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Úvod  
 

Akčný plán rozvoja mesta Levoča 2015 – 2017 (ďalej len AP) je krátkodobým rozvojovým 
dokumentom spracovaným v súlade s 3 ročným programovým rozpočtovaním samosprávy 
mesta. Je tak nástroj na riadenie a usmerňovanie plnenia cieľov a opatrení platného PHSR 
mesta Levoča na roky 2014 – 2020 (2022). 

AP je základom pre tvorbu a schvaľovanie programového rozpočtu na obdobie 2015 – 2017  
a následných 3 ročných období a podlieha procesom monitoringu a aktualizácie podľa 
navrhovaného implementačného mechanizmu stratégie a celého rozvojového dokumentu – 
PHSR mesta Levoča 2014 – 2020 (2022).    

AP spolu s Programovým rozpočtom definuje: 

 vecný plán (čo robiť) 
 časový plán (kedy) 
 finančný plán (za koľko) 

 
Tieto 3 atribúty akčného plánu sú základom pre monitoring a hodnotenie plnenia PHSR  
a stratégie rozvoja mesta v stanovených časových intervaloch. Obe činnosti - monitoring 
a hodnotenie sú dôležitou a nevyhnutnou súčasťou riadenia rozvoja mesta, pretože 
umožňujú: 

1. flexibilne reagovať na prípadné zmeny (vnútorné, vonkajšie),  
2. zapracovávať korekcie a aktualizovať rozvojový dokument, 
3. vyhodnocovať úspešnosť plnenia rozvojového dokumentu, 
4. vyhodnocovať progres v rozvoji mesta. 

 
Výber aktivít pre realizáciu, resp. začatie realizácie v rokoch 2015 – 2017 (z celkového počtu 
107 navrhovaných aktivít na obdobie rokov 2015 – 2020 až 2022) pre plnenie 32 opatrení, 
a v konečnom dôsledku pre plnenie 10tich cieľov rozvoja mesta  Levoča, by mal byť 
uskutočnený ako základ pre  tvorbu programového rozpočtu 2015 - 2017 na základe 
nasledovných kritérií: 

 realizáciou aktivity sa vytvára nevyhnutný predpoklad pre realizáciu ďalších aktivít, 
 rozsah rizík, resp. negatívnych dopadov, ak by sa daná aktivita nerealizovala, 
 havarijný stav danej veci/situácie, na ktorú je aktivita plánovaná,  
 tlak odborníkov a tlak verejnosti na riešenie problému plánovanou aktivitou, 
 lehoty vyplývajúce zo zákonov, 
 reálnosť uskutočnenia aktivity v danom čase, za daných možností a pri disponibilných 

finančných zdrojoch. 
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Návrh aktivít rozvoja mesta Levoča pre realizáciu, 
resp. pre začatie realizácie v rokoch 2015 – 2017 

(podklad pre tvorbu Programového rozpočtu mesta Levoča) 

 
KULTÚRNE DEDIČSTVO A CESTOVNÝ RUCH  
(Programový rozpočet: Program  č.2 a č.11) 

 CIEĽ „A“ 
Vybudovať Levoču a posilniť jej postavenie ako jedinečnej a navštevovanej 
UNESCO destinácie na svete. 

 OPATRENIE  A.1:  
Ochrana  a obnova pamiatok a hodnôt UNESCO, zachovanie autenticity a integrity 
– lokality  „Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia“. 

Realizátor opatrenia: Mesto Levoča 
Partneri: MK SR, Krajský pamiatkový úrad, vlastníci pamiatkových objektov 
 

Návrh aktivít a úloh pre roky 2015 – 2017: 
A.1.3 Vypracovať a zaviesť regulatívy pre ochranu pamiatok a hodnôt UNESCO: 

 Vypracovať a schváliť územný plán CMZ.  
 Aktualizovať povodňový a havarijný plán, vypracovať požiarny plán  

s cieľom ochrany pamiatok, pamiatkovej rezervácie, hodnôt UNESCO 
(väzba na stratégiu v oblasti Bezpečné mesto Levoča). 

 Prehodnotiť a nastaviť motivačnú miestnu politiku daní a poplatkov 
z pamiatkovo chránených budov a pozemkov pre ich  lepšiu starostlivosť 
a využívanie (zlepšenie  stavebno-technického stavu, oživenie 
a zatraktívnenie námestia).  
 

