúca tabuľka.
Organizácie s najväčším počtom zamestnancov
Firma
Dopravný podnik mesta Košice, a.s.

Počet
pracovníkov
1000 - 1999

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

250 - 499

Detská fakultná nemocnica Košice

250 - 499

VAMEX, a.s., Košice

250 - 499

Anna Šuchterová

250 - 499

Stavebné bytové družstvo II. Košice

100 - 149

RADEN, s.r.o.

100 - 149

NODUS s.r.o.

100 - 149

Ing. Milan Mižič

100 - 149

FINMAG SLOVAKIA s.r.o.

50 - 99

KYBERNETIKA, s.r.o., Košice

50 - 99

B.F.I. SK s.r.o.

50 - 99

J.P.S. servis, s.r.o.

50 - 99

BLS - business trade s.r.o., Košice

50 - 99

Ing. Ladislav Polyák - PRESS - POLYÁK

50 - 99

Zdroj: Štatistický úrad

Podnikateľská sféra
Rozdelenie firiem v MČ Košice – Západ podľa právnej normy, podľa vlastníctva
a podľa hlavnej kategórie OKEČ uvádzajú nasledujúce tabuľky:
Firmy podľa právnej formy
Právna forma
Podnikateľ fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri
Podnikateľ fyzická osoba zapísaný v Obchodnom registri
Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v Obchodnom registri

Počet
firiem
2 457
10
8
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Slobodné povolanie fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona
Fyzická osoba – slobodné povolanie
Podnikateľ fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri súčasne ako samostatne hosp. roľník
Podnikateľ fyzická osoba zapísaný v Obchodnom registri súčasne ako samostatne hosp. roľník
Podnikateľ fyzická osoba zapísaný v Obchodnom registri súčasne ako osoba so slob. povolaním
Podnikateľ fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri súčasne ako osoba so slob. povolaním
Verejná obchodná spoločnosť
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločný podnik
Akciová spoločnosť
Komanditná spoločnosť
Družstvo
Príspevková organizácia
Štátny podnik
Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR
Zahraničná osoba, fyzická osoba so sídlom mimo územia SR
Odštepný závod podniku zapisujúci sa v Obchodnom registri
Mimovládne organizácie

152
3
1
55
3
853
33
1
4
2
9
10
-

Zdroj: Štatistický úrad

Firmy podľa vlastníctva
Druh vlastníctva
Vlastníctvo územnej samosprávy
Medzinárodné s prevažujúcim verejným sektorom
Súkromné tuzemské
Družstevné
Štátne
Obecné
Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví
Zahraničné
Medzinárodné s prevažujúcim súkromným sektorom
Spolu

Počet firiem
1
3464
4
3
66
63
3 601

Zdroj: Štatistický úrad

Kód

Firmy podľa hlavnej kategórie OKEČ
Hlavná kategória OKEČ (Odvetvová klasifikácia ekonomických činností)

A
01
02
B
05
C
CA
10
11
12
CB
13
14
D
DA
15
16
DB
17
18

POĽNOHOSPODÁRSTVO, POĽOVNÍCTVO A LESNÍCTVO
Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby
Lesníctvo, ťažba dreva a súvisiace služby
RYBOLOV, CHOV RÝB
Rybolov, chov rýb a súvisiace služby
ŤAŽBA NERASTNÝCH SUROVÍN
Ťažba energetických surovín
Ťažba čierneho uhlia, hnedého uhlia a lignitu; ťažba rašeliny
Ťažba ropy a zemného plynu; súvisiace služby okrem prieskumu
Ťažba a úprava uránových a tóriových rúd
Ťažba neenergetických surovín
Ťažba a úprava rúd
Ťažba a úprava ostatných nerastov
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov
Výroba potravín a nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textílií a odevov
Výroba textílií
Výroba odevov; úprava a farbenie kožušín
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v
23
10
2
10
16
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DC
19
DD
20
DE
21
22
DF
23
DG
24
DH
25
DI
26
DJ
27
28
DK
29
DL
30
31
32
33
DM
34
35
DN
36
37
E
40
41
F
45
G
50
51
52
H
55
I
60
61
62
63
64
J
65
66
67
K
70

Spracúvanie kože a výroba kožených výrobkov
Vyčiňovanie a úprava kože; výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru a obuvi
Spracúvanie dreva a výroba výrobkov z dreva
Spracúvanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem výroby nábytku; výroba
výrobkov zo slamy, z prútia a podobných materiálov
Výroba celulózy, papiera a výrobkov z papiera; vydavateľstvo a tlač
Výroba celulózy, papiera a výrobkov z papiera
Vydavateľstvo, tlač a reprodukcia nahratých nosičov záznamu
Výroba koksu, rafinovaných ropných produktov a jadrového paliva
Výroba koksu, rafinovaných ropných produktov a jadrového paliva
Výroba chemikálií, chemických výrobkov a chemických vlákien
Výroba chemikálií a chemických výrobkov
Výroba výrobkov z gumy a plastov
Výroba výrobkov z gumy a plastov
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba kovov a kovových výrobkov
Výroba kovov
Výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov okrem výroby strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i.n.
Výroba strojov a zariadení i.n.
Výroba elektrických a optických zariadení
Výroba kancelárskych strojov a počítačov
Výroba elektrických strojov a prístrojov i.n.
Výroba rádiových, televíznych a komunikačných zariadení a prístrojov
Výroba zdravotníckych, presných a optických prístrojov, hodín a hodiniek
Výroba dopravných prostriedkov
Výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov
Výroba ostatných dopravných zariadení
Výroba i.n.
Výroba nábytku; výroba i. n.
Recyklovanie
VÝROBA A ROZVOD ELEKTRINY, PLYNU A VODY
Výroba a rozvod elektriny, plynu, pary a teplej vody
Úprava a rozvod vody
STAVEBNÍCTVO
Stavebníctvo
VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL,
MOTOCYKLOV A SPOTREBNÉHO TOVARU
Predaj, údržba a oprava motorových vozidiel a motocyklov; maloobchodný predaj
pohonných látok
Veľkoobchod a sprostredkovanie veľkoobchodu okrem motorových vozidiel a motocyklov
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov; oprava tovaru osobnej potreby a
potrieb pre domácnosť
HOTELY A REŠTAURÁCIE
Hotely a reštaurácie
DOPRAVA, SKLADOVANIE, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
Pozemná doprava, potrubná doprava
Vodná doprava
Letecká a kozmická doprava
Vedľajšie a pomocné činnosti v doprave; činnosti cestovných kancelárií
Pošty a telekomunikácie
FINANČNÉ SPROSTREDKOVANIE
Finančné sprostredkovanie okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Poistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho
Pomocné činnosti súvisiace s finančným sprostredkovaním
NEHNUTEĽNOSTI, PRENÁJOM A OBCHODNÉ ČINNOSTI
Činnosti v oblasti nehnuteľnosti

47
1
71
3
7
10
2
125
26
2
29
11
23
17
13
2
1
331
60
812
585
81
63
23
3
6
1
66
53
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71
72
73
74
L
75
M
80
N
85
O
90
91
92
93
P
95
96
97
Q
99

Prenájom strojov a zariadení bez obsluhy a prenájom tovaru osobnej spotreby a potrieb pre
domácnosť
Počítačové a súvisiace činnosti
Výskum a vývoj
Iné obchodné služby
VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
ŠKOLSTVO
Školstvo
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
OSTATNÉ SPOLOČENSKÉ, SOCIÁLNE A OSOBNÉ SLUŽBY
Odstraňovanie odpadových vôd a odpadov, hygienické a podobné činnosti
Činnosti členských organizácií i. n.
Rekreačné, kultúrne a športové činnosti
Ostatné služby
ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ
Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu
Nerozlíšené činnosti v domácnostiach produkujúce tovar pre vlastné použitie
Nerozlíšené činnosti v domácnostiach produkujúce služby pre vlastné použitie
EXTERITORIÁLNE ORGANIZÁCIE A ZDRUŽENIA
Exteritoriálne organizácie a združenia
SPOLU

25
93
8
587
68
105
4
48
96
3601

Zdroj: Štatistický úrad

Banky a poisťovne
Poisťovne sa na území MČ Košice – Západ nenachádzajú. Bankový sektor na území MČ
Košice – Západ je popísaný v nasledujúcej tabuľke:
Počet
bankomatov

Banka

Pôsobisko

Typ

Slovenská
sporiteľňa, a.s.

