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ROZVOJOVÉ CIELE MESTA
CIEĽ A
HOSPODÁRSTVO, OBCHOD, SLUŽBY
Strategický cieľ:
Hospodársky oživiť mesto Kežmarok, docieliť pokles nezamestnanosti v porovnaní s rokom 2005
vytvoriť podmienky pre rozvoj priemyslu nezaťažujúceho životné prostredie.
Je v súlade s
- Národným strategickým referenčným rámcom pre roky 2007-2013 (ďalej NSRR) a jeho operačnými
programami
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Informatizácia spoločnosti
Vzdelávanie a hospodársky rast
Regionálny operačný program
- Programom cezhraničnej spolupráce Poľská republika -Slovenská republika
- prioritná os II:
Sociálny a hospodársky rozvoj
- prioritná os lll:
Podpora miestnych iniciatív
CIEĽ A.1
ROZVOJ INFRAŠTRUKTÚRY PRIEMYSELNÉHO PARKU PRADIAREŇ
Je v súlade s Národným strategickým referenčným rámcom pre roky 2007-2013 (ďalej NSRR)
s Operačným programom (ďalej OP) Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Informatizácia spoločnosti
A.1.1
Založiť spoločnosť so 100%-nou účasťou mesta Kežmarok pre správu Priemyselného parku Pradiareň.
Termín plnenia: 2007- splnená
Zabezpečuje: MsZ
A.1.1.1. Podporovať rozvoj spoločných služieb pre podnikateľov, budovanie infraštruktúry pre výskum,
inovačné centrá, zavádzanie systémov kvality a pod.
A.1.1.2. Podporovať a zavádzať rozvoj služieb pre podnikateľov
Termín plnenia: 2008 -2013
Zabezpečuje: konateľ spoločnosti
A.1.2
Rozvíjať aktivity v Priemyselnom parku Pradiareň v oblasti prípravy a realizácie infraštruktúry Priemyselného
parku Pradiareň.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku
Spolupracuje: ved. odd. reg. rozvoja a CR
CIEĽ A.2
PODPOROVAŤ ZVÝŠENIE MIERY INVESTÍCIÍ DO VÝROBNÝCH OBLASTÍ NEZAŤAŽUJÚCICH
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Je v súlade s NSRR pre roky 2007-2013 s OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
A.2.1
Zabezpečiť znovuvydanie katalógu investičných príležitostí v meste a blízkom okolí,v jazyku nemeckom
a anglickom, doplniť ho o voľné objekty a vhodné výrobné plochy vo vlastníctve samosprávy a miestnych
podnikateľov (tlačová forma, CD nosič, internetová verzia).
Termín plnenia: 2008
Zabezpečuje: ved. odd. reg. rozvoja a CR
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A.2.2
Zvýšiť propagáciu
investičných a výrobných príležitostí
v meste
dostupnými propagačnými
a prezentačnými prostriedkami, a to prezentáciou katalógu na internete a prostredníctvom Kežmarskej
televízie, postúpením informácie do partnerských miest.
Termín plnenia: 2008
Zabezpečuje: ved. odd. reg. rozvoja a CR
A.2.3
Aktualizovať propagačnú brožúru Firmy mesta Kežmarok a umiestniť ju na internetovej stránke mesta
Kežmarok.
Termín plnenia: 2011
Zabezpečuje: ved. odd. reg. rozvoja a CR
A.2.4
Majetkoprávne vysporiadať a pripraviť vybrané územie pre potenciálnych investorov.
Termín plnenia: 2007, 2008, 2009
Zabezpečuje: ved. odd. majetkovoprávneho a správy majetku
A.2.5
Vytvárať priestor pre aktívnu komunikáciu
miestnych podnikateľov so zahraničnými partnermi
a potenciálnymi investormi organizovaním pracovných stretnutí a rokovaní doma a v zahraničí; zorganizovať
workshopy podľa požiadaviek podnikateľov a účasť na workshopoch v zahraničí.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: ved. odd. reg. rozvoja a CR
CIEĽ A.3
ZLEPŠIŤ KOMUNIKÁCIU MEDZI SAMOSPRÁVOU, OBČANMI, INŠTITÚCIAMI NA TRHU PRÁCE
A PODNIKATEĽSKÝMI SUBJEKTAMI
Je v súlade s NSRR pre roky 2007-2013 s OP Informatizácia spoločnosti
A.3.1
Zabezpečiť pravidelnú informovanosť vedenia mesta (primátor, porada vedenia) o stave , vývoji a štruktúre
nezamestnanosti v meste Kežmarok a v regióne.
Termín plnenia: 2 x ročne
Zabezpečuje: ved. odd. soc. vecí
A.3.2
Zvyšovať elektronizáciu samosprávy a bezplatného prístupu k širokopásmovému internetu, spolupracovať so
subjektami na trhu práce pri riešení problémov zamestnanosti v meste.
Termín plnenia: stály
Zabezpečuje: ved. odd. soc. vecí
A.3.3
Vytvorenie poradného subjektu primátora mesta – Rady riaditeľov.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: primátor mesta
A.3.4
Zlepšovať spoluprácu pri aktivitách a projektoch v oblasti priemyslu a služieb pre malých a stredných
podnikateľov, iniciovať stretnutia a workshopy mesta a RRA Tatry – Spiš, Obchodnej a priemyselnej
komory a regionálnych poradenských centier a inkubátorov miestnych podnikateľov a zástupcov samosprávy
za účelom výmeny informácií, koordinácie spoločných postupov pri zabezpečovaní ekonomického rozvoja
mesta.
Termín plnenia: 2007, 2009, 2011
Zabezpečuje: ved. odd .reg. rozvoja
Spolupracuje: predseda podnikateľskej komisie, prednosta
A.3.5
Spolupracovať s miestnymi podnikateľmi v oblasti informačných a propagačných materiálov. Vydať
minimálne 1 materiál každoročne. Pravidelne aktualizovať internetovú stránku mesta a sprístupňovať
občanom širokú paletu informácií zo života mesta.
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Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: ved. odd. reg. rozvoja a CR za obsahovú náplň stránky, informatik za technickú oblasť
a funkčnosť stránky
A.3.6
Zlepšovať technickú vybavenosť samosprávy v oblasti vzdelávacej, prezentačnej a komunikačnej techniky
(zakúpenie PC, tlačiarní, scannerov, kopírok spätného projektora, digitálneho fotoaparátu, kamery, PC,
vrátane osadenia elektronických informačných portálov mesta zabezpečujúcich prísun potrebných informácií
a umožňujúcich komunikáciu a administratívne vybavenie aj potrieb občanov, malých a stredných
podnikateľov a pod.).
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: prednosta
A.3.7
Zabezpečiť celoživotné vzdelávanie pracovníkov samosprávy a organiizácií mesta Kežmarok
Termín plnenia: stály
Zabezpečuje: prednosta
A.3.8
Zvyšovať a skvalitňovať informovanosť občanov prostredníctvom Kežmarskej televízie a uľahčiť občanom
prístup k informáciám.
A.3.8.1
Vysielať reláciu Kežmarský magazín min. 20 minút, 1 x týždenne s reprízami
Termín plnenia: týždenne
Zabezpečuje: ved. odd. reg. rozvoja
Spolupracuje: redaktori KTV
A.3.8.2
Realizovať ankety s občanmi mesta.
Termín plnenia: min. 1 x za štvrťrok
Zabezpečuje: ved. odd. reg. rozvoja, redaktori KTV
A.3.8.3
Zabezpečiť vysielanie KTV prostredníctvom káblovej televízie, prípadne internetu a iných
médií. Rozšíriť pravidelné vysielanie KTV o nové relácie
Termín plnenia: týždenne
Zabezpečuje: ved. odd. reg. rozvoja
Spolupracuje: redaktori KTV
A.3.9
Skvalitňovať činnosť Kežmarských novín – zakúpenie výpočtovej techniky, mobilných telefónov, zlepšenie
priestorového vybavenia, internetizácia, zvyšovanie kvality ľudských zdrojov.
Termín plnenia: 2007 – 2008
Zabezpečuje: riaditeľka MsKS
A.3.10
Skvalitňovať prácu miesta prvého kontaktu, zavádzať integrované obslužné miesta, zlepšovať a urýchľovať
služby občanom, rozvíjať pamäťové a fondové systémy a elektronizáciu samosprávy.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: ved. odd. reg. rozvoja a CR
CIEĽ A.4
VYTVORIŤ PODMIENKY PRE SKVALITNENIE OBCHODNÝCH SLUŽIEB PRE OBYVATEĽOV
Je v súlade s NSRR pre roky 2007-2013 s OP Vzdelávanie a Regionálnym OP
A.4.1
Zlepšovať nákupné možnosti obyvateľov a návštevníkov mesta vytváraním požadovanej infraštruktúry a
podporou etablovania obchodných prevádzok s kvalitnými výrobkami
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: prednosta
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A.4.2
Ovplyvňovať úroveň a kvalitu poskytovania obchodných služieb v meste organizovaním dotazníkových
prieskumov a zverejňovaním ich výsledkov.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: ved. org. – správneho oddelenia
A.4.3
Iniciovať a navrhovať predĺženie času predaja do neskorších večerných hodín, skvalitňovanie obchodných
služieb a vzdelávania zamestnancov obchodných prevádzok.
Termín plnenia: 1 x ročne
Zabezpečuje: ved. org. – správneho oddelenia
A.4.4
Písomne alebo osobnými návštevami iniciovať u majiteľov predajní vytváranie bezbariérových vstupov pre
handicapovaných občanov.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: ved. org. – správneho oddelenia

