
Monitorovanie plnenia Programu rozvoja mesta Košice 2015-2020 za rok 2021

Cieľ Opatrenie

Seniori
Košice - MČ Nad 

jazerom

Cieľ8 Skvalitniť sociálne služby a 

rozšíriť a inovovať ponuku ďalších 

podľa dopytu pre seniorov, dlhodobo 

chorých a zdravotne postihnutých 

občanov najmä služby na komunitnej 

úrovni

Opatrenie8.1 Zvýšenie dostupnosti 

opatrovateľskej služby v domácom 

prostredí a ambulantných sociálnych 

služieb

Prevádzkovanie denného centra (ambulantnej sociálnej 

služby)- platby za priestory (voda, kúrenie, elektrina), 

vybavenie priestorov,organizačno- technické 

zabezpečenie akcií (objednávky,  kostýmy, doprava, 

nákup materiálu, občerstvenia, propagácia akcií a pod.), 

podpora záujmových telies: spevokol Jazerčan, 

mažoretky seniorky, podpora akcií a podujatí  Klubu 

Združenia kresťanských seniorov Košice – Nad jazerom, 

poskytovanie príspevku na stravovanie poberateľom 

dôchodku, denné centrum 1,  počet klientov 

navštevujúcich denné centrum 220, počet kultúrno-

spoločenských zrealizovaných podujatí (2- cca 200 

účastníkov),  cca 300 aktívnych dohôd na stravovanie 

seniorov.

31.284,02 €
Vlastné zdroje, 

mesto Košice               

V rámci bežnej 

činnosti    

Mesto Košice- 

príspevok na 

stravovanie 

seniorov 

(15.562,80 € )

Sociálne služby Košice - MČ Nad 

jazerom

Cieľ8 Skvalitniť sociálne služby a 

rozšíriť a inovovať ponuku ďalších 

podľa dopytu pre seniorov, dlhodobo 

chorých a zdravotne postihnutých 

občanov najmä služby na komunitnej 

úrovni

Opatrenie8.1 Zvýšenie dostupnosti 

opatrovateľskej služby v domácom 

prostredí a ambulantných sociálnych 

služieb

Propagácia ambulantných, terénnych aj pobytových 

sociálnych služieb, počet osôb, ktorým bola 

sprostredkovaná opatrovateľská služba alebo pobyt v 

zariadení sociálnych služieb mesta Košice, KSK a pod. 

(cca 60 občanov)

Vlastné zdroje
V rámci bežnej 

činnosti

Sociálne 

poradenstvo

Košice - MČ Nad 

jazerom

Cieľ8 Skvalitniť sociálne služby a 

rozšíriť a inovovať ponuku ďalších 

podľa dopytu pre seniorov, dlhodobo 

chorých a zdravotne postihnutých 

občanov najmä služby na komunitnej 

úrovni

Opatrenie8.1 Zvýšenie dostupnosti 

opatrovateľskej služby v domácom 

prostredí a ambulantných sociálnych 

služieb

Poskytovanie sociálneho poradenstva, poskytované 

denne (počet osôb, ktorým bolo poskytnuté sociálne 

poradenstvo cca 100)