OPATRENIE A.2:  
Zvýšenie atraktívnosti a oživenie mesta, najmä Námestia Majstra Pavla. 

Realizátor opatrenia: Mesto Levoča 
Partneri: RK cirkev 

 
Návrh aktivít a úloh pre roky 2015 – 2017: 
A.2.1 Rekonštruovať Námestie Majstra Pavla – Východná strana: 

 V nadväznosti na aktivity A.1.3 -Vypracovať a schváliť územný plán CMZ.  
A.2.2  Vypracovať a zaviesť regulatívy pre návštevnosť námestia, činnosti 
a prevádzky na námestí:  

 Spracovať a realizovať v povoľovacom procese  zásady umiestňovanie 
reklám, dopravných značiek, terás, označenia prevádzok (VZN). 

A.2.3 Sprístupniť verejnosti cirkevné objekty a historické objekty s typickou 
dispozíciou meštianskych kupeckých domov:  

 Sprístupniť pamiatky v správe cirkvi pre návštevnosť počas turistickej 
sezóny. 
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  Sprístupniť objekty 43 a 47 na NMP 43 a 47 (objekty vo vlastníctve 
mesta Levoča).  

A.2.4 Vybudovať hygienické zázemie pre návštevníkov/turistov – v objekte NMP 
47 v rámci aktivity E.1.2 

OPATRENIE A.3:  
Zvýšenie a skvalitnenie ponuky produktov a podujatí  (eventov) v kultúrnom 
i aktívnom športovom turizme počas celého roka. 

Realizátor opatrenia: Mesto Levoča 
Partneri: OOCR T-S-P, MAS-LEV, neziskové organizácie  

 
Návrh aktivít a úloh pre roky 2015 – 2017: 
A.3.1 Rekonštruovať a digitalizovať kino Úsmev.  

A.3.2 Pripraviť a zaviesť regionálnu turistickú kartu v spolupráci s  OOCR na Spiši.  

A.3.3 Udržať kvalitu plánovaných a tradičných kultúrnych podujatí nadmestského 
významu s vyššou návštevnosťou a s predpokladom ubytovania a viacdňového 
pobytu návštevníka v meste (napr. kultúrne festivaly, workshopy, výtvarné 
plenéry). 

 

OPATRENIE A.4:  
Zvýšenie účinnosti marketingu a propagácie mesta  a vybudovať značku UNESCO . 

Realizátor opatrenia: Mesto Levoča 
Partneri: OOCR T-S-P, MAS-LEV, neziskové organizácie  

 
Návrh aktivít a úloh pre roky 2015 – 2017: 

                A.4.1 Vypracovať a realizovať marketingovú stratégiu mesta Levoča s dôrazom na   
vybudovanie značky UNESCO. 

A.4.2 Vydať nové publikácie  a atraktívne propagačné materiály v súlade 
s marketingovou stratégiou (dejiny, pamätihodnosti, film) s využitím.  

A.4.3 Dobudovať informačný systém lokality UNESCO na regionálnej, národnej 
úrovni a nadnárodnej úrovni (vo viacerých svetových jazykoch, resp. jazykoch 
podľa počtu návštevníkov z okolitých krajín). 
A.4.4 Aktualizovať web stránku mesta v súlade s marketingovou stratégiou 
a rozšíriť jej jazykové mutácie o anglickú verziu. 

 

OPATRENIE A.5:  
Posilnenie mesta Levoče ako lídra rozvoja cestovného ruchu v meste, okolí 
a regióne. 

Realizátor opatrenia: Mesto Levoča 
Partneri: OOCR na Spiši, MASLEV, mestá a obce, ďalšie inštitúcie pôsobiace 
v turizme 
 

Návrh aktivít a úloh pre roky 2015 – 2017: 
A.5.1 Posilniť odborné kapacity a činnosti v oblasti podpory rozvoja CR na úrovni 
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Mesta a jeho organizačných štruktúr a proaktívne riadiť rozvoj lokality Levoča, 
Spišský hrad a pamiatky okolia v súlade s Manažment plánom lokality: 

  Vyhodnotiť plnenie Manažment plánu(MP), prehodnotiť reálnosť jeho 
realizácie a dopracovať MP riadenia celej lokality Levoča, Spišský hrad 
a pamiatky okolia; monitoring zosúladiť s implementačným 
mechanizmom PHSR. 