ROZVOJOVÉ CIELE MESTA
CIEĽ B
CESTOVNÝ RUCH
Strategický cieľ:
Posilniť oblasť cestovného ruchu ako hospodárskeho odvetvia vedúceho k ekonomickej prosperite
a zviditeľňovaniu regiónu.
Je v súlade s
- Národným strategickým referenčným rámcom pre roky 2007-2013 ( ďalej NSRR )
- Programom cezhraničnej spolupráce Poľská republika -Slovenská republika
- prioritná os l:
Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry
- prioritná os II:
Sociálny a hospodársky rozvoj
- prioritná os lll: Podpora miestnych iniciatív
- Programom rozvoja vidieka
- Os 3
- Os 4
CIEĽ B.1
SKVALITŇENIE TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY AKO ZÁKLADNÉHO PREDPOKLADU PRE ROZVOJ
CESTOVNÉHO RUCHU.
Je v súlade s NSRR pre roky 2007-2013 s Regionálnym OP, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
a s Programom rozvoja vidieka
B.1.1
Uskutočniť rekonštrukciu historického námestia – Hradné námestie a zlepšenou organizáciou parkovania
odstrániť dopravný chaos v centre mesta pri zachovaní rozsahu pešej zóny ako v roku 2006.
Termín plnenia: 2008 – 2010
Zabezpečuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku
B.1.2
Skvalitňovať materiálno-technickú základňu cestovného ruchu zlepšením technickej infraštruktúry,
zavedením nového informačného systému a vytvorením oddychovej zóny v meste.
B.1.2.1
Vytvárať podmienky pre zriaďovanie letných reštaurácií s možnosťou sedenia na otvorenom
priestranstve.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: ved. org. – správneho odd.
Spolupracuje: ved. odd. reg. rozvoja a CR, ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku
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B.1.2.2
Iniciovať, organizovať a zabezpečovať vytvorenie nového informačného systému v meste, nárast
počtu informačných a propagačných tabúľ a prvkov drobnej architektúry v centre mesta
a v prímestských rekreačných zónach (lavičky, oddychové miesta, prístrešky, kvetináče, umelecké
plastiky a pod.).
Termín plnenia: 2008-2010
Zabezpečuje: za informačné a propagačné tabule ved. odd. reg. roz. a CR, za ostatné ved. odd. úz.
plánu, živ. prostredia a stav. poriadku
B.1.2.3
Pripraviť projektovú dokumentáciu a vybudovať fontánu v centre mesta.
Termín plnenia: 2008-2009
Zabezpečuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku
B.1.2.4
Pripraviť projektovú dokumentáciu a vybudovať koncertný altánok prekrytím plochy vstupu do
terajšieho verejného WC.
Termín plnenia: 2008-2009
Zabezpečuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku
B.1.2.5
Pripraviť projektovú dokumentáciu pre vybudovanie cyklistického chodníka z Kežmarku do Vrbova.
Termín plnenia: 2007-2008
Zabezpečuje: ved. odd. ŽP, ÚP a SK
Spolupracuje: ved. odd. reg. rozvoja a CR, ved. odd. majetkoprávneho a správy majetku
B.1.2.6
Vybudovať cyklistický chodník z Kežmarku do Vrbova.
Termín plnenia: 2008 – 2009
Zabezpečuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku
B.1.2.7
Vybudovať cyklistický chodník do Zlatnej doliny v Lesoparku Sever.
Termín plnenia: 2008 – 2009
Zabezpečuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku
B.1.2.8.
Pripraviť projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu vybraných objektov a technickej infraštruktúry
pre služby cestovného ruchu.
Termín plnenia: 2008- 2013, min. 1 objekt ročne
Zabezpečuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku, ostatní vedúci oddelení MsÚ

B.1.3
Podporiť rast štandardu kvality a zvýšenie počtu ubytovacích kapacít v meste.
B.1.3.1
Vypracovať propagačný materiál – CD o investičnom zámere vybudovať v lokalite nového námestia
komplex hotelového a kultúrneho zariadenia.
Termín plnenia: 2009 -2011
Zabezpečuje: ved. odd. reg. rozvoja a CR
Spolupracuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku
B.1.3.2
Hľadať v spolupráci s partnermi investorov pre vybudovanie komplexu hotelového a kultúrneho
zariadenia v lokalite tzv.“nového námestia“.
Termín plnenia: 2009-2011
Zabezpečuje: vedenie mesta, ved. odd. reg. rozvoja a CR
B.1.3.3
Iniciovať a organizovať v spolupráci s partnermi stretnutia s majiteľmi ubytovacích
zariadení,
informovať ich o aktuálnych grantoch so zámerom rastu počtu ubytovacej kapacity a zvýšenia
štandardu kvality nimi poskytovaných služieb v meste.
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Termín plnenia: 2x ročne
Zabezpečuje: ved. odd. reg. rozvoja a CR
B.1.4
Zabezpečovať integrovaný rozvoj cestovného ruchu v meste, aktívne vyhľadávať rozvojové možnosti
cestovného ruchu v meste a okolí, hľadať investorov do oblasti cestovného ruchu v meste v rámci
investičných ponúk.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku
CIEĽ B.2
ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV A RAST KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB
Je v súlade s NSRR pre roky 2007-2013 s OP Vzdelávanie a s OP Informatizácia spoločnosti
B.2.1
Zaškoliť pracovníkov parkovísk a vybaviť ich potrebnými informačnými materiálmi.
Termín plnenia: každoročne pred letnou turistickou sezónou
Zabezpečuje: ved. odd reg. rozvoja a CR
B.2.2
Iniciovať
doplnkové vzdelávanie pracovníkov mestského úradu a zamestnancov v zariadeniach
cestovného ruchu v meste, spolupracovať pri rekvalifikačných kurzoch s inštitúciami na trhu práce.
Termín plnenia: 2007 - 2013
Zabezpečuje: ved. odd reg. rozvoja a CR
B.2.3
Spracovať digitálne databázy v cestovnom ruchu, zariadenia, produkty a služby, sprievodcov a
pod., pravidelne ich aktualizovať, iniciovať koordináciu sprievodcovských činností a zabezpečovať ju
prostredníctvom Múzea Hrad, informačnej agentúry a iných subjektov.
Termín plnenia: 2007 – 2013
Zabezpečuje: ved. odd. reg. rozvoja a CR
Spolupracuje: informačná agentúra
B.2.4
Ovplyvňovať verejnosť prostredníctvom seminárov, konferencií, podujatí, programov v Kežmarskej televízii,
prostredníctvom Kežmarských novín, posilňovať lokálpatriotizmus podnecovať ju k spolupráci s partnermi
a tak ju získať pre rozvojové aktivity v CR.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: ved. odd. reg. rozvoja a CR
Spolupracuje: redaktori Kežmarských novín
B.2.5
Organizovať vzdelávanie členov mestskej polície ako dôležitého činiteľa zabezpečujúceho bezpečnosť
a ochranu majetku občanov a návštevníkov mesta.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: náčelník MsP
B.2.6
Zabezpečiť vzdelávanie pracovníkov odd. reg. rozvoja a CR a tým rast ich odbornosti.
Termín plnenia: každoročne 2007 - 2013
Zabezpečuje: ved. odd. reg. rozvoja a CR
CIEĽ B.3
RAST PRÍŤAŽLIVOSTI KEŽMARKU AKO ZAUJÍMAVEJ TURISTICKEJ DESTINÁCIE
Je v súlade s NSRR pre roky 2007-2013 s Regionálnym OP, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
s OP Informatizácia spoločnosti a s Programom rozvoja vidieka
B.3.1
Zabezpečiť nárast športovo-turistických príležitostí v Lesoparkoch mesta Kežmarok.
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B.3.1.1
Lesopark SEVER : Označiť cyklistickú trasu a lyžiarsku bežeckú trasu.
Termín plnenia: 2009
Zabezpečuje: ved. odd. reg. rozvoja a CR
Spolupracuje: ved. odd. majetkovo-právneho a správy majetku, ved. odd. školstva a kultúry
B.3.1.2
Zabezpečiť vybudovanie asfaltovej cesty do lokality Zlatná dolina ku rybníku.
Termín plnenia: 2008
Zabezpečuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku
B.3.2
Vytvoriť podmienky pre koordináciu aktivít subjektov v spoločensko-kultúrnej oblasti a
zaujímavých podujatí pre turistov.

rast ponuky

B.3.2.1
Organizovať stretnutia subjektov v spoločensko-kultúrnej oblasti.
Termín plnenia: 2008 – 2013 2x ročne
Zabezpečuje: riaditeľka MsKS
B.3.2.2
Každoročne vypracovať kalendár kultúrno-spoločenských podujatí.
Termín plnenia: 2008 – 2013
Zabezpečuje: riaditeľka MsKS
B.3.2.3
Zabezpečiť rozširovanie a propagáciu kalendára kultúrno-spoločenských podujatí a jeho aktualizáciu
prostredníctvom internetu, Kežmarskej televízie a Kežmarských novín.
Termín plnenia: mesačne
Zabezpečuje: riaditeľka MsKS
B.3.3
Zlepšiť koordináciu aktivít subjektov poskytujúcich služby v CR.
B.3.3.1
Organizovať stretnutia subjektov v CR.
Termín plnenia: 2x ročne
Zabezpečuje: ved. odd. reg. rozvoja a CR
B.3.3.2
Iniciovať a organizovať spoločnú účasť mesta a subjektov na veľtrhoch, výstavách a propagačných
podujatiach.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: ved. odd. reg. rozvoja a CR
B.3.3.3
Vypracovať internetovú stránku o ponuke ubytovacích a stravovacích možností, produktov v
cestovného ruchu a balíčkov služieb v meste Kežmarok a v regióne.
Termín plnenia: 2006-splnená
Aktualizovaná úloha: zabezpečiť vypracovanie novej internetovej stránky mesta Kežmarok
Termín plnenia: 2008
Zabezpečuje: ved. odd. reg. rozvoja a CR
B.3.3.4
Zabezpečiť prezentáciu subjektov CR v meste prostredníctvom virtuálnej prehliadky na internete na
CD, propagačných materiálov, prípadne filmu.
Termín plnenia: 2008-2011
Zabezpečuje: ved. odd. reg. rozvoja a CR
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B.3.4
Zakladať tradíciu pravidelných podujatí a atrakcií pre občanov a turistov zapájaním kultúrnych a športových
subjektov v meste – napr. Mestské kultúrne stredisko, Múzeum Hrad, Galéria u sediaceho anjela,
spoločenské organizácie do tvorby nových aktivít a balíčkov služieb.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: vedenie mesta, ved. odd. reg. rozvoja a CR
B.3.5
Vytvoriť podmienky pre vozenie turistov v kočoch ťahaných koňmi.
Termín plnenia: 2007 - splnené
Aktualizovaná úloha: Podporovať rozvoj uvedenej aktivity
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: za technickú stránku určenej trasy – ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku
Spolupracuje: za sprostredkovanie prev. a propag.áciu – ved. odd. reg. rozvoja a CR
B.3.6
Rozvíjať a skvalitňovať spoluprácu s Múzeom Hrad pri príprave, propagácii a realizácii podujatí a aktivít pre
turistov v priestoroch hradu a hradného nádvoria
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: ved. odd. reg.rozvoja a CR
CIEĽ B.4
ZVYŠOVANIE NÁVŠTEVNOSTI MESTA KEŽMAROK
PROSTREDNÍCTVOM MARKETINGOVÝCH
METÓD
Je v súlade s NSRR pre roky 2007-2013 s OP Informatizácia spoločnosti
B.4.1
Prezentovať mesto na turistických veľtrhoch formou pasívnej a aktívnej prezentácie v spolupráci
s partnermi minimálne na 2 veľtrhoch ročne na Slovensku a minimálne 2x ročne v zahraničí.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: ved.odd. reg.rozvoja a CR
B.4.2
Skvalitňovať informačnú a propagačnú činnosť mesta.
B.4.2.1
Zapájať ostatné subjekty v CR v meste a regióne do spolufinancovania a rozširovania propagačných
materiálov a zabezpečiť v súlade s dostupnými finančnými možnosťami každoročnú výrobu resp.
reprint minimálne 2 brožúr (prípadne letákov).
Termín plnenia: 2008 – 2013
Zabezpečuje: ved. odd. reg. rozvoja a CR
B.4.2.2
Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu propagačných a informačných tabúľ v meste.
Termín plnenia: stály
Zabezpečuje: ved. odd. reg. rozvoja a CR
B.4.2.3
Rozširovať a skvalitňovať informačné služby
v meste pre občanov a turistov zavádzaním
elektronizácie služieb samosprávy a bezplatného prístupu k širokopásmovému internetu, nových
informačných tabúľ a elektronických informačných portálov a bilboardov v meste a okolí.
Termín plnenia: 2008 – 2013
Zabezpečuje: ved. odd. reg. rozvoja a CR
B.4.2.4
Pravidelne si vymieňať informácie s ostatnými informačnými agentúrami v regióne za účelom
zlepšovania informovanosti návštevníkov regiónu a propagácie mesta a bilboardov v meste a okolí.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: ved. odd. reg. rozvoja a CR
Spolupracuje: informačná agentúra
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B.4.2.5
Pre zlepšenie informovanosti občanov partnerských miest zabezpečiť vydanie krátkeho filmového
dokumentu o meste Kežmarok a okolí a zaslať ho do partnerských miest so zámerom získavať
potenciálnych návštevníkov.
Termín plnenia: 2008 - 2011
Zabezpečuje: ved. odd. reg. rozvoja a CR
B.4.3
Skvalitniť spoluprácu v rámci značky Slovenské kráľovské mestá a napĺňať spoločnú deklaráciu, iniciovať
a realizovať úzku spoluprácu na spoločných projektoch.
Termín plnenia: 2008 – 2013
Zabezpečuje: ved.odd. reg.rozvoja a CR
B.4.4
Iniciovať a rozširovať rozvoj cezhraničnej spolupráce s partnermi pri plnení konkrétnych cieľov, realizovať
spoluprácu so zahraničnými partnerskými mestami.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: ved.odd. reg.rozvoja a CR