Vlastné zdroje
V rámci bežnej 

činnosti

Prevencia 

sociálno-

patologických 

javov

Košice - MČ Nad 

jazerom

Cieľ9 Zlepšiť podmienky pre sociálnu 

inklúziu sociálne odkázaných a 

sociálne neprispôsobivých občanov

Opatrenie9.1 Poskytovanie 

profesionálneho komplexného 

sociálneho poradenstva a prevencie

prevencia sociálno-patologických javov, realizácia 

opatrení sociálno- právnej ochrany a sociálnej kurately v 

rodinách s maloletými deťmi( miestne zisťovania, 

pohovory s členmi rodiny, návštevy škôl, poradenstvo , 

realizácia- denne, miestne šetrenia cca 20, úspešná 

spolupráca s rodinami-eliminácia záškoláctva, pomoc pri 

výbere povolania), 

Vlastné zdroje
V rámci bežnej 

činnosti

Centrum 

materiálnej 

pomoci

Košice - MČ Nad 

jazerom

Cieľ9 Zlepšiť podmienky pre sociálnu 

inklúziu sociálne odkázaných a 

sociálne neprispôsobivých občanov

Opatrenie9.1 Poskytovanie 

profesionálneho komplexného 

sociálneho poradenstva a prevencie

Prevádzkovanie centra, prostredníctvom ktorého sa 

realizuje poskytovanie šatstva občanom v nepriaznivej 

sociálnej situácii, počet občanov, ktorý týždenne 

využívajú služby centra materiálnej pomoci - priemerne  

50tim občanom denne (streda) sa poskytuje služba, 

priemerne 70 občanov týždenne prináša šatstvo (asi 80 

vriec ošatenia a pod. ). Čísla platia pre obdobie mimo 

pandémie, počas lockdownu a pod. bolo centrum 

zatvorené.

Vlastné zdroje
V rámci bežnej 

činnosti

Celkový rozpočet 

projektu 

Partneri 

projektu/činnosti

Názov projektu 

/činnosti
Gestor

Cieľ,opatrenie, aktivita z PRM mesta Košice 2015-2020 z ktorých projekt vychádza

Aktuálna realizácia projektu/činnosti za rok 2020

Vynaložené 

finančné 

prostriedky  za 

rok 2021

Zdroje 

financovania 

(vlastné zdroje, 

zdroje EÚ, 

dotácia)    



Terénna sociálna 

práca - Covid 19

Košice - MČ Nad 

jazerom

Cieľ9 Zlepšiť podmienky pre sociálnu 

inklúziu sociálne odkázaných a 

sociálne neprispôsobivých občanov

Opatrenie9.2 Zvyšovanie kvality a 

účinnosti terénnej sociálnej práce a 

komunitných činností

NP Covid 19 - „Podpora činnosti zameraných na 

riešenie nepriaznivých situácii súvisiacich s ochorením 

COVID 19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných 

rómskych komunít.“ 

26 704,00 €
Vlastné zdroje 

600 €
30 000,00 €

Ministerstvo 

vnútra/Úrad vlády 

(Úrad 

splnomocneca 

vlády pre rómske 

komunity 26104 

Terénna sociálna 

práca 

Košice - MČ Nad 

jazerom

Cieľ9 Zlepšiť podmienky pre sociálnu 

inklúziu sociálne odkázaných a 

sociálne neprispôsobivých občanov

Opatrenie9.2 Zvyšovanie kvality a 

účinnosti terénnej sociálnej práce a 

komunitných činností

Terénna sociálna práca v nelegálnej osade Lubina 

(poradenstvo, ponuka sociálnych služieb, udržiavanie 

verejného poriadku, zabezpečovanie veľkokapacitných 

kontajnerov, monitoring starostlivosti o maloleté deti, 

opatrenia v súvislosti s pandémiou Covid 19, vydávanie 

rúšok a zabezpečenie dezinfekcie, sprevádzanie na 

úradoch, riešenie susedských sporov a pod...), osada 

Lubina rozdelená na tri menšie, počet osôb v nelegálnej 

osade Lubina, Z atraťou a Labaš spolu cca 300, pomoc 

(krízová intervencia) a ponuka služieb občanom v stave 

hmotnej alebo sociálnej núdze, prípadne občanom bez 

možnosti zabezpečiť si trvalé bývanie (bezdomovci cca 

30)

5 080,00 € Vlastné zdroje
V rámci bežnej 

činnosti   (6000 €)

MsP, stanica Nad 

jazerom

Bez bariér
Košice - MČ Nad 

jazerom

Cieľ10 Zvýšiť stupeň architektonickej 

bezbariérovosti v meste

Opatrenie10.1 Debarierizácia verejných 

priestorov(vo väzbe na školstvo, 

zdravotníctvo, kultúru a verejné služby)

Monitorovanie potreby bezbariérových prechodov na 

peších komunikáciách (chodníky) a vo verejných 

zariadeniach, udržiavanie priechodnosti na verejných 

priestranstvách, monitorovanie bezbariérovosti na 

verejných priestranstvách 1x/mesiac, v zimných 

mesiacov podľa aktuálnej poveternostnej situácie 

(sneženie a pod.)

