Kapitola 9.
9. Opis rozvojovej stratégie a definovanie merateľných ukazovateľov.
Pri hodnotení stratégie samosprávneho kraja v oblasti regionálneho rozvoja
v Kapitole 1 tohto materiálu sme zvažovali, či máme na realizáciu regionálnej stratégie
príslušné legislatívne nástroje a nevyhnutné finančné zdroje. Identifikovali sme v podstate dve
možnosti:
1. prispôsobiť sa súčasnému stavu v oblasti legislatívnych, organizačných a systémových
podmienok vytváraných štátom a jeho inštitúciami,
2. pokúsiť sa postupnými krokmi per partes meniť súčasný stav v oblasti legislatívnych,
organizačných a systémových podmienok vytváraných štátom a jeho inštitúciami,
v prospech väčšej samostatnosti obcí a vyšších územných celkov pri tvorbe a kontrole
regionálneho rozvoja.
Pri napĺňaní prvej možnosti sme v podstate stratili 1 rok. Nové plánovacie obdobie
bolo stanovené na roky 2007 – 2013 s možnosťou dočerpania pomoci do roku 2016, teda na 9
rokov. V roku 2007 neboli vyhlásené výzvy väčšiny programov z dôvodu, že riadiace orgány
nemali schválené operačné programy, takže celý objem štrukturálnej pomoci bude musieť
Slovensko vyčerpať za nasledujúcich 8 rokov. Tým sa zvýši ročný objem prostriedkov
potrebných na kofinancovanie projektov, čo bude mať negatívne dopady ako na štátny
rozpočet tak aj na rozpočty samosprávy. Nutne to bude mať za následok prehodnotenie cieľov
a priorít volených predstaviteľov samosprávy, ktoré mali vytýčené vo svojich volebných
programoch. Napríklad oblasť podpory športu patrí medzi hlavné priority predsedu Košického
samosprávneho kraja. Zvýšené požiadavky na kofinancovanie štrukturálnej pomoci
z rozpočtu Košického samosprávneho kraja znemožnia financovať túto prioritu, pretože
do oblasti podpory športu nie je nasmerovaná pomoc zo štrukturálnych fondov EÚ. Preto ak
sa nepodarí zabezpečiť iné finančné zdroje ako sú zdroje štátneho rozpočtu, budú musieť byť
tieto prioritné aktivity pravdepodobne utlmené.
Takáto situácia, založená na prispôsobovaní sa možnostiam získania finančných
zdrojov značne obmedzuje možnosti efektívneho plánovania stratégie v strednodobom
horizonte.
Zároveň tu musíme konštatovať, že k dnešnému dňu sme neboli veľmi úspešní ani pri
napĺňaní druhej možnosti realizácie rozvojovej stratégie, i keď sme zaznamenali určitý posun
pozitívnym smerom. V súčasnosti centrálna vláda už viac načúva požiadavkám
samosprávneho kraja a v niektorých prípadoch sa snaží prispôsobiť svoje stratégie naším
potrebám. Napríklad v oblasti dopravy je to skrátenie termínov ukončenia výstavby diaľnice
D1 a prípravy výstavby rýchlostnej komunikácie R4. Naďalej však centrálna vláda vytrvalo
odmieta úvahy o možnosti zmeny prerozdeľovacieho koeficientu podielových daní, ktoré sú
hlavným príjmom rozpočtu Košického samosprávneho kraja.
Napriek týmto obmedzujúcim faktorom sme sa pokúsili v tejto kapitole popísať
rozvojovú stratégiu podľa jednotlivých operačných cieľov a priorít. K jednotlivým opatreniam
v rámci každej priority sme priradili indikátory, pomocou ktorých chceme získať spätnú
väzbu o úspešnosti alebo neúspešnosti nášho postupu v rámci danej priority.
Pri výbere vhodných indikátorov sme sa snažili vylúčiť možnosť subjektívneho
hodnotenia indikátora. Preto sme vyberali také indikátory, ktoré sú jednoznačne merateľné,
teda sa dajú vyjadriť matematicky. Ďalšou podmienkou pre výber indikátora bola možnosť
získania údajov pre vyhodnotenie indikátora z verejne prístupných štatistických zisťovaní.
Vzhľadom na to, že nám nie je známe, aby sa doteraz niekto vybral touto cestou stanovovania
merateľných indikátorov, nemohli sme použiť odskúšané postupy. Tu musíme konštatovať, že
ani na národnej úrovni v tejto oblasti nie sú jasne stanovené postupy pre výber takto
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zadefinovaných indikátorov. Vzhľadom na tieto skutočnosti pripúšťame, že môže nastať
situácia, keď výber nami zvoleného indikátora nemusí vždy verne a jednoznačne indikovať
danú prioritu. Všetky indikátory však chceme raz ročne vyhodnocovať, aby sme mohli
monitorovať vývojové trendy v danej priorite. Ak pri monitoringu zistíme negatívny trend,
situáciu prehodnotíme a v prípade, že sa zvolený indikátor ukáže ako menej vhodný, budeme
hľadať iný, vhodnejší indikátor. V každom prípade si však myslíme, že pokiaľ indikátor
pripúšťa popisné vyhodnotenie, nie rýdzo matematické, nemôžeme vylúčiť veľkú mieru
subjektívneho hodnotenia daného indikátora.
9.1. Špecifický cieľ 1. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti dopravy.
Kvalitná, bezpečná a dostatočne hustá dopravná infraštruktúra je dôležitým faktorom
pre vývoj a hospodársky rast regiónu. V Košickom kraji chýbajú cesty vyššej kategórie –
diaľnice a rýchlostné cesty. Hustota ciest I., II. a III. triedy je dostatočná, avšak je veľa
nevyhovujúcich a havarijných úsekov. To znamená, že je potrebné zabezpečiť kvalitné
a dostatočne rýchle prepojenie sídiel regiónu s hlavným mestom Slovenska a s ostatnými
regiónmi. Vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja sú cesty II. a III. triedy, preto
realizácia modernizácie patrí do jeho kompetencie. Keďže cesty I. triedy a diaľnice sú
vo vlastníctve štátu a takisto kompetenciou štátu je aj výstavba rýchlostných ciest,
modernizácia železničnej infraštruktúry a rozvoj intermodálnej dopravy, úlohou Košického
samosprávneho kraja je vyvíjať aktivity pre získavanie podpory zo strany vlády na realizáciu
strategických projektov týkajúcich sa týchto oblastí dopravy a monitorovať a vyhodnocovať
stav kvality dopravnej infraštruktúry a vývoj dopravy na území Košického kraja.
Priorita 1.1. modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry.
Pre rozvoj regiónu je nevyhnutné zabezpečiť dostatočne hustú sieť ciest vyššej
kategórie a modernizovať cesty II. a III. triedy. Taktiež je potrebné venovať pozornosť aj
kvalite miestnych komunikácií. Tým sa zabezpečí kvalitné napojenie regiónu a Slovenska na
cestnú sieť susedných štátov a zlepší sa bezpečnosť dopravy.
Priorita 1.2. modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry a rozvoj verejnej železničnej
osobnej dopravy.
Cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť a efektivitu využitia železničnej dopravy,
ktorá je šetrnejšia voči životnému prostrediu ako cestná doprava. Okrem medziregionálnej
prepravy treba podporovať aj prímestskú a regionálnu železničnú osobnú dopravu.
Predovšetkým treba zabezpečiť zvýšenie kvality železničnej siete, bezpečnosti a traťových
rýchlostí, tým aj zrýchlenie prepravy osôb a tovarov. Ďalšou dôležitou aktivitou je
zabezpečenie podpory mobility cestujúcich s obmedzenou pohyblivosťou a obmedzenou
schopnosťou orientácie.
Priorita 1.3. rozvoj integrovanej dopravy.
Integráciou všetkých subsystémov verejnej osobnej dopravy (železničnej, prímestskej
a mestskej dopravy) sa majú dosiahnuť úspory verejných rozpočtov vďaka odstráneniu
súbehov rôznych dotovaných subsystémov verejnej dopravy, vzájomná koordinácia
dopravných služieb a ich vzájomná nadväznosť a najmä zjednodušenie verejnej dopravy pre
cestujúcich, zjednotením tarifných a prepravných podmienok s uplatnením jednotného
cestovného dokladu.
Priorita 1.4. rozvoj intermodálnej prepravy.
Cieľom je vybudovanie základnej siete verejných terminálov intermodálnej prepravy
podľa parametrov Dohody AGTC a zabezpečiť prepojenie terminálov a logistických centier.
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9.1.1. Stanovenie merateľných indikátorov.
Priorita 1.1. modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry.
Opatrenie 1.1.1. výstavba diaľnic.
Indikátor 1.1.1.1.B. dĺžka novovybudovaných diaľnic.
Opatrenie 1.1.2. výstavba rýchlostných ciest.
Indikátor 1.1.2.1.B. dĺžka novovybudovaných rýchlostných ciest.
Indikátor 1.1.2.2.B. hustota ciest vyššej triedy (diaľnic a rýchlostných ciest) vzhľadom
na rozlohu.
Indikátor 1.1.2.3.B. hustota ciest vyššej triedy (diaľnic a rýchlostných ciest) vzhľadom
na počet obyvateľov.
Opatrenie 1.1.3. modernizácia a výstavba ciest I. triedy.
Indikátor 1.1.3.1.B. dĺžka novovybudovaných ciest I. triedy.
Indikátor 1.1.3.2.B. dĺžka zmodernizovaných ciest I. triedy.
Indikátor 1.1.3.3.B. počet zmodernizovaných križovatiek.
Opatrenie 1.1.4. modernizácia a výstavba ciest II. a III. triedy.