 Prehodnotiť akčnosť a účinnosť štatútu a doteraz nastaveného 
mechanizmu a  fungovania RS. 

 Komunikovať MP s verejnosťou, na regionálnej a národnej úrovni, 
zaviesť ochranu a zámery UNESCO do vyšších rozvojových dokumentov a 
programov financovania. 

 Vyčleniť manažérsku kapacitu mesta Levoča pre koordináciu RS a 
aktívnu činnosť implementácie MP, posilniť projektové kapacity mesta. 

 Zaviesť kvalitatívne kritériá a profesionalitu vo verejnom obstarávaní pre 
výber dodávateľov na rekonštrukciu pamiatkovo chránených objektov. 

 Zabezpečiť spolufinancovanie obnovy lokality SD z prostriedkov štátneho 
rozpočtu na základe spracovanej analýzy finančných možností mesta.  

A.5.2 Pripraviť a realizovať partnerské projekty na podporu rozvoja CR v meste 
a regióne (na báze doplnkovosti a vyvarovania sa duplicity  a za účelom 
koncentrácie a mobilizácie zdrojov): 

 Definovať a špecifikovať spoluprácu a pripraviť konkrétne projektové 
zámery  v oblasti rozvoja turizmu a lokality Levoča, Spišský hrad 
a pamiatky okolia s organizáciami MAS Lev, Slovenské kráľovské mestá. 

 Zosúladiť aktivity mesta v CR s aktivitami OOCR T-S-P podľa Koncepcie 
rozvoja cestovného ruchu 2013 – 2017. 

 Pripraviť a realizovať min. jeden spoločný/partnerský projekt. 
 

BEZPEČNÉ MESTO (Program č.5) 
 CIEĽ „B“: 

Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mesta Levoča. 

 OPATRENIE B.1:  
Zvýšenie účinnosti pôsobenia (najmä preventívne opatrenia) a posilnenie kapacít 
Mestskej polície v Levoči. 

Realizátor opatrenia: Mesto Levoča 
 

Návrh aktivít a úloh pre roky 2015 – 2017: 
B.1.1 Rozšíriť a modernizovať priestory a vybavenie MsP. 

B.1.2 Zvýšiť počet kontrol pre dodržiavanie VZN – o čistote mesta, o nakladaní 
s odpadmi, o predajnej prevádzkovej dobe, trhový poriadok, parkovanie,...: 

 V prípade úspešnosti realizovať podaný projekt „ Občianske hliadky“ (t.č. 
projekt v hodnotiacom procese). 

B.1.3 Rekonštruovať a rozšíriť kamerový systém. 

B.1.4 Zaviesť nepretržitú prevádzku tiesňovej linky 159. 

B.1.5 Vybudovať a zariadiť karanténnu stanicu pre odchyt túlavých zvierat.  
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OPATRENIE B.2:  
Zlepšenie prevencie a zvýšenie pripravenosti mesta na riešenie požiarov, povodní 
a mimoriadnych udalostí .  

Realizátor opatrenia: Mesto Levoča 
Partneri: Obvodný úrad, PZSR, HaZZ SR 
 

Návrh aktivít a úloh pre roky 2015 – 2017: 
B.2.1 Rozšíriť a modernizovať vybavenia CO zložiek mesta, technických služieb 
mesta a dobrovoľného požiarneho zboru:  

 Kúpa halového čerpadla, špeciálneho svietidla. 

B.2.2 Pripraviť a realizovať osvetový program pre zvýšenie uvedomelosti 
verejnosti o predchádzaní povodniam, požiarom a mimoriadnym udalostiam 
a správaní sa v krízových situáciách povodní, požiarov a mimoriadnych udalostí 
v spolupráci MsP, PZSR, ZVJS SR, HaZZ SR, zložiek CO mesta (napr. predchádzanie 
znečisťovaniu vodných tokov, zákaz vypaľovania trávy a porastov, atď.): 

 Zrealizovať výkon štátneho stavebného dohľadu najmä v zátopových 
územiach.  

 

DOPRAVA (Programy č.7 a č.8) 
 CIEĽ „C“: 

Zlepšiť dostupnosť mesta, najmä historického centra mesta a skvalitniť dopravnú 
infraštruktúru. 

 OPATRENIE C.1:  
Zmena dopravného systému (radiálno-okružný systém dopravy) vrátane riešenia 
pešej, cyklistickej a statickej dopravy.  