ROZVOJOVÉ CIELE MESTA
CIEĽ C
TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA,
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, BÝVANIE
Strategický cieľ:
Do roku 2010 komplexne vybudovať technickú infraštruktúru v meste Kežmarok.
Je v súlade s
-Národným strategickým referenčným rámcom pre roky 2007-2013 (ďalej NSRR)
-Operačný program Doprava
-Operačný program Životné prostredie

-Regionálny operačný program
-Programom rozvoja vidieka
Programom cezhraničnej spolupráce Poľská republika -Slovenská republika
- prioritná os l:
Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry
- prioritná os II:
Sociálny a hospodársky rozvoj
- prioritná os lll:
Podpora miestnych iniciatív
CIEĽ C.1
VÝSTAVBA A SKVALITŇOVANIE TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY, ZLEPŠENIE SYSTÉMU CESTNEJ
DOPRAVY A MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA
Je v súlade s NSRR pre roky 2007-2013 s Regionálnym operačným programom a Operačným programom

Doprava
C.1.1
Iniciovať spoluprácu so správcami sietí – vodárenská, plynárenská, energetická a telekomunikačné
spoločnosti a pod (s cieľom rekonštruovať úseky sietí a vyhodnocovať spoluprácu).
Termín plnenia: stály
Zabezpečuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku
C.1.2
Vybudovanie vodovodu do miestnej časti Pradiareň.
Termín plnenia: 2007 - splnená
Zabezpečuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku
C.1.3
Iniciovať prípravu a realizáciu vybudovania kanalizácie u správcu –Podtatranská vodárenská prevádzková
spoločnosť, a.s. Poprad.
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C.1.3.1
Na ulici Poľná.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku
C.1.3.2
Vybudovanie kanalizačného zberača na ulici Ľubická cesta.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku
C.1.4
Rokovať so zástupcom Slovenskej správy ciest Košice o výstavbe štvorprúdovej preložky cesty 1/67 na
území mesta.
Termín plnenia: 2008
Zabezpečuje: primátor mesta
C.1.5
Uskutočniť pracovné stretnutia.
C.1.5.1
So správcami štátnych ciest za účelom odstránenia problémových úsekov a dopravných závad.
Termín plnenia: minimálne 1x ročne
Zabezpečuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku
C.1.5.2
So zástupcami MHD a Slovenských železníc za účelom harmonizácie žel. dopravy a
autobusovej dopravy.
Termín plnenia: minimálne 1x ročne
Zabezpečuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku

miestnej

C.1.6
Zvýšiť úroveň a kapacitu miestnych komunikácií a parkovísk.
C.1.6.1
Vypracovať pasport miestnych komunikácií a parkovísk.
Termín plnenia: 2008-2010
Zabezpečuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku
C.1.6.2
Vypracovať harmonogram rekonštrukcie a údržby miestnych komunikácií a parkovísk.
Termín plnenia: 2009
Zabezpečuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku
C.1.6.3
Realizovať rekonštrukciu miestnych komunikácií – ciest, chodníkov a parkovísk.
Termín plnenia: 2008 – 2013
Zabezpečuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku
C.1.6.4
Vybudovať nové parkovisko na uliciach Baštová.
Termín plnenia: 2009
Zabezpečuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku
C.1.7
Zabezpečiť vypracovanie analýz súčasného stavu osvetlenia
verejného osvetlenia s cieľom úspory elektrickej energie.
Termín plnenia: 2007- splnená
Zabezpečuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku

a spracovať zásady obnovy a výmeny

C.1.8
Spracovať návrh slávnostného osvetlenia a osvetlenia dominánt mesta.
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Termín plnenia: 2009
Zabezpečuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku
C.1.9
Realizácia rekonštrukcie verejného a slávnostného osvetlenia dominánt mesta.
Termín plnenia: 2010
Zabezpečuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku
CIEĽ C.2
VYTVORIŤ PODMIENKY PRE ROZVOJ BÝVANIA A VZNIK NOVÝCH OBYTNÝCH SÚBOROV
Je v súlade s NSRR pre roky 2007-2013 s Regionálnym operačným programom
C.2.1
Uskutočňovať prieskum potrieb výstavby nových bytov a domov v rámci IBV.
Termín plnenia: stály
Zabezpečuje: ved. org. – správneho
Spolupracuje: ved. odd. majetkovoprávneho a správy majetku
C.2.2
Technicko-organizačná príprava území až po začiatok realizácie podľa vzniknutých požiadaviek v súlade
s územným plánom (ÚP) – príprava lokality Kamenná baňa pre výstavbu rodinných domov
Termín plnenia: 2008
Zabezpečuje: ved. odd. majetkovoprávneho a správy majetku
C.2.3
Príprava a výstavba nájomných bytov v lokalite sídlisko JUH v Kežmarku v počte 72 bytových jednotiek.
Termín plnenia: 2008-2010
Zabezpečuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku
CIEĽ C.3
REALIZÁCIA OPATRENÍ NA OCHRANU PROTI POVODNIAM
Je v súlade s NSRR pre roky 2007-2013 s Operačným programom Životné prostredie
C.3.1
Iniciovať rokovanie so správcom vodných tokov s cieľom koordinovať spoločné záujmy v dotknutých
územiach vodných tokov na území mesta.
Termín plnenia: 1x ročne
Zabezpečuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku
CIEĽ C.4
SKVALITŇIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A REVITALIZOVAŤ DO ROKU 2010 ZELEŇ V MESTE
Je v súlade s NSRR pre roky 2007-2013 s Regionálnym operačným programom a s Operačným
programom Životné prostredie
C.4.1
Aktualizovať pasport zelene v meste.
Termín plnenia: 2008
Zabezpečuje: ved. odd. majetkovo-právneho a správy majetku
Spolupracuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku
C.4.2
Vypracovať harmonogram revitalizácie zelene.
Termín plnenia: 2008
Zabezpečuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku
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C.4.3
Vypracovať projektovú dokumentáciu revitalizácie zelene podľa harmonogramu.
Termín plnenia: 2008 – 2010
Zabezpečuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku
C.4.4
Realizácia revitalizácie, vyhodnotenie výsledkov a zabezpečenie následnej údržby zelene.
Termín plnenia: 2008 – 2013
Zabezpečuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku
Zabezpečuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku
CIEĽ C.5
ZVYŠOVAŤ OBJEM SEPAROVANÉHO ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU
Je v súlade s NSRR pre roky 2007-2013 s Operačným programom Životné prostredie
C.5.1
Realizácia separovaného zberu komunálneho odpadu – sklo, papier, plasty, kovy, viacvrstvové obaly,
elektronický odpad s využívaním modernej techniky a technológie zberu.
Termín plnenia: stály
Zabezpečuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku
Spolupracuje: riaditeľ Technických služieb, s.r.o.
C.5.2
Zavedenie zberu a spracovania biologického odpadu.
Termín plnenia: 2007 – zber a predaj
2009 - spracovanie
Zabezpečuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku
Spolupracuje: riaditeľ Technických služieb, s.r.o..
CIEĽ C.6
SKVALITŇOVAŤ LESNÉ HOSPODÁRSTVO, ZVYŠOVAŤ KONKURENCIESCHOPNOSŤ VIDIEKA
Je v súlade s NSRR pre roky 2007-2013 s Regionálnym operačným programom a s Operačným
programom Životné prostredie a s Programom rozvoja vidieka
C.6.1.
Rekonštruovať a opravovať lesné cesty.
Termín plnenia: 2008 – 2013
Zabezpečuje: ved. odd. majetkovo-právneho a správy majetku
Spolupracuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku
C.6.2.
Výstavba, rekonštrukcia, oprava objektov na území mestských lesov
Termín plnenia: 2008 – 2013
Zabezpečuje: ved. odd. majetkovo-právneho a správy majetku
Spolupracuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku
CIEĽ C.7
MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA OBJEKTOV VO VLASTNÍCTVE MESTA
Je v súlade s NSRR pre roky 2007-2013 s Regionálnym operačným programom
MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA OBJEKTOV VO VLASTNÍCTVE MESTA
C.7.1
Vypracovať harmonogram modernizácie a rekonštrukcie objektov vo vlastníctve mesta s uprednostnením
historických budov a objektov určených pre rozvoj služieb v cestovnom ruchu.
Termín plnenia: 2008
Zabezpečuje: ved. odd. majetkovo-právneho a správy majetku
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C.7.2
Príprava projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu objektov.
Termín plnenia: podľa harmonogramu, 2008-2013
Zabezpečuje: správca objektu
C.7.3
Realizácia rekonštrukcie objektov.
Termín plnenia: podľa harmonogramu
Zabezpečuje: správca objektu
Spolupracuje: vedúci jednotlivých oddelení
C.7.4.
Rozvoj mestskej časti „KASÁRNE“, príprava štúdie využitia územia a jednotlivých projektových dokumentácií
Termín plnenia: 2008 – 2013
Zabezpečuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku
Spolupracuje: ved. odd. majetkovo-právneho a správy majetku

