Kapitola 8.
8. Vymedzenie aktivít na úrovni NUTS 3 a LAU 1 (NUTS 4).
Aktivity na úrovni NUTS 3 a LAU 1 (NUTS 4) uvádzame len tie, ktoré buď priamo
súvisia s aktivitami a činnosťou Úradu Košického samosprávneho kraja, alebo sú úplne alebo
čiastočne viazané na čerpanie finančných zdrojov rozpočtu Košického samosprávneho kraja.
Niektoré z uvádzaných aktivít už boli schválené zastupiteľstvom Košického samosprávneho
kraja, iné sú pripravované na schválenie a rovnako tu uvádzame nové aktivity, ktoré
navrhujeme schváliť.
Všetky ostatné tu neuvedené aktivity, ktoré budú realizované verejnou správou alebo
súkromným sektorom budú zo strany Košického samosprávneho kraja podporované v tom
prípade, ak budú v súlade s opatreniami pre jednotlivé priority uvedenými v kapitole 7 tohto
materiálu.
V závere kapitoly uvádzame aktivity na úrovni LAU 2 (NUTS 5), ktoré pri prezentácii
analytickej časti tohto materiálu (kapitoly 1 až 5) v jednotlivých okresoch samosprávneho
kraja naniesli účastníci buď priamo pri prezentácii alebo nám ich zaslali písomne.

8.1. Špecifický cieľ 1. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti dopravy.
Aktivita 1.1.1.1. dostavba diaľnice D1 po sovensko-ukrajinskú hranicu.
Jednou z priorít vlády je zabezpečenie prípravy a dostavby diaľnice D1 po Košice
do roku 2010. V súčasnosti prebieha prehodnotenie stratégie vlády na roky 2007 – 2010
v súvislosti s budovaním nadradenej cestnej infraštruktúry a to najmä prehodnotenie
harmonogramu výstavby v súvislosti s návrhom vstupu súkromného sektora (PPP) pri
výstavbe niektorých úsekov diaľnice D1. Zapojením súkromného sektora bude možné
realokovať zdroje EÚ a štátneho rozpočtu určené na jednotlivé stavby. Košický samosprávny
kraj tieto aktivity podporuje, pričom sa snaží, aby diaľnica D1 v budúcnosti bola realizovaná
až po slovensko-ukrajinskú hranicu tak ako je to v dlhodobých rozvojových tendenciách
Slovenska. Úsek D1 je súčasťou multimodálneho koridoru TEN-T. Výstavbou nových úsekov
diaľnice sa zvýši kvalita napojenia Košického kraja a Slovenska na cestnú sieť susedných
štátov, podporí sa dostupnosť regiónu, rozvoj cestovného ruchu, medzinárodná spolupráca
a prílev zahraničných investícií.
Predpokladaný rozpočet aktivity: približne 2,5 mld. EUR. Zdroj financovania:
Kohézny fond a štátny rozpočet plus súkromné zdroje, bez nároku na kofinancovanie
zo strany Košického samosprávneho kraja.
Aktivita 1.1.2.1. výstavba úseku R4 Košice – Milhosť.
Rýchlostná cesta R4 na úseku Košice – Milhosť (štátna hranica Slovensko/Maďarsko)
zabezpečí kvalitné napojenie Slovenska na európsku diaľničnú sieť, čo by malo umožniť
rozvoj Košického regiónu a prílev zahraničných investícií. Zlepšenie dostupnosti územia
umožní aj rozvoj cestovného ruchu. Úsek je súčasťou doplnkovej siete TEN-T a vláda plánuje
realizovať výstavbu plného profilu v rokoch 2009 – 2010.
Predpokladaný rozpočet aktivity: 84 271 tis. EUR. Zdroj financovania: ERDF (85%) +
národné zdroje (15%), bez nároku na kofinancovanie zo strany Košického samosprávneho
kraja.
Aktivita 1.1.2.2. výstavba rýchlostnej cesty R2 na území Košického kraja.
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Cesta R2 má pre Košický samosprávny kraj význam z pohľadu dobudovania južného
prepojenia Košíc s Bratislavou. V peáži s R1, ktorej úseky sú taktiež navrhované
na financovanie prostredníctvom projektov PPP zabezpečí táto rýchlostná cesta prepojenie
južných oblastí Slovenska. V príprave v rámci stavby R2 je úsek Rožňava – Jablonov nad
Turňou. Predpokladaný začiatok výstavby je v roku 2013 a rok ukončenia 2016.
Harmonogram prípravy a výstavby bude Vládou SR aktualizovaný s prihliadnutím na možnú
realokáciu finančných prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu z vybraných stavieb diaľničného
programu financovaných prostredníctvom PPP projektov. Súčasťou stavby je aj vybudovanie
tunela cez horský prechod Soroška, čím by sa zlepšila dostupnosť Gemera. Úsek Lipovník –
Jablonov nad Turňou vláda plánuje začať realizovať už v roku 2011. Prioritou Košického
samosprávneho kraja je podporovať výstavbu celého úseku R2 Tornaľa – Košické Olšany.
Predpokladaný rozpočet úseku Lipovník – Jablonov nad Turňou: 215 789 tis. EUR.
Zdroj financovania: ERDF (85%) + MDPaT SR (15%), bez nároku na kofinancovanie
zo strany Košického samosprávneho kraja.
Aktivita 1.1.4.1. modernizácia ciest II. a III. triedy projekt PPP 2005.
Bola realizovaná v roku 2006 v objeme 650 mil. Sk a postupne financovaná z rozpočtu
Košického samosprávneho kraja v období 10 rokov do roku 2015.
Aktivita 1.1.4.2. modernizácia ciest II. a III. triedy projekt PPP 2006.
Bola realizovaná v roku 2007 v objeme 125 mil. Sk a postupne financovaná z rozpočtu
Košického samosprávneho kraja v období 5 rokov do roku 2012.
Aktivita 1.1.4.3. modernizácia ciest II. a III. triedy projekt PPP 2007.
Bola realizovaná v roku 2007 v objeme 311 mil. Sk a postupne financovaná z rozpočtu
Košického samosprávneho kraja v období 7 rokov do roku 2014.
Aktivita 1.1.4.4. modernizácia ciest úver EIB.
Realizácia od roku 2008 v objeme 900 mil. Sk, splácanie postupne z rozpočtu
Košického samosprávneho kraja v období 30 rokov do roku 2037.
Aktivita 1.1.4.5. výstavba a rekonštrukcia ciest a mostov na cestách II. a III. triedy.
Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 2005/508 bol schválený Plán prípravy a výstavby
ciest II. a III. triedy na území KSK. Stavby investičného charakteru budú financované
viaczdrojovým financovaním a tvoria podklad pre vypracovanie zásobníka projektov pre
budúce programovacie obdobie, ktoré počíta sa s možnosťou čerpania pomoci z EÚ fondov
pre roky 2007 – 2013. Osobitnou kapitolou je zlepšovanie dopravnej infraštruktúry
a dostupnosti území v cezhraničných oblastiach. Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v danom
území je jednou z aktivít smerujúcich k zlepšeniu cezhraničnej spolupráce a rozvoja regiónov.
Predpokladaný rozpočet podľa úspešnosti projektov a veľkosti disponibilných zdrojov
v rozpočte Košického samosprávneho kraja na kofinancovanie projektov. Zdroj financovania:
ROP: ERDF (85%) + MVaRR SR (10%) + (5%) KSK, OP SR – MR: ERDF (85%) +
MVaRR SR (10%) + KSK (5%).
Aktivita 1.1.4.6. príprava projektovej dokumentácie a majetkovo-právneho
vysporiadania pozemkov pod cestami.
Pred každou výstavbou, rekonštrukciou a modernizáciou ciest je potrebná projektová
príprava jednotlivých stavieb, inžinierska činnosť (vydanie územného rozhodnutia,
stavebného povolenia a výber zhotoviteľa stavby) a majetkovo-právne vysporiadanie
pozemkov pod pripravovanými stavbami. Pozemky pod cestami v prevažnej väčšine nie sú
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majetkovo-právne vysporiadané. Na identifikáciu parciel a na nový záber pozemkov je nutné
vyhotovenie geometrických plánov pre účely majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov
pod cestami.
Predpokladaný rozpočet na 2007 - 2009: 80 mil. Sk. Zdroj financovania: rozpočet
Košického samosprávneho kraja (úver EIB).
Aktivita 1.3.1.1. vytvorenie a rozvoj integrovaného dopravného systému (IDS) časť A.
Cieľom časti A. Košického integrovaného dopravného systému je vybudovanie
systému verejnej osobnej dopravy založenom na jednotnom riešení a integrácií infraštruktúry
(železničnej, prímestskej a mestskej), dopravnej a prepravnej technológie, ekonomiky
a informatiky, systému koordinácie a riadenia regionálnej dopravy, čím sa zmení v súčasnosti
nepriaznivý stav v tejto oblasti a zlepší mobilitu ľudí, ušetrí prevádzkové náklady a zabezpečí
ekologickejšiu dopravu, posilní rozvoj regiónu a spoluprácu so susednými regiónmi.
V rámci tejto aktivity budú realizované projekty:
- budovanie terminálu Sever,
- prepojenie sektoru Západ a Východ terminálu železničnej stanice Košice,
- elektrifikácie trate Haniska – Veľká Ida – Moldava mesto,
- napojenie priemyselnej zóny Bočiar a priemyselného parku Kechnec.
Predpokladaný rozpočet: 1 388,81 mil. Sk. Zdroj financovania: Kohézny fond
(prijímateľ: ŽSR), bez nároku na kofinancovanie zo strany Košického samosprávneho kraja.
Aktivita 1.3.1.2. realizovanie Košickej osobnej regionálnej integrovanej dopravy
(KORID) – z ERDF časť B.
Táto aktivita úzko súvisí s predchádzajúcou aktivitou 1.3.1.1. a je rozdelená len
z hľadiska zdrojov na financovanie aktivity (zdroje boli takto rozdelené na národnej úrovni).