Trieda SNP 88

Pobočka Lunik
VII

Slovenská
sporiteľňa, a.s.

Hronská 14

Pobočka Lunik
II

Poštová banka,
a.s.

Toryská

pobočka

1

Všeobecná
úverová
banka,a.s.

-

-

4

Tatra Banka,
a.s.

Toryská 3

pobočka

1

Istrobanka, a.s.

Toryská

Obchodné
centrum

1

OTP Banka
Slovensko, a.s.

Toryská

Pobočka

1

Zdroj:banky
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Nezamestnanosť
Nezamestnanosť v Mestskej časti Košice - Západ sleduje Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny so sídlom v meste Košice.
V rámci evidencie nezamestnaných v MČ Košice - Západ vývoj nezamestnanosti za
sledované obdobie zaznamenáva dlhodobý pokles pričom od roku 2003 nezamestnanosť
prevažuje u žien. Vzdelanostná úroveň u nezamestnaných je pomerne vyrovnaná v počte
nezamestnaných s nižším dosiahnutým základným alebo učňovským vzdelaním bez maturity
k počtu nezamestnaných so stredným vzdelaním s maturitou. Rozdelenie nezamestnaných
podľa veku je pomerne vyrovnané vo vekových kategóriách od 20 - 50 rokov. Prevládajú
nezamestnaní s dĺžkou evidencie do 1 roka.
Vývoj nezamestnanosti za MČ KE - Západ
Rok
2000
2001
2002
2003
Muži
1 671
1 687
1 466 1 127
Ženy
1556
1528
1 307 1 128
Spolu – počet nezamestnaných
3227
3215
2773 2 255
Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,
Pozn.: údaje ku koncu príslušného roka

2004 2005 2006
969 867 650
1 049 893 765
2 018 1760 1415

Štruktúra nezamestnaných podľa stupňa dosiahnutého vzdelania
2003
2004
2005
2006
Rok
0 – Bez vzdelania
5
4
6
12
1 – Základné vzdelanie
422
339
326
260
2 – SOU vyučený
703
656
554
457
3 – SOU bez maturity
6
6
7
5
4 – SOU s maturitou
276
236
218
166
5 – Gymnázium
127
115
87
75
6 – SOŠ
536
484
420
323
7 – vyššie stredné vzdelanie
14
23
8
14
8 – VŠ
165
153
133
101
9 – vedecká výchova
1
2
1
2
Spolu – počet evidovaných nezamestnaných
2 255 2 018
1760
1415

2007
638
721
1359

2007
13
255
426
1
172
80
307
15
89
1
1359

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,
Pozn.: údaje ku koncu príslušného roka

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

2003

2004

2005

2006

2007

80
760
600
460
232
120
3
2 255

58
559
569
456
243
112
21
2 018

45
443
500
437
194
121
20
1760

35
335
402
368
170
96
9
1415

30
339
367
349
171
89
14
1359

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,
Pozn.: údaje ku koncu príslušného roka

Štruktúra nezamestnaných podľa kvalifikácie posledného zamestnania (KZAM PZ)
2003
2004
2005
2006
2007
Rok
Hl. tr. 0 - Príslušníci armády (profesionálni vojaci)

2

1

1

1

1
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Hl. tr. 1 – Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci pracovníci
Hl. tr. 2 – Vedeckí a odborní duševní pracovníci
Hl. tr. 3 – Technickí, zdravotnícki a pedagogickí pracovníci
Hl. tr. 4 – Nižší administratívni pracovníci
Hl. tr. 5 – Prevádzkoví pracovníci v službách a obchode
Hl. tr. 6 – Kvalifikovaní robotníci v poľn., lesníctve,
spracovatelia, opravári
Hl. tr. 7 – Remeselníci a kvalifikovaní výrobcovia,
spracovatelia, opravári
Hl. tr. 8 – Obsluha strojov a zariadení
Hl. tr. 9 – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
Hl. tr. A – Osoby bez pracovného zaradenia
Spolu – počet evidovaných nezamestnaných

23
69
159
165
247

18
58
161
165
189

13
57
161
108
150

14
36
120
91
127

15
25
132
86
113

27

19

11

10

10

164
94
284
1021
2 255

122
67
227
991
2 018

92
51
180
936
1760

67
37
147
765
1415

62
39
126
750
1359

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,
Pozn.: údaje ku koncu príslušného roka

Štruktúra nezamestnaných podľa dĺžky evidencie
Rok
Do 12 mesiacov
13-24 mesiacov
Nad 24 mesiacov
Spolu – počet evidovaných nezamestnaných

2003

2004

2005

2006

2007

1 299
447
509
2 255

1 124
417
477
2 018

997
298
465
1760

747
250
418
1415

743
220
396
1359

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,
Pozn.: údaje ku koncu príslušného roka

Mestská časť Košice - Západ pravidelne od roku 2003 využíva národný program
aktivačnej činnosti v priemernom počte v priemernom mesačnom počte 86 evidovaných
nezamestnaných.
Prehľad o aktivačnej činnosti organizovanej MČ Košice – Západ v rokoch 2003 –
2007:
Kalendárny rok

Mesačný priemer
zaokrúhlene

2003

33

2004

83

2005

77

2006

94

2007

91

Zdroj: MÚ MČ Košice - Západ

Prehľad o aktivačnej činnosti organizovanej MČ Košice – Západ na základe
vykonávaných dohôd:
Rok

Dohoda na obdobie
2004

Počet vytvorených Pracovné
miesta
miest na AČ
organizátorov AČ

01.04.2004 – 30. 06.2004

50

2

01.07.2004 – 30.11.2004

72

3
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2005

2006

2007

01.09.2004 – 30.04.2005

59

2

01.12.2004 . 30.04.2005

4

-

01.05.2005 – 31.12.2005

76

3

01.08.2005 – 31.12.2005

12

-

09.01.2006 – 30.04.2006

83

3

01.05.2006 – 30.09.2006

105

4

01.10.2006 – 31.12.2006

90

3

08.01.2007 – 31.05.2007

98

3

01.06.2007 – 31.08.2007

78

3

Zdroj: MÚ MČ Košice - Západ

Cestovný ruch
Cestovný ruch je významným činiteľom ekonomického rastu, zamestnanosti
a regionálneho rozvoja, s pozitívnym vplyvom na kultúrny a sociálny život MČ. Významný je
aj vplyv cestovného ruchu na vývoj zamestnanosti, pričom veľkú časť zamestnancov
predstavuje relatívne málo kvalifikovaná pracovná sila. Práve tá, ktorá tvorí podstatnú časť
nezamestnaných. Okrem pracovných miest v zariadeniach cestovného ruchu, vyvoláva tvorbu
pracovných miest aj v dodávateľských odvetviach. Z toho dôvodu je veľmi dôležité hľadať
spôsoby a vhodné príležitosti pre rozvoj turizmu.
Základná štatistika cestovného ruchu je mapovaná za celé mesto Košice:

Ubytovacie
Ukazovateľ
Počet ubytovacích zariadení

zariadenia spolu

Z toho
hotely, motely,
penzióny

30

17

Izieb

997

582

Lôžok

2 087

1 266

120 191

65 401

Domáci

80 570

36 900

Zahraniční

39 621

28 501

203 385

109 352

Domácich

123 430

52 141

zahraničných

79 955

57 211

1 návštevníka spolu

1,7

1,7

domáceho návštevníka

1,5

1,4

Návštevníci spolu
v tom

Počet prenocovaní spolu
v tom návštevníkov

Priemerný počet prenocovaní
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zahraničného návštevníka
Čisté využitie kapacity