Indikátor 1.1.4.1.B. dĺžka zrekonštruovaných ciest II. triedy.
Indikátor 1.1.4.2.B. dĺžka zrekonštruovaných ciest III. triedy.
Indikátor 1.1.4.3.B. percentuálny podiel zrekonštruovaných ciest II. triedy z celkovej dĺžky
siete ciest II. triedy.
Indikátor 1.1.4.4.B. percentuálny podiel zrekonštruovaných ciest III. triedy z celkovej dĺžky
siete ciest III. triedy.
Indikátor 1.1.4.5.B. počet zmodernizovaných križovatiek.
Opatrenie 1.1.5. rekonštrukcia miestnych komunikácií.
Nie je možné stanoviť indikátory na sledovanie úspešnosti tejto aktivity, lebo nie sú
k dispozícii žiadne štatistické údaje. O realizácii modernizácie miestnych komunikácii
rozhodujú samotné mestá resp. obce. Počet zmodernizovaných km v jednotlivých obciach
a mestách sa nesleduje na úrovni krajov. Aj v prípade ak by nám boli také údaje poskytnuté za
obce a mestá, v ktorých sa modernizácia vykonala, nevedeli by sme vyhodnotiť ich efekt,
keďže sa globálne nesleduje ani kvalita týchto komunikácií.
Opatrenie 1.1.6. zníženie nehodovosti na cestách.
Indikátor 1.1.6.1.B. percentuálny podiel zníženia nehodovosti na cestách I. triedy.
Indikátor 1.1.6.2.B. percentuálny podiel zníženia hustoty dopravných nehôd na cestách II.
triedy.
Indikátor 1.1.6.3.B. percentuálny podiel zníženia hustoty dopravných nehôd na cestách III.
triedy.
Indikátor 1.1.6.4.B. počet usmrtených osôb v dôsledku dopravnej nehody v cestnej doprave.
Priorita 1.2. modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry a rozvoj verejnej železničnej
osobnej dopravy.
Opatrenie 1.2.1. modernizácia a rozvoj železničných tratí (TEN-T a ostatné trate v súlade
s nariadením pre Kohézny fond).
Indikátor 1.2.1.1.B. dĺžka zmodernizovaných železničných tratí.
Indikátor 1.2.1.2.B. dĺžka elektrifikovaných železničných tratí.
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Indikátor 1.2.1.3.B. percentuálny podiel elektrifikovaných železničných tratí na celkovú
dĺžku železničných tratí.
Opatrenie 1.2.2. obnova železničných mobilných prostriedkov pre regionálnu
a medziregionálnu dopravu na elektrifikovaných a neelektrifikovaných
tratiach.
Indikátor 1.2.2.1.B. počet obstaraných ucelených jednotiek a HDV (hnacieho dráhového
vozidla) elektrickej a nezávislej trakcie a zaradených do prevádzky.
Indikátor 1.2.2.2.B. nárast počtu prepravených cestujúcich železničnou dopravou.
Opatrenie 1.2.3. podpora mobility cestujúcich s obmedzenou pohyblivosťou a obmedzenou
schopnosťou orientácie.
Indikátor zatiaľ nevieme stanoviť, pretože ZSSK nesledujú údaje tohto typu. Predpokladáme,
že po prechode regionálnych tratí pod KSK budeme mať potrebné údaje k dispozícii.
Opatrenie 1.2.4. podpora regionálnej a prímestskej dopravy.
Indikátor 1.2.4.1.B. nárast počtu prepravených cestujúcich v prímestskej, regionálnej
a medziregionálnej preprave.
Priorita 1.3. rozvoj integrovanej dopravy.
Opatrenie 1.3.1. vytvorenie a rozvoj integrovaného dopravného systému (IDS).
Indikátor 1.3.1.1.B. počet realizovaných stavieb KORID.
Indikátor 1.3.1.2.B. počet obcí zaradených v systéme integrovanej dopravy.
Priorita 1.4. rozvoj intermodálnej prepravy.
Opatrenie 1.4.1. vybudovanie siete verejných terminálov intermodálnej prepravy, ktoré budú
spĺňať parametre stanovené Dohodou AGTC vrátane kvalitného
železničného a cestného napojenia na základnú dopravnú sieť.
Indikátor 1.4.1.1.B. počet preložených ton v kontajnerových termináloch v Košickom kraji.
Indikátor 1.4.1.2.B. počet preložených TEU v kontajnerových termináloch v Košickom kraji.
Indikátor 1.4.1.3.B. počet ucelených vlakov intermodálnej prepravy v Košickom kraji.
Indikátor 1.4.1.4.B. počet vybudovaných verejných terminálov intermodálnej prepravy.
9.2. Špecifický cieľ 2. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti životného
prostredia.
Rieši vyrovnávanie rozdielov na regionálnej úrovni v oblasti životného prostredia
prostredníctvom realizácie nasledovných priorít.
Priorita 2.1. zvýšenie integrovanej ochrany, racionálneho využívania vôd a protipovodňovej
ochrany.
Dosiahnutie cieľa programu je zamerané na zabezpečenie integrovanej ochrany,
racionálne využívanie vôd a protipovodňovú ochranu.
Priorita 2.2. zvýšenie ochrany ovzdušia, ozónovej vrstvy a minimalizácia nepriaznivých
vplyvov klimatických zmien.
Cieľom je dosiahnutie zabezpečenia dôslednej implementácie smerníc EÚ v oblasti
kvality ovzdušia. V súlade s tým budú podporované aktivity smerujúce k znižovaniu emisií
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znečisťujúcich látok – oxidov síry, oxidov dusíka, tuhých častíc, amoniaku a prchavých
organických látok.
Priorita 2.3. dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva, znižovanie a eliminovanie
negatívnych vplyv environmentálnych záťaží a skládok odpadov na zdravie
obyvateľov a ekosystémov.
Priorita je zameraná na podporu systémov separovaného zberu a zhodnocovania
odpadov. Osobitnú pozornosť budeme venovať odpadom, ktoré môžu mať významný
negatívny vplyv na zdravie človeka a životné prostredie (napr. PCB/PCT, odpad
zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti).
Priorita 2.4. dobudovanie infraštruktúry ochrany a regenerácie prírodného prostredia
a krajiny.
Cieľom priority je plnenie záväzkov SR vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov,
hlavne z predpisov EÚ na ochranu druhov a biotopov európskeho významu, pre ktoré sa
vyhlasuje súvislá európska sústava chránených území (NATURA 2000), vytvorená
v spoločnom záujme EÚ, ktorú budujú členské štáty nezávisle od svojich vnútroštátnych
sústav chránených území. Z hľadiska členstva v EÚ má SR povinnosť zabezpečiť najmä
starostlivosť o územia NATURA 2000, priaznivý stav biotopov a druhov európskeho
významu a ich monitoring. Z medzinárodných záväzkov, ako aj z národných stratégií
a koncepcií, vyplývajú ďalšie úlohy na ochranu biologickej diverzity a krajiny.

9.2.1. Stanovenie merateľných indikátorov.
Priorita 2.1. zvýšenie integrovanej ochrany, racionálneho využívania vôd a protipovodňovej
ochrany.
Opatrenie 2.1.1. dobudovanie zásobovania obyvateľstva pitnou vodou.
Indikátor 2.1.1.1.B. dĺžka vybudovaných verejných vodovodov v Košickom kraji.
Indikátor 2.1.1.2.B. percentuálny podiel obyvateľov zásobovaných vodou z verejných
vodovodov.
Indikátor 2.1.1.3.B. dĺžka vodovodnej siete v Košickom kraji.
Indikátor 2.1.1.4.B. objem vypúšťanej odpadovej vody v Košickom kraji.
Indikátor 2.1.1.5.B. objem čistenej odpadovej vody v Košickom kraji.
Indikátor 2.1.1.6.B. objem pitnej vody určenej na realizáciu.
Indikátor 2.1.1.7.B. počet obyvateľov napojených na nové verejné vodovody.
Opatrenie 2.1.2. dobudovanie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd.
Indikátor 2.1.2.1.B. percentuálny podiel obyvateľov napojených v domoch na verejnú
kanalizačnú sieť v Košickom kraji.
Indikátor 2.1.2.2.B. objem odpadovej vody určenej na realizáciu.
Indikátor 2.1.2.3.B. percentuálny podiel obyvateľov v domoch napojených na ČOV.
Indikátor 2.1.2.4.B. dĺžka kanalizačnej siete v Košickom kraji.
Indikátor 2.1.2.5.B. počet vybudovaných čistiarní odpadových vôd v Košickom kraji.
Indikátor 2.1.2.6.B. počet zrekonštruovaných ČOV v Košickom kraji.
Indikátor 2.1.2.7.B. dĺžka zrekonštruovaných verejných kanalizácií.
Opatrenie 2.1.3. zvýšenie ochrany územia pred povodňami, vrátane vybudovania
povodňového varovného a predpovedného systému.
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Indikátor 2.1.3.1.B. počet povodí zapojených do hydrologických modelov v spojení
s digitálnymi modelmi reliéfu.
Indikátor 2.1.3.2.B. počet vypracovaných povodňových máp.
Indikátor 2.1.3.3.B. počet obyvateľov informovaných o problematike povodňových rizík
v oblasti povodia Hornádu.
Indikátor 2.1.3.4.B. počet vypracovaných akčných plánov na ochranu životného prostredia
v oblasti vodného hospodárstva v Košickom kraji.
Indikátor 2.1.3.5.B. počet vypracovaných evakuačných plánov v Košickom kraji.
Indikátor 2.1.3.6.B. počet obyvateľov chránených proti povodniam v Košickom kraji.
Indikátor 2.1.3.7.B. podiel územia chráneného proti povodniam k celkovej výmere území
ohrozených povodňami.