Realizátor opatrenia: Mesto Levoča 

 
Návrh aktivít a úloh pre roky 2015 – 2017: 
C.1.1 Koncepčne a územne pripraviť systém dopravy a dopravných riešení 
v meste:  

 Vypracovať a realizovať dopravný generel mesta. 

 Vypracovať Koncepciu, systém a legislatívu (VZN) parkovania 
a prevádzky parkovania v meste.   

C.1.2 Dobudovať cyklistické chodníky ako alternatívnu formu dopravy:  

 Vypracovať a následne realizovať Koncepciu cyklistickej dopravy. 
 Dobudovať  cyklistický chodník do Levočskej Doliny (k Dolinskému  
     mostu). 
 

OPATRENIE C.2:  
Rekonštrukcia miestnych komunikácií, ich dopravné vybavenie  a dopravné 
značenie.  
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Realizátor opatrenia: Mesto Levoča 
 

Návrh aktivít a úloh pre roky 2015 – 2017: 
C.2.1 Dobudovať parkovacie plochy i parkovacie stavby v meste Levoča. 

C.2.2 Dobudovať a obnoviť dopravné značenie a dopravné vybavenie na 
miestnych komunikáciách: 

 Vypracovať pasportizáciu dopravného značenia v meste. 
C.2.3 Rekonštruovať prístupovú cestu na Mariánsku horu. 

 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (Programy č.6 a č.12) 
 CIEĽ „D“: 

Zlepšiť životné prostredie v meste Levoča a v jeho mestských častiach. 

 OPATRENIE D.1:  
Ochrana krajiny a skvalitnenie verejnej zelene v intraviláne i extraviláne mesta. 

Realizátori opatrenia: mesto Levoča a Evanjelická cirkev (D.1.2 – evanjelický 
cintorín) 
 

Návrh aktivít a úloh pre roky 2015 – 2017: 
D.1.1 Posilniť a skvalitniť rozhodovanie v oblasti ochrany a tvorby zelene ( výruby 
a náhradné výsadby zelene, plán náhradných výsadieb, dôsledná kontrola 
investícií s realizáciou ozelenenia objektov/lokalít v súlade s PD a SP): 

 Vypracovať a realizovať Plán tvorby, obnovy a ochrany verejnej zelene 
v meste vrátane aktualizácie dendrologického plánu. 

 Vypracovať projekt náhradnej výsadby. 

 Vypracovať, schváliť a realizovať samostatné VZN o tvorbe a ochrane 
zelene na území mesta.  

 Vypracovať MÚSES. 

D.1.2 Rekonštruovať zeleň v meste: 

 Rekonštruovať verejnú (líniovú) zeleň na uliciach  Kláštorská, Špitálska, 
Mäsiarska. 

 Revitalizovať aleju Jána Pavla II na Mariánsku horu. 

 Rekonštruovať  evanjelický cintorín (majetok evanjelickej cirkvi). 

 Revitalizovať a doplniť zeleň a zelenú infraštruktúru na sídliskách 
a intraviláne mesta. 
 

OPATRENIE D.2:  
Dobudovanie environmentálnej infraštruktúry  a protipovodňových opatrení. 

Realizátori opatrenia: Mesto Levoča 
 

Návrh aktivít a úloh pre roky 2015 – 2017: 
D.2.1 Vyčistiť vodnú nádrž v Levočskej Doline (väzba na oblasť Športu – Aktivita 
I.1.2). 
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OPATRENIE D.3:  
Zvýšenie čistoty mesta  

Realizátor opatrenia: Mesto Levoča, Technické služby Levoča 
Partneri: školy na území mesta  
 

Návrh aktivít a úloh pre roky 2015 – 2017: 
D.3.1 Zhodnocovať biologicky rozložiteľné odpady:  

 Vybudovať kompostáreň (platné stavebné povolenie, podať žiadosť 
o NFP).  

D.3.2 Zintenzívniť výchovno – osvetovú činnosť zameranú na zvyšovanie čistoty 
mesta a prevenciu znečisťovania s obyvateľmi mesta (informačná kampaň, 
programy vzdelávania, využívanie Dni ochrany prírody, Dňa Zeme, pripraviť 
a realizovať viac projektov v oblasti zvyšovania environmentálneho povedomia).  