ROZVOJOVÉ CIELE MESTA
CIEĽ D
SOCIÁLNA OBLASŤ, ZDRAVOTNÍCTVO
Strategický cieľ:
Uspokojiť objektívne potreby občanov a do roku 2013 rozvinúť kvalitné služby v sociálnej oblasti
a v zdravotníctve pre všetky skupiny občanov mesta Kežmarok.
Je v súlade s
- Národným strategickým referenčným rámcom pre roky 2007-2013 (ďalej NSRR) a jeho operačnými
programami
Zamestnanosť a sociálna inklúzia,
Regionálnym operačným programom a s
Operačným programom Zdravotníctvo
- Programom cezhraničnej spolupráce Poľská republika -Slovenská republika
- prioritná os l:
Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry
- prioritná os II:
Sociálny a hospodársky rozvoj
- prioritná os lll: Podpora miestnych iniciatív
CIEĽ D.1
SKVALITNENIE,
ZMODERNIZOVANIE
A DOPLNENIE
SOCIÁLNEJ
A
ZDRAVOTNÍCKEJ
INFRAŠTRUKTÚRY
Je v súlade s NSRR pre roky 2007-2013 s Regionálnym operačným programom a s OP Zdravotníctvo
D.1.1
Vypracovať požiadavky na rekonštrukciu, modernizáciu a úsporu energií sociálnych a zdravotníckych
zariadení, zostaviť prioritné úlohy a určiť časový harmonogram ich realizácie.
Termín plnenia: 2009
Zabezpečujú: riaditeľka Domova dôchodcov /ďalej DD/,riaditeľ Nemocnice Dr.Vojtecha Alexandra, n.o.,
(ďalej nemocnica)riaditeľ Spravbytherm, s.r.o.
D.1.2
Zabezpečiť finančné prostriedky a vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a modernizáciu
sociálnych a zdravotníckych zariadení vo vlastníctve mesta Kežmarok.
Termín plnenia: v nadväznosti na časový harmonogram úloh
Zabezpečujú: riaditelia DD, nemocnice, Spravbytherm, s.r.o
Spolupracuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku
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D.1.3
Realizovať rekonštrukcie, modernizácie a opravy objektov a zariadení zdravotníckej a sociálnej starostlivosti
podľa harmonogramu, vrátane zabezpečenia dopravných zariadení pre bezbariérový prístup (schodiskové
výťahy a pod./
Termín plnenia: podľa schváleného harmonogramu
Zabezpečujú: riaditelia DD, nemocnice, Spravbytherm, s.r.o
Spolupracuje: ved. odd. majetkovo-právneho a správy majetku, ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav.
poriadku
D.1.4
Spracovať v spolupráci s partnermi vybrané projekty a predložiť ich ako grantové žiadosti s cieľom
zabezpečiť cudzie zdroje na ich spolufinancovanie.
Termín plnenia: podľa aktuálnych predkladacích termínov
Zabezpečuje: ved. odd. reg. rozvoja a CR, ved. odd. majetkovo-právneho a správy majetku, ved. odd. úz.
plánu, živ. prostredia a stav. poriadku
CIEĽ D.2
ZLEPŠIŤ INTEGRÁCIU RÓMSKEJ MENŠINY DO ŽIVOTA MESTA
Je v súlade s NSRR pre roky 2007-2013 s Regionálnym operačným programom a s OP Vzdelávanie

a s OP Informatizácia spoločnosti, s OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
D.2.1
Zabezpečiť systematickú komunikáciu s rómskou populáciou a udržať pracovisko na MsÚ pre 2 sociálnych
terénnych pracovníkov.
Termín plnenia: 2008 – 2013
Zabezpečuje: ved. odd. soc. vecí
D.2.2
Iniciovať a podporovať projektovú spoluprácu mesta, terénnych komunitných pracovníkov a rómskych
združení vo výchove a vzdelávaní detí, mládeže a dospelých.
D.2.2.1
Vypracovať koncepčný materiál Komunitné plánovanie.
Termín plnenia: 2008
Zabezpečuje: vedúci odd. soc. vecí
Spolupracuje: predsedovia
komisií
mestského
združeniami

zastupiteľstva v spolupráci s občianskymi

D.2.2.2
Podporovať aktívnu politiku trhu práce a rast pracovnej motivácie a vzdelávania Rómov a organizovať
pravidelné pracovné a hodnotiace
stretnutia spojené s vyhodnocovaním úloh Komunitného
plánovania.
Termín plnenia: 1x ročne
Zabezpečuje: prednosta MsÚ
D.2.3
Poskytovať systematickú pomoc slabo prospievajúcim žiakom počas povinnej školskej dochádzky.
Termín plnenia: počas školského roka
Zabezpečujú: riaditelia ZŠ, terénni komunitní sociálni pracovníci
Spolupracuje: občianske združenia
D.2.4
Zabezpečiť školské stravovanie deťom zo znevýhodneného sociálneho prostredia cestou realizácie
a využitia prípustných zákonných opatrení .
Termín plnenia: stály
Zabezpečujú: ved. odd. školstva a kultúry
Spolupracuje: riaditelia školských zariadení
D.2.5
Vytvoriť podmienky pre zaradenie do predškolskej výchovy a vzdelávania pre deti zo znevýhodneného
sociálneho prostredia a so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
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Termín plnenia: stály
Zabezpečujú: ved. odd. školstva a kultúry
Spolupracuje: riaditelia školských zariadení
D.2.6
Podporovať integráciu rómskej mládeže do klubovej činnosť v rámci školských klubov a centier voľného
času.
Termín plnenia: stály
Zabezpečujú: riaditelia škôl, riaditeľ Centra voľného času
D.2.7
Spracovať vybrané projekty, spolupracovať s partnermi a predložiť ich ako grantové žiadosti s cieľom
zabezpečiť cudzie zdroje na ich spolufinancovanie.
Termín plnenia: stály
Zabezpečuje: ved. odd. reg. rozvoja a CR

CIEĽ D.3
ZLEPŠIŤ PRIPRAVENOSŤ MESTA NA RIEŠENIE SOCIÁLNEJ PROBLEMATIKY, INŠTITUCIONÁLNY
ROZVOJ A ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Je v súlade s NSRR pre roky 2007-2013 s Regionálnym operačným programom a s OP Vzdelávanie

a s OP Informatizácia spoločnosti, s OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
D.3.1
Organizovať pravidelné stretnutia a iniciovať rozvoj projektovej spolupráce organizácií, občianskych združení
a inštitúcií pôsobiacich v sociálnej sfére.
Termín plnenia: stály – minimálne 1x ročne
Zabezpečuje: ved. odd. soc. vecí
D.3.2
Spolupracovať pri zriadení sociálnej poradne pre občanov regiónu Kežmarok napr. s poslancom Národnej
rady SR pri jeho lokálnej kancelárii.
Termín plnenia: 2008
Zabezpečujú: ved. odd. soc. vecí
Spolupracuje: ved. odd. reg. rozvoja a CR
D.3.3
Aktualizovať informačnú brožúru o subjektoch
a o kompetenciách mesta v sociálnej oblasti.
Termín plnenia: 2008-2009
Zabezpečuje: ved. odd. soc. vecí
Spolupracuje: ved. odd. reg. rozvoja a CR

poskytujúcich

sociálne

služby v meste

Kežmarok

D.3.4
Spolupracovať s občianskymi združeniami pri vytváraní pracovných miest s dôrazom na handicapované
osoby, marginalizované skupiny a osoby s postihom.
Termín plnenia: stály
Zabezpečuje: ved. odd. soc. vecí, prednosta MsÚ
D.3.5
Monitorovať situáciu v oblasti sociálnych potrieb občanov mesta, posudzovať, navrhovať a prijímať
opatrenia v súlade s platnými predpismi a odporúčaniami (napr. zákonom o sociálnej pomoci) a predkladať
o tom správu.
Termín plnenia: 2x ročne, k 31. 3. a k 31. 10.
Zabezpečuje: ved. odd. soc.vecí
D.3.6
Zabezpečiť odborný tréning a preškolenie opatrovateliek za účelom skvalitnenia opatrovateľskej služby.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: ved. odd. soc. vecí
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D.3.7
Organizovať a zabezpečovať odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie zamestnancov v sociálnej oblasti
účasťou na školeniach a seminároch
Termín plnenia: minimálne 1x ročne
Zabezpečuje: ved. odd. soc. vecí
D.3.8
Iniciovať projektovú spoluprácu s miestnymi rozvojovými partnermi, inštitúciami pri príprave a realizácii
projektov zameraných na rozvoj aktívnej politiky trhu práce, posilnenie sociálnej inklúzie, zlepšenia
zamestnanosti a zvyšovanie kvalifikácie a adaptability pracovnej sily v meste Kežmarok
Termín plnenia: 1 x ročne
Zabezpečuje: prednosta MsÚ
D.3.9
Spracovať vybrané projekty, spolupracovať s partnermi a predložiť ich ako grantové žiadosti s cieľom
zabezpečiť viaczdrojové financovanie.
Termín plnenia: stály
Zabezpečuje: ved. odd. reg. rozvoja a CR
D.3.10
Zriadiť alebo vybudovať sociálne byty pre neprispôsobivých občanov, riešiť problematiku bezdomovcov.
Termín plnenia: 31. 12. 2010
Zabezpečujú: ved. org.-správneho oddelenia, ved. odd. soc. vecí, ved. odd. majetkovoprávneho a správy
majetku
Spolupracuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku
D.3.11
Vytvoriť podmienky a zriadiť bytové zariadenie pre osamelých rodičov s deťmi.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečujú: ved. org. – správneho oddelenia
Spolupracuje: ved. odd. soc. vecí, ved. odd. majetkovoprávneho a správy majetku
CIEĽ D.4
ZLEPŠIŤ INTEGRÁCIU ZDRAVOTNE HANDICAPOVANÝCH DO ŽIVOTA MESTA
Je v súlade s NSRR pre roky 2007-2013 s Regionálnym operačným programom a s OP Vzdelávanie