V rámci tejto aktivity budú realizované projekty:
- budovanie električkovej trate Námestie Maratónu mieru – sídlisko Ťahanovce,
- prepojenie električkových a železničných. tratí na Staničnom námestí,
- úprava električkových tratí v centre mesta,
- napojenie priemyselného parku Pereš a letiska Košice na električkovú rýchlodráhu.
Predpokladaný rozpočet: 1 455,76 mil. Sk. Zdroj financovania: ERDF (prijímateľ:
Mesto Košice, Košický samosprávny kraj), predpokladané kofinancovanie z rozpočtu
Košického samosprávneho kraja 72,788 mil. Sk.
Aktivita 1.4.1.1. výstavba Globálneho logistického industriálneho parku v Košiciach
(GLIP).
V budúcnosti predpokladáme nárast zahraničného obchodu, tovarových tokov
a kamiónovej prepravy v smere Východ – Západ. Z logistického a geopolitického hľadiska
má mesto Košice veľmi dobrú polohu. Tento projekt prinesie okamžité výhody pre región
a dopravu nasmerovanú na západ a zároveň posilní pozíciu Slovenska ako tranzitnej krajiny
a vytvorí významný impulz pre ďalší rast ekonomického potenciálu Košického regiónu.
Zámery je treba zrealizovať čo najrýchlejšie, skôr než medzinárodné tovarové toky využijú
iné prepravné koridory.
Predpokladaný rozpočet: 31 280 150 EUR. Zdroj financovania: EÚ (Kohézny fond
900 mil. Sk), národné zdroje 100 mil. Sk a súkromné zdroje okolo 1 mld. Sk. Kofinancovanie
z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v objeme okolo 100 mil. Sk bude závisieť od
rozhodnutia, či Košický samosprávny kraj bude chcieť mať podiel na výnosoch spoločnosti,
ktorá bude prevádzkovať GLIP.
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8.2. Špecifický cieľ 2. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti životného
prostredia.
Aktivita 2.1.1.1. spracovanie stratégie dobudovania zásobovania obyvateľstva pitnou
vodou.
Ako sme uviedli v kapitole 3 tohto materiálu, v Košickom kraji je bez zásobovania
pitnou vodou okolo 20% obyvateľov. Prebiehajúce zmeny klímy sa výrazne podpísali aj pod
výdatnosť prameňov pitnej vody, ktoré doteraz využívali obyvatelia bez skupinových
vodovodov. Po rokovaniach s vodárenskou spoločnosťou sme zistili, že na dobudovanie
ďalších vodovodov nemá vodárenská spoločnosť potrebné investičné prostriedky. Navyše
sme zistili, že vodárenská spoločnosť bude budovať nové vodovody len do tých oblastí, kde
bude mať garantovanú návratnosť vložených investícií. Zároveň ako uvádzame v kapitole 6
tohto materiálu vláda SR v materiáli Stav a perspektívy implementácie environmentálneho
acquis Slovenskej republiky z 27.6.2007 konštatuje, že nie sú zabezpečené finančné
prostriedky v dostatočnom objeme pre riešenie všetkých potrieb z oblasti pitných vôd. Tieto
skutočnosti ukazujú, že máme problém v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou, ktorý
nevyrieši ani vláda ani vodárenské spoločnosti. Preto je nevyhnutné tento problém analyzovať
a hľadať efektívne riešenia napríklad s využitím zrážkovej vody. Preto v rámci tejto aktivity
chceme spracovať stratégie, ktoré by odpovedali na položené otázky.
Predpokladaný rozpočet 2 mil. Sk. Zdroj financovania rozpočet Košického
samosprávneho kraja, v prípade možnosti EÚ a národné zdroje (ak by bol vhodný grant).
Aktivita 2.1.2.1. spracovanie stratégie dobudovania odvádzania a čistenia komunálnych
odpadových vôd.
Ide o podobnú problematiku ako v predchádzajúcej aktivite 2.1.1.1. V Košickom kraji
nie je napojených na verejnú kanalizáciu 40% obyvateľov. Ak by sme aj nebrali do úvahy
negatívny vplyv na životné prostredie, sú tu aj ekonomické dopady. Napojenie na verejnú
kanalizáciu s ČOV je nutnou podmienkou pre získanie certifikátu v oblasti vidieckeho
turizmu, ktorý má byť podľa Stratégie rozvoja vidieka nosným odvetvím pre vidiecke oblasti.
Neriešenie tejto problematiky má výrazný vplyv aj na ďalší rozvoj cestovného ruchu
napríklad v okrese Gelnica, ako nás upozornili tamojší predstavitelia pri našej návšteve
okresu. Bez dostatočných národných zdrojov je tento problém zdanlivo neriešiteľný, preto je
ho nevyhnutné analyzovať zo všetkých aspektov a pokúsiť sa hľadať efektívne riešenie.
Predpokladaný rozpočet 2 mil. Sk. Zdroj financovania rozpočet Košického
samosprávneho kraja, v prípade možnosti EÚ a národné zdroje (ak by bol vhodný grant).
Aktivita 2.1.3.1. skvalitnenie územného protipovodňového plánovania na obmedzenie
hospodárskych škôd z titulu záplav na území povodia Hornádu.
Cieľom aktivity je skvalitnenie územného protipovodňového plánovania
na obmedzenie hospodárskych škôd z titulu záplav na území povodia Hornádu. Aktivita rieši
prípravu podkladov pre územné plánovanie a ochranu pred povodňami na záujmovom území
povodia rieky Hornád a jeho prítokov.
Predpokladaný rozpočet aktivity 372 tis. EUR. Zdroj financovania: Finančný
mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus 100%.
Aktivita 2.1.4.1. zlepšenie zariadenia a vybavenia monitorovacích staníc
zabezpečujúcich sledovanie stavu povrchových a podzemných vôd.
Cieľom aktivity je podporiť relevantné získavanie informácií o kvalitatívnom
(chemickom a ekologickom) a kvantitatívnom stave povrchových a podzemných vôd, čím sa
vytvoria predpoklady na návrh opatrení na realizáciu aktivít zabezpečujúcich zlepšenie stavu
vôd a zároveň sa vytvoria podmienky na overenie účinnosti realizovaných opatrení.
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Predpokladaný rozpočet aktivity 63 529 412 EUR v bežných cenách. Zdroj financovania:
Fond ERDF z toho: EÚ zdroje 54 000 000 EUR, SR verejné zdroje 9 529 412 EUR. Miera
kofinancovania 0,85.
Aktivita 2.2.1.1. energetická certifikácia budov v pôsobnosti Košického samosprávneho
kraja.
Cieľom aktivity je prostredníctvom energetickej certifikácie budov verejných inštitúcií
identifikovať významné spotrebiče energie, diagnostikovať straty tepla a navrhnúť opatrenia,
ktorými možno dosiahnuť úsporu energie, zníženie nákladov na energiu, zníženie emisie
oxidu uhličitého, a tým podporiť racionálne využitie energie potrebné na zlepšenie životného
prostredia a kvality ľudského života.
Predpokladaný rozpočet aktivity 4,5 mil. Sk. Zdroj: 5% kofinancovanie KSK, 95%
fond ERDF a štátny rozpočet SR.
Aktivita 2.3.3.1. eliminácia starých environmentálnych záťaží prostredníctvom
implementácie dostupných nespaľovacích technológií pre deštrukciu
perzistentných organických látok (POPs).
Cieľom aktivity je pomoc pri zneškodnení PCB zásob a iných POPs odpadov, ktoré
zaťažujú nielen environmentálne plochy nachádzajúce sa vo vnútri areálu podniku Chemka
Strážske, ale aj v širšom okolí, čo má vážny dopad na región Zemplína a negatívne
ovplyvňuje stav zložiek životného prostredia, zdravotný stav obyvateľstva ako aj socioekonomický rozvoj regiónu.
V rámci uvedenej aktivity je v súčasnosti realizovaný projekt GEF UNIDO/UNDP.
Predpokladaný rozpočet projektu 20,155 mil. USD. Zdroj financovania: GEF 10 mil.
USD (nákup technológie), UNIDO 0,665 mil. USD, UNDP 0,095 mil. USD, neziskové
organizácie 0,270 mil. USD, MŽP SR 2 mil. USD, konzorcium súkromného sektora 6 mil.
USD, konzorcium verejného sektora (Košický samosprávny kraj, Michalovce, Strážske
a Vodohospodárska výstavba š.p.) 1 mil. USD prostredníctvom projektov realizovaných
zo štrukturálnych fondov EÚ (OP ŽP) 75%, 20% verejné zdroje SR, kofinancovanie
z rozpočtu Košického samosprávneho kraja do 5% (výška podľa dohody v konzorciu
verejného sektora).
8.3. Špecifický cieľ 3. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti základnej
infraštruktúry.
Aktivita 3.1.1.1. racionalizácia škôl a školských zariadení II. etapa.
Cieľom racionalizácie je úprava siete škôl v kraji, ktorá pri zohľadňovaní
ekonomických možností samosprávneho kraja prispôsobuje kapacitu škôl aktuálnym
a perspektívnym tendenciám populačného vývoja v regióne, potrebám žiadanej kvalifikovanej
pracovnej sily na trhu práce, optimalizuje prevádzku škôl z personálneho a finančného
hľadiska. Realizácia II. etapy predpokladá zefektívnenie vzdelávacieho systému úsporou
nákladov na prevádzku a zrušenie nájmov objektov, ktoré nie sú majetkom Košického
samosprávneho kraja.
Predpokladaný rozpočet: nepredpokladajú sa žiadne výdavky.
Aktivita 3.1.1.2. úspora energie v zariadeniach školskej infraštruktúry.