Vlastné zdroje
V rámci bežnej 

činnosti

Deti a mládež
Košice - MČ Nad 

jazerom

Cieľ13 Zvýšiť zapojenie detí a 

mládeže do voľnočasových a 

mimoškolských aktivít

Opatrenie13.3 Rozvíjanie neformálnych 

vzdelávacích príležitosti

Poskytnutie dotácie: Rodičovskému združeniu pri MŠ 

Azovská 1, Košice, G mini Dance team, Sputniková 7, 

Košice, Verejnej knižnici J. Bocatia, Hlavná 48, Košice, 

Knižnici pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 

Košice, ZŠ Bukoveckej 17, Košice, OZ Angel Dance 

School, Tanečnému klubu "U nás ožiješ", Galaktická 5, 

Košice,  Detskej organizácii Frigo, Jantárová 10, Košice, 

ZUŠ Irkutská 1, Košice, Jazeru pre všetkých, Bukovecká 

10, Košice, Dobrej škole, n.o., Dneperská 1, Košice, 

Súkromnému gymnáziu Dneperská 1, Košice, 

Školskému športovému klubu TYDAM, Užhorodská 1, 

Košice, Pimpollu, Čingovská 9, Košice,  Občianskemu 

združeniu Cookies skating club Košice, Šafárikova 21, 

Košice, v súlade s VZN  Mestskej časti Košice – Nad 

jazerom č. 44 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej 

časti

8250 -€ Vlastné zdroje
V rámci bežnej 

činnosti Miz- dotácie

Doplnenie 

dopravného 

značenia na 

území MČ Košice 

- Nad jazerom

Košice - MČ Nad 

jazerom

Cieľ4 Skvalitniť dopravnú 

infraštruktúru, dopravné vybavenie, 

dopravné značenie a reguláciu pre 

individuálnu automobilovú dopravu 

(IAD) a verejnú osobnú dopravu 

(VOD) v meste

Opatrenie4.3 Zvýšenie kapacity 

parkovacích miest a regulácia 

parkovania v centrálnej mestskej zóne a 

na sídliskách

Projekt/činnosť ukončená 7.970,40 Vlastné zdroje
V rámci bežnej 

činnosti



Srdce pre mamu
Košice - MČ Nad 

jazerom

Cieľ8 Skvalitniť sociálne služby a 

rozšíriť a inovovať ponuku ďalších 

podľa dopytu pre seniorov, dlhodobo 

chorých a zdravotne postihnutých 

občanov najmä služby na komunitnej 

úrovni

Opatrenie15.3 Skvalitňovanie a 

rozširovanie ponuky podujatí a udalostí 

s dôrazom na zdravý životný štýl, 

potrebu pohybových aktivít pre zdravie

Projekt ukončený 150,- € Vlastné zdroje 200,- €

Fitpark na 

uliciach Baltická-

Kaspická-

Bukovecká

Košice - MČ Nad 

jazerom

Cieľ14 Svalitniť životné a prírodné 

prostredie na území mesta

Opatrenie14.4 Zvýšenie množstva a 

kvality prvkov zelenej a modrej 

infraštruktúry na území mesta

Projekt ukončený 14.878,40  € Vlastné zdroje
V rámci bežnej 

činnosti

Revitalizácia 

detského ihriska  

na ulici 

Poludníková

Košice - MČ Nad 

jazerom

Cieľ14 Svalitniť životné a prírodné 

prostredie na území mesta

Opatrenie14.4 Zvýšenie množstva a 

kvality prvkov zelenej a modrej 

infraštruktúry na území mesta

Projekt/činnosť ukončená 18.832,44 € Vlastné zdroje