a s OP Informatizácia spoločnosti, s OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, s Regionálnym
operačným programom
D.4.1
Aktualizovať odhad počtu a typov zdravotne postihnutých osôb v meste a regióne.
Termín plnenia: 2009
Zabezpečujú: ved. odd. soc. vecí
Spolupracuje: vedúci odd. org. – správneho
D.4.2
Spracovať prehľad potrieb zdravotne handicapovaných občanov a návštevníkov.
Termín plnenia: 2008
Zabezpečuje: ved. odd. soc. vecí
Spolupracuje: miestna organizácia Zväzu telesne a zdravotne postihnutých
D.4.3
Iniciovať vybudovanie bezbariérových vstupov v objektoch, ktorých vlastníkom nie je mesto.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: ved. odd. majetkovoprávneho a správy majetku
D.4.4
Vybudovať bezbariérové vstupy do objektov vo vlastníctve mesta.
Termín plnenia: minimálne jeden objekt ročne v rokoch 2008 – 2013
Zabezpečuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku
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D.4.5
Vytvárať podmienky, podporovať a spolupracovať pri aktivitách handicapovaných osôb a dôchodcov, zapájať
ich do organizovania spoločenských podujatí v meste.
Termín plnenia: stály
Zabezpečuje: vedúci oddelení, riaditelia mestských organizácií
D.4.6
Spracovať vybrané projekty, spolupracovať s partnermi a predložiť ich ako grantové
zabezpečiť viaczdrojové financovanie.
Termín plnenia: podľa aktuálnych predkladacích termínov
Zabezpečuje: ved. odd. reg. rozvoja a CR

VYTVORENIE PODMIENOK PRE
ZDRAVOTNÍCKEJ STAROSTLIVOSTI

SKVALITNENIE,

ROZŠÍRENIE

A

žiadosti

s cieľom

CIEĽ D.5
ZMODERNIZOVANIE

Je v súlade s NSRR pre roky 2007-2013 s Operačným programom Zdravotníctvo
D.5.1
Aktualizovať koncepciu zabezpečovania a rozvoja zdravotnej starostlivosti nemocnice, n. o.
Termín plnenia: 2008
Zabezpečuje: riaditeľ Nemocnice Dr.Vojtecha Alexandra / ďalej nemocnica /
Spolupracuje: správna rada nemocnice
D.5.2
Dobudovať a zmodernizovať nemocnicu.
D.5.2.1
Dobudovať centrum rádiodiagnostiky nevyhnutnej pre skvalitnenie a zvýšenie zdravotnej starostlivosti
v nemocnici pre región Kežmarku.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: riaditeľ nemocnice
Spolupracuje: správna rada, ved. odd. majetkovo-právneho a správy majetku
D.5.2.2
Dobudovať aritmologickú jednotku.
Termín plnenia: 2007 -splnená
Zabezpečuje: riaditeľ nemocnice
Spolupracuje: správna rada, ved. odd. majetkovo-právneho a správy majetku
D.5.2.3
Zabezpečiť komplexnú rekonštrukciu operačných traktov, výmenu výťahov a dobudovanie nových
výťahov. Dobudovať oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny v súlade s normami IWA 1.
Termín plnenia: 2008-2010
Zabezpečuje: riaditeľ nemocnice
Spolupracuje: správna rada, ved. odd. majetkovo-právneho a správy majetku
D.5.2.4
Realizovať nadstavbu lôžkového pavilónu.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: riaditeľ nemocnice
Spolupracuje: správna rada, ved. odd. majetkovo-právneho a správy majetku
D.5.3
Spolupracovať s neštátnymi subjektami poskytujúcimi zdravotnícke služby pri pravidelnom monitorovaní
úrovne poskytovania zdravotníckych služieb v meste.
D.5.3.1
Organizovať pravidelné hodnotiace stretnutia.
Termín plnenia: 2x ročne
Zabezpečuje: prednosta MsÚ, správna rada nemocnice
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D.5.3.2
Uskutočňovať prieskum kvality zdravotníckych služieb v meste medzi pacientmi.
Termín plnenia: 1 x ročne
Zabezpečuje: správna rada nemocnice
D.5.3.3
Prijímať opatrenia na skvalitňovanie poskytovania zdravotníckych služieb.
Termín plnenia: stály
Zabezpečujú: riaditeľ nemocnice,
Spolupracuje: ved. odd. majetkoprávneho a správy majetku
D.5.4
Spolupracovať pri zriadení spoločného zariadenia sociálnych služieb pre klientov imobilných, prípadne
psychicky narušených.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: ved. odd. soc. vecí, správna rada
Spolupracuje: ved. odd. majetkovo-právneho a správy majetku, ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav.
poriadku, vedúci odd. org. – správneho
D.5.5
Podporovať aktivity občianskych združení a jednotlivcov so zameraním na prevenciu ochrany zdravia a za
dodržiavanie zdravého životného štýlu.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: správna rada
Spolupracuje: predseda zdravotnej komisie pri MsZ
CIEĽ D.6
ZVÝŠIŤ BEZPEČNOSŤ V MESTE A ZLEPŠIŤ PREVENCIU PROTI UŽÍVANIU OMAMNÝCH LÁTOK
A PROTI KRIMINALITE
Je v súlade s NSRR pre roky 2007-2013 s Regionálnym operačným programom a s OP Vzdelávanie

a s OP Informatizácia spoločnosti, s OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
D.6.1
Sledovať, vyhodnocovať a zverejňovať informácie o stave kriminality a prijatých opatreniach v meste.
Termín plnenia: minimálne 1 x ročne
Zabezpečuje: náčelník MsP
D.6.2
Zvýšiť preventívnu prácu s verejnosťou, organizovať aktivity a školenia a realizovať projekty s dôrazom na
prevenciu mládeže proti užívaniu omamných látok vrátane alkoholu.
Termín plnenia: minimálne 1x ročne
Zabezpečuje: náčelník MsP
D.6.3
Finančne a materiálne podporovať z rozpočtu mesta činnosť klubov, občianskych združení a dobrovoľníkov
a spolupracovať s nimi v preventívnych aktivitách a na spoločných projektoch proti sociálno-patologickým
javom.
Termín plnenia: stály
Zabezpečuje: predseda komisie verejného poriadku, predseda komisie mládeže a športu
D.6.4
Skvalitňovať personálnu prípravu a vzdelávanie príslušníkov MsP s cieľom zvýšiť ich pripravenosť.
Termín plnenia: stály podľa harmonogramu
Zabezpečuje: náčelník MsP
D.6.5
Skvalitňovať materiálno-technické vybavenie MsP, vrátane nákupu kamerových a bezpečnostných
systémov.
Termín plnenia: stály podľa harmonogramu
Zabezpečuje: náčelník MsP
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ROZVOJOVÉ CIELE MESTA
CIEĽ E
ŠKOLSTVO
Strategický cieľ:
Zabezpečiť do roku 2013 všestranný rozvoj detí a mládeže v Kežmarku prostredníctvom moderných
školských zariadení, kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu, rozvojom telesnej kultúry
a ponukou rozmanitých kultúrnych podujatí.
Je v súlade s
- Národným strategickým referenčným rámcom pre roky 2007-2013 a jeho operačnými programami
Vzdelávanie
Regionálny operačný program
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
- Programom cezhraničnej spolupráce Poľská republika -Slovenská republika
- prioritná os l:
Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry
- prioritná os II:
Sociálny a hospodársky rozvoj
- prioritná os lll: Podpora miestnych iniciatív
CIEĽ E. 1
ZABEZPEČIŤ KVALITNÚ VÝCHOVU A VZDELÁVANIE V ŠKOLÁCH A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH
E.1.1
Sledovať, podporovať, koordinovať a vyhodnocovať v ročných správach nepretržité celoživotné vzdelávanie
pedagógov a pedagogických pracovníkov, zvyšovať ich kvalifikáciu a adaptabilitu.
Termín plnenia: stály
Zabezpečuje: riaditelia škôl, riaditeľ CVČ
Spolupracuje: vedúci odd. školstva a kultúry
E.1.2
Sledovať a vyhodnocovať dodržiavanie učebných osnov, kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ
a materských školách, v CVČ a školských zariadeniach, podporovať inovatívne formy vyučovania.
Termín plnenia: každoročne v ročných správach k 31. 10.
Zabezpečuje: riaditelia škôl, riaditeľ CVČ
Spolupracuje: vedúci odd. školstva a kultúry
E.1.3
Podporovať a zabezpečovať rozvoj príležitosti pre mimoškolské aktivity žiakov prostredníctvom školských
klubov v jednotlivých školách a v Centre voľného času.
Termín plnenia: stály
Zabezpečuje: riaditelia škôl, riaditeľ CVČ
Spolupracuje: vedúci odd. školstva a kultúry
E.1.4
Podporovať rozvoj súťaživosti žiakov a učiteľov v rámci mesta a regiónu organizovaním súťaží. Na začiatku
školského roku predložiť a koordinovať plán súťaží a aktivít.
Termín plnenia: stály, plán do 15. 10.
Zabezpečuje: riaditelia škôl, riaditeľ CVČ
Spolupracuje: ved. odd. školstva a kultúry, Mestská školská rada
E.1.5
Podporovať patriotizmus k mestu a škole výukou miestnej histórie nad rámec predpísaných osnov. Navštíviť
aspoň 1 historický objekt s každou triedou školy minimálne 1 x ročne.
Termín plnenia: stály
Zabezpečuje: riaditelia škôl, riaditeľ CVČ
Spolupracuje: vedúci odd. školstva a kultúry
E.1.6
Podporovať rozvoj informatiky. Sledovať a vyhodnocovať využívanie internetu v školách a využívanie učební
informatiky v mimovyučovacom čase.
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Termín plnenia: stály
Zabezpečuje: riaditelia škôl, riaditeľ CVČ
Spolupracuje: vedúci školského úradu, vedúci odd. školstva a kultúry
E.1.7
Vytvárať kladný vzťah detí a žiakov k životnému prostrediu a rozvíjať návyky zdravého životného štýlu
usporadúvaním názorných prezentačných aktivít.
Termín plnenia: min. 2 podujatia ročne podľa plánu školy
Zabezpečuje: riaditelia škôl, vedúci školských zariadení, riaditeľ CVČ
Spolupracuje: vedúci odd. školstva a kultúry
E.1.8
Vytvárať príležitosti pre spoluprácu škôl v rámci partnerských a iných zahraničných miest.
Termín plnenia: stály
Zabezpečuje: riaditelia škôl, vedúci školských zariadení, riaditeľ CVČ
Spolupracuje: vedúci odd. školstva a kultúry, ved. odd. reg. rozvoja a CR
E.1.9
Prehodnotiť činnosť školských športových stredísk a športových tried a vypracovať harmonogram rozdelenia
športových tried podľa druhov športu.
Termín plnenia: 2008-2009
Zabezpečuje: vedúci školského úradu
Spolupracuje: vedúci odd. školstva a kultúry
E.1.10
Koordinovať činnosť základných škôl a stredných škôl s okresnou radou SAŠŠ
Zabezpečuje: vedúci školského úradu, riaditelia ZŠ a SŠ
Spolupracuje: vedúci odd. školstva a kultúry