Cieľom aktivity je rekonštrukcia zariadení školskej infraštruktúry za účelom
odstránenia havarijných nedostatkov, zníženia tepelných strát a energetickej náročnosti budov
s priamym dopadom na vyššie ekonomickú efektívnosť prevádzkových nákladov. V rámci
tejto aktivity sú pripravené k realizácii nasledovné projekty:
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rok 2008:
- rekonštrukcia školy Gymnázium Šrobárova 1, Košice, Gymnázium Š. Máraiho,
Kuzmányho 6, Košice a SZŠ, Moyzesova 17, Košice (celková rekonštrukcia tepelného
hospodárstva),
- rekonštrukcia školy Gymnázium Šrobárova 1, Košice, (rekonštrukcia budovy a zateplenie)
- rekonštrukcia školy Gymnázium Š. Máraiho, Kuzmányho 6, Košice (rekonštrukcia
elektrických rozvodov),
- rekonštrukcia školy SZŠ, Moyzesova ul. 17, Košice (rekonštrukcia budovy),
- rekonštrukcia školy Gymnázium P. Horova, Masarykova 1, Michalovce,
- rekonštrukcia školy SOU dopravné, Moldavská cesta 2, Košice,
- rekonštrukcia školy Gymnázium Š. Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou,
- rekonštrukcia školy SPŠ a Obchodná akadémia s vjm, Grešákova 1, Košice,
- rekonštrukcia školy Gymnázium, Komenského 32, Trebišov,
- rekonštrukcia školy ZSŠ hotelových služieb a obchodu, Školská 4, Michalovce,
- rekonštrukcia školy Gymnázium, Trebišovská 12, Košice,
- rekonštrukcia školy SOU stavebné, Kukučínova 23, Košice,
- rekonštrukcia školy Stredná priemyselná škola hutnícka, Alejová 1, Košice,
- rekonštrukcia školy Gymnázium P.J.Šafárika, Rožňava,
- rekonštrukcia školy ZSŠ HSaO, Radničné nám.1, Spišská Nová Ves.
Predpokladaný rozpočet: 425 mil. Sk. Zdroj financovania: ROP 95%, kofinancovanie
z rozpočtu Košického samosprávneho kraja 5% (úver EIB).
rok 2009:
- rekonštrukcia školy SOU stavebné, Ostrovského, Košice,
- rekonštrukcia školy SOU pôšt a telekomunikácií, Košice,
- rekonštrukcia školy SPŠ Drevárska, Spišská Nová Ves,
- rekonštrukcia školy SZŠ Námestie 1 Mája, Rožňava,
- rekonštrukcia školy ZSŠ Komenského, Trebišov,
- rekonštrukcia školy Gymnázium Exnárova, Košice,
- rekonštrukcia školy SPŠ, Gymnázium Ľ. Štúra, Michalovce,
- rekonštrukcia školy Gymnázium Kráľovský Chlmec,
- rekonštrukcia školy OA Watsonova, Košice,
- rekonštrukcia školy ŠÚV Jákobyho Košice,
- rekonštrukcia školy SPŠ Strojnícka, Spišská Nová Ves,
- rekonštrukcia školy SZŠ Kukučínová Košice,
- rekonštrukcia školy SZŠ Masarykova Michalovce,
- rekonštrukcia školy SPŠ Dopravná, Košice,
- rekonštrukcia školy ZSŠ Spišská Nová Ves,
- rekonštrukcia školy Gymnázium Trebišov,
- rekonštrukcia školy OA Polárna, Košice,
- rekonštrukcia školy Gymnázium Opatovská, Košice,
- rekonštrukcia školy SOU Dobšiná.
Predpokladaný rozpočet: 658 mil. Sk. Zdroj financovania: ROP 95%, kofinancovanie
z rozpočtu Košického samosprávneho kraja 5% (úver EIB).
-

Spracovanie projektovej dokumentácie na využitie obnoviteľných zdrojov energie:
Gymnázium Moldava nad Bodvou,
SVŠ a OA Barca,
ŠvP Gelnica,
SPPŠ Moldava nad Bodvou,
Gymnázium Sečovce,
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Predpokladaný rozpočet: 30 mil. Sk. Zdroj financovania: Nórsky finančný
mechanizmus 95%, kofinancovanie z rozpočtu Košického samosprávneho kraja 5%.
Aktivita 3.1.2.1. rekonštrukcia zariadení sociálnych služieb.
Cieľom aktivity je rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia zariadení sociálnych
služieb za účelom zlepšenia technického stavu stavebných objektov využívaných
zariadeniami sociálnych služieb a zariadeniami na výkon sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately, vrátane obstarania ich vybavenia.
V rámci tejto aktivity sú plánované na realizáciu nasledovné projekty:
- rekonštrukcia budovy Stredisko krízovej intervencie – SOS Čaňa,
- rekonštrukcia budovy Stredisko krízovej intervencie – RS Košice,
- rekonštrukcia budovy DSS Prakovce – Matilda Huta,
- rekonštrukcia budovy DSS Špitálska Rožňava,
- rekonštrukcia budovy DD a DSS Trebišov,
- rekonštrukcia budovy DD a DSS Košice – Barca,
- rekonštrukcia budovy DSS, Mládeže 1, Strážske,
- rekonštrukcia budovy DSS Park mládeže Košice,
- rekonštrukcia budovy DSS Šemša,
- rekonštrukcia budovy DSS Rakovec nad Ondavou,
- rekonštrukcia budovy DSS Amália, Rožňava,
- rekonštrukcia budovy DSS Michalovce,
- rekonštrukcia budovy DD a DSS Nám. A. Dubčeka, Strážske,
- rekonštrukcia budovy DD a DSS Skladná, Košice,
- rekonštrukcia budovy DD a DSS Betliarska Rožňava.
Predpokladaný rozpočet: 496 mil. Sk. Zdroj financovania: EÚ (ROP) 95%,
kofinancovanie z rozpočtu Košického samosprávneho kraja 5%.
Aktivita 3.1.3.1. modernizácia vybavenia v zdravotníckych zariadeniach.
Cieľom aktivity je modernizácia vybavenia zdravotníckych zariadení, s cieľom zvýšiť
ekonomicky udržateľnú dostupnú, efektívnu kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti.
V rámci tejto aktivity sú realizované nasledovné projekty:
- nákup CT prístrojov pre NsP sv. Barbory v Rožňave,
- nákup CT prístrojov pre NsP Trebišov,
- nákup CT prístrojov pre NsP Spišská Nová Ves,
- nákup CT prístrojov pre NsP Štefana Kukuru Michalovce.
Predpokladaný rozpočet: 80 mil. Sk. Zdroj financovania rozpočet Košického
samosprávneho kraja (úver EIB).
Aktivita 3.1.4.1. obnova pamiatkovo chránených objektov.
Cieľom aktivity je modernizácia pamiatkových objektov v území, zlepšenie
technického a prevádzkového stavu budov, kultúrnych a pamiatkových objektov.
- rekonštrukcia Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi,
- výstavba centrálneho depozitára v Šaci – východoslovenské múzeum v Košiciach,
- rekonštrukcia Moussonovho domu v Michalovciach – Hvezdáreň,
- rekonštrukcia a inovácia prezentačného mobilitáru a expozícií v múzeách Košického
samosprávneho kraja,
- investície do informačného centra s knižnicou v Trebišove,
- dofinancovanie rekonštrukcie účelovej budovy Východoslovenského múzea,
- investície do stavby – Dom tradičnej ľudovej kultúry Košice,
- projektová dokumentácia pre výstavbu centrálnych depozitárov v Šaci,
- rekonštrukcia areálu katovej bašty – Hrnčiarska ulica Košice,
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- rekonštrukcia suterénu kaštieľa – vlastivedné múzeum Trebišov,
- komplexná rekonštrukcia budovy Gemerského osvetového strediska,
- komplexná rekonštrukcia Zichyovského kaštieľa v Barci – kaštieľna expozícia,
Predpokladaný rozpočet: 369 mil. Sk. Zdroj financovania EÚ 95 % (ROP), rozpočet
Košického samosprávneho kraja kofinancovanie 5%.
Aktivita 3.1.4.2. spracovanie výskumného projektu: Postavenie, vplyv a prínos kultúry
v súčasnej spoločnosti.
Pri príprave nášho projektu pre kandidatúru mesta Košice na titul Európske hlavné
mesto kultúry 2013 sme si uvedomili skutočnosť, že kým do roku 1989 mala kultúra jasne
zadefinovanú veľkú spoločenskú objednávku a jej nástroje slúžili, alebo boli zneužívané
(závisí to od uhla pohľadu) na podporu a propagáciu vládnej ideológie, po roku 1989 sa
kultúra ocitla na okraji spoločenského záujmu a očakávalo sa, že zodpovednosť za jej ďalší
osud na seba prevezme slobodný trh. Takéto názory plne zodpovedali novodobému
komerčnému prístupu k chápaniu spôsobu života. A tak kultúre, bez spoločenskej objednávky
a v záujme pudu sebazáchovy neostalo nič iné, len sa prispôsobiť tomuto trendu. Výsledky
môžeme vidieť aj dnes. Za kultúrne sú často považované mnohé pseudokultúrne aktivity ak sú
komerčne úspešné. Komerčný úspech sa stal jediným kritériom hodnotenia kvality kultúrnych
podujatí (bezduché muzikály, naivné reality show, megakoncerty propagujúce násilie a sex,
používanie vulgarizmov, zámena pohlaví atď.). Práve absencia spoločenskej objednávky
a následná komercializácia kultúry podľa nás spôsobuje, že spisovatelia sa dnes živia písaním
reklamných sloganov v marketingových agentúrach, že hviezdou sa stáva každá aspoň trochu
verejne známa osoba (aj v negatívnom zmysle, napríklad holý zadok kandidáta na Superstar),
lebo predstavuje upútanie záujmu verejnosti s vidinou následného zvýšenia zisku z reklám.
To všetko samozrejme patrí k dnešnému „modernému“ spôsobu života, ale je treba si
uvedomiť, že existujú skupiny ľudí, ktorých takýto prístup k chápaniu spôsobu života
nenaplňuje a preto ho neuznávajú. Títo ľudia si uvedomujú, že výchova k bezhraničnému
individualizmu má aj svoje tienisté stránky ako nedostatok solidarity, absencia morálnych
zábran, nulová empatia, neschopnosť komunikácie a kooperácie. Tak isto existujú ďalšie
skupiny ľudí, preťažených workholizmom, ktorí ani netušia, že k dnešnému komerčnému
prístupu k chápaniu spôsobu života existuje aj iná alternatíva.