D.3.3 Koncepčne pripraviť a materiálovo a technicky modernizovať odpadové 
hospodárstvo v meste:   

 Doplniť a modernizovať  materiálno-technické vybavenie Technických 
služieb (automobil na zvoz odpadov, triediaca linka, kontajnery, zberné 
nádoby). 

 Uzavrieť zberné stanovištia/kontajneriská na sídliskách vrátane 
technického vybavenia.  

 Vypracovať, schváliť a realizovať nový Program odpadového 
hospodárstva.   
 

OPATRENIE D.4:  
Zníženie energetickej náročnosti budov a objektov  vo vlastníctve mesta 

Realizátor opatrenia: Mesto Levoča 
 

Návrh aktivít a úloh pre roky 2015 – 2017: 
D.4.1 Zatepliť budovy v majetku mesta:   

 Výmena okien – divadlo.  
 Výmena okien – kino Úsmev (väzba na aktivitu A.3.1). 
 Výmena okien na budove MsÚ.  

D.4.2 Rekonštruovať kotolne:  

 Rekonštruovať kotolňu v divadle.  

 Rekonštruovať kotolňu v radnice.  

 Rekonštruovať kotolňu v kine (väzba na aktivitu A.3.1).   
D.4.3 Rozšíriť energeticky úsporné verejné osvetlenie v súlade s pamiatkovou 
ochranou a Manažment plánom UNESCO:   

 Rekonštruovať verejné osvetlenie formou úveru a splácania z úspor. 
 

BÝVANIE (Program č.13) 
 CIEĽ „E“: 

Zlepšiť podmienky a vytvoriť nové možnosti pre bývanie najmä v centre mesta 
Levoča za účelom „oživenia“ Námestia Majstra Pavla. 
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 OPATRENIE E.1:  
Rekonštrukcia historických budov vo vlastníctve mesta na polyfunkčné obytné 
domy s vytvorenými podmienkami pre bývanie a iné mestotvorné funkcie - napr. 
služby, verejné a spoločenské priestory a pod. 

Realizátor opatrenia: Mesto Levoča 
 

Návrh aktivít a úloh pre roky 2015 – 2017: 
E.1.1 Zrekonštruovať a funkčne upraviť historickú budovu vo vlastníctve mesta na 
Námestí Majstra Pavla č. 43 - na budovu polyfunkčnú.  
E.1.2 Zrekonštruovať a funkčne upraviť historickú budovu vo vlastníctve mesta na 
Námestí Majstra Pavla č. 47 - na budovu polyfunkčnú.  

  

OPATRENIE E.2:  
Výstavba cenovo dostupných nových bytov a domov v Levoči.  
 

Návrh aktivít a úloh pre roky 2015 – 2017: 
E.2.1 Pripraviť podmienky (technická a dopravná infraštruktúra) pre reálnu IBV 
v období do konca roku 2020: 

 Definovať a schváliť lokality pre reálnu IBV(menšie lokality s menšou 
náročnosťou na vybudovanie infraštruktúry a inžinierskych sieti - 
v lokalitách Strelnica, bývalé štátne majetky). 

 

ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE  (Program č.9  programového rozpočtu mesta) 
 CIEĽ „F“: 

Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta skvalitnením školskej infraštruktúry, inováciou vzdelávania a zmysluplným 
využívaním voľného času detí a mládeže.  

 OPATRENIE F.1:  
Dobudovanie kvalitnej školskej infraštruktúry  škôl  v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Levoča ako predpokladu pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces  
(dokončenie rekonštrukcie a modernizácia škôl, školských areálov a školských 
športovísk a vybavenie škôl modernými didaktickými prostriedkami). 

Realizátor opatrenia: Mesto Levoča (s podporou externých finančných zdrojov)  
Partneri: školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča 

 
Návrh aktivít a úloh pre roky 2015 – 2017: 
F.1.1 Rekonštruovať a modernizovať budovy a areály materských škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta podľa priorít definovaných mestom:  

 Rekonštruovať MŠ na ul. Francisciho 8, Levoča. 
 Rekonštruovať MŠ na ul. G. Hayna 36, Levoča. 
 Rekonštruovať MŠ na ul. G, Hermana 9, Levoča. 

 

F.1.2 Rekonštruovať a modernizovať budovy a areály základných škôl a ZUŠ 
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v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta podľa priorít definovaných mestom:  
 Rekonštruovať ZUŠ, NMP, Levoča (exteriér a rozšírenie priestorov).  
 Rekonštruovať  ZŠ, Nám. Š. Kluberta 8, Levoča. 
 Rekonštruovať ZŠ, ul.G.Hayna 37 (telocvičňa, jedáleň, rozvody tepla). 