CIEĽ E.2
ZLEPŠIŤ TECHNICKÝ STAV ŠKOLSKÝCH OBJEKTOV, UČEBNÍ, STRAVOVACÍCH A HYGIENICKÝCH
JEDNOTIEK V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH
Je v súlade s NSRR pre roky 2007-2013 s Regionálnym operačným programom
E.2.1
Aktualizovať zásobník projektov s požiadavkami na rekonštrukciu budov školských zariadení, komplexnú
analýzu technického stavu učební, stravovacích a hygienických jednotiek vrátane opráv striech, výmeny
okien, zatepľovanie fasád a opráv a rekonštrukcií kotolní a stanoviť do roku 2013 realizačný harmonogram
opráv a rekonštrukcií.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: ved. odd. školstva a kultúry
Spolupracuje: ved. odd. reg. rozvoja a CR, riaditelia škôl a školských zariadení
E.2.2
Pripraviť požadovanú dokumentáciu ku každej plánovanej rekonštrukcii a modernizácii.
Termín plnenia: podľa harmonogramu akcií
Zabezpečuje: správca budovy
Spolupracuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku
E.2.3
Vypracovať projektové návrhy ako grantové žiadosti na spolufinancovanie jednotlivých rekonštrukcií a opráv.
Termín plnenia: podľa harmonogramu projektov
Zabezpečuje: ved. odd. reg. rozvoja a CR
Spolupracuje: riaditelia škôl
E.2.4
Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcií, opráv a údržby škôl a školských zariadení.
Termín plnenia: podľa harmonogramu
Zabezpečuje: riaditelia škôl, školských zariadení, správca budovy
Spolupracuje: ved. odd. reg. rozvoja a CR ,ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku
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E.2.5
Realizovať aktivity vedúce k technickému, hygienickému zlepšeniu stavu učební a k ich materiálno
technickému vybaveniu s využitím dostupných finančných a materiálnych zdrojov.
Termín plnenia: stály
Zabezpečuje: riaditelia škôl
E.2.6
Pravidelne vyhodnocovať efektívnosť využívania priestorov škôl deťmi, žiakmi a verejnosťou.
Termín plnenia: každoročne v záverečnej správe k 31. 10.
Zabezpečuje: riaditelia škôl
Spolupracuje: vedúci odd. školstva a kultúry
E.2.7
V spolupráci s mestskou políciou, štátnou políciou zlepšiť ochranu majetku škôl, objektov škôl a školských
zariadení pred úmyselným ničením a poškodzovaním.
Termín plnenia: stály
Zabezpečuje: riaditelia ZŠ
Spolupracuje: náčelník MsP
E.2.8.
Vyzvať riaditeľov ZŠ k predloženiu prehľadu súčasného využívania ihrísk a telocviční v mimovyučovacom
čase vrátane prehľadu organizačného, personálneho a finančného zabezpečenia a podporovať
organizované aj neorganizované formy športovania detí a mládeže.
Zabezpečuje: vedúci odd. školstva a kultúry
Spolupracuje: riaditelia škôl

CIEĽ E.3
VYTVORIŤ INŠTITUCIONÁLNE PODMIENKY PRE EFEKTÍVNE RIADENIE ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH
ZARIADENÍ
Je v súlade s NSRR pre roky 2007-2013 s OP Vzdelávanie a s OP Informatizácia spoločnosti
E.3.1
Rozvíjať školský úrad ako efektívnu inštitúciu v súlade s kompetenciami ustanovenými zákonom o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve.
Termín plnenia: stály
Zabezpečuje: primátor mesta, vedúci odd. školstva a kultúry
E.3.2
Zabezpečiť pravidelné spracovávanie a predkladanie správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach.
Termín plnenia: 31. 10. kalendárneho roka
Zabezpečuje: riaditelia škôl a školských zariadení
Spolupracuje: vedúci odd. školstva a kultúry
E.3.3
Vypracovať v súlade so zákonom č.596/03 z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (prípadne
jeho doplnkami) koncepčný zámer rozvoja každej školy a každého školského zariadenia v meste Kežmarok
na obdobia: 2007 – 2009, 2010 – 2011, 2012 – 2013.
Termín plnenia: pred koncom termínu
Zabezpečuje: riaditelia škôl a školských zariadení, ved. odd. školstva a kultúry
E.3.4
Vyhodnocovať a dopĺňať koncepčný zámer rozvoja škôl, školských zariadení a CVČ na obdobia 2007 –
2009, 2010 – 2011, 2012 – 2013.
Termín plnenia: pred koncom termínu
Zabezpečuje: riaditelia škôl a školských zariadení
Spolupracuje: ved. školstva a kultúry
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CIEĽ E.4
ROZŠÍRIŤ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY A PODPORIŤ ROZVOJ ALTERNATÍVNEHO
VZDELÁVANIA
Je v súlade s NSRR pre roky 2007-2013 s s OP Vzdelávanie a s OP Informatizácia spoločnosti, s OP

Zamestnanosť a sociálna inklúzia
E.4.1
Udržať triedy na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom
v ZŠ Nižná brána.
Termín plnenia: stály
Zabezpečuje: riaditeľ ZŠ Nižná brána
E.4.2
Zlepšiť podmienky a rozšíriť v ZŠ v spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradňou možnosti výučby
detí s poruchami učenia – dysgrafia, dyslexia, dyskalkúlia, ĽM.
Termín plnenia: stály
Zabezpečuje: riaditelia ZŠ
E.4.3
Zlepšovať a udržať možnosti výučby v ZŠ Nižná brána pre deti s poruchami pohybového ústrojenstva.
Termín plnenia: stály
Zabezpečuje: riaditeľ ZŠ Nižná brána
Spolupracuje: ved.odd. školstva a kultúry
E.4.4
Spolupracovať so špeciálnou základnou školou pre žiakov s mentálnym postihom.
Termín plnenia: stály
Zabezpečuje: riaditeľka špeciálnej ZŠ
Spolupracuje: ved. odd. školstva a kultúry
E.4.5
Prehĺbiť spoluprácu učiteľov a terénnych pracovníkov vo výchovno-vzdelávacom procese s rómskou
mládežou a rodinami prostredníctvom pravidelných návštev v rodinách podľa vypracovaného
harmonogramu.
Termín plnenia: stály
Zabezpečuje: riaditelia škôl, terénni pracovníci
E.4.6
Zvýšiť informovanosť verejnosti o službách Pedagogicko-psychologickej poradne s Centrom výchovnej
a psychologickej prevencie zorganizovaním informačnej kampane (letáky, osobné stretnutia, zapojenie
médií).
Termín plnenia: stály
Zabezpečuje: riaditelia škôl, riaditeľ CVČ, riaditeľky materských škôl, pracovníci poradne
E.4.7
Podporovať a koordinovať partnerskú spoluprácu centier voľného času so školami, školskými zariadeniami
a organizáciami v meste v spoločných projektoch. Zorganizovať minimálne 2 spoločné podujatia CVČ,
základných a materských škôl v meste v školskom roku a zahrnúť ich do plánu súťaží a aktivít.
Termín plnenia: poľa plánu školy a CVČ
Zabezpečuje: ved. odd. školstva a kultúry
Spolupracuje: riaditelia škôl, riaditeľ CVČ
E.4.8
Udržať Základnú umeleckú školu pri ZŠ Dr. D. Fišera a skvalitňovať činnosť študijných odborov v zmysle
vypracovanej koncepcie.
Termín plnenia: stály
Zabezpečuje: vedúci školského úradu, riaditeľ ZUŠ
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E.4.9
Zvýšiť zapojenosť žiakov základných umeleckých škôl do kultúrnych a spoločenských aktivít v rámci mesta,
umožniť im častejšiu prezentáciu na podujatiach.
Termín plnenia: stály
Zabezpečuje: riaditeľ ZUŠ, riaditeľka MsKS
E.4.10
Spolupracovať so strednými školami v meste v rozvoji stredného školstva. Iniciovať a spolupracovať pri
vzniku a rozvoji vysokoškolského štúdia v Kežmarku.
Termín plnenia: stály
Zabezpečuje: primátor, prednosta MsÚ
CIEĽ E.5
ROZVÍJAŤ AKTÍVNU POLITIKU TRHU PRÁCE, PODPOROVAŤ RAST PRACOVNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ
V OBLASTI PRÁCE
Je v súlade s NSRR pre roky 2007-2013 s OP Vzdelávanie,

s OP Informatizácia spoločnosti, s OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
E.5.1
V spolupráci s vedením škôl a školských zariadení, Mestskej školskej rady a školskými radami hľadať
priestor a príležitosti pre rast zamestnanosti v školstve vo sfére mimoškolskej činnosti s deťmi, s
marginalizovanými skupinami s nadanými deťmi, v terénnej práci s deťmi a rodinami, zriadením pracovísk
projektových manažérov a pod. pravidelne vyhodnocovať spoluprácu.
Termín plnenia: stály
Zabezpečuje: vedenie MŠR
Spolupracuje: vedúci školstva a kultúry, resp. vedúci školského úradu, riaditelia škôl
E.5.2
Povzbudiť rozvoj
partnerstiev
a organizovať stretnutia riaditeľov základných, stredných škôl,
podnikateľských subjektov, inštitúcii aktívnych na trhu práce s cieľom rozvoja spolupráce v oblasti
zamestnanosti absolventov a mladých ľudí.
Termín plnenia: 1 x ročne
Zabezpečuje: vedúci školského úradu
Spolupracuje: prednosta ved. odd. soc. vecí
E.5.3
Vypracovať informačnú brožúru o subjektoch poskytujúcich rôzne druhy vzdelávacích aktivít v meste
a blízkom regióne, o organizáciách aktívnych na trhu práce, o kluboch a združeniach spolupracujúcich
s deťmi a mládežou.
Termín plnenia: 2009
Zabezpečuje: ved. odd. regionálneho rozvoja a CR
E.5.4
Spolupracovať s partnermi pri vypracovaní vybraných projektov podporujúcich plnenie cieľov mesta
zameraných na oblasť školstva a úloh zameraných na rozvoj poradenstva o zamestnanosti, rekvalifikačných
kurzov, voľby povolania, prepájania sietí inštitúcií vytvárajúcich informačné databázy a pod. Predkladať ich
ako grantové žiadosti s cieľom zabezpečiť viaczdrojové financovanie na ich spolufinancovanie.
Termín plnenia: podľa aktuálnych predkladacích termínov
Zabezpečuje: ved. odd. regionálneho rozvoja a CR