Na druhej strane z rozpočtu Košického samosprávneho kraja sú financované „kamenné
inštitúcie“, ktoré pôsobia v oblasti kultúry a ich efektívny prínos a opodstatnenosť ich
existencie nie je možné vyhodnotiť bez jasnej odpovede na základnú otázku: „Aký vplyv má,
môže mať alebo by mala mať, kultúra v dnešnej spoločnosti?“ Preto je podľa nás nevyhnutné
spracovať navrhovaný výskumný projekt pre oblasť kultúry možno aj v medzinárodnom
kontexte, pretože na národnej úrovni zatiaľ nič v tomto smere spracované nebolo.
Predpokladaný rozpočet 3 mil. Sk. Zdroj financovania rozpočet Košického
samosprávneho kraja, v prípade možnosti EÚ a národné zdroje (ak by bol vhodný grant).
Aktivita 3.1.4.3. rekonštrukcia Katovho bytu a zveľadenie areálu Katova Bašta.
Cieľom aktivity je zlepšenie ochrany kultúrneho dedičstva s dopadom na posilnenie
miestneho rozvoja regiónu. Lokalita Miklušovej väznice a Katovej Bašty spolu s Hrnčiarskou
ulicou tvoria v Košiciach jeden z najkomplexnejších celkov architektonickej expozície „IN
SITU“. Za účelom rozšírenia expozície o dejinách mesta v jedinom expozičnom objekte
so zameraním na stredoveké dejiny sa budú rekonštruovať dva najstaršie meštianske domy
v meste.
Predpokladaný rozpočet aktivity 427 tis. EUR. Zdroj financovania: Finančný
mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus 100%. Kofinancovanie neoprávnených
nákladov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja vo výške 9 mil. Sk.
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Aktivita 3.3.1.1. spracovanie projektu vybudovania jednotného regionálneho turistickoinformačného systému.
Pri analýze cestovného ruchu v kapitole 3 tohto materiálu bola identifikovaná absencia
jednotného turisticko-informačného systému kraja, ktorý je základnou požiadavkou pre ďalší
úspešný rozvoj cestovného ruchu v našom kraji. V jednotnom informačnom systéme by mali
byť zahrnuté všetky odvetvia cestovného ruchu vrátane kultúrnych pamiatok a kultúrnych
inštitúcií.
Predpokladaný rozpočet aktivity 20 mil. Sk. Zdroj financovania štrukturálne fondy EÚ
(ROP).
Aktivita 3.3.1.2. spracovanie a realizácia marketingovej stratégie Košického
samosprávneho kraja.
Ako vyplynulo z viacerých častí tohto materiálu, Košickému samosprávnemu kraju
chýba jednotná propagácia v jednotlivých oblastiach. Tento nedostatok by malo vyriešiť
spracovanie spoločnej marketingovej stratégie pre všetky oblasti regionálneho rozvoja od
spoločného loga po spoločné aktivity smerujúce k propagácii kraja.
Predpokladaný rozpočet aktivity 3 mil. Sk. Zdroj financovania rozpočet Košického
samosprávneho kraja.
Aktivita 3.3.1.3. podpora vzniku združení cestovného ruchu a turisticko-informačných
kancelárií na Vínnej ceste, Železnej ceste, Gotickej ceste a Kráľovskocisárskej poštovej ceste.
V prípade úspešnej kandidatúry mesta Košice na titul Európske hlavné mesto kultúry
2013 (v prípade neúspešnej kandidatúry tak isto, ibaže proces pôjde pomalšie v dôsledku
obmedzených finančných zdrojov) v rámci štvrtej kategórie projektov budú vznikať projekty
podporujúce na jednotlivých okruhoch štyroch historických ciest (železnej, gotickej, vínnej
a kráľovsko-cisárskej poštovej ceste) tvorbu domácich produktov cestovného ruchu. Tieto
domáce produkty cestovného ruchu budú mať za cieľ udržať pozornosť návštevníkov
na štyroch historických cestách aj po roku 2013 a budú tak garanciou trvalej udržateľnosti
projektu. Rozvoj turistického ruchu na štyroch historických cestách má garantovať návratnosť
vložených prostriedkov na realizáciu projektu a môže byť výrazným impulzom pre aj ďalší
ekonomický rozvoj nášho regiónu. K dosiahnutiu tohto cieľa je nevyhnutný vznik domácich
turisticko-informačných kancelárií, ktoré by zabezpečovali jednak vznik, jednak distribúciu
domácich produktov cestovného ruchu na štyroch historických cestách.
Predpokladaný rozpočet 4 mil. Sk. Zdroj financovania rozpočet Košického
samosprávneho kraja, v prípade možnosti EÚ a národné zdroje (ak by bol vhodný grant).
Aktivita 3.3.2.1. spracovanie projektu historického zmapovania Vínnej cesty.
Cieľom projektu Európskeho regionálneho fondu rozvoja č. 126 „WITRANET“
(1997 – 1999) bolo posilnenie Európskej identity a podpory kultúrnej turistiky pomocou
rozvoja vinárstva vo vybraných regiónoch Grécka, Talianska, Portugalska a Rakúska, to
znamená vybudovanie siete organizácií pre marketing produktu, renovácia viníc a pivníc
tradičného charakteru a pretvorenie ich na „živé múzeá“ s podporou kultúrno-spoločenských
aktivít.
Aj v Košickom kraji sú historicky známe vinohradnícke oblasti z čias Karola IV.
juhozápadne od Košíc (Moldavský vinohradnícky rajón), juhozápadne od Zemplínskych
vrchov (Tokajská oblasť) a na južných svahoch Vihorlatského pohoria (Tibavská oblasť).
Dodnes zachované vinohradníctvo a vinárstvo na Zemplíne ako kultúrno-historický fenomén
chceme pomocou nástrojov kultúry revitalizovať s cieľom rozvoja hospodárstva (vytváranie
priamych pracovných miest, aj nepriamej zamestnanosti) a cestovného ruchu (obnova
kultúrnej krajiny, výstavba infraštruktúry a organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí).
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Zákon NR SR č. 153/1998 o vinohradníctve a vinárstve definuje v Košickom kraji
Východoslovenskú vinohradnícku oblasť (Moldavský, Michalovský, Sobranský
a Kráľovskochlmecký vinohradnícky rajón) a Tokajskú vinohradnícku oblasť. Svetová
organizácia na ochranu duševného dedičstva (WIPO) eviduje registráciu označenia pôvodu
tokajského vína ako Tokajské vína v československej oblasti pre bývalú ČSSR z 22.11.1967.
Označenie pôvodu „Tokajské víno zo slovenskej oblasti“ bolo následne zaregistrované
24.3.1992 (č. 583320). Výrobu jedinečných tokajských vín dokumentuje expozícia
Vlastivedného múzea v Trebišove s archívom tokajských vín (prvý tokajský výber – aszú –
vyrobil L. Máte z Moldavy – dvorný kňaz Z. Lórantffy v roku 1630).
V roku 2002 sa Košický samosprávny kraj podieľal v spolupráci s Ministerstvom
pôdohospodárstva SR, Ministerstvom zahraničných vecí SR a Ministerstvom životného
prostredia SR na príprave Dokumentácie na nomináciu slovenskej časti Tokajskej oblasti
na zápis do UNESCO.
V rámci tejto aktivity predpokladáme vydanie prierezových vedeckých historických
prác a reprezentačných publikácií, ktoré zdokumentujú vytýčenie každej cesty v území, jej
nadväznosť na európske historické cesty a odborný historický popis kľúčových bodov
na každej ceste. Predpokladáme, že pôjde o zjednotenie a koordináciu jednotlivých
čiastkových výskumov v tejto oblasti, no môžu sa vyskytnúť aj požiadavky na nové historické
výskumy oblastí, ktoré doteraz neboli podrobnejšie preskúmané. V prípade získania titulu
Košice – Európske hlavné mesto kultúry to bude veľká spoločenská výzva pre celú historickú
obec v našom regióne, ktorá takto dostane granty na zdokumentovanie a zachovanie tejto
nedeliteľnej súčasti európskeho kultúrneho dedičstva. V prípade, že mesto v kandidatúre
neuspeje budeme postupovať podľa možností získania finančných zdrojov na tieto aktivity.
Predpokladaný rozpočet 5 mil. Sk. Zdroj financovania rozpočet Košického
samosprávneho kraja, v prípade možnosti EÚ a národné zdroje (ak bude vhodný grant).
Aktivita 3.3.2.2. spracovanie projektu umeleckého zmapovania Vínnej cesty.
V rámci tejto aktivity budú tvorené projekty, ktorých cieľom bude umelecké
zdokumentovanie jednotlivých historických ciest. Bude to veľká spoločenská výzva pre celú
umeleckú obec v našom regióne, ale aj na Slovensku. V rámci tejto kategórie predpokladáme
tvorbu dokumentárnych a umeleckých filmov, tvorbu divadelných, televíznych
a rozhlasových hier viažucich sa k jednotlivým historickým cestám. Okrem spomínaných
aktivít predpokladáme zapojenie aj ďalších súčastí umeleckej obce ako výtvarného umenia,
fotografie, hudby a literatúry. Podkladom pre túto umeleckú tvorbu budú výstupy aktivity
3.3.2.1., ktoré historicky zdokumentovali jednotlivé cesty. Nevyhnutnou podmienkou
hodnotenia tejto umeleckej tvorby bude schopnosť upriamenia pozornosti verejnosti
k vykresleným duchovným hodnotám vo vzťahu k histórii, odkazu predkov a spoločného
celoeurópskeho duchovného dedičstva.
Predpokladáme, že ako aktivita 3.3.2.1., tak aj táto aktivita bude realizovaná do roku
2013, ako dôkladná príprava na veľké finále, ktoré upriami pozornosť celej Európy na mesto
Košice.