Transfer z mesta 

10.000,- €

Osobné motorové 

vozidlo            

Košice - MČ Nad 

jazerom

Cieľ14 Svalitniť životné a prírodné 

prostredie na území mesta

Opatrenie14.4 Zvýšenie množstva a 

kvality prvkov zelenej a modrej 

infraštruktúry na území mesta

Projekt/činnosť ukončená 19.998,-€ Vlastné zdroje 20.000,-€

Projektová 

dokumentácia - 

VO chodníkov na 

Dneperskej a 

Levočskej ulici

Košice - MČ Nad 

jazerom

Cieľ14 Svalitniť životné a prírodné 

prostredie na území mesta

Opatrenie14.4 Zvýšenie množstva a 

kvality prvkov zelenej a modrej 

infraštruktúry na území mesta

Projekt/činnosť ukončená 1.000,-€ Vlastné zdroje 1.000,-€

Projektová 

dokumentácia - 

Sociálne 

zariadenie- 

Trhovisko Ždiar

Košice - MČ Nad 

jazerom

Cieľ14 Svalitniť životné a prírodné 

prostredie na území mesta

Opatrenie14.4 Zvýšenie množstva a 

kvality prvkov zelenej a modrej 

infraštruktúry na území mesta

Projekt/činnosť ukončená 2.950,-€ Vlastné zdroje 3.000,-€

Projektová 

dokumentácia - 

Rekonštrukcia 

južného schodiska 

OC Branisko

Košice - MČ Nad 

jazerom

Cieľ14 Svalitniť životné a prírodné 

prostredie na území mesta

Opatrenie14.4 Zvýšenie množstva a 

kvality prvkov zelenej a modrej 

infraštruktúry na území mesta

Projekt/činnosť ukončená 3.192,-€ Vlastné zdroje 3.200,-€

MDD
Košice - MČ Nad 

jazerom

Cieľ8 Skvalitniť sociálne služby a 

rozšíriť a inovovať ponuku ďalších 

podľa dopytu pre seniorov, dlhodobo 

chorých a zdravotne postihnutých 

občanov najmä služby na komunitnej 

úrovni

Opatrenie15.3 Skvalitňovanie a 

rozširovanie ponuky podujatí a udalostí 

s dôrazom na zdravý životný štýl, 

potrebu pohybových aktivít pre zdravie

Projekt/činnosť ukončená 602,-€
vlastné zdroje - 

partneri
800,-€

SSOŠ 

BUKOVECKÁ

Otvorenie 

detského ihriska 

Irkutská

Košice - MČ Nad 

jazerom

Cieľ15 Zvýšiť možnosti a rozšíriť 

ponuku pre uspokojenie variabilných 

záujmov trávenia voľného času 

obyvateľmi a návštevníkmi mesta a 

zapojiť ich ako aktívnych účastníkov 

alebo divákov do kultúrno-športového 

diania v meste

Opatrenie15.3 Skvalitňovanie a 

rozširovanie ponuky podujatí a udalostí 

s dôrazom na začlenenie sa medzi 

Európske mestá športu

Projekt/činnosť ukončená 118,-€
vlastné zdroje - 

partneri
150,-€

TRAMTARIA 

ANIMATION 

s.r.o., OA 

POLÁRNA



Čítanie s 

Knižnicou pre 

mládež mesta 

Košice

Košice - MČ Nad 

jazerom

Cieľ15 Zvýšiť možnosti a rozšíriť 

ponuku pre uspokojenie variabilných 

záujmov trávenia voľného času 

obyvateľmi a návštevníkmi mesta a 

zapojiť ich ako aktívnych účastníkov 

alebo divákov do kultúrno-športového 

diania v meste