2,0

2,0

28,7

27,5

Zdroj: Štatistický úrad

Krajina trvalého pobytu

Počet

Štruktúra v

zahraničných návštevníkov

návštevníkov

%

39 621

100

313

0,8

Česká republika

12 559

31,7

Francúzsko

1 006

2,5

Grécko

100

0,3

Holandsko

619

1,6

Chorvátsko

234

0,6

Juhoslávia

206

0,5

Maďarsko

3 115

7,9

Nemecko

2 695

6,8

Poľsko

4 500

11,4

Rakúsko

1 641

4,1

Rumunsko

542

1,4

Rusko

432

1,1

Ukrajina

1 641

4,1

Kanada

314

0,8

2 342

5,9

Japonsko

449

1,1

Austrália a Oceánia

244

0,6

6 669

16,8

Spolu
v tom
Bulharsko

USA

ostatné štáty
Zdroj: Štatistický úrad

Zariadenia cestovného ruchu, ale už len na území mestskej časti Košice – Západ sú
uvedené v nasledujúcich tabuľkách:
Ubytovacie zariadenie
Hotely ****
Hotely ***
Hotely * až **
Penzióny
Študentské domovy
Turistické ubytovne

Ubytovacie zariadenia
Počet Zoznam
- 1 Hotel KOHAL
- 2 Penzión SET, Penzión VILLI
9 Jedlíková 5,9,13, Medická 2, 6, Popradská 66, 76,
Považská 7, Trieda SNP 104
2 KOSIL, KODUR

Zdroj: internet

Stravovacie zariadenie
Reštaurácie

Počet
6

Stravovacie zariadenia
Zoznam
Hotel KOHAL, Pod lipou, Cassovia, Riviera, SET, Fantázia
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Pizzerie
Kaviarne
Bary
Bistro
Espresso
Bufet
Pohostinstvá
Cukrárne

2
2
21
3
4
13
38
1

Bongiorno, MILINO

Trieda SNP 61

Zdroj: internet

Zariadenie
Cestovné kancelárie
Informačné centrá

Počet
2
-

Cestovné kancelárie a informačné centrá
Zoznam
D.S.C – TOUR, ZLATKA
-

Zdroj: internet

Na základe tejto podrobnej štatistiky, môžeme konštatovať, že počet turistov nie je veľký.
Zariadenia cestovného ruchu a kvalita podporných služieb výrazne zaostávajú za štandardom
vyhľadávaných centier turistického ruchu.
MČ Košice – Západ predstavuje MČ
s dominantným bytovým zastúpením a preto sa v nej nenachádzajú významnejšie kultúrne,
historické alebo iné zaujímavosti pre turistov, ktoré sú sústredené predovšetkým v centrálnej
historickej časti mesta Košice. Disponuje však dostatočnými ubytovacími kapacitami, ktoré
by bolo vhodné doplniť o rôznorodé zariadenia pre trávenie voľného času pre turistov
predovšetkým športového a spoločenského charakteru. MČ bude podporovať a aktívne
presadzovať rekonštrukcie, obnovu a ďalší rozvoj zaujímavostí a atrakcií nachádzajúcich sa
na jej území.
Veľmi zaujímavou je aj kongresová turistika, ktorá je viazaná predovšetkým na
intelektuálny potenciál. Patrí medzi veľmi efektívne a má veľký význam z hľadiska
propagácie a prestíže. Predpokladom jej výrazného rozvoja je, ako existencia vlastných
zdrojov pre poriadanie kongresov (vysoké školy, vedecké inštitúcie, zdravotnícke zariadenia,
veľké spoločnosti, vedecké a technické asociácie a pod. tak aj existencia kvalitných zariadení
s poskytovaním služieb na vysokej úrovni. Mestská časť Košice - Západ, ale aj mesto však
existenciu takýchto dôležitých predpokladov postrádajú a preto MČ bude podporovať
a presadzovať v rámci mesta vytváranie vhodných podmienok pre jej rozvoj a skvalitňovanie.
Okrem týchto prevládajúcich druhov turistiky je ešte zastúpená aj turistika viazaná na
športové a kultúrne udalosti organizované na území mestskej časti Košice – Západ a v meste
Košice.
Taktiež treba podotknúť, že rozvoj cestovného ruchu je silne ovplyvňovaný vonkajším
a vnútorným prostredím. Pričom vonkajšie prostredie tvorí ekonomické, sociálne,
technologické a ekologické prostredie. Najvýraznejší vplyv na rozvoj cestovného ruchu má
pritom z ekonomického prostredia – inflácia a kúpna sila koruny, vnútorná konvertibilita
a menový kurz, životné náklady, hospodársky rast a nezamestnanosť, prístup k úverom
a zahraničné investície, privatizácia, podmienky podnikania a daňové zaťaženie, zo
sociálneho prostredia – platené dovolenky a voľný čas, z technologického – rozvoj dopravy,
informačných technológií a infraštruktúry. Ekologické prostredie je základným predpokladom
rozvoja cestovného ruchu. Vnútorné prostredie tvorí najmä – ponuka, zákazníci – účastníci
cestovného ruchu, ich dopyt a konkurencia.
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Materiálne a fyzické zdroje

Zariadenia občianskej vybavenosti
V Mestskej časti Košice - Západ sa nachádza 116 rôznych predajní, 7 obchodných
domov a nákupných stredísk, 38 pohostinstiev a 4 pošty.
Zariadenia občianskej vybavenosti a inštitúcií v MČ
Zariadenie
Predajne potravinárskeho tovaru
Predajne zmiešaného tovaru
Predajne nepotravinárskeho tovaru
Predajne pohonných látok
Predajne motorových vozidiel
Obchodné domy a nákupné strediská
Pohostinstvá
Pošty
Požiarna zbrojnica
Dom smútku
Cintoríny, urnové háje, rozptylové lúčky

Počet

Popis
36
7
65
4
4
7
38
4 Laborecká 1
Humenská 4
Trieda SNP 104
Trieda SNP 48/A
-

Typ a množstvo zariadení občianskej vybavenosti sú ovplyvnené, veľkosťou MČ,
počtom obyvateľov a návštevníkov MČ a ich potrebami. Z hľadiska rozsahu a kapacít je
v súčasnosti občianska vybavenosť v MČ dostačujúca. Do budúcnosti sa bude podporovať
predovšetkým rozvoj rôznych druhov služieb v MČ.

Rozvoj bývania
Podľa výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov z mája 2001 sa v MČ KE Západ nachádzalo 1 566 domov, z toho 809 rodinných domov, 733 bytových domov a 24
ostatných budov, 16 093 bytov, z toho 880 v rodinných domoch, 15 190 v bytových domoch
a 23 v ostatných budovách. Počet osôb na jeden byt sú 2,61 osoby. Priemerný vek domov je
25 rokov. Prevažná väčšina obyvateľov obýva bytové domy.

Domov spolu
z toho obývané
z toho neobývané
bytové jednotky - počet
z toho obývané byty
z toho neobývané byty

Bytový fond podľa druhu budovy
Rodinné
Bytové domy Ostatné
domy
budovy
809
733
728
733
81
0
880
15 190
774
14 691
106
499
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Spolu
24
8
0
23
23
0

1 566
1 469
81
16 093
15 488
605

Mestská časť Košice - Západ

Priemerná obytná plocha na 1
byt v m2
Priemerný počet miestností na 1
byt
Počet osôb na 1 byt
Priemerný vek domov

100,3

42

50,4

44,9

4,88

2,79

2,87

2,89

3,28
18

2,57
32

3,48
20

2,61
25

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov – Štatistický úrad SR
Údaje k: máju 2001 za MČ KE – Západ

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: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov – Štatistický úrad SR
Údaje k: máju 2001 za MČ KE – Západ

Prevažná časť bytového fondu MČ je v panelových obytných domoch. Prudké tempo
výstavby týchto domov sa začala v 60-tych rokoch v súvislosti s výstavbou železiarenského
kombinátu Východoslovenských železiarní. Panelová výstavba obytných domov pokračovala
v 70-tych rokoch výstavbou ďalších satelitných obytných komplexov. Po roku 1989 nastal
podstatný útlm bytovej výstavby.