Opatrenie 2.1.4. zlepšenie sledovania a hodnotenia stavu povrchových a podzemných vôd.
Indikátor 2.1.4.1.B. počet monitorovacích staníc zabezpečujúcich sledovanie stavu
povrchových a podzemných vôd.
Indikátor 2.1.4.2.B. počet vytvorených partnerstiev pri sledovaní a hodnotení stavu
povrchových a podzemných vôd.
Indikátor 2.1.4.3.B. množstvo spotreby pitnej vody.
Indikátor 2.1.4.4.B. množstvo vypustenej odpadovej vody do verejných kanalizácií.
Indikátor 2.1.4.5.B. množstvo vyčistených vôd, vrátane zrážkových vôd z kanalizácií.
Priorita 2.2. zvýšenie ochrany ovzdušia, ozónovej vrstvy a minimalizácia nepriaznivých
vplyvov klimatických zmien.
Opatrenie 2.2.1. podpora aktivít smerujúcich k ochrane ovzdušia.
Indikátor 2.2.1.1.B. počet malých zdrojov (domácnosti) napojených na iné palivové
základne.
Indikátor 2.2.1.2.B. percentuálna zmena palivovej základne v priemysle.
Indikátor 2.2.1.3.B. percento populácie nachádzajúce sa v zóne presahujúcej limitné imisné
hodnoty.
Opatrenie 2.2.2. podpora aktivít smerujúcich k minimalizácii nepriaznivých vplyvov
klimatických zmien, vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie.
Indikátor 2.2.2.1.B. emisie CO v Košickom kraji.
Indikátor 2.2.2.2.B. emisie NOx v Košickom kraji.
Indikátor 2.2.2.3.B. emisie SO2 v Košickom kraji.
Indikátor 2.2.2.4.B. emisie TZL v Košickom kraji.
Indikátor 2.2.2.5.B. emisie NH3 v Košickom kraji.
Indikátor 2.2.2.6.B. percentuálny podiel využívania alternatívnych zdrojov energie
v autobusovej mestskej a prímestskej doprave vo verejnom záujme.
Indikátor 2.2.2.7.B. Počet vybudovaných a prevádzkovaných plniacich staníc CNG
(compress natural gass - stlačený zemný plyn) na území Košického
kraja.
Indikátor 2.2.2.8.B. počet energeticky zhodnotených budov verejných inštitúcií v Košickom
kraji.
Indikátor 2.2.2.9.B. percentuálny podiel využívania alternatívnych zdrojov energie
v zariadeniach Košického kraja.
Opatrenie 2.2.3. podpora aktivít smerujúcich k ochrane ozónovej vrstvy Zeme.
Indikátor 2.2.3.1.B. percentuálna odchýlka od dlhodobého priemeru ozónu v Košickom kraji.

390

Indikátor 2.2.3.2.B. množstvo zneškodneného odpadu triedy 16.
Priorita 2.3. dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva, znižovanie a eliminovanie
negatívnych vplyv environmentálnych záťaží a skládok odpadov na zdravie
obyvateľov a ekosystémov.
Opatrenie 2.3.1. dobudovanie infraštruktúry na likvidáciu odpadov zo zdravotnej
starostlivosti.
Indikátor 2.3.1.1.B. pomer množstva likvidovaného a produkovaného odpadu zo zdravotnej
starostlivosti.
Opatrenie 2.3.2. dobudovanie infraštruktúry na likvidáciu odpadov z veterinárnej
starostlivosti.
Indikátor 2.3.2.1.B. pomer množstva likvidovaného a produkovaného odpadu z veterinárnej
starostlivosti.
Opatrenie 2.3.3. dobudovanie infraštruktúry na likvidáciu odpadov s obsahom PCB a iných
POPs.
Indikátor 2.3.3.1.B. odhadované množstvo odpadu s obsahom PCB a iných POPs
v Košickom kraji.
Indikátor 2.3.3.2.B. počet zariadení a technológií na environmentálne vhodné
zneškodňovanie nebezpečných odpadov.
Indikátor 2.3.3.3.B. počet sanácií v Košickom kraji.
Indikátor 2.3.3.4.B. objem zneškodnených PCB látok.
Opatrenie 2.3.4. dobudovanie infraštruktúry na likvidáciu komunálnych odpadov (odpady
z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane
ich zložiek zo separovaného zberu.
Indikátor 2.3.4.1.B. množstvo zneškodneného komunálneho odpadu vrátane jeho zložiek
zo separovaného zberu.
Indikátor 2.3.4.2.B. množstvo zhodnoteného komunálneho odpadu.
Indikátor 2.3.4.3.B. percentuálny podiel zhodnoteného komunálneho odpadu
kompostovaním.
Indikátor 2.3.4.4.B. percentuálny podiel zhodnoteného komunálneho odpadu vo forme
druhotnej suroviny.
Indikátor 2.3.4.5.B. pomer množstva likvidovaného a produkovaného komunálneho odpadu
vrátane jeho zložiek zo separovaného zberu.
Opatrenie 2.3.5. dobudovanie infraštruktúry pre separovaný zber.
Indikátor 2.3.5.1.B. množstvo vyseparovaného odpadu.
Opatrenie 2.3.6. odstraňovanie environmentálnych záťaží a uzatváranie a rekultivácia skládok
odpadov.
Indikátor 2.3.6.1.B. plocha územia z ktorého boli odstránené environmentálne záťaže.
Priorita 2.4. dobudovanie infraštruktúry ochrany a regenerácie prírodného prostredia
a krajiny.
Opatrenie 2.4.1. podpora zabezpečenia priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom
vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia
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vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené
druhy rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov
a biotopov.
Indikátor 2.4.1.1.B. podiel plochy chránených území k celkovej rozlohe Košického kraja.
Indikátor 2.4.1.2.B. podiel počtu chránených kriticky ohrozených druhov rastlín a živočíchov
k ich celkovému počtu na území Košického kraja.
Indikátor 2.4.1.3.B. podiel počtu monitorovaných druhov a biotopov k ich celkovému počtu
na území Košického kraja.
Opatrenie 2.4.2. podpora zlepšenia infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom
budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia
monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných
záväzkov.
Indikátor 2.4.2.1.B. počet zariadení ochrany prírody a krajiny v Košickom kraji.
Indikátor 2.4.2.2.B. počet monitorovacích systémov zavedených za účelom plnenia
národných a medzinárodných záväzkov v Košickom kraji.
Opatrenie 2.4.3. podpora zlepšenia informovanosti a environmentálneho povedomia
verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými
skupinami.
Indikátor 2.4.3.1.B. počet obyvateľov, ktorí boli cieľom aktivít smerujúcich k zlepšeniu
informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti v Košickom
kraji.

9.3. Špecifický cieľ 3. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti základnej
infraštruktúry.
Základná infraštruktúra významne ovplyvňuje kvalitu života obyvateľov na danom
území. Rovnako dobrá infraštruktúra je jedným z významných faktorov ovplyvňujúcich
atraktívnosť územia pri lokalizácií investícií, čím následne zvyšuje konkurencieschopnosť
ekonomiky.
Preto cieľom špecifického cieľa 3. je podporiť vyvážený regionálny rozvoj
prostredníctvom zlepšenia podmienok základnej infraštruktúry. Špecifický cieľ je zameraný
na zmiernenie regionálnych rozdielov v oblasti školskej, sociálnej, zdravotníckej a občianskej
infraštruktúry a na budovanie a rozvoj infraštruktúry v oblasti kultúry.
Priorita 3.1. obnova a budovanie základnej infraštruktúry.
Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry je predpokladom vyššej kvality
vzdelávania a vyššej miery vzdelanosti obyvateľstva na danom území. Vzdelanejšie
obyvateľstvo významnejšie prispieva k ekonomickému rastu a k rastu životnej úrovne.
Budovanie a rozvoj sociálnej infraštruktúry napomáha povzniesť poskytovanie
sociálnej starostlivosti a služieb na kvalitatívne vyššiu úroveň, čo prispieva ku skvalitneniu
života občanov závislých na zariadeniach sociálnej starostlivosti.
Budovanie a rozvoj zdravotníckej infraštruktúry vedie k vyššej úrovni poskytovania
zdravotnej starostlivosti a služieb, čím sa vytvára základ pre zlepšenie zdravia a kvality života
obyvateľstva.
Budovanie a rozvoj infraštruktúry v oblasti kultúry je dôležitou oblasťou
podporujúcou úsilie o zabezpečenie trvalo udržateľného regionálneho rozvoja. Činnosť
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kultúrnych inštitúcií je neoddeliteľnou súčasťou kultúrno-spoločenského a duchovného života
obyvateľov.
Budovanie a čiastočná obnova hmotnej infraštruktúry sídiel je nutným predpokladom
pre ďalší rozvoj cestovného ruchu, ktorý by sa v Košickom kraji mal postupne v budúcnosti
stať nosným odvetvím v oblasti služieb.
Priorita 3.2. revitalizácia oblastí ohrozených sociálnym vylúčením skupín obyvateľov.
Na základe analytickej časti tohto materiálu je možné konštatovať, že revitalizácii
týchto oblastí je potrebné venovať osobitnú pozornosť najmä v smere prístupu k službám
a prístupu k zamestnaniu.