Opatrenie15.3 Skvalitňovanie a 

rozširovanie ponuky podujatí a udalostí 

s dôrazom na začlenenie sa medzi 

Európske mestá športu

Projekt/činnosť ukončená 57,-€
vlastné zdroje - 

partneri
100,-€ KMMK

Otvorenie 

detského ihriska 

LIDL Žihadielko

Košice - MČ Nad 

jazerom

Cieľ15 Zvýšiť možnosti a rozšíriť 

ponuku pre uspokojenie variabilných 

záujmov trávenia voľného času 

obyvateľmi a návštevníkmi mesta a 

zapojiť ich ako aktívnych účastníkov 

alebo divákov do kultúrno-športového 

diania v meste

Opatrenie15.3 Skvalitňovanie a 

rozširovanie ponuky podujatí a udalostí 

s dôrazom na začlenenie sa medzi 

Európske mestá športu

Projekt/činnosť ukončená 890,-€ vlastné zdroje 1.000,-€

Stretnutie 

zdravotníkov a 

pracovníkov 

MOM

Košice - MČ Nad 

jazerom

Cieľ8 Skvalitniť sociálne služby a 

rozšíriť a inovovať ponuku ďalších 

podľa dopytu pre seniorov, dlhodobo 

chorých a zdravotne postihnutých 

občanov najmä služby na komunitnej 

úrovni

Opatrenie15.3 Skvalitňovanie a 

rozširovanie ponuky podujatí a udalostí 

s dôrazom na začlenenie sa medzi 

Európske mestá športu

Projekt/činnosť ukončená 1.096,-€ vlastné zdroje 1.100,-€

Oceňovanie 

osobností 2020

Košice - MČ Nad 

jazerom

Cieľ15 Zvýšiť možnosti a rozšíriť 

ponuku pre uspokojenie variabilných 

záujmov trávenia voľného času 

obyvateľmi a návštevníkmi mesta a 

zapojiť ich ako aktívnych účastníkov 

alebo divákov do kultúrno-športového 

diania v meste

Opatrenie15.3 Skvalitňovanie a 

rozširovanie ponuky podujatí a udalostí 

s dôrazom na začlenenie sa medzi 

Európske mestá športu

Projekt/činnosť ukončená 2.692,-€ vlastné zdroje 2.000,-€

Otvorenie 

detského ihriska 

Poludníková

Košice - MČ Nad 

jazerom

Cieľ15 Zvýšiť možnosti a rozšíriť 

ponuku pre uspokojenie variabilných 

záujmov trávenia voľného času 

obyvateľmi a návštevníkmi mesta a 

zapojiť ich ako aktívnych účastníkov 

alebo divákov do kultúrno-športového 

diania v meste

Opatrenie15.3 Skvalitňovanie a 

rozširovanie ponuky podujatí a udalostí 

s dôrazom na začlenenie sa medzi 

Európske mestá športu

Projekt/činnosť ukončená 226,-€
vlastné zdroje - 

partneri
250,-€

TRAMTARIA 

ANIMATION 

s.r.o., OA 

POLÁRNA

Otvorenie 

fitparku Baltická

Košice - MČ Nad 

jazerom

Cieľ15 Zvýšiť možnosti a rozšíriť 

ponuku pre uspokojenie variabilných 

záujmov trávenia voľného času 

obyvateľmi a návštevníkmi mesta a 

zapojiť ich ako aktívnych účastníkov 

alebo divákov do kultúrno-športového 

diania v meste

Opatrenie15.3 Skvalitňovanie a 

rozširovanie ponuky podujatí a udalostí 

s dôrazom na začlenenie sa medzi 

Európske mestá športu

Projekt/činnosť ukončená 70,- € vlastné zdroje 100,-€