Obdobie
výstavby
do 1899
1900-1919
1920-1945
1946-1970
1971-1980
1981-1990
1991-2001
Spolu

Bytový fond podľa veku budovy (počet bytov)
Rodinné
Bytové domy Ostatné
Spolu
%
domy
budovy
28
86
1
115
1
0
0
1
30
0
0
30
38
11 581
0
11 619
174
1 860
15
2 049
238
1 164
7
1 409
265
0
0
265
774
14 691
23
15 488

0,74
0,01
0,19
75,02
13,23
9,1
1,71
100%

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov – Štatistický úrad SR
Údaje k: máju 2001

I. kategória
II. kategória
III. kategória
IV. kategória
Spolu

Bytový fond podľa kategorizácie bytov (počet bytov)
Rodinné
Bytové domy
Ostatné
Spolu
domy
budovy
697
14 199
23
14 919
44
369
0
413
2
11
0
13
31
112
0
143
774
14 691
23
15 488

%
96,33
2,67
0,08
0,92
100%

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov – Štatistický úrad SR
Údaje k: máju 2001
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Štát
Bytové
družstvo
Obce
Fyzické osoby
Právnické
osoby
Ostatné
Spolu

Bytový fond podľa vlastníctva (počet budov)
Rodinné domy Bytové domy Ostatné
Spolu
budovy
0
0
4
0
67
0

%
4
67

0,27
4,56

3
714
1

3
225
4

1
1
1

7
940
6

0,48
63,99
0,41

10
728

434
733

1
8

445
1 469

30,29
100%

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov – Štatistický úrad SR
Údaje k: máju 2001

V súčasnosti už vzniká potreba rekonštrukcie panelových bytových domov z dôvodu
stavebno-technických nedostatkov panelovej výstavby (konštrukčné problémy, zatekanie
plochých striech, potreba zatepľovania objektov).
Bytová výstavba sa v súčasnosti realizuje prevažne v podobe dostavby alebo tzv.
zhusťovaním existujúcich obytných komplexov. Výstavba rodinných domov začala iba
v posledných rokoch a v súčasnosti sa pripravuje a rozširuje v lokalite Grot.
Podľa ÚHA mesta Košice v juhozápadnej časti MČ Košice - Grot (k.ú. Grot) sa počíta
s výstavbou 170 RD a 139 b.j. v bytových domoch. V centrálnej časti OC Terasa s výstavbou
750 b.j. a 30 b.j. na ulici Bernolákova. Predpokladá sa postupný nárast o 1089 b.j., tzn. o
2 800 – 4 000 obyvateľov.
Aj keď je vytvorená územná rezerva pre nové obytné komplexy, s výstavbou mnohých
sa nezačalo pre chýbajúce finančné prostriedky na vysporiadanie pozemkov a vybudovanie
technickej infraštruktúry – napr. Obvodové centrum Terasa.

Sociálne služby
Negatívnou stránkou veľkých miest je zhromažďovanie a prežívanie sociálne úplne
odkázaných osôb ako sú bezdomovci, Rómovia a neprispôsobiví občania z celého okolia a
neraz aj cudzincov (ich počet nie je možné evidovať z dôvodu stáleho pohybu) čo si vyžaduje
venovanie zvýšenej pozornosti rôznym sociálnym programom, pretože zanedbávanie tejto
skutočnosti veľmi nepriaznivo ovplyvňuje život obyvateľov mesta a zvlášť mladých ľudí.
Mestská časť Košice – Západ z toho dôvodu bude aktívne spolupracovať s mestom,
s okolitými MČ a príslušnými inštitúciami pri zavádzaní takých sociálnych programov aj na
území MČ, aby sa na minimum znížilo nebezpečenstvo šírenia rôznych sociálnopatologických javov typických pre veľkomestá, ktoré môžu ohrozovať bezpečnosť, majetok a
zdravie obyvateľov MČ a zvlášť negatívne ovplyvňovať zmýšľanie a správanie mladých ľudí
(drogová závislosť, prostitúcia, vandalizmus, kriminalita, ...).
V mestskej časti Košice – Západ prevládajú obyvatelia v produktívnom veku, ktorých
priemerný vek postupne stúpa. MČ bude podporovať do budúcnosti rozvoj komunitných
centier, komunitnej sociálnej práce v prospech obyvateľov a tiež rôzne spoločenské aktivity
pre dôchodcov. Rozvoj sociálnych služieb pre starších a znevýhodnených obyvateľov bude
v závislosti od ich potrieb a vznesených požiadaviek tak, aby neboli obmedzované práva ani
ostatných skupín obyvateľstva. Veľká pozornosť bude venovaná starostlivosti o bezvládnych
a inak odkázaných obyvateľov v MČ v závislosti od ich konkrétnych požiadaviek a potrieb.
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Zdravotne odkázaní občania a ich potreby budú taktiež jednou z priorít, ktoré bude
MČ Košice – Západ veľmi intenzívne podporovať. V MČ sa nachádza veľmi málo zariadení
sociálnych služieb a preto do budúcnosti bude podporovať ich rozvoj a rozširovanie.
Budovanie a zriaďovanie týchto zariadení bude MČ aktívne podporovať a presadzovať
v rámci mesta.
Zariadenie opatrovateľskej služby MČ Košice – Západ je prevádzkované v jednom
z pavilónov budov na Laboreckej ulici s kapacitou 10 lôžok. Po zhodnotení kapacít v rámci
mesta Košice bolo konštatované, že počet lôžok je nedostatočný. Chýbajúce sú hlavne lôžka
pre špecializované ochorenia, ako je napr. Alzhaimerova choroba.
Vzhľadom na skutočnosť, že rozšírením objektu vznikne priestor pre umiestnenie
klientov s psychickými poruchami z celého mesta, jeho financovanie a následne chod
zariadenia by mali byť zabezpečené z úrovne mesta Košice. MČ spracovala nákladovú
štúdiu, ktorá bola mestu Košice predložená v septembri 2006. Mesto Košice zaradilo tento
projekt medzi požiadavky rozpočtu na rok 2007. Na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa
22. 02. 2007 boli schválené finančné prostriedky z rozpočtu mesta vo výške 300 000,- Sk.
Účelom ich využitia je príprava projektovej dokumentácia predmetnej stavby. Listom č.
07/034 440 zo dňa 26. 02. 2007, bolo zároveň zo strany mesta Košice oznámené, že finančné
prostriedky potrebné na rekonštrukciu sa budú žiadať zo štrukturálnych fondov EÚ.
Kluby dôchodcov sú v súčasnej dobe v troch rozličných priestoroch. Rozličnosť nie je
len v mieste umiestnenia, ale aj vo vybavení a komforte jednotlivých klubov. V rokoch 2005
– 2006 s podarilo v rámci celkovej rekonštrukcie budovy vytvoriť priestor pre jeden z klubov,
ktorý sa nachádza v zateplenej budove na Laboreckej ulici a je vybavený novým zariadením.
Rovnaké podmienky by bolo potrebné vytvoriť pre zostávajúce 2 kluby vytvorením priestoru
na poschodí veľkej budovy na Laboreckej ulici.
V súčasnej dobe z dôvodu nedostatku pracovných príležitostí a vysokých životných
nákladov potrebujú pomoc aj mnohé mladé rodiny a z dôvodu nárastu disfunkčných rodín i
mládež a deti. MČ Košice – Západ bude taktiež veľmi aktívne podporovať aktivity (poprípade
rôzne výhody), ktoré napomôžu mladým ľuďom a mladým rodinám pri úspešnom
začleňovaní sa do života a plnenia svojich povinností, pretože si uvedomuje, že ďalšia
budúcnosť MČ i mesta bude v rukách práve týchto ľudí.
Sociálne aktivity MČ sa budú prednostne zameriavať na nasledovné cieľové skupiny
občanov:
• starší občania a zdravotne postihnutí občania MČ Košice – Západ
• znevýhodnené (marginalizované) skupiny obyvateľov
• mladé rodiny, mládež a deti
• sociálne slabé rodiny, disfunkčné rodiny a neprispôsobiví občania
Na území Mestskej časti Košice – západ sa nachádzajú nasledovné subjekty
poskytujúce sociálnu pomoc:
Prehľad subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc
Názov
Adresa
1. Opatrovateľský servis SIMONA
Ružínska 7
2. Opatrovateľská služba ADOS
Trieda SNP 48/A
3. HARRIS Slovakia, a.s. – Agentúra domácej
Trieda SNP 24
ošetrovateľskej starostlivosti
4. Linka detskej dôvery
Trieda SNP 1
5. Klub rodičov a priateľov detí s cystickou fibrózou Trieda SNP 39, Popradská 56
Zdroj: mestská časť Košice - Západ
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Zdravotníctvo
Zdravotnícku starostlivosť v mestskej časti Košice – Západ zabezpečujú nasledovné
zariadenia:
Zdravotnícke zariadenia
Zdravotnícke zariadenie
Počet Zoznam
Nemocnice
2 Fakultná nemocnica s poliklinikou, Trieda
SNP 1
Detská fakultná nemocnica, Trieda SNP 1
Lekárne
13