Prístup k službám je potrebné rozpracovať v oblastiach:
- vzdelávanie, kde narastá počet osôb s neukončeným základným vzdelaním, klesá záujem
o štúdium učňovských odborov, požadované školy druhej šance neriešia problém ako
taký, je potrebné spracovať koncepciu vzdelávania zameranú práve na ohrozené skupiny
vrátane predurčenia ich profesionálnej štruktúry pri zvýšenej participácii a pracovnej
činnosti už počas prípravy,
- zdravotné služby, kde dochádza k zhoršovaniu zdravotného stavu populácie ohrozenej
sociálnym vylúčením ako výsledok nízkej zdravotnej prevencie a využívania zdravotných
služieb až pri závažných zdravotných problémoch, narastá počet infekčných ochorení
a závažných zdravotných problémov, chýba vytvorenie systému terénnej zdravotnej
služby, ako súčasti komunitnej práce so zameraním na ohrozené skupiny, ktoré by mohlo
postupne posilniť princíp zdravotnej prevencie a stanoviť jej rámce,
Prístup k zamestnaniu je potrebné rozpracovať v oblastiach:
- odborná príprava na využiteľné profesie,
kde súčasný stav
poukazuje
na nezamestnateľnosť nekvalifikovanej pracovnej sily, preto vzhľadom na vznikajúce
priemyselné parky je potrebné definovať profesie u ktorých je postačujúce zaškolenie a sú
vhodné z pohľadu ich psycho-sociálnej charakteristky,
- pracovné inkubátory pre skupiny ohrozené sociálnym vylúčením, kde prepojenie politiky
v oblasti zamestnanosti a zamestnateľnosti predpokladá spoluúčasť aj zamestnávateľov,
ktorí môžu vytvoriť pracovné podmienky pre skupiny ktoré dlhodobo sú mimo trhu práce,
pričom pre zriaďovanie inkubátorov je potrebné definovať systém benefitov, ktoré by
podporili zamestnávanie týchto skupín,
- sociálna ekonomika, kde zmena v systéme sociálneho zabezpečenia a znižovanie
potrebnosti v oblasti sociálnych dávok predpokladá opatrenia aj v systéme zamestnávania,
štátom realizované finančné plnenie v sociálnej oblasti priamo blokuje zmenu v prístupe
k práci, preto z uvedených dôvodov je potrebné spracovať model sociálnej ekonomiky,
ktorá postupne nahradí systém bezpracne poskytovaných sociálnych dávok, aspoň tých,
ktoré sú viazané na nezamestnanosť.
Priorita 3.3. budovanie infraštruktúry cestovného ruchu.
Rozsah a kvalita služieb, ponuka kvalitných produktov v cestovnom ruchu,
podmieňujú spokojnosť klientov a zaručujú zvýšenie návštevnosti v regióne. Zvýšenie
návštevnosti zvyšuje tržby z cestovného ruchu. Pre rozvoj cestovného ruchu je preto
nevyhnutné postupne budovať infraštruktúru cestovného ruchu podporou modernizácie
a výstavby hotelov, budovaním prepojenia siete medzinárodných a regionálnych turistických
cyklotrás, skvalitňovaním služieb v zariadeniach cestovného ruchu, výstavbou
a modernizáciou športovo-rekreačnej infraštruktúry, turistických ciest, ubytovacích
a kúpeľných kapacít v súlade so zlepšovaním technického stavu pamiatok a skvalitňovaním
celej škály ponúkaných služieb. Vzhľadom na význam tohto odvetvia považujeme za
potrebné túto tému vysvetliť podrobnejšie.
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Pri spolupráci na príprave kandidatúry 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. Výsledkom
bola komercializácia kultúry, kde jediným kritériom kvality kultúrneho podujatia nie je jeho
duchovné posolstvo ale sledovanosť alebo návštevnosť a následný komerčný úspech.
Tu si je treba uvedomiť, že súčasné trendy vo výchove vedúce k bezhraničnému
individualizmu majú aj svoje tienisté stránky ako nedostatok solidarity, absencia morálnych
zábran, nulová empatia, neschopnosť komunikácie a kooperácie. Preto vidíme nevyhnutné
zadať pre oblasť kultúry spoločenskú objednávku v ktorej by sme chceli využiť nástroje
kultúry na upriamenie pozornosti verejnosti k duchovným hodnotám, ako sú veľkodušnosť
k iným, konanie pre dobro ostatných, úcta ku všetkým formám života vrátane úcty k tradíciám
a odkazu predkov, ktoré dnešný komerčný prístup v kultúre zatlačil do úzadia.
Najťažšia otázka, ktorú sme museli vyriešiť bola, ako zabezpečiť návratnosť
prostriedkov vynaložených na takúto spoločenskú objednávku v oblasti kultúry. Návratnosť
vynaložených prostriedkov sme našli práve v oblasti cestovného ruchu. Ako riešenie sa nám
javí sústredenie veľkého počtu návštevníkov na kultúrnom podujatí a využitie možnosti
komerčného poskytovania služieb pre týchto návštevníkov. Rozdiel oproti kritizovanému
komerčnému prístupu v oblasti kultúry je v tom, že hlavným cieľom samotného kultúrneho
podujatia nie je nutne komerčná úspešnosť, ale propagácia duchovných hodnôt. Návratnosť
vložených prostriedkov má byť zabezpečená nepriamo cez oblasť cestovného ruchu, využitím
možnosti poskytovania služieb pre návštevníkov daného kultúrneho podujatia. A tak vznikla
myšlienka rozvíjania cestovného ruchu po trasách štyroch historických ciest prechádzajúcich
územím Košického kraja. Štyri historické cesty poskytujú pre každého návštevníka možnosť
vybrať si to, čo ho zaujíma, to, čo pozná z domu, to, čo mu je blízke.
9.3.1. Stanovenie merateľných indikátorov.
Priorita 3.1. obnova a budovanie základnej infraštruktúry.
Opatrenie 3.1.1. rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia školských zariadení.
Indikátor 3.1.1.1.B. pomer uplatnených investičných požiadaviek škôl, ku realizovaným
požiadavkám zo strany zriaďovateľa, Košického samosprávneho kraja.
Indikátor 3.1.1.2.B. pomer vznesených investičných požiadaviek škôl na stroje a zariadenia,
ku realizovaným požiadavkám zo strany zriaďovateľa.
Indikátor 3.1.1.3.B. pomer žiadaného objemu prevádzkových požiadaviek škôl
ku vyčerpanému objemu prevádzkových požiadaviek škôl.
Opatrenie 3.1.2. budovanie, rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia zariadení sociálnych
služieb.
Indikátor 3.1.2.1.B. počet obyvateľov odkázaných na služby v sociálnych zariadeniach
v Košickom kraji.
Indikátor 3.1.2.2.B. počet zariadení sociálnej infraštruktúry podporených prostredníctvom
rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie stavebných objektov
a obstarania vybavenia.
Indikátor 3.1.2.3.B. počet novovybudovaných a vybavených zariadení sociálnej kurately.
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Indikátor 3.1.2.4.B. priemerné percentuálne zníženie potreby energie na vykurovanie budov
využívaných podporovanými zariadeniami občianskej infraštruktúry.
Indikátor 3.1.2.5.B. počet novovytvorených pracovných miest na základe podpory
sociálnych zariadení občianskej infraštruktúry.
Opatrenie 3.1.3. rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia zdravotných zariadení.
Indikátor 3.1.3.1.B. počet lôžok, ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej
infraštruktúry všeobecných a špecializovaných nemocníc (ochorenia
„skupiny 5“).
Indikátor 3.1.3.2.B. plocha vybudovaných a zariadených priestorov všeobecných
a špecializovaných nemocníc na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
(ochorenia „skupiny 5“).
Indikátor 3.1.3.3.B. plocha rekonštruovaných a zariadených priestorov všeobecných
a špecializovaných nemocníc na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
(ochorenia „skupiny 5“).
Indikátor 3.1.3.4.B. počet pacientov hospitalizovaných v modernizovanej infraštruktúre
všeobecných a špecializovaných nemocníc (ochorenia „skupiny 5“).
Indikátor 3.1.3.5.B. počet hospitalizácií ambulantne senzitívnych ochorení.
Indikátor 3.1.3.6.B. priemerná doba hospitalizácie vo všeobecných a špecializovaných
nemocniciach (ochorenia „skupiny 5“).
Indikátor 3.1.3.7.B. priemerné percentuálne zníženie potreby energie na vykurovanie budov
využívaných podporovanými zariadeniami zdravotníckej infraštruktúry
všeobecných a špecializovaných nemocníc.
Indikátor 3.1.3.8.B. plocha rekonštruovaných a zariadených priestorov polikliník
a zdravotných stredísk na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Indikátor 3.1.3.9.B. počet pacientov, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť
v modernizovanej infraštruktúre polikliník a zdravotných stredísk.
Indikátor 3.1.3.10.B. počet preventívnych prehliadok v ambulanciách polikliník
a zdravotných stredísk.
Indikátor 3.1.3.11.B. počet preventívnych výkonov (intervencií na ochorenia „skupiny 5“)
v ambulanciách polikliník a zdravotných stredísk.
Indikátor 3.1.3.12.B. priemerné percentuálne zníženie potreby energie na vykurovanie budov
využívaných podporovanými zariadeniami zdravotníckej infraštruktúry
polikliník a zdravotných stredísk.
Opatrenie 3.1.4. rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia pamäťových, fondových
a kultúrnych inštitúcií, vrátane obnovy kultúrnych pamiatok.
Indikátor 3.1.4.1.B. počet knižníc.
Indikátor 3.1.4.2.B. počet návštevníkov knižníc.
Indikátor 3.1.4.3.B. počet divadiel.
Indikátor 3.1.4.4.B. počet kultúrno-osvetových zariadení.
Indikátor 3.1.4.5.B. počet múzeí.
Indikátor 3.1.4.6.B. počet galérií.
Opatrenie 3.1.5. obnova a čiastočné budovanie hmotnej infraštruktúry sídiel v rámci
samostatne dopytovo orientovaných projektov, realizovaných v centrách
obcí, resp. centrách častí obcí identifikovaných ako kohézne a inovačné póly
rastu.