Predpokladaný rozpočet 100 mil. Sk. Zdroj financovania EÚ a národné zdroje
vyčlenené pre projekt Európske hlavné mesto kultúry 2013, rozpočet Košického
samosprávneho kraja podľa jeho možností a súkromné zdroje.
Aktivita 3.3.2.3. spracovanie investičného projektu vybudovania Tokajskej cyklotrasy.
Príprava investičného zámeru vybudovanie Tokajskej cyklotrasy nadväzuje
na neúspešný investičný projekt, ktorý bol podaný v rámci INTERREG III.A – Združenie
obcí Medzibodrožia. Urgujúcimi aktivistami budovania Tokajskej cyklotrasy sú starostovia
zo združenia Tokajských obcí. Navrhovaná cyklotrasa bola prejednávaná s dotknutými
inštitúciami s výsledkom bez negatívnych pripomienok.
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Predpokladaný rozpočet 30 mil. Sk. Zdroj financovania: ROP – prioritná os 4 –
výstavba a rekonštrukcia chodníkov a cyklistických trás, Národný strategický plán rozvoja
vidieka – prioritná os 3, Program cezhraničnej spolupráce CBC 2007 – 2013.
Aktivita 3.3.2.4. spracovanie investičného projektu vybudovania Zemplínskej
cyklotrasy.
Príprava investičného projektu je kľúčovou otázkou podpory Košického
samosprávneho kraja Zemplínskemu regiónu z dôvodu zlepšenia podmienok cestovného
ruchu. Vybudovanie Zemplínskej cyklotrasy, ktorá spája Zemplínsku šíravu a Tokajskú
vinohradnícku oblasť je regionálnym projektom integrujúcim vybudovanie cykloturistickej
infraštruktúry pre dva mikroregióny s priamou nadväznosťou na podporu podnikateľských
aktivít, ochrany prírody a poznania prírodných a kultúrnohistorických daností
Východoslovenskej nížiny.
Predpokladaný rozpočet 50 mil. Sk. Zdroj financovania: ROP – prioritná os 4 –
výstavba a rekonštrukcia chodníkov a cyklistických trás, Národný strategický plán rozvoja
vidieka – prioritná os 3, Program cezhraničnej spolupráce CBC 2007 – 2013.
Aktivita 3.3.3.1. spracovanie projektu historického zmapovania Železnej cesty.
Začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia sa v západnej Európe začal realizovať
projekt Európska železná cesta. Ide o určitú formu kultúrnej turistiky, založenej na prezentácii
rannohistorických, stredovekých a novovekých pamiatok výroby a spracovania železa.
Pamiatky zahrňujú aj banskú činnosť, predchádzajúcu procesom hutníctva železa. Zároveň sú
návštevníkom ponúkané aj ďalšie historické pamiatky, prírodné a iné atraktivity. V Európe sú
doposiaľ vytýčené 3 vetvy Európskej železnej cesty, začínajúce v južnej Európe a končiace
vo Veľkej Británii, resp. v Škandinávii. K jednotlivým častiam trás sú vydávané špeciálne
bulletiny, ktoré majú k dispozícii cestovné agentúry, hotely, reštaurácie.
Slovenský projekt „Železná cesta“ bol v júni 2006 prijatý medzi európske štruktúry
kultúrnych ciest v rámci programu „Európske kultúrne cesty priemyselných pamiatok“, ktorý
je v gescii Rady Európy Európskeho Inštitútu pre kultúrne cesty v Luxemburgu. Zástupcovia
štátov stredoeurópskeho regiónu sa dohodli na dlhodobej spolupráci pri budovaní siete
cezhraničných kultúrnych ciest iniciovaných Radou Európy.
Projekt bol spracovaný Technickým múzeom v Košiciach a preto aktivita
pravdepodobne už nebude vyžadovať ďalšie rozpočtové náklady.
Aktivita 3.3.3.2. spracovanie projektu umeleckého zmapovania Železnej cesty.
Pri tejto aktivite budeme postupovať obdobne ako pri aktivite 3.3.2.2. len pre oblasť
Železnej cesty.
Predpokladaný rozpočet 100 mil. Sk. Zdroj financovania EÚ a národné zdroje
vyčlenené pre projekt Európske hlavné mesto kultúry 2013, rozpočet Košického
samosprávneho kraja podľa jeho možností a súkromné zdroje.
Aktivita 3.3.4.1. spracovanie projektu historického zmapovania Gotickej cesty.
Nový stavebný sloh gotiky vznikol v 12. storočí v severnom Francúzsku. Pri prestavbe
kláštorného chrámu Saint Denis v roku 1140 použil prvýkrát opát Suger oporný systém
a rebrovú krížovú klenbu. Obdobie gotiky (12. – 15. stor.) znamenalo historicky obdobie
duchovného vrcholu v Európe (zakladanie univerzít: napr. Karlova univerzita v Prahe v r.
1348, Istropolitana v Bratislave založená Matejom Korvínom v r. 1467). V 13. storočí sa
gotický stavebný sloh vykryštalizoval na najvyspelejšie staviteľské stredoveké umenie.
Kultúrne dedičstvo stavieb gotiky a pôvab krajín na pobreží Baltského mora možno
zažiť po trase existujúcej Európskej gotickej cesty prechádzajúcej siedmimi krajinami, 26
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mestami a dvoma regiónmi zo Švédska cez Dánsko, Nemecko, Poľsko, Litvu, Lotyšsko
a Estónsko (21).
Na Slovensku, v čase gotiky (koniec 13. stor. – zač. 16. stor.) na Hornom Uhorsku,
boli postavené z európskeho hľadiska významné stavby: kostoly v Kaplnej, Kláštore pod
Znievom, v Liptovskom Mikuláši, Spišských Vlachoch, kostol sv. Jakuba v Levoči,
v Spišskej Novej Vsi, františkánsky kostol a dóm sv. Martina v Bratislave a dóm sv. Alžbety
v Košiciach (zriedkavá gotická architektúra na území Slovenska s dôsledným princípom
odľahčenia stavby a unikátnym hlavným oltárom so 48 tabuľovými obrazmi – jedinečným
v európskych dejinách umenia); kláštory v Levoči, Kláštor pod Znievom, Červený kláštor pri
Dunajci; radnice v Levoči, Bratislave, Bardejove a hrady v Slovenskej Ľupči, Trenčíne,
Krásna Hôrka, Oravský hrad, Strečno, Lietava, Zvolenský zámok, Spišský hrad (najväčší
v strednej Európe) a obytné meštianske domy.
Dóm sv. Alžbety v centre Košíc s unikátnym oltárom sv. Alžbety a s relikviárom
Kristovej krvi bol postavený v rokoch vrcholnej gotiky 1380 – 1508. Od 1.3.1402, kedy
mesto Košice získalo od pápeža Bonifáca IX. v prospech dostavby chrámu sv. Alžbety
odpustky všetkým pútnikom, ktorí chrám na sviatok sv. Alžbety (19. novembra) navštívili, sa
mesto so svojím Dómom dostalo na úroveň Benátok (kostol sv. Marka) a Porciunkuly pri
Assisi.
V rámci tejto aktivity budeme postupovať ako pri aktivite 3.3.2.1 len pre Gotickú cestu.
Predpokladaný rozpočet 5 mil. Sk. Zdroj financovania rozpočet Košického
samosprávneho kraja, v prípade možnosti EÚ a národné zdroje (ak bude vhodný grant).
Aktivita 3.3.4.2. spracovanie projektu umeleckého zmapovania Gotickej cesty.
Pri tejto aktivite budeme postupovať obdobne ako pri aktivite 3.3.2.2. len pre oblasť
Gotickej cesty.
Predpokladaný rozpočet 100 mil. Sk. Zdroj financovania EÚ a národné zdroje
vyčlenené pre projekt Európske hlavné mesto kultúry 2013, rozpočet Košického
samosprávneho kraja podľa jeho možností a súkromné zdroje.
Aktivita 3.3.4.3. spracovanie investičného projektu vybudovania Abovsko-gemerskej
cyklotrasy.
Vybudovanie Abovsko-gemerskej cyklotrasy spájajúcej historické prvky Gotickej
cesty a prírodnej scenérie Slovenského krasu a Slovenského raja je nadregionálnym
projektom integrujúcim vybudovanie cykloturistickej infraštruktúry s priamou nadväznosťou
na podporu podnikateľských aktivít, ochrany prírody a poznania prírodných
a kultúrnohistorických daností týchto mikroregiónov.
Predpokladaný rozpočet 60 mil. Sk. Zdroj financovania: ROP – prioritná os 4 –
výstavba a rekonštrukcia chodníkov a cyklistických trás, Národný strategický plán rozvoja
vidieka – prioritná os 3, Program cezhraničnej spolupráce CBC 2007 – 2013.
Aktivita 3.3.5.1. spracovanie projektu historického zmapovania Kráľovsko-cisárskej
poštovej cesty.
Hlavným dôvodom vzniku stredovekej Kráľovsko-cisárskej poštovej cesty v 16. stor.
bola absencia spojenia medzi Viedňou a mestami v Hornom Uhorsku a Sedmohradsku.
Poštová cesta bola zároveň základnou trasou privilegovanej obchodnej cesty
smerujúcej z Viedne cez Bratislavu, Trnavu, Prievidzu, Ružomberok, Liptovský Mikuláš,
Poprad, Levoču, Široké, Prešov, Drienov, Košice, Svinicu, Sečovce, Michalovce, Sobrance
smerom na Ukrajinu – do Užhorodu a Mukačeva a cez Trebišov do Debrecena v Maďarsku
a do Sibiu (Hermannstadt) v Rumunsku. Prechádzala 56 stanicami (neskôr vyše 80) a jej
(21) http://www.eurob.org/index.php5
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dĺžka bola vyše 1000 km, z toho na Slovensku 496 km. Projekt vypracoval poštmajster Matej
Taxis pre Ferdinanda I. Habsburského. V 18. storočí cesta pokračovala do Čiech, Poľska
a rozvetvila sa. Počas uhorských stavovských povstaní bola bezpečnosť poštovej služby
ohrozená, trasa bola čiastočne presmerovaná.