Zubná technika
Zdravotné ústavy a zariadenia

32
6 Lekárska služba 1. pomoci
Nefrologické a dializačné centrum
Ergomed
Medicínske centrum
Homeopatická poradňa
Východoslovenský ústav srdcových chorôb

Zdroj: Mestská časť Košice - Západ

Neštátne ambulancie
Ambulancia
Ambulancia pre deti a dorast
Pre dospelých
ORL
Klinickej onkológie
Detskej neurológie
Detskej gastroenterológie
Čeľustnej ortopédie
TBC a pľúcnych chorôb
Zubná
Gynekologická
Endokrinologická
Hematologická
Chirurgická
Imunoalergologická
Interná
Kardiologická
Kožná
Neurochirurgická
Očná
Ortopedická
Psychiatrická
Rehabilitačná
Urologická
Detská kardiológia
Zdroj: mestská časť Košice - Západ
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Počet
ambulancií
10
21
2
1
1
1
2
1
43
4
1
1
2
2
4
1
4
2
2
1
2
2
1
1
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Projekt WHO "Zdravé mestá"
Viac než 300 miest a mestečiek po celej Európe sa zapojilo do iniciatívy Svetovej
zdravotníckej organizácie WHO EURO pod názvom: "Zdravie pre všetkých". Projekt, ktorý
získal podporu národných vlád sa usiloval nájsť nové cesty zlepšenia zdravia najmä pre
obyvateľov miest.
Do druhej fázy uskutočňovania projektu v Európe sa prihlásilo a bolo vybratých 35
miest: Dublin, Liverpool, Camden, Eindhoven, Frankfurt, Drážďany, Ženeva, Amnadora,
Horsens, Glasgow, Rotterdam, Rennes, Nancy, Viedeň, Mechelen, Liége, Padova, Kodaň,
Sansnes, Gothenburg, Bologna, Turku, Kaunas, Toruň, Poznaň, Bialistok, Lodž, Šumperk,
Györ, Pécs, Maribor, Brno Jeruzalem a Petrohrad. Ako jediné mesto na Slovensku boli na
začiatku do medzinárodnej siete vybraté Košice, ktoré sú účastníkom projektu od roku 1995.
Profil zdravia mesta Košice
Všetky mestá medzinárodnej siete "Zdravých miest" Svetovej zdravotníckej
organizácie súhlasili s vypracovaním Profilu zdravia. Profil zdravia za mesto Košice
zohľadňoval aj mestskú časť Košice – Západ.
Profil zdravia mesta obsahuje kvantitatívny a kvalitatívny popis zdravia občanov a
faktorov, ktoré ovplyvňujú ich zdravie. Popisuje problémy a navrhuje oblasti pre zlepšenie.
Poskytuje živý a súčasne vedecky podložený súhrn podkladov o zdraví mesta a môže vyvolať
záujem verejnosti. Pre správu mesta poskytuje možnosť určenia cieľov do budúcnosti a
sledovať proces ich realizácie.
Profil zdravia mesta nie je jednorazový dokument, ale dynamický pohľad na zdravie
občanov mesta, ktorý by sa mal obnovovať v jeden až dvojročných intervaloch ako významný
nástroj zdravotnej stratégie mesta. Profil je základným podkladom na vypracovanie Plánu
zdravia mesta. Ten bude slúžiť ako "cestovný poriadok" pre akcie na ozdravenie životného
prostredia, bude podnecovať k zmenám v životnom štýle, viesť ku skvalitneniu zdravotného
povedomia všetkých obyvateľov a následne k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľov mesta
Košíc a jeho okolia.

Inštitúcie v MČ
V mestskej časti Košice – Západ pôsobia nasledovné inštitúcie:
Verejné inštitúcie
Názov
Magistrát mesta Košice
Miestny úrad MČ Košice - Západ
OO PZ Košice - Západ
Obvodný pozemkový úrad Košice
Krajský lesný úrad Košice
Krajský pozemkový úrad Košice
Oddelenie cudzineckej a pasovej služby PZ SR
Úrad justičnej a kriminálnej polície KE - okolie
Okresné riaditeľstvo PZ KE - okolie
Mestská polícia
Slovenská advokátska komora
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Sociálna poisťovňa pobočka KE - okolie
Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny

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

Zdroj: mestská časť Košice - Západ
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Šport a rekreácia
V mestskej časti Košice – Západ sa nachádzajú nasledovné športové zariadenia:
Športové zariadenia
Športové zameranie
rôzne
v súčasnosti nevyužívaný
basketbal, hádzaná, volejbal
tenis

Zoznam, adresa
Školské športové areály
Futbalový štadión
Športová hala
4 Tenisové kurty
Squash
Zdroj: Mestská časť Košice - Západ

Prevažná časť športových a detských ihrísk v MČ je v zanedbanom, neudržiavanom
stave a nevyhovujú súčasným platným bezpečnostným podmienkam EÚ. Preto bude potrebné
prehodnotiť koncepciu postupnej revitalizácie športových ihrísk na území MČ v súlade
s platnými technickými, priestorovými a bezpečnostnými normami. Zároveň bude potrebné
prehodnotiť ich trvalú udržateľnosť, údržbu a spravovanie. Zároveň bude MČ podporovať
budovanie multifunkčných športových a detských areálov. Okrem toho bude potrebné rozšíriť
typovú rozmanitosť ihrísk a športovísk v súlade s požiadavkami miestnych obyvateľov –
kúpalisko, ľadová plocha, skateboardová plocha a pod.
Športové organizácie a združenia
Organizácia
Adresa
Tenisový klub Mladosť
Školský hádzanársky klub
Bernolákova
Viktória ženy - basketbal
Bernolákova
Oddiel športovej gymnastiky KEŠEL
Popradská
Zdroj: Mestská časť Košice - Západ

V mestskej časti pôsobia rôzne športové organizácie a kluby, ktoré sa v súčasnosti
mapujú a pripravuje sa koncepcia spolupráce MČ s nimi ako predstaviteľmi mimovládnych
organizácií.
Športové podujatia v MČ
Názov akcie a popis
Volejbalový turnaj žien
Minifutbal mužov
Triatlon detí a mládeže
Tenisový turnaj detí a mládeže
Stolnotenisový turnaj detí a mládeže
Leto v pohybe

Termín
máj
október
jún
august
december
júl

Organizátor
MČ
MČ
MČ
MČ
MČ
MČ

Zdroj: Mestská časť Košice - Západ

Kultúra
V mestskej časti Košice – Západ sa nenachádzajú významnejšie kultúrne inštitúcie.
Najvýznamnejší a najväčším je kino Družba, ktorý už dlhšiu dobu neplní svoju funkciu a iba
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sporadicky sa tu konajú nejaké kultúrne akcie. V budúcnosti bude potrebné prehodnotiť jeho
ďalšie zmysluplné využitie, poprípade jeho rekonštrukciu alebo obnovu, čo bude MČ aktívne
podporovať a presadzovať v rámci mesta.
Prehľad kultúrnych inštitúcií v MČ poskytuje nasledovná tabuľka:
Kultúrne inštitúcie v MČ
Zoznam

Počet
1

kiná

Min.
4

knižnice

kultúrne a osvetové
strediská
kongresové centrum

2
1

Popis
Družba, Trieda SNP
Knižnica pre deti a mládež, L VII
Verejná knižnica J. Bocatia, Trieda SNP 48
Knižnica Nezábudka, Poľovnícka 8
Univerzitná knižnica UPJŠ, Trieda SNP 1
Školské knižnice pri školách
Átrium klub, Zuzkin park
H klub, Hellova ul.
Trieda SNP

Zdroj: Mestská časť Košice - Západ

Kultúrne a spoločenské podujatia v MČ
Názov akcie
Kultúrne leto

jún

Termín

Keramika – moje hobby

jún

Organizátor

Popis
výstava detských
prác

Zdroj: Mestská časť Košice - Západ

V mestskej časti pôsobia rôzne kultúrne organizácie, združenia a kluby, ktoré sa
v súčasnosti mapujú a pripravuje sa koncepcia spolupráce MČ s nimi ako predstaviteľmi
mimovládnych organizácií.