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Indikátor 3.1.5.1.B. počet novej a kvalitnejšej sídelnej infraštruktúry v rámci samostatne
dopytovo orientovaných projektov, realizovaných v centrách obcí, resp.
centrách častí obcí identifikovaných ako kohézne a inovačné póly rastu.
Opatrenie 3.1.6. rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia zariadení nekomerčných
záchranných služieb vrátane obstarania vybavenia zariadení.
Indikátor 3.1.6.1.B. počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených
zariadeniach nekomerčných záchranných služieb, ktoré vyplývajú
z realizovaných projektov.
Indikátor 3.1.6.2.B. priemerné percentuálne zníženie spotreby energie na vykurovanie budov
využívaných podporovanými zariadeniami nekomerčných záchranných
služieb.
Priorita 3.2. revitalizácia oblastí ohrozených sociálnym vylúčením skupín obyvateľov.
Opatrenie 3.2.1. budovanie základnej infraštruktúry v oblastiach ohrozených sociálnym
vylúčením skupín obyvateľov, vrátane obnovy bytových domov.
Indikátor 3.2.1.1.B. počet obyvateľov žijúcich v oblastiach ohrozených sociálnym
vylúčením.
Indikátor 3.2.1.2.B. počet regenerovaných sídiel prostredníctvom podpory hmotnej
infraštruktúry obcí so separovanými a segregovanými rómskymi
osídleniami vrátane obnovy bytových domov.
Priorita 3.3. budovanie infraštruktúry cestovného ruchu.
Opatrenie 3.3.1. podpora vzniku jednotného regionálneho turisticko-informačného systému
a jednotnej prezentácie cestovného ruchu v rámci regiónu, vrátane podpory
Turisticko-informačných kancelárií.
Indikátor 3.3.1.1.B. počet registrovaných subjektov cestovného ruchu v jednotnom
regionálnom turisticko-informačnom systéme.
Indikátor 3.3.1.2.B. počet subjektov cestovného ruchu prezentovaných v rámci jednotnej
prezentácie Košického kraja.
Indikátor 3.3.1.3.B. počet spolupracujúcich Turisticko-informačných kancelárií.
Opatrenie 3.3.2. podpora vzniku domácich produktov vrátane budovania infraštruktúry
cestovného ruchu na Vínnej ceste.
Indikátor 3.3.2.1.B. počet funkčných subjektov poskytujúcich služby v oblasti cestovného
ruchu na Vínnej ceste (hotely, penzióny, kempingy, miestne
samosprávy, kultúrno-spoločenské inštitúcie, fyzické osoby).
Indikátor 3.3.2.2.B. kapacita ubytovacích zariadení cestovného ruchu na Vínnej ceste, počet
lôžok v jednotlivých typoch ubytovacích zariadení.
Indikátor 3.3.2.3.B. počet návštevníkov v jednotlivých typoch ubytovacích zariadení
na Vínnej ceste.
Indikátor 3.3.2.4.B. počet návštev domácich a zahraničných návštevníkov na Vínnej ceste.
Indikátor 3.3.2.5.B. počet prenocovaní domácich a zahraničných návštevníkov na Vínnej
ceste.
Indikátor 3.3.2.6.B. celková výška tržieb subjektov poskytujúcich služby v oblasti
cestovného ruchu na Vínnej ceste.
Indikátor 3.3.2.7.B. počet zrekonštruovaných objektov na Vínnej ceste.
Indikátor 3.3.2.8.B. počet sprístupnených objektov na Vínnej ceste.
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Opatrenie 3.3.3. podpora vzniku domácich produktov vrátane budovania infraštruktúry
cestovného ruchu na Železnej ceste.
Indikátor 3.3.3.1.B. počet funkčných subjektov poskytujúcich služby v oblasti cestovného
ruchu na Železnej ceste (hotely, penzióny, kempingy, miestne
samosprávy, kultúrno-spoločenské inštitúcie, fyzické osoby).
Indikátor 3.3.3.2.B. kapacita ubytovacích zariadení cestovného ruchu na Železnej ceste,
počet lôžok v jednotlivých typoch ubytovacích zariadení.
Indikátor 3.3.3.3.B. počet návštevníkov v jednotlivých typoch ubytovacích zariadení
na Železnej ceste.
Indikátor 3.3.3.4.B. počet návštev domácich a zahraničných návštevníkov na Železnej ceste.
Indikátor 3.3.3.5.B. počet prenocovaní domácich a zahraničných návštevníkov na Železnej
ceste.
Indikátor 3.3.3.6.B. celková výška tržieb subjektov poskytujúcich služby v oblasti
cestovného ruchu na Železnej ceste.
Indikátor 3.3.3.7.B. počet zrekonštruovaných objektov na Železnej ceste.
Indikátor 3.3.3.8.B. počet sprístupnených objektov na Železnej ceste.
Opatrenie 3.3.4. podpora vzniku domácich produktov vrátane budovania infraštruktúry
cestovného ruchu na Gotickej ceste.
Indikátor 3.3.4.1.B. počet funkčných subjektov poskytujúcich služby v oblasti cestovného
ruchu na Gotickej ceste (hotely, penzióny, kempingy, miestne
samosprávy, kultúrno-spoločenské inštitúcie, fyzické osoby).
Indikátor 3.3.4.2.B. kapacita ubytovacích zariadení cestovného ruchu na Gotickej ceste,
počet lôžok v jednotlivých typoch ubytovacích zariadení.
Indikátor 3.3.4.3.B. počet návštevníkov v jednotlivých typoch ubytovacích zariadení
na Gotickej ceste.
Indikátor 3.3.4.4.B. počet návštev domácich a zahraničných návštevníkov na Gotickej ceste.
Indikátor 3.3.4.5.B. počet prenocovaní domácich a zahraničných návštevníkov na Gotickej
ceste.
Indikátor 3.3.4.6.B. celková výška tržieb subjektov poskytujúcich služby v oblasti
cestovného ruchu na Gotickej ceste.
Indikátor 3.3.4.7.B. počet zrekonštruovaných objektov na Gotickej ceste.
Indikátor 3.3.4.8.B. počet sprístupnených objektov na Gotickej ceste.
Opatrenie 3.3.5. podpora vzniku domácich produktov vrátane budovania infraštruktúry
cestovného ruchu na Kráľovsko-cisárskej poštovej ceste.
Indikátor 3.3.5.1.B. počet funkčných subjektov poskytujúcich služby v oblasti cestovného
ruchu na Kráľovsko-cisárskej poštovej ceste (hotely, penzióny,
kempingy, miestne samosprávy, kultúrno-spoločenské inštitúcie, fyzické
osoby).
Indikátor 3.3.5.2.B. kapacita ubytovacích zariadení cestovného ruchu na Kráľovsko-cisárskej
poštovej ceste, počet lôžok v jednotlivých typoch ubytovacích zariadení.
Indikátor 3.3.5.3.B. počet návštevníkov v jednotlivých typoch ubytovacích zariadení
na Kráľovsko-cisárskej poštovej ceste.
Indikátor 3.3.5.4.B. počet návštev domácich a zahraničných návštevníkov na Kráľovskocisárskej poštovej ceste.
Indikátor 3.3.5.5.B. počet prenocovaní domácich a zahraničných návštevníkov
na Kráľovsko-cisárskej poštovej ceste.
Indikátor 3.3.5.6.B. celková výška tržieb subjektov poskytujúcich služby v oblasti
cestovného ruchu na Kráľovsko-cisárskej poštovej ceste.
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Indikátor 3.3.5.7.B. počet zrekonštruovaných objektov na Kráľovsko-cisárskej poštovej
ceste.
Indikátor 3.3.5.8.B. počet sprístupnených objektov na Kráľovsko-cisárskej poštovej ceste.

9.4. Špecifický cieľ 4. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti ľudských
zdrojov.
Cieľom špecifického cieľa je zmiernenie disparít v oblasti ľudských zdrojov
na regionálnej úrovni prostredníctvom zvyšovania príležitostí na trhu práce.
Priorita 4.1. zvyšovanie zamestnanosti.
Cieľom priority je posilnenie aktívnej politiky trhu práce so zreteľom na znižovanie
nezamestnanosti, prevenciu dlhodobej nezamestnanosti a integráciu znevýhodnených skupín
na trh práce.
Priorita 4.2. podpora sociálnej inklúzie.
Cieľom priority je riešenie problematiky sociálnej vylúčenosti s osobitným zreteľom
na marginalizované skupiny obyvateľstva. Cieľom je predísť sociálnej izolácii ohrozených
skupín obyvateľstva ich prípadným zapojením na trh práce.
Priorita 4.3. podpora rodinnej politiky.
Cieľom priority je upevnenie postavenia rodiny v súčasnej spoločnosti
prostredníctvom vytvorenia vhodných podmienok pre podporu a ochranu rodiny a efektívne
zladenie rodinného a pracovného života.

9.4.1. Stanovenie merateľných indikátorov.
Priorita 4.1. zvyšovanie zamestnanosti.
Opatrenie 4.1.1. podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia
nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti, s cieľom postupnej realizácie
plnej zamestnanosti.
Indikátor 4.1.1.1.B. podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva.
Indikátor 4.1.1.2.B. miera nezamestnanosti.
Indikátor 4.1.1.3.B. podiel uchádzačov o zamestnanie vo veku do 25 rokov.
Indikátor 4.1.1.4.B. index vzdelanosti uchádzačov o zamestnanie.
Indikátor 4.1.1.5.B. podiel uchádzačov o zamestnanie v evidencii do 3 mesiacov.