K preprave pošty a osôb slúžili dostavníky, ktoré zastavovali na poštových staniciach
s prícestnými hostincami (ubytovacie a stravovacie zariadenia). Dostavník signalizoval svoj
príchod do stanice zvučkou a melódiou. Poštmajstri patrili medzi zámožných a vážených ľudí
(vlastnili niekoľko párov koní).
V záujme rozvoja cestovného ruchu vzniklo niekoľko združení na oživenie uvedenej
cesty ako významného líniového prvku spoločnej histórie strednej Európy.
V rámci tejto aktivity budeme postupovať ako pri aktivite 3.3.2.1 len pre Kráľovskocisársku poštovú cestu.
Predpokladaný rozpočet 5 mil. Sk. Zdroj financovania rozpočet Košického
samosprávneho kraja, v prípade možnosti EÚ a národné zdroje (ak bude vhodný grant).
Aktivita 3.3.5.2. spracovanie projektu umeleckého zmapovania Kráľovsko-cisárskej
poštovej cesty.
Pri tejto aktivite budeme postupovať obdobne ako pri aktivite 3.3.2.2. len pre oblasť
Kráľovsko-cisárskej poštovej cesty.
Predpokladaný rozpočet 100 mil. Sk. Zdroj financovania EÚ a národné zdroje
vyčlenené pre projekt Európske hlavné mesto kultúry 2013, rozpočet Košického
samosprávneho kraja podľa jeho možností a súkromné zdroje.
8.4. Špecifický cieľ 4. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti ľudských
zdrojov.
Aktivita 4.1.1.1. spracovanie stratégie financovania projektov zamestnanosti
zameraných na tvorbu nových pracovných miest s cieľom dosiahnutia
stavu plnej zamestnanosti.
Ako uvádzame v časti 3.4. tohto materiálu nezamestnanosť je sprievodným javom
ekonomiky vyspelých krajín (podľa nášho názoru je nezamestnanosť prirodzeným produktom
slobodného trhu). V poslednom čase sa prehlbuje nerovnováha na trhu práce, kde sa postupne
vyčlenila skupina dlhodobo nezamestnaných, ktorých nie je možné umiestniť na trhu práce.
Títo nezamestnaní dostávajú podporu prakticky za to, že nič nerobia. To nemá len
ekonomické dôsledky, ale aj zhubný vplyv na osobnú zodpovednosť týchto dlhodobo
nezamestnaných. Preto považujeme za potrebné spracovať takú stratégiu zamestnanosti, ktorá
by zohľadňovala princíp vyplácania podpory v nezamestnanosti len za aktívnu prácu. Tento
princíp bol v USA nazvaný plná zamestnanosť.
Predpokladaný rozpočet aktivity 3 mil. Sk. Zdroj financovania štrukturálne fondy EÚ
(OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia).
Aktivita 4.1.2.1. spracovanie stratégie využitia potenciálu voľných segmentov
odberateľského trhu vnútri i mimo územia samosprávneho kraja.
Potreba spracovania uvedenej stratégie vyplynula z časti 2.1. tohto materiálu. Jednou
z možností zvýšenia rastového potenciálu samosprávneho kraja je cesta zvýšenia produktivity
pri zachovaní trvalo udržateľného rozvoja. Zvýšenie produktivity je v prvom rade závislé od
dopytu po produktoch (dnes sa už nevyrába na sklad, ani služby sa neposkytujú bezplatne).
Technický rozvoj je dnes na takej úrovni, že prakticky kdekoľvek na svete je možné vyrobiť
čokoľvek ak existuje odberateľ (dopyt). Na neustále globalizujúcom sa trhu je stále ťažšie
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nájsť voľné segmenty trhu, na ktorých by bol primeraný dopyt. Preto musíme analyzovať trh
z tohto pohľadu a hľadať optimálne stratégie.
Predpokladaný rozpočet aktivity 4 mil. Sk. Zdroj financovania štrukturálne fondy EÚ
95% (OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia), kofinancovanie rozpočet Košického
samosprávneho kraja 5%.
Aktivita 4.2.1.1. vytváranie nástrojov miestnej samosprávy pre komunitnú prácu.
Cieľom aktivity je v podmienkach miestnej samosprávy vybudovať model komunitnej
práce zameranej na sociálne ťažké a neprehľadné, viacnásobne marginalizované lokality.
Nástroje komunitného charakteru sú zamerané na implementáciu stratégií a programov v tejto
oblasti. Súčasťou aktivity sú aj nástroje zamerané na rómske osady a getá.
Rozpočet projektu 150 mil. Sk. Zdroj financovania štrukturálne fondy EÚ 100% (OP
Zamestnanosť a sociálna inklúzia).
Aktivita 4.2.2.1. tvorba sociálnych podnikov a sociálnych inkubátorov.
Cieľom aktivity je nadviazať na opatrenia štátnej politiky v oblasti zamestnávania
dlhodobo nezamestnaných, osôb bez vzdelania a bez pracovných zručností. Ide o vytvorenie
nadstavbového stupňa na aktivačné činnosti a iné formy aktivizácie dlhodobo nezamestnaných
tak, aby boli uvádzaní na riadny trh práce.
Rozpočet projektu 15 mil. Sk. Zdroj financovania štrukturálne fondy EÚ 100% (OP
Zamestnanosť a sociálna inklúzia).
Aktivita 4.3.1.1. spracovanie koncepcie rodinnej politiky Košického samosprávneho
kraja.
Cieľom aktivity je navrhnúť legislatívnu úpravu rodinného správania a rodinných
vzťahov zodpovedajúcich definícii základnej úlohy, ktorá sa od rodiny očakáva a ochrane
tradičnej manželskej rodiny (zákony týkajúce sa uzatvorenia a rozvodu manželstva, úprava
vzťahov medzi členmi rodiny, úprava sexuálneho správania, interrupcií, ochrana detí a iných
členov rodiny. Analyzovať a navrhnúť prípadné zmeny v oblasti podpory rodinného príjmu
(rodinné a detské dávky, rodičovský a materský príspevok, daňové úľavy a bonusy, zľavy,
štipendiá, výkon podpory a pomoci deťom).
Predpokladaný rozpočet projektu 1 mil. Sk. Zdroj financovania štrukturálne fondy EÚ
(OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia) 95%, kofinancovanie rozpočet Košického
samosprávneho kraja 5%.
Aktivita 4.3.2.1. spracovanie koncepcie služieb pre rodiny v Košickom kraji.
Cieľom aktivity je navrhnúť služby pre rodiny, ktoré by viedli k postupnému
budovaniu väčšej zodpovednosti rodín a riešeniu problému nízkej pôrodnosti (služby
starostlivosti o deti alebo iných členov rodiny, podporované bývanie, sociálne služby,
výchova detí a mládeže a ich príprava na manželstvo a rodičovstvo).
Predpokladaný rozpočet projektu 1 mil. Sk. Zdroj financovania štrukturálne fondy EÚ
(OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia) 95%, kofinancovanie rozpočet Košického
samosprávneho kraja 5%.
Aktivita 4.3.3.1. príprava návrhov na riešenie problémov vytýčených v projekte Výskum
špecifík pracovnej situácie osôb s rodinnými povinnosťami v Košickom
kraji.
V rámci projektu Výskum špecifík pracovnej situácie osôb s rodinnými povinnosťami
v Košickom kraji boli robené dotazníkové prieskumy s cieľom zanalyzovať súčasný stav
v tejto oblasti a následne na to vytýčiť problémy týkajúce sa zosúladenia rodinného
a pracovného života a starostlivosti o malé deti. Výstupom projektu sú zistenia, že je
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nedostatok sociálnych služieb (vývarovňa, opatrovateľská služba), nedostatočná zdravotná
starostlivosť, problémy s bývaním, nevyhovujúca doprava, málo predškolských zariadení,
nedostatok pracovných miest, nízky počet občianskych združení zameraných na pomoc
matkám. Na tieto zistenia je potrebné hľadať primerané riešenia.
Rozpočet projektu 1 591 tis. Sk. Zdroj financovania štrukturálne fondy EÚ (OP
Zamestnanosť a sociálna inklúzia) 95%, kofinancovanie rozpočet Košického samosprávneho
kraja 5%.
8.5. Špecifický cieľ 5. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti vzdelávania.
Aktivita 5.1.1.1. spracovanie stratégie prispôsobenia obsahovej náplne vzdelávania
potrebám podnikateľského sektora technologicky vyspelých pobočiek
multinacionálnych spoločností a potrebám podnikateľského sektora
malých a stredných podnikov v domácom vlastníctve.
Ako uvádzame v časti 3.5.1.1. tohto materiálu slovenský kapitalizmus nemožno
stotožniť ani s jednou z dvoch základných foriem kapitalistických ekonomík, liberálnej
trhovej ekonomiky a koordinovanej trhovej ekonomiky. Obe formy ekonomík majú odlišné
požiadavky na vzdelávanie pracovnej sily. Kým prvá vyžaduje investovať viac
do všeobecných schopností a menej do znalostí špecifických pre konkrétny podnik či
odvetvie, druhá forma vyžaduje odbornú prípravu zameranú na špecifické zručnosti
s perspektívou dlhodobého zamestnania. Preto je nevyhnutné prispôsobiť týmto požiadavkám
aj obsahovú náplň vzdelávania. To si nevyhnutne vyžaduje spracovanie stratégie pre túto
oblasť vzdelávania.
Predpokladaný rozpočet aktivity 2 mil. Sk. Zdroj financovania štrukturálne fondy EÚ
(OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia) 95%, kofinancovanie rozpočet Košického
samosprávneho kraja 5%.
Aktivita 5.1.3.1. vzdelávanie zamestnancov.
Cieľom aktivity je zaviesť dvojúrovňové vzdelávanie pracovníkov v sociálnej oblasti
realizáciou projektu KVAPKA, ktorého zámerom je odborný a osobnostný rast pracovníkov
v sociálnych službách formou celoživotného vzdelávania.