Technická infraštruktúra

Dopravná infraštruktúra – širšie vzťahy
Mestská časť Košice – Západ je súčasťou mesta Košice, ktoré je významným
priemyselným centrom východnej časti Slovenskej republiky. Predstavuje významný
dopravný uzol cestnej, železničnej i leteckej dopravy.
Z hľadiska siete ciest európskeho významu (Zdroj: Mesto Košice) Košice ležia na dvoch
hlavných prieťahoch ciest nadnárodného charakteru. Je to v prvom rade prieťah v smere
západ - východ t.j. z Čiech a Rakúska v smere na východ na Ukrajinu a ďalej do ďalších
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štátov bývalého Sovietskeho zväzu. Druhý dôležitý prieťah je v smere sever- juh t.j. z Poľska
a pobaltských štátov v smere na Maďarsko a ďalej na Balkán.
Košice teda ležia na križovatke významných európskych ciest E 50 v trase cesty Žilina
- Prešov - Košice - Michalovce - hranica s Ukrajinou a E 71 v trase cesty Košice - Seňa hranica s Maďarskom. Obidva tieto cestné ťahy sú súčasťou severojužného rýchlostného ťahu
s pripojením na E 371 Prešov - Svidník - Poľská republika.

Diaľnica je vybudovaná iba v úseku Prešov - Košice. Nadregionálny aj medzinárodný
význam má i cesta E 571 v trase cesty I/50 Košice - Bratislava - hranica s Rakúskom resp.
Českou republikou, ktorá prechádza aj MČ Košice - Západ.
Na rýchlostné komunikácie nadväzujú komunikácie základnej cestnej siete - cesty II.
triedy v smeroch na :
• Slanské Nové mesto – Trebišov;
• Spišská Nová Ves - Vysoké Tatry;
• Jasov - Medzev.
Najvýznamnejšou rozvojovou osou v regióne je severojužný koridor Prešov - Košice,
ktorý je súčasťou významnej obchodnej cesty zo stredoveku (tzv. Jantárová cesta), ktorá
viedla z Balkánu na sever Európy. Vzájomná blízkosť dvoch významných centier osídlenia
Košíc a Prešova umožňuje intenzívny tok ekonomického i spoločenského života a svojim
zázemím vytvára priestorovú sídelnú štruktúru nadregionálneho významu.

V meste a v jeho okolí prebiehajú aj v súčasnej dobe práce na budovaní diaľničnej
siete. V realizácii je diaľničný privádzač „Košice“ na úseku od diaľnice Budimír až po smer
na Rožňavu. Tento nadmestský prieťah mestom bude plniť aj funkciu obchvatu mesta Košice.
Po ich dobudovaní sa výrazne zrýchli prechod cez mesto v smere sever - juh, ktorý je teraz
najproblémovejší.
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V rámci tzv. druhého južného diaľničného ťahu Bratislava - Zvolen - Košice sa
predpokladá v najbližšej dobe prestavať cestu I. triedy č. 50 v úseku Rožňava - Moldava n.
Bodvou - Košice na výkonnú 4-prúdovú komunikáciu rýchlostného charakteru a jej
prepojenie na dopravný systém Košíc.
Mesto v súčasnej dobe podniká všetky kroky, aby sa Košice napojili na diaľničnú sieť
západoeurópskych štátov. Veľmi perspektívne v tomto smere je diaľničné prepojenie Košíc s
maďarským mestom Miskolc (cca 70 km), ku ktorému už je vybudovaná diaľnica z
Budapešti.

Železničnú sieť (Zdroj:
úzky rozchod).

Mesto Košice)

tvoria trate troch rozchodov (normálny, široký a

Základné železničné ťahy :
Hlavný ťah Čierna n/T. - Košice - Žilina - Bratislava je zaradený do európskej
železničnej siete a trať je elektrifikovaná. Trať južného ťahu Košice - Zvolen – Bratislava je
čiastočne elektrifikovaná. Tieto trate sú využívané pre medzinárodnú i vnútroštátnu, osobnú i
nákladnú dopravu.
Trate dôležitých pohraničných prechodov :
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Severojužné spojenie z Poľska do Maďarska v trase št. hranica Poľska - Plaveč Kysak - Košice - Čaňa - št. hranica Maďarska je elektrifikovaný na cca 60 %.
Širokorozchodná trať Ukrajina - Maťovce - areál U.S.Steel Košice je elektrifikovaná a slúži
na prepravu surovín a tovarov z Ukrajiny priamo do hutníckeho areálu, bez nutnosti
prekládky na náš železničný systém.
Osobná stanica Košice má 13 dopravných koľají, ktoré slúžia pre osobnú dopravu,
prepravu spešnín a pre nákladnú dopravu. Medzinárodné osobné vlaky premávajú do
Maďarska - Miškolc, Budapešť; Poľska - Krakow, Waršawa; Bulharska; Rumunska a Čiech Praha, Cheb, odkiaľ je možné spojenie do Spolkovej republiky Nemecko. Košicami denne
prechádza 46 tranzitných nákladných vlakov. Železničná doprava z Košíc je významným
článkom aj pre kombinovanú prepravu nákladov na medzinárodnú vodnú dopravu (smer
Gdynia, Gdansk, Štetín, Rijeka, Koper).
Veľký význam majú aj východoslovenské prekladiská normálneho a širokého
rozchodu v Čiernej n. Tisou a Maťovciach, ktoré slúžia najmä na prepravu zásielok, tovarov a
surovín z krajín bývalého Sovietskeho zväzu.
Medzinárodné letisko Košice je druhé najväčšie letisko na Slovensku. Poloha letiska je
asi 6 km južne od centra mesta Košice. Letisko vzniklo v roku 1952 ako letisko vtedajších
Československých aerolínii a bolo riadené vtedajšou vládou. V roku 1994 prevzala kontrolu
nad letiskami Bratislava, Košice, Piešťany, Poprad-Tatry a Sliač Slovenská správa letísk so
sídlom v Bratislave, ktorá i v súčasnosti dohliada na činnosť jednotlivých letísk na Slovensku.
V súčasnosti je letisko schopné obslúžiť od malých "bussines" lietadiel po Boeing 767 a
Airbus 300. V roku 1992 bola kompletne zrekonštruovaná vzletová a pristávacia dráha, ktorej
konečná dĺžka dosahuje 3100 m. Pristávacie a vzletové manévre lietadiel sú kontrolované
novým monitorovacím a kontrolným zariadením.
Rozvoj letiska Košice (Zdroj: Mesto Košice) z hľadiska maximálnych možností jeho
budúceho rozvoja je vypracovaný v Štúdii územného rozvoja letiska Košice (1995). Štúdia
slúži ako podklad pre rozvoj letiska a skvalitňovanie poskytovaných služieb. Súčasný
terminál, jeho verejná vstupná hala, odletová a príletová hala a reštauračná časť sú kapacitne
nevyhovujúce. Vo výstavbe je nový terminál, ktorý je dimenzovaný pre max. 700 tisíc
cestujúcich za rok. Na letisku Košice bolo v roku 2003 prepravených 187 716 cestujúcich, čo
predstavuje nárast o 16℅ oproti minulému roku.