Indikátor 4.1.1.6.B. podiel dlhodobo nezamestnaných (nad 24 mesiacov) z celkového počtu
uchádzačov.
Indikátor 4.1.1.7.B. štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa odvetvia ekonomickej
činnosti.
Opatrenie 4.1.2. podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania.
Indikátor 4.1.2.1.B. počet nových zaregistrovaných malých a stredných podnikateľov.
Indikátor 4.1.2.2.B. počet nových podnikov podľa odvetvia ekonomickej činnosti.
Priorita 4.2. podpora sociálnej inklúzie.

398

Opatrenie 4.2.1. podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom rozvoja sociálnych služieb
a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a zdravotníckych
služieb s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.
Indikátor 4.2.1.1.B. kapacita zariadení sociálnych služieb pre seniorov.
Indikátor 4.2.1.2.B. kapacita zariadení sociálnych služieb pre zdravotne postihnutých
občanov.
Indikátor 4.2.1.3.B. kapacita zariadení sociálnych služieb pre osoby vyžadujúce azylové
ubytovanie.
Indikátor 4.2.1.4.B. počet detí do 18 rokov evidovaných v sociálnoprávnej ochrane detí.
Indikátor 4.2.1.5.B. podiel rómskych osád napojených na inžinierske siete (vodovod, kanál,
elektrina).
Indikátor 4.2.1.6.B. počet poberateľov vybraných sociálnych dávok.
Opatrenie 4.2.2. podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora
integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom
na marginalizované rómske komunity.
Indikátor 4.2.2.1.B. podiel obyvateľov žijúcich v rómskych osídleniach.
Indikátor 4.2.2.2.B. podiel uchádzačov o zamestnanie bez vzdelania.
Indikátor 4.2.2.3.B. podiel uchádzačov o zamestnanie so základným vzdelaním.
Priorita 4.3. podpora rodinnej politiky.
Opatrenie 4.3.1. definovanie základnej úlohy, ktorá sa od rodiny očakáva, ochrana tradičnej
manželskej rodiny.
Indikátor 4.3.1.1.B. hrubá miera sobášnosti.
Indikátor 4.3.1.2.B. priemerná dĺžka trvania manželstva.
Indikátor 4.3.1.3.B. index rozvodovosti.
Opatrenie 4.3.2. podpora programov na zvyšovanie pôrodnosti.
Indikátor 4.3.2.1.B. hrubá miera pôrodnosti.
Opatrenie 4.3.3. podpora zosúladenia rodinného a pracovného života a starostlivosti o malé
deti.
Indikátor 4.3.3.1.B. podiel uchádzačov o zamestnanie poberajúcich peňažnú pomoc
v materstve.
Indikátor 4.3.3.2.B. počet detí v materských školách.
Indikátor 4.3.3.3.B. počet ekonomicky aktívnych obyvateľov odchádzajúcich za prácou.
Indikátor 4.3.3.4.B. počet rodín, kde jeden z členov rodiny pracuje dlhodobo v zahraničí.
9.5. Špecifický cieľ 5. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti vzdelávania.
Základným cieľom na zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti Slovenska
v oblasti rozvoja ľudských zdrojov je dokončenie reformy základného a stredného školstva.
Cieľom obsahovej reformy je vytvoriť priestor pre tvorivú prácu pedagógov, pre posilnenie
výchovy, pre zdokonalenie komplexného rozvíjania poznávacích funkcií žiakov.
Na dosiahnutie tohto cieľa sme stanovili nasledovné priority:
Priorita 5.1. prepojenie systému odborného vzdelávania a prípravy s trhom práce.
V rámci tejto priority chceme v spolupráci so štátnou správou uskutočniť reformu
vzdelávania na základných a stredných školách a podporiť zvyšovanie kvality
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vysokoškolského vzdelávania a kvality ľudských zdrojov vo výskume a vývoji tak, aby
absolventi boli pripravení pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu
práce.
Priorita 5.2. podpora rozvoja športu.
Cieľom priority je zlepšenie podmienok pre športovú činnosť všetkých športovcov
Košického samosprávneho kraja. Cieľom je všetkými prostriedkami podporiť rozvoj
mládežníckeho, vrcholového a výkonnostného športu na celom území Košického kraja
a v neposlednom rade skvalitniť podmienky na rozvoj školskej telesnej výchovy a športu
na školách.
9.5.1. Stanovenie merateľných indikátorov.
Priorita 5.1. prepojenie systému odborného vzdelávania a prípravy s trhom práce.
Opatrenie 5.1.1. premena tradičnej školy na modernú.
Indikátor 5.1.1.1.B. výška ekonomického rastu v jednotlivých odvetviach (tlak na zvýšenú
potrebu kvalifikovanej pracovnej sily).
Indikátor 5.1.1.2.B. potreba pracovnej sily v jednotlivých odvetviach (automobilový
priemysel, strojárenský, elektrotechnický a stavebný priemysel).
Indikátor 5.1.1.3.B. počet absolventov vstupujúcich na trh práce porovnaná s potrebami
zamestnávateľov.
Indikátor 5.1.1.4.B. počet odborných škôl ktoré sú prepojené so zamestnávateľmi tzv.
Lektorské vzdelávacie centrá.
Indikátor 5.1.1.5.B. počet žiakov poberajúcich stimulátory záujmu o profesie formou
štipendií, prísľubu do zamestnania a pod.
Indikátor 5.1.1.6.B. počet škôl zapojených do kvality STN EN ISO 9001:2001 – systémy
manažérstva kvality.
Indikátor 5.1.1.7.B. počet škôl zapojených do projektu EMANAROS – efektívny manažment
škôl.
Opatrenie 5.1.2. podpora vysokých škôl, výskumu, vývoja ako motorov rozvoja vedomostnej
spoločnosti.
Indikátor 5.1.2.1.B. index vzdelanosti obyvateľov.
Indikátor 5.1.2.2.B. podiel uplatnených absolventov v praxi do 6 mesiacov.
Indikátor 5.1.2.3.B. počet zamestnancov výskumu a vývoja.
Opatrenie 5.1.3. podpora celoživotného vzdelávania.
Indikátor 5.1.3.1.B. počet absolventov vysokých škôl študujúcich popri zamestnaní jednou z
foriem celoživotného vzdelávania.
Indikátor 5.1.3.2.B. počet absolventov stredných škôl študujúcich inou formou vzdelávania
(pomaturitné, nadstavbové, popri zamestnaní, diaľkové).
Indikátor 5.1.3.3.B. počet uchádzačov o zamestnanie zaradených do vzdelávania a prípravy
pre trh práce podľa obsahového zamerania.
Opatrenie 5.1.4. zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych
komunít.
Indikátor 5.1.4.1.B. podiel obyvateľov bez vzdelania.
Indikátor 5.1.4.2.B. podiel obyvateľov s nedokončeným základným vzdelaním.
Indikátor 5.1.4.3.B. počet absolventov škôl Druhej šance – neformálne vzdelávanie.
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Indikátor 5.1.4.4.B. počet absolventov 8 ročného rómskeho gymnázia v Dobšinej
a v Štítniku.
Indikátor 5.1.4.5.B. počet absolventov 2-ročných učilíšť – na dokončenie základného
vzdelania (napr. SOU Prakovce...).
Opatrenie 5.1.5. zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami.
Indikátor 5.1.5.1.B. počet osôb s osobitými vzdelávacími potrebami v Košickom kraji.
Indikátor 5.1.5.2.B. počet osôb s osobitými vzdelávacími potrebami zapojených
do vzdelávania.
Priorita 5.2. podpora rozvoja športu.
Opatrenie 5.2.1. podpora mládežníckeho športu.
Indikátor 5.2.1.1.B. počet zaregistrovaných športovcov mládežníckych družstiev
(jednotlivcov) zapojených do celoštátnych súťaží daného športového
klubu v Košickom kraji.
Indikátor 5.2.1.2.B. počet celoštátnych súťaží, v ktorých má športový klub zapojené
jednotlivé družstvá (jednotlivcov) v Košickom kraji.
Indikátor 5.2.1.3.B. počet umiestnení družstiev (jednotlivcov) v najvyšších celoštátnych
súťažiach.
Indikátor 5.2.1.4.B. počet reprezentantov SR v jednotlivých športových odvetviach
v Košickom kraji.
Indikátor 5.2.1.5.B. počet účastí a umiestnení klubu v Európskych súťažiach v aktuálnej
sezóne (kolektívne športy) v Košickom kraji.
Indikátor 5.2.1.6.B. počet medailových umiestnení reprezentantov športového klubu
na oficiálnych európskych a svetových šampionátoch.
Opatrenie 5.2.2. podpora vrcholového športu.
Indikátor 5.2.2.1.B. počet zaregistrovaných športovcov seniorských družstiev (jednotlivcov)
zapojených do celoštátnych súťaží daného športového klubu v Košickom
kraji.
Indikátor 5.2.2.2.B. počet celoštátnych súťaží, v ktorých má športový klub zapojené
jednotlivé družstvá (jednotlivcov) v Košickom kraji.
Indikátor 5.2.2.3.B. počet umiestnení družstiev (jednotlivcov) v najvyšších celoštátnych
súťažiach.
Indikátor 5.2.2.4.B. počet reprezentantov SR v jednotlivých športových odvetviach
v Košickom kraji.
Indikátor 5.2.2.5.B. počet účasti a umiestnenia klubu v Európskych súťažiach v aktuálnej
sezóne (kolektívne športy) v Košickom kraji.
Indikátor 5.2.2.6.B. počet medailových umiestnení reprezentantov športového klubu
na oficiálnych európskych a svetových šampionátoch.
Opatrenie 5.2.3. podpora športu pre všetkých.