Predpokladaný rozpočet 4,5 mil. Sk. Zdroj financovania: štrukturálne fondy EÚ (OP
Zamestnanosť a sociálna inklúzia) 95%, kofinancovanie rozpočet Košického samosprávneho
kraja 5%.
Aktivita 5.1.4.1. podpora kombinovaných foriem vzdelávania.
Cieľom aktivity je ovplyvniť vysoký počet neprospievajúcich žiakov na základných
školách poskytnutím kombinovanej formy vzdelávania na osemročných Združených školách.
Celý proces bude zameraný na tie oblasti, ktoré spôsobujú ich zlyhávanie vo vyučovacom
procese.
Rozpočet projektu 80 mil. Sk. Zdroj financovania: štrukturálne fondy EÚ (OP
Vzdelávanie) 100% bez nároku na kofinancovanie zo strany Košického samosprávneho kraja.
Aktivita 5.1.5.1. efektívne prepojenie vzdelávacieho systému.
Cieľom aktivity je príprava projektu pokusného overovania pre žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia pre štúdium na stredných odborných školách s nadväznosťou
na vysokoškolské štúdium bakalárskeho smeru a to vytvorením odborov na stredných
odborných školách pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v spolupráci
s vysokými školami a pripraviť prechod žiaka zo strednej školy na vysokú školu (Domov
mládeže pri SOU Dobšiná a Domov mládeže pri SOUP Štítnik).
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Predpokladaný rozpočet 8 mil. Sk. Zdroj financovania: štrukturálne fondy EÚ (OP
Vzdelávanie) 95%, kofinancovanie z rozpočtu Košického samosprávneho kraja 5%.
Aktivita 5.1.5.2. zlepšenie prístupu k ďalšiemu vzdelávaniu.
Cieľom aktivity je príprava projektu pokusného overovania pre umožnenie prístupu ku
vzdelávaniu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia formou 8 ročného odborného
vzdelávania v internátnej forme.
Predpokladaný rozpočet 8 mil. Sk. Zdroj financovania: štrukturálne fondy EÚ (OP
Vzdelávanie) 95%, kofinancovanie z rozpočtu Košického samosprávneho kraja 5%.
Aktivita 5.1.5.3. spracovanie Koncepcie aktívnej politiky mládeže v Košickom kraji.
Cieľom aktivity je príprava koncepcie podpory a rozvoja práce s mládežou
so zameraním na vyplnenie voľnočasových aktivít a ďalších foriem neformálneho
vzdelávania (participácia, informovanosť mládeže, ľudské práva, mobilita a dobrovoľníctvo)
mladých ľudí v spolupráci s Centrom voľného času Kukučínova a odborníkmi v oblasti
mládeže z vysokých škôl, akadémií a iných vzdelávacích inštitúcií, mimovládnych inštitúcií.
Predpokladaný rozpočet 2 mil. Sk. Zdroj financovania: kapitola MŠ SR – Juventa –
program finančnej podpory MŠ SR pre mládež na roky 2008 – 2013 – Adam2, Granty EÚ
Mládež v akcii, štrukturálne fondy, operačný program APVV, kofinancovanie z rozpočtu
Košického samosprávneho kraja 5%.
Aktivita 5.2.1.1. podpora mládežníckeho športu.
Podpora mladých perspektívnych športovcov v rámci ich športovej prípravy. Cieľom
aktivity je zlepšenie podmienok pre športovú činnosť mladých športovcov v Košickom kraji
a propagácia športu v rámci kraja.
Predpokladaný rozpočet 311 mil. Sk pre aktivity 5.2.1.1., 5.2.2.1., 5.2.3.1., 5.2.4.1.
a 5.2.5.1. Zdroj financovania: každoročne 2% z rozpočtu Košického samosprávneho kraja,
štátny rozpočet kapitola MŠ SR, súkromné zdroje, štrukturálne fondy EÚ (ROP).
Aktivita 5.2.2.1. podpora vrcholového športu.
Podpora
vrcholových
športovcov,
účastníkov
najvyšších
celoštátnych
a medzinárodných majstrovských súťaží. Cieľom aktivity je zlepšenie podmienok pre
športovú činnosť vrcholových športovcov Košického kraja a propagácia športu v rámci kraja.
Aktivita 5.2.3.1. podpora športu pre všetkých.
Podpora rozvoja športovej činnosti neregistrovaných športovcov, amatérov. Cieľom
aktivity je zamedzenie znižovaniu počtu hodín telesnej výchovy na školách a zvýšenie
starostlivosti o rozvoj športu pre všetkých občanov Košického kraja v oblasti rekreačného
športu.
Aktivita 5.2.4.1. podpora športových podujatí.
Podpora organizovania športových podujatí s väčším významom, tradičné
a medzinárodné podujatia. Cieľom aktivity je zlepšenie podmienok pre športovú činnosť
športovcov Košického kraja a propagácia kraja na Slovensku a v zahraničí.
Aktivita 5.2.5.1. podpora technického zabezpečenia športu.
Zabezpečenie rekonštrukcie, modernizácie a opravy športových plôch, zariadení
a zabezpečenie ich materiálno-technického vybavenia. Zabezpečenie výstavby športových
objektov, zariadení a športových plôch. Cieľom aktivity je zlepšenie materiálnotechnologického vybavenia športových zariadení, čím sa dosiahne vyšší štandard týchto
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zariadení a zabezpečí sa ich efektívnejšia využiteľnosť pre tréningové jednotky jednotlivých
športov a aktivity širokej verejnosti.

8.6. Špecifický cieľ 6. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti znalostnej
ekonomiky.
Aktivita 6.1.4.1. vznik IT klastra.
Klastre sú zoskupenia malých a stredných podnikov intenzívne spolupracujúce
s univerzitami, výskumnými a vývojovými centrami za účasti samosprávy. Kľúčovou osobou
je facilitátor klastra, ktorý ho riadi. IT podniky zapojené do klastra majú niektoré činnosti
(napr. spoločny výskum a vývoj, spoločný marketing, spoločných dodávateľov a odberateľov
služieb).
Predpokladaný rozpočet projektu 10 mil. Sk. Zdroj financovania: 95% Operačný
program – Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, kofinancovanie 5%.
Aktivita 6.2.1.1. vznik Vedecko-technologického parku.
Vedecko-technologický park bude slúžiť viacerým subjektom, výskumno-vývojovým
firmám, firmám, ktoré sa zaoberajú inováciami, fakultám vysokých škôl, poprípade ústavom
SAV a môže zároveň byť jedným z centier rizikového kapitálu v Košickom kraji.
Predpokladaný rozpočet projektu 350 mil. Sk. Zdroj financovania: 95% Operačný
program – Výskum a vývoj, kofinancovanie 5%.
Aktivita 6.2.2.1. spracovanie inovačnej stratégie Košického samosprávneho kraja.
Mapovanie vnútorného inovačného potenciálu Košického samosprávneho kraja
s prípravou konkrétnych opatrení, v závislosti na potenciáli jednotlivých okresov, t.j. ktorý
inovačný nástroj (Start-up centrum, Technologický inkubátor, Vedecko-technologický park,
Technologické inovačné centrum, Spin-off centrum) má byť v danom okrese použitý
(realizovaný).
Rozpočet projektu 2 798 200 Sk. Zdroj financovania: 100% 6. rámcový program EÚ
pre vedu a výskum, bez nároku na kofinancovanie zo strany Košického samosprávneho kraja.
Aktivita 6.2.2.2. zlepšenie efektívnosti a súdržnosti politík vedy a výskumu na európskej,
národnej a regionálnej úrovni.
Cieľom aktivity je vzájomne s partnerskými regiónmi využiť skúsenosti a poznatky
z regionálneho strategického plánovania, ako aj zmapovať v jednotlivých regiónoch inovačnú
politiku a využiť to pri tvorbe regionálnych inovačných stratégií a plánov. Výstupom projektu
budú odporúčania na regionálnej, národnej a európskej úrovni aké nástroje a metódy využívať
na podporu rozvoja vedy, výskumu, techniky a aplikáciu získaných poznatkov na komerčné
využitie a ako ich navzájom koordinovať tak, aby nedochádzalo k duplicite.
Rozpočet aktivity 646 000 Sk. Zdroj financovania: 100% 6. rámcový program EÚ pre
vedu a výskum, bez nároku na kofinancovanie zo strany Košického samosprávneho kraja.

8.7. Špecifický cieľ 7. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti
poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rozvoja vidieka.
Aktivita 7.3.1.1. projekt ROBINWOOD.
Cieľom aktivity je na základe výstupov z jednotlivých odborných komponentov
pripraviť systém revitalizácie vidieckych zón, postavený na umiestnení nových technológií
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na spracovanie alternatívnych zdrojov energie, v tomto prípade zužitkovaním lesnej
a poľnohospodárskej biomasy.
Rozpočet aktivity 9,9 mil. Sk. Zdroj financovania: Interreg IIIC – ERDF 75%, štátny
rozpočet 20%, kofinancovanie 5%.
Aktivita 7.3.1.2. program využívania obnoviteľných zdrojov energie v subregiónoch
Košického kraja.
Cieľom aktivity je rozpracovanie schválenej Stratégie využívania obnoviteľných
zdrojov energie na podmienky subregiónov (Abova, Zemplína, Spiša a Gemera),
charakteristika subregiónov z hľadiska potenciálu obnoviteľných zdrojov energie,
vypracovanie lokálnych programov aktivít ako nástroja pre koordinovaný rozvoj využívania
obnoviteľných zdrojov energie v Košickom kraji.
Predpokladaný rozpočet aktivity 460 000 Sk. Zdroj financovania: z rozpočtu projektu
Robinwood.
Aktivita 7.3.2.1. štúdia územia Východoslovenskej nížiny z hľadiska jej energetického
a balneologického využitia.
Cieľ aktivity je zmapovanie územia Východoslovenskej nížiny formou spracovania
feasibility study, ktorá identifikuje energetický a balneologický potenciál geotermálnych
zdrojov.
Rozpočet aktivity 11 mil. Sk. Zdroj financovania: súkromné zdroje, bez nároku
na financovanie z rozpočtu Košického samosprávneho kraja.