CIEĽ E.6
VYTVORIŤ MATERIÁLNE A FINANČNÉ ZÁZEMIE PRE PRÁCU S DEŤMI A MLÁDEŽOU
E.6.1
Založiť fond detí a mládeže mesta Kežmarok, ktorý bude fungovať na princípe grantov.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: prednosta MsÚ
Spolupracuje: ved. školstva a kultúry, ved. odd. reg. rozvoja a CR
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E.6.2
Rozvinúť v spolupráci s partnermi informačnú a propagačnú kampaň medzi podnikateľskými subjektami
a verejnosťou s cieľom zabezpečiť príspevky do fondu detí a mládeže mesta Kežmarok.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: správca fondu
Spolupracuje: predseda komisie športu a mládeže
CIEĽ E.7
OBNOVIŤ TRADÍCIE VYSOKÉHO ŠKOLSTVA V KEŽMARKU
Je v súlade s NSRR pre roky 2007-2013 s Regionálnym operačným programom a s OP Vzdelávanie

a s OP Informatizácia spoločnosti, s OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
E.7.1
Uskutočniť analýzu potrieb v regióne v spolupráci s riaditeľmi stredných škôl a vytypovať študijné smery SŠ,
ktorých absolventi by sa uplatnili v Kežmarku a v regióne.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: prednosta
Spolupracuje: ved. odd. školstva a kultúry, vedúci školského úradu
E.7.2
Zriadiť poradný orgán -Radu pre stredné školy.
Termín plnenia: 2008-2009
Zabezpečuje: primátor
Spolupracuje: ved. odd. školstva a kultúry, vedúci školského úradu
E.7.3
Vytvoriť vhodné priestorové možnosti pre zriadenie detašovaného pracoviska VŠ.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: ved. odd. majetkovo-právneho a správy majetku

ROZVOJOVÉ CIELE MESTA
CIEĽ F
KULTÚRA
Strategický cieľ:
Zabezpečiť občanom a návštevníkom mesta do roku 2010 dostatok zaujímavých ponúk na aktívne
trávenie voľného času v kultúrnom prostredí a prostredníctvom kvalitných kultúrnych
a spoločenských podujatí.
Je v súlade s
- Národným strategickým referenčným rámcom pre roky 2007-2013 a jeho operačnými programami
Regionálny operačný program
Operačný program vzdelávanie
Operačný program Informatizácia spoločnosti
- Programom cezhraničnej spolupráce Poľská republika -Slovenská republika
- prioritná os l:
Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry
- prioritná os II: Sociálny a hospodársky rozvoj
- prioritná os lll: Podpora miestnych iniciatív
CIEĽ F.1
ZLEPŠIŤ TECHNICKÝ STAV OBJEKTOV, ZVÝŠIŤ EFEKTÍVNOSŤ HOSPODÁRENIA EXISTUJÚCICH
ZARIADENÍ
Je v súlade s Národným strategickým referenčným rámcom pre roky 2007-2013 , s Regionálnym
operačným programom
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F.1.1
Vytvoriť harmonogram požiadaviek na rekonštrukciu objektov.
F.1.1.1
Rekonštrukcia kultúrnych objektov, ich hygienických zariadení, kvality interiéru a pod. vrátane
rekonštrukcií, opráv striech, výmeny, okien, zatepľovanie fasád a pod.
Termín plnenia: 2008-2010
Zabezpečuje: správca objektu
F.1.1.2
Rekonštrukcia historických budov vo vlastníctve mesta.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: správca objektu
F.1.2
Pripraviť štúdie využiteľnosti a projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu, modernizáciu a znižovanie
energetickej náročnosti prevádzky kultúrnych a historických objektov, amfiteátra a mestskej knižnice a kina.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: správca objektu
F.1.3
Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcií, opráv, modernizácií kultúrnych a historických objektov.
Termín plnenia: podľa harmonogramu
Zabezpečuje: správca objektu
Spolupracuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku
F.1.4
Vypracovať kritéria a motivovať zainteresovaných pracovníkov na raste kvality efektívnosti hospodárenia
kultúrnych zariadení a na raste návštevnosti.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: ved. odd. školstva a kultúry
Spolupracuje: ved. ekonomického oddelenia

CIEĽ F.2
ROZVOJ INŠTITUCIONÁLNEJ SPOLUPRÁCE A KOORDINÁCIA AKTIVÍT SUBJEKTOV V OBLASTI
KULTÚRY V MESTE KEŽMAROK
Je v súlade s Národným strategickým referenčným rámcom pre roky 2007-2013 , s OP Informatizácia
spoločnosti
F.2.1
Aktualizovať koncepciu rozvoja kultúry a kultúrnych podujatí v meste.
Termín plnenia: 2009
Zabezpečuje: riaditeľka MsKS
Spolupracuje: ved. odd. školstva a kultúry, predseda kultúrnej komisie
F.2.2
Organizovať pravidelné stretnutia subjektov pôsobiacich v kultúre a v cestovnom ruchu s cieľom
aktualizovať koncepciu rozvoja kultúry v meste, prehodnotiť jestvujúcu programovú štruktúru, koordinovať
pripravované aktivity a vypracovať polročný a ročný kalendár podujatí.
Termín plnenia: stály
Zabezpečuje: riaditeľka MsKS
Spolupracuje: komisia kultúry
F.2.3
Zabezpečiť zlepšenie informovanosti verejnosti o pripravovaných kultúrnych a spoločenských podujatiach
s cieľom rastu ich návštevnosti.
F.2.3.1
Prostredníctvom dvojtýždenníka Noviny Kežmarok.
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Termín plnenia: stály
Zabezpečuje: redaktori Novín Kežmarok
F.2.3.2
Prostredníctvom internetu aktualizáciou informácií na internetovej stránke mesta Kežmarok a na
ďalších vybraných internetových stránkach
Termín plnenia: stály
Zabezpečuje: riaditeľka MsKS, odd. reg. rozvoja a CR za umiestnenie na stránke
F.2.3.3
Rozšírením propagačných a informačných aktivít informačnej agentúry
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: ved.odd. regionálneho rozvoja a CR
F.2.3.4
Pravidelným vysielaním a rozšírením propagačných a informačných aktivít Kežmarskej televízie.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: ved.odd. regionálneho rozvoja a CR

F.2.3.5
Rozšírením propagačných plôch v meste a sídliskách každoročne o 2 tabule.
Termín plnenia: každoročne
Zabezpečuje: ved.odd. regionálneho rozvoja a CR
F.2.4
Pravidelne vyhodnocovať návštevnosti kultúrnych podujatí a zisťovať záujem verejnosti a turistov podľa
druhu podujatia, spôsobu a kvality zabezpečenia a pod. a predkladať správy kultúrnej komisii a komisii
cestovného ruchu, regionálneho rozvoja a ZV.
Termín plnenia: štvrťročne
Zabezpečuje: riaditeľka MsKS
F.2.5
Vyhodnotiť predložené projekty žiadateľov o finančnú podporu z prostriedkov mesta, podporiť vybrané
projekty a zabezpečiť spoluprácu a monitoring pri ich realizácii.
Termín plnenia: podľa aktuálnych predkladacích termínov
Zabezpečuje: hodnotiaca komisia vedúci odd. školstva a kultúry
Spolupracuje: predseda kultúrnej komisie, predseda komisie mládeže, ved.odd. RR a CR
F.2.6
Podporovať rozvoj cezhraničnej spolupráce občanov mesta Kežmarok a vypracovávať projekty v spolupráci
s partnermi a partnerskými mestami a predkladať ich vo forme grantových žiadosti s cieľom zabezpečiť
spolufinancovanie vybraných kultúrnych a spoločenských podujatí v meste a v okolí.
Termín plnenia: podľa aktuálnych predkladacích termínov
Zabezpečuje: ved. odd. reg. rozvoja a CR
Spolupracuje: riaditeľka MsKS

CIEĽ F.3
AKTÍVNE SA PODIEĽAŤ NA ROZVOJI VZDELANOSTI OBČANOV MESTA KEŽMAROK
Je v súlade s Národným strategickým referenčným rámcom pre roky 2007-2013 , s Operačným
programom vzdelávanie
F.3.1
Rozšíriť a zlepšiť informačné služby návštevníkom mestskej knižnice zabezpečením prístupu na vybrané
internetové stránky.
Termín plnenia: 2008-2011
Zabezpečuje: riaditeľka MsKS
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F.3.2
Udržiavať a každoročne dopĺňať knižný fond mestskej knižnice.
Termín plnenia: každoročne
Zabezpečuje: riaditeľka MsKS
F.3.3
Zabezpečiť vypracovanie historickej monografie mesta Kežmarok.
Termín plnenia: 2011
Zabezpečuje: predseda kultúrnej komisie a ved.odd. regionálneho rozvoja a cestovného ruchu

CIEĽ F.4
ZVÝŠIŤ ATRAKTÍVNOSŤ PODUJATIA EĽRO
Je v súlade s Národným strategickým referenčným rámcom pre roky 2007-2013 , s Regionálnym
operačným programom
F.4.1
Určiť spôsob akým zapojiť verejnosť do prípravy programovej štruktúry podujatia EĽRO v intenciách
projektu EĽRO. Vytvárať zásobník nápadov a kontaktných adries.
Termín plnenia: 2008-2009
Zabezpečuje: riaditeľ organizačného výboru EĽRO
F.4.2
Ustanoviť organizačný výbor EĽRO a monitorovací a hodnotiaci výbor EĽRO.
Termín plnenia: 2008-2009
Zabezpečuje: primátor mesta
F.4.3
Rozšíriť spoluprácu a zapojenosť partnerských miest do podujatia EĽRO, zvýšiť „punc európskosti“
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: riaditeľ organizačného výboru EĽRO
Spolupracuje: odd. reg. rozvoja a CR

