
PRÍLOHA č. 12 ROZVOJOVÉ DOKUMENTY MESTA 
V OSTATNÝCH OBLASTIACH 

 
 

1. SOCIÁLNA OBLAS Ť 
 
 
Mesto Spišská Nová Ves má v oblasti komunitných sociálnych služieb 

vypracovanú dlhodobú stratégiu, ktorú neustále aktualizuje. „Komunitný plán 
sociálnych služieb mesta Spišská Nová Ves na obdobie 2016 - 2021“  bol 
aktualizovaný v roku 2019.  

 
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Spišská Nová Ves je 

strednodobý strategický dokument, ktorého cieľom je vytvoriť podmienky pre 
poskytovanie kvalitných a dostupných sociálnych služieb pre jednotlivé 
sociálne skupiny, vytvoriť podmienky na podporu komunitného rozvoja za 
účelom predchádzania vzniku, či zhoršovania nepriaznivých sociálnych 
situácií a riešenia miestnych sociálnych problémov a zároveň podporovať 
trvalo udržateľný rozvoj mesta. 
 

Komunitné plánovanie je dlhodobý proces reagujúci na meniace sa 
podmienky stanovené legislatívou EÚ a Slovenska.  

 
 
Cieľom Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Spi šská 
Nová Ves je: 
 
 
- definovať plány, predstavy a možnosti poskytovateľov sociálnych 

služieb - verejných alebo neverejných, 
 
- poznať požiadavky a potreby prijímateľov, teda osôb, ktoré sa ocitli 

v nepriaznivej sociálnej situácii, a sociálne služby už využívajú, 
využívali alebo na ne čakajú, 

 
- rozšíriť a skvalitniť poskytované sociálne služby, 
 
- spracovať aktuálny praktický realizovateľný a flexibilný nástroj - 

strategický dokument o sociálnych službách, 
 
- koordinovať potreby a postupy v oblasti sociálnych služieb, 
 
- zvýšiť dostupnosť sociálnych služieb v meste Spišská Nová Ves, 
 
- posilňovanie sociálneho kapitálu ( dobrých vzťahov, spolupráce 

a sociálnej súdržnosti ) všetkých zúčastnených - sociálnych skupín 
obyvateľov mesta, subjektov, 

 



- prinášanie takých alternatív, ktoré napomôžu predchádzaniu 
sociálneho vylúčenia a sociálnej izolácie ohrozených jednotlivcov, 
rodín a skupín.  

 
 
Sociálne služby mesto zabezpečuje vo vlastnej réžii alebo 

prostredníctvom neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. 
 
 

2. OBLASŤ ŠPORTU 
 
 
Koncepcia rozvoja športu mesta Spišská Nová Ves na obdobie 2007 - 
2012 
 
 
Mesto financuje všetky náklady spojené s prevádzkou športovísk 

v majetku mesta prostredníctvom príspevkovej organizácie STEZ. 
 
Mesto prispieva na činnosť športových klubov, ktoré sú členmi 

Združenia športových klubov STEZ. Pridelené prostriedky rozdeľuje podľa 
kritérií predsedníctvo združenia. 

 
Športové podujatia organizované mestom sú finančne zabezpečené 

v rozpočte školského úradu, oddelenia mládeže a športu. 
 
V Koncepcii rozvoja športu sú uvedené požiadavky na rekonštrukciu 

a modernizáciu športových zariadení: 
 
 
V materiálnej oblasti bude potrebné skvalitniť úroveň športovísk takto: 
 
- zimný štadión  
 
a) rekonštrukcia chladenia a ľadovej plochy 
b) zakúpenie novej rolky 
c) zakrytie malej ľadovej plochy 
d) prístavba a rekonštrukcia šatní s regeneračno-rehabilitačným 

centrom 
e) rekonštrukcia kotolne 
f) rekonštrukcia ozvučenia a osvetlenia 
g) modernizácia sociálnych a spoločenských zariadení pre divákov 
h) komplexná údržba a oprava konštrukcie haly a hľadiska 
i) úprava okolia zimného štadióna 
 