Aktivita 7.3.2.2 geofyzikálna štúdia vybraného územia.
Cieľom aktivity je detailné zmapovanie potenciálu geotermálnych zdrojov vybraného
územia, ktorý bol identifikovaný vo feasibility study u aktivity 7.3.2.1.
Rozpočet aktivity 5 mil. Sk Zdroj financovania: súkromné zdroje, bez nároku
na financovanie z rozpočtu Košického samosprávneho kraja.
Aktivita 7.3.2.3. štúdia o využití geotermálneho potenciálu Východoslovenskej nížiny.
Cieľom aktivity je zintenzívniť využívanie geotermálnej energie pre energetiku,
potravinárstvo a cestovný ruch v území s najväčším potenciálom geotermálnej energie
v rámci Slovenska a poskytnúť verejnosti podklad pre identifikáciu a tvorbu projektov.
Rozpočet aktivity 700 000 Sk. Zdroj financovania verejno-súkromné investície.
Aktivita 7.5.1.1. projekt UNDP.
Cieľom aktivity je podpora vytvárania dlhodobých funkčných partnerstiev v troch
vybraných mikroregiónoch Košického kraja a ich príprava na čerpanie pomoci
zo štrukturálnych fondov v rámci programu LEADER.
Rozpočet aktivity 12 mil. Sk. Zdroj financovania zdroje UNDP 9 mil. Sk a rozpočet
Košického samosprávneho kraja 2 mil. Sk.

8.8. Vymedzenie aktivít na úrovni LAU 2 (NUTS 5).
Aktivity uvádzané v tejto časti materiálu boli vymedzené na základe požiadaviek miest
a obcí vznesených na prezentácii kapitoly 1 až 5 PHSR 2007 – 2013 v okresoch Košického
kraja, alebo boli doručené písomne na Úrad Košického samosprávneho kraja. Čísla uvádzané
pri jednotlivých aktivitách dokumentujú súlad týchto aktivít plánovaných na úrovni LAU 2
(NUTS 5) so špecifickými cieľmi tohto materiálu uvedenými v kapitole 7. Pre odlíšenie
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aktivít na regionálnej a miestnej úrovni je pri aktivitách na úrovni LAU 2 (NUTS 5) za číslom
aktivity uvádzané písmeno A.
8.8.1. Špecifický cieľ 1. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti dopravy.
Aktivita 1.1.1.1.A. vybudovanie odstavnej plochy na diaľnici na Ukrajinu.
(obec Záhor, okres Sobrance)
Aktivita 1.1.2.1.A. vybudovanie navrhovaného východného cestného obchvatu Slovenského
Nového Mesta a plánovaný východný cestný obchvat mesta
Sátoraljaújhely.
(obec Slovenské Nové Mesto, okres Trebišov)
Aktivita 1.1.3.1.A. rozšírenie jestvujúcej prístupovej komunikácie priemyselného parku
Kechnec od štátnej cesty I/68 – po obec Perín.
(obec Kechnec, okres Košice – okolie)
Aktivita 1.1.4.1.A. rekonštrukcia a rozšírenie cestnej komunikácie II/552 – Slanecká.
(mestská časť Košice nad Jazerom, okres Košice IV)
Aktivita 1.1.4.2.A. riešenie nákladnej kamiónovej dopravy do U.S.Steelu ako aj údržba ciest
v okrese Košice – okolie.
(obec Komárovce, okres Košice – okolie)
Aktivita 1.1.4.3. vybudovanie D1 (Prešov) a diaľničný privádzač Spišská Nová Ves doplniť
o preložku cesty II/536 (severný obchvat) a napojenie cesty III/53612
na cestu II/536 v severnej časti za obcou Smižany v súvislosti s prípravou
modernizácie železničnej trate.
(obec Smižany, okres Spišská Nová Ves)
Aktivita 1.1.4.4. dobudovanie severného obchvatu okolo Spišskej Novej Vsi a obce
Smižany z dôvodu zaťaženia cesty v okrese Spišská Nová Ves II/533
(14269 voz.) a III/5365 v prieťahu mesta Spišská Nová Ves.
(mesto Spišská Nová Ves)
Aktivita 1.1.4.5. odstránenie bodových závad, železničný podjazd na ceste III/53612
v Spišských Tomášovciach a na ceste III/53616 v obci Smižany.
(mesto Spišská Nová Ves)
Aktivita 1.1.5.1.A. oprava komunikácie do ZOO Kavečany v okrese Košice.
(mesto Košice)
8.8.2. Špecifický cieľ 2. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti životného
prostredia.
Aktivita 2.1.1.1.A. riešenie zásobovania obyvateľstva pitnou vodou vrátane kanalizácie.
Predpokladaný rozpočet 1 422 mil. Sk (odhad finančných nákladov).
(okres Rožňava)
Aktivita 2.1.1.2.A. riešenie zásobovania obyvateľstva pitnou vodou v okrese Gelnica vrátane
vybudovania kanalizácie.
Predpokladaný rozpočet 639 mil. Sk (odhad finančných nákladov).
(okres Gelnica)
Aktivita 2.1.1.3.A. dobudovanie rozvodov pitnej vody, problém s vodovodom v okrese
Sobrance.
Predpokladaný rozpočet 150 mil. Sk.
(obec Choňkovce, okres Sobrance)
Aktivita 2.1.1.4.A. dobudovanie vodovodov – zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou
v okrese Košice – okolie.
(obec Komárovce, okres Košice – okolie)
382

Aktivita 2.1.1.5.A. vybudovanie kanalizácie v okrese Trebišov.
Predpokladaný rozpočet 84 mil. Sk.
(okres Trebišov)
Aktivita 2.1.1.6.A. projekt čistá Slaná riešenie zásobovania vodou a kanalizácia.
(okres Rožňava)
Aktivita 2.1.2.1.A. riešenie problému znečistenia Hnilca v okrese Gelnica.
(obec Margecany, okres Gelnica)
Aktivita 2.1.2.2.A. vypracovanie centrálneho technického projektu v okrese Gelnica
na vybudovanie čistiarne odpadových vôd.
(okres Gelnica)
Aktivita 2.2.1.1.A. riešenie problému s fabrikou, nachádzajúcou sa v oblasti Spišských
Vlachov, ktorá je veľkým znečisťovateľom životného prostredia.
(okres Spišská Nová Ves)
Aktivita 2.2.2.1.A. budovanie malých vodných elektrární na Hnilci.
(okres Gelnica)
Aktivita 2.3.4.1.A. vybudovanie skládky komunálneho odpadu v obci Veľká Ida.
(obec Veľká Ida, okres Košice – okolie)
8.8.3. Špecifický cieľ 3. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti základnej
infraštruktúry.
Aktivita 3.1.1.1.A. výstavba Európskej integrovanej školy v Kechneci z dôvodu zabezpečenia
dostatku kvalifikovaných odborníkov.
(obec Kechnec, okres Košice – okolie)
Aktivita 3.1.2.1.A. vybudovanie sociálno-zdravotného komplexu domov dôchodcov
v Kechneci.
(obec Kechnec, okres Košice – okolie)
Aktivita 3.3.2.1.A. dobudovanie nedokončených cyklotrás v okrese Trebišov.
(okres Trebišov)
Aktivita 3.3.2.2.A. vypracovanie koncepcie na pritiahnutie turistov zo Zemplínskej Šíravy.
(obec Inovce, okres Sobrance)
Aktivita 3.3.2.3.A. riešenie otázky spustnutých a nevyužitých vinohradov.
(okres Sobrance)
Aktivita 3.3.3.1.A. vypracovanie projektov zameraných na turistický ruch v Rožňave.
(mesto Rožňava)
Aktivita 3.3.4.1.A. vybudovanie cyklotrás v okrese Spišská Nová Ves.
(okres Spišská Nová Ves)
Aktivita 3.3.4.2.A. vypracovanie projektov zameraných na turistický ruch v Gelnici a Spišskej
Novej Vsi.
(mesto Gelnica a Spišská Nová Ves)
8.8.4. Špecifický cieľ 4. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti ľudských
zdrojov.
Aktivita 4.1.1.1.A. riešenie problému vysokej miery nezamestnanosti a rómskej problematiky.
(obec Veľká Ida, Komárovce, okres Košice – okolie)
Aktivita 4.1.1.2.A. riešenie problému priestorovej mobility pracovnej sily.
(obec Komárovce, okres Košice – okolie)
Aktivita 4.1.3.1.A. vybudovanie strediska správy a údržby Priemyselného parku Kechnec,
zriadenie hasičskej stanice, policajnej stanice a dopravného strediska.
(obec Kechnec, okres Košice – okolie)
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8.8.5. Špecifický cieľ 5. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti vzdelávania.
Aktivita 5.2.3.1.A. úprava zanedbanej rekreačnej oblasti Anička.
(mesto Košice)
Aktivita 5.2.3.2.A. dobudovanie rekreačno-športového komplexu Jazero v Košiciach.
(mesto Košice)
8.8.6. Špecifický cieľ 7. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti
poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rozvoja vidieka.
Aktivita 7.1.4.2.A. pestovanie bioproduktov.
(mesto Moldava nad Bodvou, okres Košice – okolie)
Aktivita 7.1.5.1.A. podpora priameho predaja na malých farmách.
(obec Dvorníky, okres Košice – okolie)
Aktivita 7.3.2.1.A. vypracovanie štúdie využívania geotermálnej energie v rámci ktorej bude
riešený problém nevyužitých termálnych prameňov pri obci Hrabušice.
(obec Hrabušice, okres Spišská Nová Ves)
Aktivita 7.4.1.1.A. vybudovanie zariadenia v Kechneci, v objekte ktorého budú zriadené
priestory pre reštauráciu, ubytovanie, banku, kongresovú sálu.
(obec Kechnec, okres Košice – okolie)
Aktivita 7.4.2.1.A. vytvorenie podporného systému budovania kvality v zariadeniach
vidieckeho cestovného ruchu.
(okres Spišská Nová Ves
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