ROZVOJOVÉ CIELE MESTA
CIEĽ G
ŠPORT
Strategický cieľ:
Umožniť občanom a návštevníkom mesta Kežmarok dostatok príležitostí pre aktívne trávenie
voľného času.
Je v súlade s
- Národným strategickým referenčným rámcom pre roky 2007-2013 s operačnými programami
Vzdelávanie
Regionálny operačný program
- Programom cezhraničnej spolupráce Poľská republika -Slovenská republika
- prioritná os l:
Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry
- prioritná os II: Sociálny a hospodársky rozvoj
- prioritná os lll: Podpora miestnych iniciatív
CIEĽ G.1
UDRŽIAVANIE A ROZVÍJANIE TRADIČNÝCH ŠPORTOV V MESTE KEŽMAROK, ZABEZPEČENIE
VYUŽÍVANIA EXISTUJÚCICH ŠPORTOVÍSK
Je v súlade s Národným strategickým referenčným rámcom pre roky 2007-2013,s Regionálnym operačným
programom
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G.1.1
Vypracovať koncepciu rozvoja športu v meste.
Termín plnenia: 2008
Zabezpečuje: komisia mládeže a športu
Spolupracuje: MsP, komisia školstva
G.1.2
Podporovať každoročne z rozpočtu mesta činnosť športových klubov a športové podujatia na území mesta
s dôrazom na ich preventívnu úlohu vo výchove detí a mládeže proti sociálno-patologickým javom.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: komisia mládeže a športu
Spolupracuje: MsP, komisia školstva
G.1.3
Spolupracovať so športovými klubmi pri ich rozvojových aktivitách, pri organizovaní súťaží, turnajov,
športových popoludní, cezhraničných aktivitách, pri získavaní sponzorov a finančných darov.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: ved. odd. školstva a kultúry
Spolupracuje: riaditeľ CVČ, riaditelia škôl, riaditeľ STZ, predseda komisie mládeže a športu
G.1.4
Medializovať výsledky športovcov, zlepšiť zviditeľňovanie úspešných športovcov a zapájať ich do
spoločenského diania.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: redaktori KN a KTV, ved. odd. školstva a kultúry
Spolupracuje: riaditelia škôl, riaditeľ STZ, predseda komisie mládeže a športu
G.1.5
Zvýšiť mieru zapojenosti občanov do využívania športovísk a do spolupráce pri zabezpečovaní trvalej
udržateľnosti športovísk propagáciou zdravého životného štýlu a dostupnosťou športovísk.
G.1.5.1
Uskutočniť monitoring využívania športovísk (telocviční a ihrísk) a zverejniť ho v dostupných médiách
Termín plnenia: 1 x ročne
Zabezpečuje: riaditelia škôl
Spolupracuje: predseda komisie mládeže a športu, redaktori Novín Kežmarok /ďalej KN/
a Kežmarskej televízie / ďalej KTV/ , riaditeľ CVČ
G.1.5.2
V súlade s vypracovanou koncepciou rozvoja športu v meste rokovať s vlastníkmi športovísk v meste
a následne zlepšiť informovanosť občanov a návštevníkov mesta o možnostiach športovania
pravidelným uverejňovaním aktuálnych informácií (internet, informačný systém Info Tatry, letáky,
Kežmarské noviny, Kežmarská televízia, informačné tabule, nástenky škôl).
Termín plnenia: 1 x ročne
Zabezpečuje: redaktori KN a KTV
Spolupracuje: ved. odd. školstva a kultúry, Parlament mládeže, riaditelia škôl, predseda komisie
mládeže a športu
G.1.5.3
Zapojiť do práce s verejnosťou jednotlivé športové kluby zorganizovaním podujatí pre rodičov a deti,
školskú mládež, študentov podľa myšlienky „ 1 klub = 1 podujatie v roku “.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: vedúci športových klubov, riaditelia škôl, riaditeľ STZ
G.1.6
Vytvoriť priestor pre športovanie handicapovaných občanov.
G.1.6.1
Podporou integračných podujatí pre celé rodiny.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: ved. odd. soc. vecí
Spolupracuje: ved. odd. školstva a kultúry, predseda komisia mládeže a športu
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G.1.6.2
Vyčleniť priestor a čas v dostupnej telocvični pre športovanie handicapovaných osôb v spolupráci s
rehabilitačnými lekármi a cvičiteľmi.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: riaditelia škôl, ved. odd. školstva a kultúry
G.1.6.3
Vytvoriť podmienky pre handicapovaných občanov, vypracovať a ponúkať produkt návštevníkom
mesta zameraný na športové, relaxačné a rehabilitačné aktivity občanov a návštevníkov mesta.
Zabezpečiť jeho propagáciu.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: ved. odd. reg. rozvoja a CR
Spolupracuje: pred. komisie mládeže a športu, pred zdrav. komisie, ved. odd. školstva a kultúry
G.1.7
Zlepšiť podmienky pre športovanie rómskej mládeže a podporovať ich všestranný rozvoj v spolupráci
s rómskymi občianskymi združeniami.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: ved. odd. soc. vecí
Spolupracuje: ved. odd. školstva a kultúry, riaditeľ STZ
G.1.8
Podporovať vznik záujmových združení zameraných na rozvoj
cykloturistiky, jazdeckého športu
a sprievodných služieb (požičovne a pod.) a spolupracovať pri rozvoji ich aktivít a podujatí.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: ved. odd. reg. rozvoja a CR
Spolupracuje: predseda komisia mládeže a športu, ved. odd. školstva a kultúry, športové kluby, OZ
G.1.9
Vytvárať priestor pre spoluprácu športových klubov a združení na spoločnej propagácii a koordinácii
športových podujatí zorganizovaním pravidelných stretnutí.
Termín plnenia: min.1x ročne
Zabezpečuje: , ved. odd. školstva a kultúry
Spolupracuje: ved. odd. školstva a kultúry, športové kluby, OZ
G.1.10
Realizovať spoločné podujatie Mestskej polície, CVČ a škôl zameraný na dopravnú výchovu detí
a mládeže s dôrazom na marginalizované skupiny (deti sídliska a rómska mládež).
Termín plnenia: každoročne
Zabezpečuje: náčelník MsP
Spolupracuje: riaditeľ CVČ , riaditelia škôl, ved. odd. školstva a kultúry

CIEĽ G.2
SKVALITNENIE TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY EXISTUJÚCICH ŠPORTOVÍSK, DOBUDOVANIE
INFRAŠTRUKTÚRY PRE ROZŠÍRENÉ A NOVÉ ŠPORTOVÉ AKTIVITY

Je v súlade s NSRR 2007 -2013 , s Regionálnym operačným programom
G.2.1
Vypracovať pasportizáciu existujúcich zariadení pre športovanie s charakteristikou ich technického stavu
a analýzou ich využiteľnosti.
G.2.1.1
Pasportizácia telocviční.
Termín plnenia: 2009-2010
Zabezpečuje: správca objektu, riaditelia škôl
Spolupracuje: ved. odd. majetkovo-právneho a správy majetku
G.2.1.2
Pasportizácia športovísk.
Termín plnenia: 2009-2010
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Zabezpečuje: správca objektu, ved. odd. školstva a kultúry
Spolupracuje: ŠK, OZ, STZ, ved. odd. majetkovo-právneho a správy majetku
G.2.1.3.
Vypracovať harmonogram údržby, opráv, modernizácie, prípadne rekonštrukcie športovísk, plôch
a telocviční v správe škôl a športových klubov a zariadení v správe STZ.
G.2.2. Realizácia údržby, opráv a rekonštrukcií športových zariadení.
G.2.2.1
Údržba, opravy, modernizácia, prípadne rekonštrukcia športovísk.
Termín plnenia: podľa harmonogramu
Zabezpečuje: správca objektu,
Spolupracuje: ved. odd. školstva a kultúry
G.2.2.2
Údržba, opravy, modernizácia, prípadne rekonštrukcia telocviční.
Termín plnenia: podľa harmonogramu
Zabezpečuje: správca objektu
G.2.2.3
Údržba, opravy, modernizácia, prípadne rekonštrukcia zariadení v správe STZ.
Termín plnenia: podľa harmonogramu
Zabezpečuje: riaditeľ STZ
G.2.2.4
Rekonštrukcia a modernizácia detského dopravného ihriska.
Termín plnenia: podľa harmonogramu
Zabezpečuje: správca objektu
Spolupracuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku
G.2.3
Uskutočnenie opráv, údržby, modernizácie, rekonštrukcie podľa harmonogramu vrátane aktivít zameraných
na znižovanie energetickej náročnosti prevádzok (telocvične, zariadenia v správe STZ) a skvalitňovanie ich
technickej vybavenosti.
Termín plnenia: podľa harmonogramu
Zabezpečuje: riaditelia škôl, riaditeľ STZ
Spolupracuje: ved. odd. MsÚ
G.2.4
Zlepšiť využiteľnosť zimného štadióna v mimosezónnom období pre kultúrno-spoločenské účely.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: riaditeľ STZ
Spolupracuje: ved. odd. MsÚ
G.2.5
Vytvoriť technické podmienky pre rozvoj hokejbalu a iných športových aktivít na sídlisku JUH.
G.2.5.1
Opravou oplotenia existujúceho hokejbalového ihriska.
Termín plnenia: 2008-2011
Zabezpečuje: správca objektu
G.2.5.2
Vybudovaním minimálne 1 nového oploteného športoviska.
Termín plnenia: 2008-2011
Zabezpečuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku
G.2.6
Vypracovať harmonogram a vytvoriť technické podmienky pre rozvoj ostatných športových aktivít.
G.2.6.1
Budovanie cyklistických trás.
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Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku, riaditeľ STZ
G.2.6.2
Športoviská pre kolieskové korčule.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku, riaditeľ STZ
G.2.6.3
Ihrisko pre skating.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku, riaditeľ STZ
G.2.6.4
Spolupracovať so správcom objektu Kynológie v Kežmarku na vybudovaní športovej strelnice pre
streľbu z pištole a malorážky.
Termín plnenia: 2010-2013
Spolupracuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku, riaditeľ STZ
G.2.6.5
Vybudovať športový areál pre lukostreľbu.
Termín plnenia: 2009-2013
Zabezpečuje: ved. odd. úz. plánu, živ. prostredia a stav. poriadku, riaditeľ STZ
G.2.6.6
Vybudovať v Lesoparku Sever oddychový areál pre deti a zdravotnú dráhu pre dospelých.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: správca
G.2.7
Zabezpečiť vypracovanie analýzy variant pre rozvoj výuky plávania a plaveckého športu detí.
Termín plnenia: 2008
Zabezpečuje: ved. odd. školstva a kultúry, riaditelia ZŠ
G.2.8
Vyčleňovať každoročne z rozpočtu mesta finančné prostriedky na granty určené na rozvoj športu.
Termín plnenia: 2008-2013
Zabezpečuje: prednosta MsÚ, ved. odd. školstva a kultúry

Schválené Uznesením zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
č. 260/2007 konaného dňa 13. decembra 2007
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