V súčasnosti je možné odletieť z letiska Košice takmer do celého sveta, vďaka
dopravcom, ktorí zabezpečujú denné spojenie Košíc s Viedňou, Prahou a Bratislavou. Letisko
Košice poskytuje dopravcom handlingové služby od roku 1994. Ide predovšetkým o
dopravcov s pravidelnými časmi odletov a príletov, ale taktiež i pre všeobecné letectvo a
charterové lety. Pravidelnými leteckými spoločnosťami operujúcimi z/do Košíc sú České
aerolínie, Tyrolean Airways, SkyEurope Airlines , Slovenské aerolínie. Počas letnej sezóny sú
to predovšetkým spoločnosti ATE, Spanair, Tunis Air, Onur Air, Onur Air, Air Slovakia,
Hemus Air.
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V cieľovej etape rozvoja letiska sa uvažuje s rozšírením prevádzky mestskej
hromadnej dopravy električkovou dopravou. Jednou z možností je napojenie z rýchlodráhy do
U.S.Steel Košice v trase komunikačného napojenia na letisko.

KIDS - Košický integrovaný dopravný systém je systém dopravy, pri ktorom môžu Košičania
pri preprave na vymedzenom území cestovať ktorýmkoľvek z dopravcov na osobitný časový
cestovný lístok MHD.
Časové cestovné lístky MHD/KIDS sú nasledovne farebné označené:
• pre kombináciu MHD-ŽSR - modrým a zeleným pruhom;
• pre kombináciu MHD-SAD - žltým a zeleným pruhom;
• pre kombináciu MHD-ŽSR-SAD - modrým, žltým a zeleným pruhom.
Pri preprave KIDS platia prepravné podmienky toho prepravcu, ktorého dopravný
prostriedok je v danej chvíli používaný.
Cena časového cestovného lístka je zložená z ceny cestovného na MHD + príplatok KIDS.

Zásobovanie pitnou vodou
Mesto Košice zásobuje pitnou vodou Košický skupinový vodovod. Podiel obyvateľov
zásobovaných vodou z verejnej siete v roku 2000 bol 99,4% (zdroj: Správa o stave životného
prostredia košického kraja k roku 2002 ).
Podľa výsledkov májového sčítania ľudí, domov a bytov z roku 2001 sú a byty v MČ Košice
– Západ napojené na vodovodnú sieť takmer na 100.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice - Západ
49

Mestská časť Košice - Západ

Prevádzkovateľom vodovodnej siete je Východoslovenská vodárenská spoločnosť,
a.s.. Voda pre skupinový vodovod je dodávaná z podzemných a povrchových vodných
zdrojov.
Prevažná časť pitnej vody cca 61% je dodávaná z podzemných zdrojov "Západ" a zo
zdrojov pozdĺž toku Hornád. Zvyšných cca 39% tvoria povrchové zdroje z VN Bukovec, VN
Starina a priamy odber z Bodvy cez úpravňu vody v Medzeve (zdroj: Správa o stave
životného prostredia košického kraja k roku 2002 ).
Podzemné zdroje
Lokalita Západ (Hosťovce, Turňa, Péder, Drienovec, Debraď – Hatiny).
Z týchto zdrojov je voda čerpaná do vodojemov v Turni a Drienovci a z nich sa
gravitačne dopravuje vodovodnými rádmi do vodojemu Košice – Červený Rak I., odkiaľ sa
zásobuje hlavne južná časť mesta.
Lokalita Družstevná pri Hornáde (Sokoľ, Tepličany, studne pri Hornáde).
Čerpaním a prívodnými potrubiami sa dopravuje do Ústrednej čerpacej stanice, resp.
do vodojemov Furča (zásobovanie centra mesta, sídlisk na severe a východe mesta).
Lokalita Čermeľ (pramene Čermeľa).
Pramenité vody sú dopravované samospádom do spotrebísk v severnej časti mesta.
Povrchové zdroje
Bukovec – vodárenská nádrž Bukovec.
V úpravni vody je voda upravovaná a prívodným potrubím gravitačne dopravovaná do
vodojemu Červený Rak III. Zásobuje sídliská v západnej časti mesta.
Stakčín – vodárenská nádrž Starina.
Z vodárenskej nádrže Starina je voda gravitačne distribuovaná do čerpacej stanice
Hanušovce, odtiaľ čerpaná do vodojemu Medzianky a do vodojemu v Ťahanovciach
(zásobuje hlavne tamojšie sídlisko).
Medzev – priame odbery z potokov (Čierna Moldava, Zlatná, Pivering a Porča).
Voda je upravovaná v úpravovni Medzev a prívodným potrubím dopravovaná do
Košíc a vodojemu Červený Rak II. Zásobuje sídliská v západnej časti mesta.
Kvalita pitnej vody
Sledovanie kvality pitnej vody vykonáva laboratórium pitných vôd VVS, a.s., OZ
Košice. Vo vzorkách pitných vôd sa vykonáva fyzikálno-chemický, mikrobiologický
a biologický rozbor.
Spotreba vody
Vzhľadom na pokračujúci pokles spotreby vody a odberu vody zo strany odberateľov
sa postupne znižuje aj výroba a dodávka vody. K poklesu dochádza z dôvodu úsporných
opatrení. Ekonomická situácia donútila mnohých užívateľov prehodnotiť svoj prístup
k spotrebe vody a začať ju racionálne využívať.
Úžitková voda
Správa mestskej zelene – používa úžitkovú vodu na polievanie zelene. Na tieto účely
čerpá vodu z vlastnej studne. Pre potrebu polievania zelene spotrebuje (zdroj: Správa o stave
životného prostredia košického kraja k roku 2002 ) cca 7 400 m3 vody za rok. Okrem toho
spravuje na území mesta fontány a iné zariadenia s vodným hospodárstvom v počte 32 ks.
Z týchto zariadení je 16 napojených na vlastné studne, prípadne sa voda na ich naplnenie
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dováža cisternou z vlastnej studne. Na prevádzku týchto zariadení sa spotrebuje ročne 7 500
m3 vody.
Ostatné fontány v meste sú napojené na vodovod pitnej vody, v správe VVS, a.s., OZ
Košice. Na prívode majú osadené vodomery a namerané množstvo vody je zohľadnené
v správe o spotrebe pitnej vody.

Kanalizácie a ČOV
Podľa výsledkov májového sčítania ľudí, domov a bytov z roku 2001 sú a byty v MČ
Košice – Západ napojené na kanalizačnú sieť takmer na 100 %..
Územie Košíc je odkanalizované jednotnou kanalizáciou s odľahčovacími komorami
do mechanicko-biologickej Ústrednej čistiarne odpadových vôd pri Kokšov – Bakši.
Pozostáva z dvoch vedľa seba nezávisle pracujúcich ČOV – starej a novej. Odpadová voda je
privádzaná troma kanalizačnými zberačmi. Recipientom vyčistených odpadových vôd je
Hornád. Na území mesta Košíc sa nachádza 380,4 km kanalizačnej siete a 85,2 km
kanalizačných prípojok. Percento napojenosti obyvateľstva Košíc na kanalizačnú sieť a na
ČOV je 91,2% (zdroj: Správa o stave životného prostredia košického kraja k roku 2002 ).