 
F.1.3 Doplniť vybavenie materských a základných škôl modernými didaktickými 
pomôckami rozvíjajúcimi tvorivosť a kľúčové kompetencie žiakov:  

 Zmapovať vybavenie škôl a vypracovať analýzu potrieb vybavenia škôl 
didaktickými pomôckami, didaktickou technikou. 

 Pripraviť, podať a následne realizovať projekty pre modernizáciu 
a doplnenie didaktických pomôcok v školách. 
 

OPATRENIE F.2:  
Inovovanie a zatraktívnenie výchovy, vzdelávania, kariérneho poradenstva  
i ponuky voľného času v školách a vzdelávacích inštitúciách  v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta.   

Realizátori opatrenia: Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Levoča, SŠ, CVČ, 
ZUŠ 
Partneri: Mesto Levoča a MsKS  
 

Návrh aktivít a úloh pre roky 2015 – 2017: 
F.2.1. Aktualizovať ŠkVP s cieľom inovácie vzdelávania a riešenia 
medzipredmetových vzťahov v každej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta: 

 Cielená spolupráca škôl v meste pri skvalitňovaní a inovovaní 
vzdelávania (min. 1x ročne  uskutočniť metodické dni, prezentačné 
hodiny a pod.). 

F.2.2. Tvorba nových vzdelávacích programov najmä pre deti so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami (prostredníctvom realizácie projektov).  

F.2.3. Vytvoriť ponuku voľno-časových aktivít pre zmysluplné ( tvorivé, kultúrne, 
pohybové ...) využívanie voľného času na základe záujmu detí a mládeže vo 
vzájomnej spolupráci základných a stredných škôl, ZUŠ, MsKS, CVČ, športových 
klubov a pod.:  

 Aktualizovať ponuku krúžkov a voľno-časových aktivít v meste Levoča 
(realizovať dotazníkový prieskum, prispôsobiť ponuku voľno-časových 
aktivít požiadavkám a potrebám detí).  

                F.2.4 Zlepšiť kariérne poradenstvo pre žiakov základných škôl   v spolupráci 
s najmä odbornými strednými školami v Levoči a regióne a s kompetentnými 
ďalšími subjektmi: 

 Cielene zorganizovať a uskutočniť  min. jedno podujatie ročne 
v spolupráci s odbornými strednými školami na každej ZŠ v Levoči. 

 1x ročne vo vzájomnej spolupráci ZŠ, SŠ zorganizovať burzu príležitostí 
vzdelávania na stredných školách. 

 

CIEĽ „G“: 
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Upevniť  postavenie mesta Levoča ako centra  špeciálnej výchovy a vzdelávania. 

Mesto Levoča ako partner v plnení cieľa 

 OPATRENIE G.1.:   
Vytvorenie komunikačnej platformy „ Levoča – centrum špeciálnej výchovy 
a vzdelávania. 

Realizátor opatrenia: Špeciálne školy v meste, výchovno -vzdelávacie inštitúcie 
Partneri: Mesto Levoča so svojimi školami 

OPATRENIE G.2:  
Vytvorenie záujmových, pracovných i voľno-časových aktivít pre integrovanie 
detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Realizátori opatrenia: Špeciálne školy v meste, výchovno-vzdelávacie inštitúcie 
Partneri: Mesto Levoča so svojimi organizáciami (MsKS, CVČ, ZUŠ...)  

OPATRENIE G.3:  
Zvýšenie informovanosti verejnosti Slovenska  o možnostiach a podmienkach 
špeciálnej výchovy a vzdelávania  v Levoči. 

Realizátori opatrenia: Špeciálne školy v meste, výchovno-vzdelávacie inštitúcie 
Partner: Mesto Levoča 
  

SOCIÁLNA OBLASŤ A ZDRAVOTNÍCTVO (Program č.14) 
 CIEĽ „H“: 

Skvalitniť a rozšíriť sociálne a zdravotnícke služby poskytované na území mesta a 
zvýšiť ich dostupnosť pre všetkých obyvateľov mesta a jeho spádového okolia. 

