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Úvod

Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) je ďalšou z aktivít , ktoré
zo strategického hľadiska prispievajú k udržateľnému rozvoju MČ Košice – Juh na obdobie rokov
2011-2014. Počas procesu aktualizácie sme sa snažili zadefinovať smerovanie MČ Košice Juh tak,
aby dokument odrážal ekonomické, sociálne, environmentálne záujmy obyvateľov MČ a zároveň
nadväzoval na existujúce koncepcie ktoré boli prijaté a schválené na úrovni Košického
samosprávneho kraja a mesta Košice.

Pri aktualizácii PHSR sme sa opierali o predchádzajúce skúsenosti súvisiace s jeho tvorbou
ako aj s procesom vyhodnotenia plnenia definovaných priorít, strategických cieľov, opatrení
a konkrétnych aktivít. Naše skúsenosti nás viedli nielen k prehodnoteniu počtu strategických
oblastí ale aj k možnosti a k úvahám ako PHSR prepojiť s programovým rozpočtom pre MČ Košice
Juh a vytvoriť tak kvalitný, jednoducho kontrolovateľný a vyhodnocovania schopný dokument.

Aktualizáciou PHSR plníme jeden zo základných princípov regionálnej politiky EÚ a to princíp
programovania, pod ktorým rozumieme proces plánovania, organizovania, rozhodovania a
finančného zabezpečenia regionálneho rozvoja na rôznych úrovniach od celoštátnej až po
miestnu, s cieľom dosiahnuť hospodársky a sociálny rozvoj. PHSR je pre nás otvorený dokument,
ktorý budeme podľa potreby a stanovených pravidiel dopĺňať a aktualizovať.
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1.Mestská časť Košice - Juh
Južná časť mesta vznikla v období rozvoja obchodu ako pokračovanie historického centra
Košíc. V stredoveku sa tu nachádzali prímestské osady Bednárska, Špitálska a Ludmanova Ves.
Najstaršou známou stavbou na území mestskej časti bol mestský špitál (hospitale, xenodochium)
s kostolíkom sv. Ducha na Južnej triede, postavený pravdepodobne v polovici 13. storočia. V
priebehu stáročí boli tieto budovy viackrát zničené a opakovane postavené. Barokový kostol,
ktorý dnes tvorí centrum areálu, postavili v rokoch 1730 - 1733. Obraz hlavného oltára kostolíka
s námetom zoslania sv. Ducha je od J. Mathausera a pochádza z roku 1894. Unikátom je freska
pri vchode, znázorňujúca kostol a mestské hradby. Komplex v súčasnosti slúži ako domov
dôchodcov. Ďalším kostolom v tejto mestskej časti je rímskokatolícky kostol Kráľovnej pokoja,
postavený v rokoch 1938 - 1939. Veža kostola je vysoká 32 metrov. Na Rastislavovej ulici sa
nachádza Verejný cintorín.
MČ Košice - Juh má v súčasnosti polyfunkčný charakter. Striedajú sa tu obytné zóny s
priemyselnými. Rozvoj priemyselnej výroby v Košiciach je úzko spätý s územím našej mestskej
časti. Od polovice 19. storočia tu pôsobili desiatky podnikov. Na dnešnej Štúrovej ulici vznikol
prvý košický cukrovar, bola tu aj Sipossova továreň na pletený tovar, ale aj škrobáreň, liehovary,
továrničky na nábytok. Medzi najvýznamnejšie patrila Strojáreň a zlievareň Karola Poledniaka z
prelomu 19. a 20. storočia, ktorej areál je jedinou technickou historickou pamiatkou v našej
mestskej časti. Bohatá história Košíc láka mnoho domácich i zahraničných návštevníkov. Na Juhu
je možné sa ubytovať v niekoľkých hoteloch a penziónoch (Centrum, Akadémia, U leva, Penzión
Atlantic, Múza, Privilige), v autocampingu Salaš a ubytovni Metropol.