- športová hala  
 
a) zateplenie budovy 
b) výmena okien 
c) zriadenie kotolne 



d) rekonštrukcia vzduchotechniky 
e) zastrešenie átria ( vybudovanie herne pre squasch ) 
 
- futbalový štadión 
 
a) výstavba hracej plochy s umelou trávou a osvetlením 
b) výmena sedačiek na tribúne 
c) rekonštrukcia ozvučenia 
d) vybudovanie šatní a regeneračného centra 
 
- atletický štadión 
 
a) kompletná prestavba štadióna včítane výstavby poschodovej tribúny 

s príslušnými zariadeniami ( športovými, spoločenskými i sociálnymi 
), vybudovania novej atletickej dráhy s tartanovým povrchom 
a nových sektorov pre skoky a vrhačské disciplíny 

 
- kolkáreň 
 
a) výstavba novej kolkárne v priestore šatní letného kúpaliska 
 
- krytá plaváreň 
 
a) vybudovanie novej strojovne 
b) vybudovanie regeneračného centra 
 
- letné kúpalisko 
a) celková obnova areálu 
b) výstavba toboganov 

 
- tenisové kurty  
 
a) výstavba krytej tenisovej haly. 
 
 

Námety riešenia pre budúce obdobie: 
 
 
a) naďalej financovať prevádzku športovísk mesta spôsobom ako doposiaľ, 
 
b) každoročne z rozpočtu mesta ( mimo financií na prenesené kompetencie ) 

vyčleniť na športovú činnosť 1,5 % z celkového rozpočtu, 
 
c) účelovo poskytnúť na podujatia organizované mestom a do dotačného 

fondu na športové aktivity 0,3 % finančných prostriedkov celoročného 
rozpočtu mesta 

 
 
 
 



3. ZDRAVOTNÍCTVO 
 
 
Mesto v oblasti poskytovania zdravotníckych služieb nemá v súčasnosti 

vypracovanú stratégiu. Časť zdravotníckych služieb spojených so staršími 
obyvateľmi mesta rieši „Komunitný plán sociálnych služieb mesta Spišská 
Nová Ves na obdobie 2016 - 2021“, ktorý bol aktualizovaný v roku 2019.  

 
 

4. ŠKOLSTVO 
 
 
Mesto má vypracovanú Koncepciu rozvoja školstva v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves na roky 2010 - 2015. Strategickým 
cieľom koncepcie je dosiahnuť trvalo udržateľný stav vysokej úrovne kvality 
práce v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu v škole, i na úseku 
voľnočasových aktivít detí a mládeže vo všetkých školách a školských 
zariadeniach včítane tých, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 

 
Mesto chce podporovaním a zlepšovaním podmienok pre prácu škôl a 

školských zariadení vytvoriť lepšie podmienky pre celkový rozvoj mesta, 
nakoľko jeho najväčším bohatstvom a potenciálom budúcej prosperity sú 
najmä jeho obyvatelia, ich vzdelanie, múdrosť, morálka, tvorivosť. 

 
Koncepcia sa venuje rozvoju vzdelávania a aktivitám v zariadeniach 

školskej infraštruktúry mesta a to: 
 
 
- materským školám 
 
- základným školám 
 
- základným umeleckým školám 
 
- školským zariadeniam 
 
 - centrám voľného času 
 
 - školským jedálňam 
 
 - školským klubom 
 
- školám a školským zariadeniam mimo zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta 
 
Dôležitou témou je financovanie školstva a legislatívny vývoj v oblasti 

financovania do roku 2015. Koncepcia sa ďalej venuje metodickej činnosti na 
školách, rozvoju športu, záujmovým aktivitám na školách. Koncepcia 
nezabúda na riešenie problémov v oblasti vzdelávania žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia.  