 OPATRENIE H.1:  
Vytvorenie kvalitnejších podmienok sociálnej starostlivosti a pre poskytovanie 
sociálnych služieb.  
 

Realizátor opatrenia: Mesto Levoča 
Partner: Všeobecná nemocnica s poliklinikou, a.s. Levoča 
 

Návrh aktivít a úloh pre roky 2015 – 2017: 
H.1.1 Rozšíriť opatrovateľské služby: 

 Realizovať prieskum medzi starými ľuďmi a zistiť potrebu pre rozšírenie 
opatrovateľských služieb poskytovaných mestom. 

 Podľa realizovaného prieskumu rozšíriť poskytované služby o nových 
pracovníkov, rozšíriť služby v čase cez víkendy a počas noci, resp. ďalších 
podľa analýzy potrieb.  

H.1.2 Zlepšenie materiálno -technického vybavenia zabezpečovania existujúcich 
sociálnych služieb. 

H.1.3 Postaviť v meste Levoča domov dôchodcov: 

 Realizovať prieskum medzi starými ľuďmi a zistiť potrebu a prehodnotiť 
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zámer vybudovania DD v areáli nemocnice 

 
 

OPATRENIE H.2:  
Zlepšenie podmienok pre realizáciu terénnej sociálnej práce a komunitnej práce. 

Realizátor opatrenia: Mesto Levoča 
Partneri: neziskové organizácie, zariadenia poskytujúce sociálne služby 

 
Návrh aktivít a úloh pre roky 2015 – 2017: 
H.2.1 Realizovať vzdelávanie pre terénnych sociálnych pracovníkov pre zlepšenie 
kvality a profesionality terénnych sociálnych služieb poskytovaných mestom 
H.2.2 Dobudovať komunitné centrum  a zaviesť komunitné činnosti pre ľudí zo 
sociálne znevýhodneného prostredia.  

 

OPATRENIE H.3:  
Zabezpečenie bezbariérového pohybu vo verejne dostupných budovách a na 
verejných priestranstvách v meste. 

Realizátor opatrenia: Mesto Levoča 
Partneri: Vlastníci budov, neziskové organizácie, špeciálne školy... 

 
Návrh aktivít a úloh pre roky 2015 – 2017: 
H.3.1 V spolupráci s neziskovými organizáciami a špeciálnymi školami realizovať 
pasportizáciu bariér na verejných priestranstvách a vo verejne dostupných 
budovách v meste Levoča 
H.3.2 Pripraviť technickú dokumentáciu na odstraňovanie bariér, pripraviť 
a realizovať projekty pre získanie externých zdrojov na zabezpečenie  
bezbariérového mesta  

 

OPATRENIE H.4:  
Zlepšenie dostupnosti a možností pre poskytovanie kvalitnej zdravotnej 
starostlivosti obyvateľom Levoče a okolia. 

Realizátor opatrenia:  Všeobecná nemocnica s poliklinikou, a.s. Levoča 
Partner: Mesto Levoča 
 
AKTIVITY navrhované pre roky  2015 – 2020 sú v právomoci Všeobecnej 
nemocnice s poliklinikou, a.s. Levoča:  

H.4.1 Presun ambulancií umiestnených v rôznych zariadeniach a budovách v 
meste do areálu nemocnice. 

H.4.2 Etablovať mladých lekárov v nemocnici. 

H.4.3 Zriadiť diagnostické lôžka pri jednotlivých oddeleniach v nemocnici. 

I.4.4 Rozšíriť neurologické alebo/a psychiatrické oddelenie v nemocnici. 
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ŠPORT, ŠPORTOVÉ A POHYBOVÉ AKTIVITY (Program č.10) 
 CIEĽ „I“: 

Zvýšiť počet športovcov a športujúcich Levočanov, najmä detí a mládeže, 
skvalitnením a vytvorením nových možností a podmienok pre aktívny šport a  
zdravý spôsob života ľudí.    

 OPATRENIE I.1:  
Vybudovanie nových, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich športových 
objektov a areálov a verejne dostupných športovísk pre zvýšenie ich návštevnosti. 

Realizátori opatrenia: Mesto Levoča  
Partneri: športové organizácie, MAS LEV, OOCR T-S-P 
 

Návrh aktivít a úloh pre roky 2015 – 2017: 
I.1.1 Vybudovať novú tréningovú halu pre ľadový hokej s umelou ľadovou 
plochou v centre mesta Levoča.  