Indikátor 5.2.3.1.B. počet športových podujatí a športových akcií pre neregistrovaných
športovcov a širokú verejnosť.
Indikátor 5.2.3.2.B. počet účastníkov športových podujatí a športových akcií pre
neregistrovaných športovcov a širokú verejnosť.
Opatrenie 5.2.4. podpora športových podujatí.
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Indikátor 5.2.4.1.B. počet majstrovstiev Sveta v určitom športovom odvetví organizované
na území Košického kraja.
Indikátor 5.2.4.2.B. počet majstrovstiev Európy v určitom športovom odvetví organizované
na území Košického kraja.
Indikátor 5.2.4.3.B. počet mládežníckych medzinárodných podujatí so zahraničnou účasťou
(minimálne 3 krajiny).
Indikátor 5.2.4.4.B. počet podujatí s dlhodobou tradíciou.
Opatrenie 5.2.5. podpora materiálno-technického zabezpečenia športu.
Indikátor 5.2.5.1.B. počet novostavieb športových objektov, plôch a zariadení.
Indikátor 5.2.5.2.B. počet dokončených rozostavaných športových objektov.
Indikátor 5.2.5.3.B. počet zrekonštruovaných zastaralých nevyužívaných športových
objektov.
Indikátor 5.2.5.4.B. počet zrekonštruovaných zastaralých športových objektov využívaných
s obmedzeniami.

9.6. Špecifický cieľ 6. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti znalostnej
ekonomiky.
Veda a výskum predstavujú veľký potenciál pre ďalší rozvoj Košického kraja v oblasti
znalostnej ekonomiky a ponúkajú možnosti udržania vysoko kvalifikovaných pracovníkov
v regióne. Infraštruktúra pre túto oblasť v Košickom kraji je tvorená predovšetkým tromi
univerzitami, ústavmi SAV, ďalšími vzdelávacími inštitúciami a veľkými podnikmi
so svojimi výskumnými pracoviskami. Menší podiel na výskume a vývoji už majú malé
a stredné podniky, ktoré nie sú schopné financovať často krát nákladný výskum.
V rámci súčasného nepriaznivého trendu prehlbovania regionálnych disparít v rámci
Slovenskej republiky by sa podľa nás práve veda a výskum mohli stať jedným z nástrojov,
ktorý napomôže k zmierneniu regionálnych disparít v rámci Slovenska, a pomôže Košickému
kraju v oblasti regionálneho rozvoja priblížiť sa k rozvinutým regiónom západného
Slovenska. Na dosiahnutie tohto cieľa sme stanovili nasledovné priority:
Priorita 6.1. podpora výskumu a vývoja v podnikoch.
V Košickom kraji podobne ako v iných krajoch na Slovensku je úroveň výskumu
a vývoja v malých a stredných podnikoch pomerne nízka. Malé a stredné podniky si často krát
nemôžu dovoliť financovať finančne náročný výskum, veľké podniky v mnohých prípadoch
preferujú outsourcing a radšej zadajú výskum výskumným inštitúciám či univerzitám
na Slovensku alebo v zahraničí. Zároveň veľká časť veľkých podnikov má na Slovensku len
„výrobné dielne“ zatiaľ čo samotný výskum sa vykonáva v ústrediach týchto nadnárodných
firiem v zahraničí.
Riešením daného stavu je podľa nás podpora zavádzania inovácií (inovácia výrobkov,
služieb, strojov, prístrojov, zariadení, tvorba prototypov). Zároveň je v Košickom kraji
relatívne málo priestorov, kde by mali podniky možnosť prevádzkovať aplikovaný výskum,
takže účinným opatrením bude aj núkajúca sa možnosť rekonštrukcie alebo výstavba budov
vrátane vybavenia kancelárskych priestorov, konferenčných miestností, a technologických
„high-tech“ priestorov. Zároveň veľmi dôležitým by sa mal stať transfer poznatkov vedy
a výskumu prostredníctvom podnikateľských subjektov do praxe.
Priorita 6.2. podpora obnovy a budovania technickej infraštruktúry výskumu a vývoja
na vysokých školách a vo výskumných inštitúciách.
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Vysoké školy v súčasnosti často bojujú so zastaranými technológiami, nefunkčnými
laboratóriami, ktoré ešte dokážu slúžiť na výučbu študentov vysokých škôl, ale sú úplne
nevhodné na výskum, predovšetkým na aplikovaný výskum. Cieľom tejto priority je podpora
obnovy výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia na vysokých školách,
výskumných inštitúciách, výskumných centrách a ostatných organizáciách výskumu a vývoja
a podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja.
Priorita 6.3. podpora využívania rizikového kapitálu pre malé a stredné podniky.
Využívanie rizikového kapitálu je témou, o ktorej sa už v minulosti viedli mnohé
diskusie, ale jeho využívanie v praxi v súčasnosti nefunguje dostatočne. Rizikový kapitál
v súčasnosti len veľmi obmedzene slúži malým a stredným podnikom, ktorých výroba je
inovatívna. Cieľom danej priority je postupné využívanie rizikového kapitálu v súlade s jeho
pôvodným účelom, to znamená jeho využívanie malými a strednými podnikmi na tvorbu
a využívanie inovatívnych riešení v rámci svojho výrobného procesu respektíve poskytovania
svojich služieb.

9.6.1. Stanovenie merateľných indikátorov.
Priorita 6.1. podpora výskumu a vývoja v podnikoch.
Opatrenie 6.1.1. podpora zavádzania inovácií – podpora aktivít zameraných na inováciu
a modernizáciu výrobkov, služieb, strojov, prístrojov, zariadení, tvorba
prototypov, podpora inovácií v systémoch riadenia, pre podnikateľské
subjekty.
Indikátor 6.1.1.1.B. objem výdavkov na výskum a vývoj do strojov a zariadení v Košickom
kraji.
Opatrenie 6.1.2. podpora výstavby a vybavenia hmotnej infraštruktúry rekonštrukcia alebo
výstavba budov vrátane vybavenia kancelárskych priestorov, konferenčných
miestností, a technologických „high-tech“ priestorov, pre podnikateľské
subjekty.
Indikátor 6.1.2.1.B. objem výdavkov na výskum a vývoj do pozemkov a budov v Košickom
kraji.
Opatrenie 6.1.3. podpora realizácie nových technológií a výrobkov založených na výsledkoch
vedy a výskumu prostredníctvom podnikateľských subjektov a následný
transfer poznatkov vedy a výskumu prostredníctvom podnikateľských
subjektov do praxe.
Indikátor 6.1.3.1.B. objem výdavkov na aplikovaný výskum v Košickom samosprávnom kraji.
Opatrenie 6.1.4. podpora vzniku klastrov za účelom prehĺbenia spolupráce medzi súkromným
sektorom, vedecko-technickými a informačnými centrami, univerzitami
a samosprávami v určitých odvetviach priemyslu a služieb, v ktorých má
Košický samosprávny kraj rastový potenciál.
Indikátor 6.1.4.1.B. počet vzniknutých klastrov na území Košického kraja.
Indikátor 6.1.4.2.B. počet členov v novo vzniknutých klastroch a zoskupeniach.
Priorita 6.2. podpora obnovy a budovania technickej infraštruktúry výskumu a vývoja
na vysokých školách a vo výskumných inštitúciách.
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Opatrenie 6.2.1. podpora obnovy výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového
vybavenia na vysokých školách, výskumných inštitúciách, výskumných
centrách a ostatných organizáciách výskumu a vývoja.
Indikátor 6.2.1.1.B. objem výdavkov na výskum a vývoj do strojov a zariadení v Košickom
kraji.
Opatrenie 6.2.2. podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja.
Indikátor 6.2.2.1.B. počet vzniknutých excelentných pracovísk v Košickom kraji.
Opatrenie 6.2.3. podpora prenosu poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom
do praxe – podpora aplikovaného výskumu a vývoja.
Indikátor 6.2.3.1.B. objem výdavkov na aplikovaný výskum v Košickom kraji.
Opatrenie 6.2.4. podpora budovania infraštruktúry škôl a modernizácia ich vnútorného
vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu.
Indikátor 6.2.4.1.B. objem výdavkov na výskum a vývoj do pozemkov a budov v Košickom
kraji.
Indikátor 6.2.4.2.B. objem výdavkov na výskum a vývoj do strojov a zariadení v Košickom
kraji.
Priorita 6.3. podpora využívania rizikového kapitálu pre malé a stredné podniky.
Opatrenie 6.3.1. podpora začínajúcich malých a stredných podnikov prostredníctvom
využívania záručných schém.
Indikátor 6.3.1.1.B. počet začínajúcich podnikateľov podporených pomocou záručných
schém v Košickom kraji.
Opatrenie 6.3.2. podpora začínajúcich malých a stredných podnikov prostredníctvom
využívania rizikového kapitálu.
Indikátor 6.3.2.1.B. počet inovatívnych projektov začínajúcich podnikateľov využívajúcich
rizikový kapitál v Košickom kraji.
Indikátor 6.3.2.2.B. celková výška investovaných prostriedkov rizikového kapitálu v
Košickom kraji.
Opatrenie 6.3.3. podpora budovania sietí Business Angels.
Indikátor 6.3.3.1.B. počet firiem zapojených do sietí Business Angels.

9.7. Špecifický cieľ 7. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti
poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rozvoja vidieka.
Vidiecka krajina je systémom pozostávajúcim z prírodného prostredia, obyvateľstva
a sídel. V prieniku týchto zložiek je vidiecka ekonomika, ako hybná sila regiónu, ktorá je
priamo závislá od charakteru miestnych zdrojov a vybavenosti sídiel. Za hlavné súčasti
vidieckej ekonomiky sú považované tradičné vidiecke odvetvia poľnohospodárstvo, lesníctvo
a perspektívne významné odvetvia vidiecky turizmus a obnoviteľné zdroje energie.