Plyn
Podľa výsledkov májového sčítania ľudí, domov a bytov z roku 2001 obyvatelia
a byty v MČ Košice – Západ odoberali plyn zo siete takmer na 100 %.
Mestská časť Košice – Západ ako aj mesto Košice a celá SR má zabezpečené dodávky
zemného plynu cez spoločnosť SPP a.s., ktorá zabezpečuje nákup, distribúciu, prepravu a
predaj zemného plynu v SR. Slovenský dopravný systém medzinárodnej prepravy zemného
plynu je prepojený s hlavnými európskymi dopravnými systémami a poskytuje spoľahlivú
službu významným plynárenským spoločnostiam. Slovensko má plynofikovaných 70 % z
celkového počtu obcí , čím sa zaraďuje medzi najviac plynofikované krajiny v Európe. SPP
a.s. dodáva zemný plyn viac ako 1 300 000 odberateľom (zdroj: internetová stránka
www.spp.sk).
SPP a.s. musí takmer všetok zemný plyn dovážať zo zahraničia. Je to preto, že naša
krajina nemá veľké zásoby zemného plynu. Náleziská, v ktorých sa zemný plyn určený pre
Slovenskú republiku ťaží, sú od našej republiky vzdialené viac ako 4 000 kilometrov. Zemný
plyn sa k jednotlivým krajinám prepravuje sieťou medzinárodných plynovodov umožňujúcich
potrubnú prepravu. Ich dĺžka neustále rastie. Prevádzkové tlaky dosahujú u najnovších
plynovodov až 100 barov (10 MPa) a priemery plynovodov často presahujú 1 m.
Zo systému diaľkovej prepravy sa zemný plyn cez odovzdávacie stanice dostáva do
systému vnútroštátnej prepravy. Súčasťou odovzdávacích staníc sú i regulačné stanice,
ktorými sa znižuje tlak plynu na hodnoty, pod ktorými sú v jednotlivých krajinách
vnútroštátne plynovodné systémy prevádzkované. Vnútroštátnym systémom je zemný plyn
dopravovaný k jednotlivým priamym odberateľom alebo do jednotlivých plynofikovaných
miest a obcí. Priami odberatelia sú tí, ktorí odoberajú zemný plyn priamo z vysokotlakovej
siete.
Systémom vysokotlakových plynovodov je zemný plyn dopravovaný do jednotlivých
plynofikovaných obcí. Tu sa najprv v regulačných staniciach znižuje tlak plynu. Rozvody po
obciach môžu byť buď nízkotlakové (tlak plynu je vyhovujúci na prevádzku plynových
spotrebičov a nemusí sa preto ďalej upravovať) alebo strednotlakové. V prípade
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strednotlakových rozvodov majú jednotlivé objekty vlastné regulátory, ktorými sa upravuje
tlak plynu na hodnotu nutnú na bezproblémovú prevádzku spotrebičov. Výhodou
strednotlakových rozvodov je najmä väčšia kapacita sietí.

Energetická sieť
Mestská časť Košice - Západ spoločne s mestom Košice je zásobovaná elektrickou
energiou, ktorú zabezpečujú Východoslovenské energetické závody, š.p. Košice, ktoré
pôsobia na domácom trhu ako dominantný distribútor elektrickej energie.
Spoločnosť nevlastní žiadne výrobné zdroje elektriny a všetku distribuovanú elektrinu
nakupuje. Najväčším dodávateľom sú Slovenské elektrárne, a. s, zároveň sa však vykupuje
elektrina od malých vodných, veterných a tepelných elektrárni a časť sa dováža z Ukrajiny,
resp. prebytky zo závodných elektrární a teplární.
Tepelné hospodárstvo
Podľa výsledkov májového sčítania ľudí, domov a bytov z roku 2001 využívajú byty v
MČ Košice – Západ rôzne spôsoby vykurovania. Väčšina domácností v MČ Košice – Západ
využíva diaľkové ústredné kúrenie.
Diaľkové ústredné kúrenie zabezpečuje štátna obchodná spoločnosť Tepláreň Košice,
a.s. ako dominantný výrobca a dodávateľ tepla a mestská obchodná spoločnosť Tepelné
hospodárstvo, s.r.o., ktorá zabezpečuje distribúciu tepla k odberateľom.
Veľkou perspektívou do budúcnosti sa ukazuje využívanie geotermálnej energie za
účelom centrálneho vykurovania celého mesta Košice. Projekt pripravuje Košický kraj, ktorý
počíta s využitím zdrojov termálnych vrtov pri obciach Ďurkov a MČ na vykurovanie, rozvoj
cestovného ruchu a pestovateľské účely.
Po vstupe SR do EU sa otvárajú možnosti využívania obnoviteľných zdrojov energií
s využitím slnečnej, veternej, vodnej, geotermálnej energie a využívania biomasy.

Telekomunikácie
Obyvatelia MČ Košice - Západ môžu využívať služby rôznych telekomunikačných
spoločností. Územie MČ je v plnom rozsahu a s dostatočnou kapacitou pokryté ako pevnými
tak aj mobilnými operátormi pôsobiacimi na Slovenskom telekomunikačnom trhu.
Hlasové služby poskytuje jeden fixný operátor a dvaja mobilný operátori.
Káblové rozvody fixného operátora sú vedené čiastočne už podpovrchovo a časť je
vedená vzduchom. Služby na prenos dát poskytujú viaceré spoločnosti. Väčší rozvoj a záujem
poskytovateľov v tomto segmente je možné očakávať po liberalizácií trhu telekomunikačných
služieb.

Rozhlas a televízia
Územie MČ Košice - Západ je pokryté rozhlasovým a televíznym signálom
z nasledovných vysielačov určených pre mesto Košice:

Kanál

Zoznam televíznych vysielačov pre mesto Košice
Mesto
Vyžarovaný výkon ERP Pol.
(kW)
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6

Košice – Dubník

100

V

STV 1

21

Košice – Śibená hora

0,5

H

STV 2

25

Košice – Dubník

353

H

STV 2

27

Košice – mesto

1

H

JOJ

50

Košice

0,6

H

Channel

52

Košice – Šibená hora

0,15

H

STV 1

59

Košice – Dubník

408

H

Markíza

MHz
87.70
88.10
94.40
95.20
96.60
98.60
100.30
101.30
102.00
102.90
103.20
104.50
106.20

Pol
H
H
H
C
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Mesto
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice

Rozhlasové vysielače
Umiestnenie
[ERP]
Dubník 874
63.00
Marovka 720
0.25
Heringeš 330
0.25
Bankov 389
0.50
Dubník 874
80.00
Dubník 874
50.00
Dubník 874
34.00
Šibená hora 238
0.05
mesto 244 (Nemocnica) 1.00
Šibená hora 238
0.07
Šibená hora 238
0.08
mesto 244 (Nemocnica) 0.12
Makovica
20.00

Rozhlasová stanica
Rádio Fun
Rádio Twist
Rádio Lumen
Rádio Expres
S1-Slovensko
Rádio Východ B1
S3-Rock FM
S2-Rádio Devín
Rádio Okey Top
Rádio Fun
BBC / Regina KE
Rádio Kiks
Rádio Expres

Obyvatelia MČ Košice - Západ môžu využívať aj služby iných spoločností, ktoré
poskytujú prístup k televíznym a rozhlasovým staniciam prostredníctvom satelitných služieb.
Bežný občan MČ tak môže mať prístup k rôznym televíznym a rozhlasovým
staniciam.

Internet a komunikácia
Z dôvodu dobrého pokrytia technickou infraštruktúrou potrebnou na poskytovanie
dátových služieb je možné očakávať ich rozvoj po liberalizácii telekomunikačného trhu
a poklese cien za poskytovanie služby.
Z rovnakého dôvodu je možné očakávať aj rozvoj bezdrôtového prístupu (Wi – Fi) k dátovým
službám a ich sprístupnenie pre širokú verejnosť kdekoľvek na území mestskej časti.
Tak isto sa očakáva rozvoj poskytovania dátových služieb operátormi káblových televízií.
Niektoré školy a centrá voľného času sú prepojené systémom optického
prepojenia, čo predstavuje najvyššiu úroveň komunikácie a internetových služieb, ktorú sa
bude snažiť MČ v spolupráci s mestom Košice ďalej podporovať a rozvíjať.
MČ Košice – Západ prevádzkuje vlastnú oficiálnu WEB stránku www.kosicezapad.sk
Obyvatelia sú prostredníctvom nej pravidelne informovaní o činnosti samosprávy, aktualitách
a zaujímavostiach. V súčasnosti je stránka rozširovaná a prepracovávaná za účelom
zvyšovania informovanosti a účelnejšej elektronickej komunikácie obyvateľov a miestnej
samosprávy.
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Napojenosť občanov MČ a samosprávy na internet je potrebné čo najskôr rozvíjať
v súlade s cieľmi rozvíjania „Politiky informatizácie spoločnosti“. Je to vládou SR schválený
dokument, ktorý stanovuje prioritne oblasti informatizácie SR.
Verejne prístupný internet majú obyvatelia k dispozícii na školách, ktoré boli
vybavené špecializovanými PC učebňami, v knižniciach, internetových kaviarňach
a miestnom úrade. Do budúcna bude MČ podporovať rozvoj komunitných centier, ktoré budú
okrem vzdelávania poskytovať aj prístup k internetu pre obyvateľov MČ. Verejné internetové
panely sa zatiaľ na území MČ nenachádzajú, ale MČ bude do budúcnosti presadzovať
v spolupráci s mestom ich rozmiestňovanie a rozširovanie aj na území MČ Košice – Západ.
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