I.1.2 Revitalizovať vodnú nádrž v Levočskej Doline:  

 Podať spracovaný a aktualizovaný projekt v prípade relevantnej výzvy.  
 

I.1.3 Doplniť vybavenia ihrísk, oddychových plôch na sídliskách a zabezpečiť ich 
spravovanie, čistotu a bezpečnosť (väzba na oblasti Životné prostredie a 
Bezpečnosť). 

 

OPATRENIE I.2:  
Posilnenie spolupráce športových klubov v meste a zvýšenie počtu aktívnych 
športovcov, najmä detí a mládeže v nich.  

Realizátori opatrenia: Mesto Levoča (F.2.1) a športové kluby (F.2.2, F.2.3) 
Partneri: navzájom  Mesto Levoča a športové kluby 
 

Návrh aktivít a úloh pre roky 2015 – 2017: 
I.2.1 Zaviesť systém koordinácie a podpory rozvoja športu v meste na základe 
konkrétnych a schválených kritérií a transparentných procesov rozhodovania  
o financovaní športu, športových klubov a športových aktivít  prednostne 
financovať rozvoj športu detí a mládeže, športové aktivity s dostupnosťou pre 
všetkých, podľa počtu registrovaných a aktívnych členov a pod., podľa výsledkov 
športových súťaží a pod.)  

 

PODPORA TVORBY PRACOVNÝCH MIEST (Nezaradené v programovom 
rozpočte) 

 CIEĽ „J“:  
Zvýšiť možnosti zamestnanosti v meste 
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 OPATRENIE J.1:  
Podpora rozvoja cestovného ruchu/turizmu ako hospodárskeho odvetvia. 
 
Realizátor opatrenia: Mesto Levoča 
Partneri: OOCR T-S-P, MASLEV 
 

Návrh aktivít a úloh pre roky 2015 – 2017: 
J.1.1 Vytvoriť podmienky pre rozvoj kreatívneho priemyslu:  

 Vypracovať štúdiu možností/štúdiu uskutočniteľností rozvoja kreatívneho 
priemyslu v meste a jej návrhy zakomponovať so PHSR mesta v rámci 
aktualizačného procesu rozvojového dokumentu. 

J.1.2 Podpora rozvoja služieb v turizme:  

 Zrealizovať prieskum/zmapovanie poskytovaných služieb v turizme, ich 
kvality (ubytovacie, reštauračné, informačné, kongresové, 
sprievodcovské...) a návrhy doplnení a zlepšení komunikovať s ich 
poskytovateľmi a zapracovať do aktivít PHSR v rámci aktualizácie 
dokumentu.  

 Vypracovať inventarizáciu využívania a spracovať návrh nového 
využívania objektov v CMZ najmä s dôrazom na možnosti rozvoja 
podnikania.  

 Prehodnotiť a nastaviť novú motivačnú politiku prenájmu nebytových 
priestorov, daňovú a poplatkovú politika pre budovy a pozemky pre 
podporu rozvoja podnikania v CR (možnosti malých služieb). 

J.1.3 Vytvoriť podmienky pre obnovu klasických remesiel a remeselných 
i farmárskych trhov a  na území mesta (napr. poskytnutím priestorov predajných 
dielní a ateliérov v spojení s galériami s predajom v objektoch NMP 43,47 
a možnosťou ubytovania pre hosťujúcich umelcov a remeselníkov).  

 

OPATRENIE J.2:   
Posilnenie  inštitucionálneho a odborného zázemia samosprávy mesta pre rozvoj 
podnikania a etablovanie investorov, najmä  vo vybudovanej  Hnedej 
priemyselnej zóne Levoča – JUH pre vytvorenie nových  500 pracovných miest.  

Realizátor  opatrenia: Mesto Levoča 
Partneri: Investori v priemyselnej zóne 

 
Návrh aktivít a úloh pre roky 2015 – 2017: 
J.2.1 Posilniť odborné kapacity a činnosti na úrovni Mesta a jeho organizačných 
štruktúr zamerané na udržanie a získanie investorov. 

                 J.2.2 Zaviesť účinnejší systém komunikácie Mesta s podnikateľskou sférou 
a marketingu mesta ako miesta pre podnikanie (definovať problémy a potreby 
podnikateľských subjektov v oblasti podpory rozvoja podnikania  
a zamestnanosti zo strany  samosprávy mesta) 

 

 