Vysoký stupeň vidieckosti a nízky stupeň urbanizácie okresov Košického kraja
v ostrom kontraste s okresmi metropoly Košíc, v miernejšom kontraste s okresom Spišská
Nová Ves, je brzdou v rozvoji trhov. Okrem okresu Spišská Nová Ves a okresov mesta
Košice sa všetky okresy nachádzajú v stave nízkej produkčnej výkonnosti, sú nedostatočne
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vybavené technickou a komunikačnou infraštruktúrou, čo negatívne vplýva na ich
ekonomickú konkurencieschopnosť. Vyznačujú sa tiež vysokou nezamestnanosťou a nízkymi
príjmami u takmer všetkých kategórií zamestnancov v porovnaní s celým krajom
a Slovenskom, čo následne ovplyvňuje kúpnu silu obyvateľstva a brzdí rozvoj terciárneho
sektora.
Kľúčovým riešením uvedenej situácie je podpora malého a stredného podnikania
v rôznych oblastiach, najmä v diverzifikácii poľnohospodárstva. Na dosiahnutie tohto cieľa
sme stanovili nasledovné priority.
Priorita 7.1. zvýšenie konkurencieschopnosti, multifunkčnosti, odborného vzdelávania
a poradenstva v poľnohospodárstve.
Poľnohospodárstvo je významnou súčasťou života na vidieku a ako také má aj
dominantné postavenie pri koncipovaní strategických cieľov rozvoja vidieckych oblastí KSK.
Z analýzy kapitálovej vybavenosti agrosektoru vyplýva, že nedosahuje úroveň priemeru
Slovenska a opotrebovanosť aktívneho i pasívneho majetku je vysoká, priemerný vek
poľnohospodárskych strojov je v mnohých prípadoch nad 10 rokov.
Výsledkom je nedostatočná ekonomická výkonnosť podnikov, nižšia kvalita
produkcie, vysoké výrobné náklady, zhoršujúca sa ekonomika, slabá odolnosť voči silnejúcej
konkurencii a v neposlednom rade aj nepriaznivý vplyv na životné prostredie.
Priorita 7.2. zvýšenie konkurencieschopnosti, odborného vzdelávania a poradenstva v lesnom
hospodárstve a zlepšenie zdravotného stavu lesov.
Košický samosprávny kraj ako celok dosahuje v lesnatosti slovenský priemer, ale
rozloženie lesov na území kraja je nerovnomerné. Najlesnatejšími okresmi sú Gelnica,
Rožňava, Spišská Nová Ves a Košice – okolie. Zdravotný stav ihličnatých porastov
v okresoch Gelnica, Rožňava a Spišská Nová Ves je zlý, dokonca možno hovoriť
o kalamitnom odumieraní smreka a rozvracaní lesných porastov.
Dá sa predpokladať, že dopyt po surovom dreve bude v najbližších rokoch stabilný,
ale priestor na trhu budú mať len spracovatelia dreva s modernými výrobnými technológiami,
schopní konkurencie.
Priorita 7.3. podpora vyššieho využívania obnoviteľných zdrojov energie.
Na základe údajov v analytickej časti sa ako najperspektívnejší obnoviteľný zdroj
energie v podmienkach vidieka Košického kraja javí energetické využívanie biomasy
a využívanie geotermálnej energie. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie, a to
predovšetkým biomasy, predstavuje nezanedbateľný potenciál pre ekonomický rast najmä
marginalizovaných vidieckych regiónov Košického kraja, rast zamestnanosti a rozvoj malého
a stredného podnikania.
Priorita 7.4. zapojenie subjektov poskytujúcich služby vo vidieckom cestovnom ruchu
do medzinárodných systémov.
Klientela, ktorá má záujem cestovať za dovolenkou do vidieckych oblastí sa asi v 80%
orientuje cez webové stránky. Aby poskytovatelia ubytovacích služieb v našom kraji mohli
svoje zariadenia ponúkať cez zahraničné siete vidieckeho turizmu, musia sa zapojiť
do certifikačných systémov kvality, ktoré návštevníkom garantujú kvalitu poskytovaných
služieb. S tým úzko súvisí potreba zvýšenia atraktivity vidieckych sídel.
Priorita 7.5. realizácia prístupu LEADER.
Cieľom metódy Leader je zlepšenie kvality života vo vidieckych regiónoch cez
projekty miestnych žiadateľov, ktoré vyberá miestna akčná skupina v súlade so schválenou
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rozvojovou stratégiou územia. Nedostatok finančných prostriedkov v rozpočtoch jednotlivých
obcí podnecuje potrebu ich vzájomnej spolupráce a vytvárania verejno-súkromných
partnerstiev.
9.7.1. Stanovenie merateľných indikátorov.
Priorita 7.1. zvýšenie konkurencieschopnosti, multifunkčnosti, odborného vzdelávania
a poradenstva v poľnohospodárstve.
Opatrenie 7.1.1. podpora investícií do kapitálovej vybavenosti a do nových technológií
v agrosektore,
Indikátor 7.1.1.1.B. opotrebovanosť majetku.
Indikátor 7.1.1.2.B. obstaranie dlhodobého HIM v Sk na hektár poľnohospodárskej pôdy.
Indikátor 7.1.1.3.B. efektívnosť hospodárenia na ha poľnohospodárskej pôdy.
Opatrenie 7.1.2. podpora odbytových združení.
Indikátor 7.1.2.1.B. počet odbytových združení.
Opatrenie 7.1.3. vytváranie podmienok na výrobu energetických plodín na biomasu pri
zachovaní potravinovej sebestačnosti.
Indikátor 7.1.3.1.B. výmera poľnohospodárskej pôdy určená na výrobu energetických
plodín.
Opatrenie 7.1.4. podpora ekologického poľnohospodárstva a výroby biopotravín.
Indikátor 7.1.4.1.B. počet registrovaných ekologických prvovýrobcov.
Opatrenie 7.1.5. podpora spracovania poľnohospodárskej produkcie v potravinárskom
priemysle a na priamy predaj.
Indikátor 7.1.5.1.B. tržby za výrobky a služby na ha p.p.
Opatrenie 7.1.6. diverzifikácia aktivít prvovýrobcov do služieb vo vidieckom cestovnom
ruchu.
Indikátor 7.1.6.1.B. tržby z agroturistiky
Opatrenie 7.1.7. podpora stredného odborného školstva poľnohospodárskeho.
Indikátor 7.1.7.1.B. počet rekonštruovaných škôl.
Indikátor 7.1.7.2.B. počet absolventov SOŠ a SOU poľnohospodárskych.
Opatrenie 7.1.8. rozvoj vzdelávacích a poradenských služieb pre všetkých pracujúcich
v sektore poľnohospodárstva.
Indikátor 7.1.8.1.B. počet osôb, ktoré absolvovali projekty ďalšieho vzdelávania
a rekvalifikácie.
Priorita 7.2. zvýšenie konkurencieschopnosti, odborného vzdelávania a poradenstva v lesnom
hospodárstve a zlepšenie zdravotného stavu lesov.
Opatrenie 7.2.1. podpora modernizácie, inovácie a efektivity lesníckeho sektora.
Indikátor 7.2.1.1.B. obstarávanie investícií v lesníckom sektore.
Opatrenie 7.2.2. vytvorenie podmienok na trvalo udržateľné využívanie lesnej pôdy.
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Indikátor 7.2.2.1.B. výmera novej zalesnenej plochy.
Indikátor 7.2.2.2.B. podiel poškodených lesných porastov z celkovej plochy lesa.
Opatrenie 7.2.3. podpora využívania lesa ako zdroja na biomasu.
Indikátor 7.2.3.1.B. ročný objem vyťaženej lesnej biomasy v tonách.
Opatrenie 7.2.4. rozvoj vzdelávacích a poradenských služieb pre všetkých pracujúcich
v lesnom hospodárstve.
Indikátor 7.2.4.1.B. počet osôb, ktoré absolvovali projekty ďalšieho vzdelávania
a rekvalifikácie.
Priorita 7.3. podpora vyššieho využívania obnoviteľných zdrojov energie.
Opatrenie 7.3.1. podpora využívania biomasy ako najperspektívnejšieho zdroja energie
na vidieku.
Indikátor 7.3.1.1.B. produkcia energie z rastlinnej produkcie.
Indikátor 7.3.1.2.B. produkcia poľnohospodárskej biomasy na spaľovanie.
Indikátor 7.3.1.3.B. počet bioplynových staníc.
Opatrenie 7.3.2. podpora využívania geotermálnej energie.
Indikátor 7.3.2.1.B. výroba tepla z geotermálnej energie.
Priorita 7.4. zapojenie subjektov poskytujúcich služby vo vidieckom cestovnom ruchu
do medzinárodných systémov.
Opatrenie 7.4.1. zvýšenie atraktivity sídiel.
Indikátor 7.4.1.1.B. počet regenerovaných sídiel.
Opatrenie 7.4.2. zlepšenie kvality služieb vo vidieckom turizme.
Indikátor 7.4.2.1.B. počet certifikovaných zariadení.
Opatrenie 7.4.3. zlepšenie jednotnej propagácie mikroregiónov v rámci Košického kraja.
Indikátor 7.4.3.1.B. počet mikroregiónov zapojených do jednotnej propagácie.
Priorita 7.5. realizácia prístupu LEADER.
Opatrenie 7.5.1. zlepšovanie manažmentu, riadenia a mobilizácia rozvojového potenciálu
vo vidieckych oblastiach.
Indikátor 7.5.1.1.B. počet úspešných MAS (malých akčných skupín).
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