1.1.Možnosti pre vzdelávanie a kultúru
Vzdelávanie detí a mládeže je zabezpečované v 6 materských a 4 základných školách, 2
gymnáziách - osemročné a súkromné športové, 10 stredných školách a odborných učilištiach
(Stredná zdravotnícka škola, Združená stredná škola, Hotelová akadémia, SOU dopravné,
potravinárske, stavebné, Stredná priemyselná škola hutnícka, Súkromné odborné učilište
PAMIKO, Odborné učilište na Alejovej ulici. Na území MČ sa nachádza Súkromná základná škola,
Súkromná základná umelecká škola zameraná na hudobný odbor. Hudobné a dramatické
konzervatórium, Pedagogická a sociálna akadémia, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety. Z kultúrnych zariadení sa na území MČ nachádza STV - štúdio Košice, ktoré bolo
oficiálne zriadené 18. decembra 1961. Prvé vysielanie naživo sa uskutočnilo 25. februára 1962
pod názvom „Čím žije náš kraj“. V roku 1962 sa uskutočnil prvý priamy prenos z Medzinárodného
maratónu mieru.
MČ Košice - Juh má aj moderné kultúrno-spoločenské centrum „Južan“ na Smetanovej
ulici 4, ktoré vo svojich priestoroch umožňuje kultúrno-spoločenské vyžitie obyvateľom z celého
mesta. V budove sa nachádza obradná sieň, kde sa okrem sobášov usporadúvajú koncerty,
slávnostné obrady, konferencie a školenia. Veľká spoločenská sála sa využíva na semináre,
školenia, konferencie, spoločenské podujatia, zábavné a súťažné programy. Foyer na prízemí
slúži na prezentačné podujatia a výstavy. Miestom výstav je aj hádzanárska hala Cassosport vo
Všešportovom areáli a Dom techniky na Južnej triede. Centrum voľného času na Kórejskej je
zamerané nielen na pravidelnú záujmovú činnosť pre deti a mládež, ale aj na príležitostné
spoločenské podujatia, semináre či kurzy.
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1.2.Príležitosti pre šport a zdravie
Mestská časť má vlastné viacúčelové ihriská na ktorých pravidelné organizuje zaujímavé
športové podujatia. Najznámejším je Košické športové leto, ktoré ide ruka v ruke so športovými
aktivitami pre 3 generácie. Pýchou mestskej časti je kúpalisko Triton na Rastislavovej ulici s
troma bazénmi, detskou šmykľavkou a toboganom. Športovo-zábavný areál na Alejovej ulici slúži
nielen obyvateľom MČ Košice Juh, ale všetkým Košičanom. Areál sa využíva aj pre účely
dopravnej výchovy. Na svoje si prídu vyznávači skateingu vo vybudovanom skateparku. Športový
nadšenci nájdu v areály tri multifunkčné ihriská, amfiteáter, v zimnom období slúži obyvateľom
mesta mobilná ľadová plocha. Pre najmenších návštevníkov je tu pieskovisko - pre deti od 3 do 6
rokov, preliezačky, šmýkačky, trampolína, šach.
MČ Košice - Juh v posledných 3 rokoch revitalizovala množstvo detských ihrísk
a športovísk, ktoré sa nachádzajú v tzv. medziblokových sídliskových priestoroch. Išlo o ulice
Ostravská, Miškovecká, Lomonosovova, Žižkova, Južná trieda, Partizánska, Oštepová.
Milosrdenstva, tenisové ihrisko na Šoltésovej. Na bývalom trhovisku pred OC Astória MČ Košice Juh vybudovala detský park Lienka. Na sídlisku Juhovýchod pribudlo oplotené viacúčelové
športové ihrisko s umelým trávnatým povrchom, ktoré môžu využívať deti aj dospelí. V roku 2010
to bolo ihrisko na Ludmanskej ulici, ktoré je bezbariérové a slúži tiež handicapovaným deťom.
Na území mestskej časti sa nachádza najstaršie zdravotnícke zariadenie v meste Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura na Rastislavovej ulici, ktorá poskytuje komplexnú
zdravotnícku starostlivosť a má nadregionálny charakter. Celý areál nemocnice je zapísaný medzi
pamiatkovo chránené objekty. Podstatná časť budov bola postavená v rokoch 1914 - 1918. V
susedstve je aj Poliklinika Juh, ktorá zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť pre košické mestské
časti Juh, Barca a Šebastovce. Svoje služby poskytuje občanom aj Východoslovenský onkologický
ústav.
MČ Košice - Juh sa môže popýšiť moderným Spoločensko-relaxačným centrom „RELAX“
ulica Milosrdenstva 4. Južania tu môžu využívať služby maséra, saunu, posilňovňu, kolkáreň,
môžu si zahrať tenis či stolný tenis. Pre chvíle oddychu je tu zriadený aj relaxačný bazén s vodnou
masážou. Priestory RELAX-u slúžia deťom a mládeži, strednej generácii, mamičkám na materskej
dovolenke (stretávajú sa v Materskom centre Stonožka). Pre najstaršiu generáciu slúži časť
priestorov ako Denné centrum, kde sa schádzajú seniori z celej mestskej časti, aby aj oni aktívne
využili svoje voľné chvíle.
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1.3.Priemysel a obchod
Na území mestskej časti je niekoľko desiatok podnikov. Medzi najvýznamnejšie patria
Slovenské elektrárne, závod Tepelná energetika, Inžinierske stavby, Cestné stavby, VVS,
Východoslovenské strojárne, Rušňové depo a ďalšie. Na Požiarnickej ulici sídli Hasičský a
záchranný zbor. V súčasnosti bola ukončená rekonštrukcia historickej hasičskej zbrojnice, ktorá
patrí medzi najstaršie hasičské budovy na Slovensku. Postavili ju v roku 1927 ako najmodernejšiu
zbrojnicu v celom vtedajšom Československu. V mestskej časti Juh sa nachádzajú veľké obchodné
centrá (napr. Carrefour, Optima, Baumax, Hornbach, NAY, LIDL), obchodné domy Malimex,
Cottbus, veľké ľudové trhovisko „Blšák“ v priestoroch Všešportového areálu.

2.Proces aktualizácie PHSR MČ Košice Juh na roky 2011-2014
Na začiatku procesu aktualizácie nového PHSR bolo zamestnancami MÚ MČ Košice - Juh
vyhodnotené reálne plnenie predchádzajúceho PHSR, ktorý bol zostavený na obdobie 20072010. Cieľom vyhodnocovacieho procesu bolo zistiť plnenie strategických cieľov a politík počas
uvedeného obdobia a percentuálne vyhodnotiť úspešnosť plnenia PHSR.

V procese hodnotenia sme narazili na niekoľko úrovní problémov. Prvým z nich bola
zmena kompetencií pri výkone samosprávnej činnosti, čo malo v konečnom dôsledku negatívny
dopad na plnenie niektorých politík. Ďalším problémom bol nedostatok finančných prostriedkov
na realizáciu opatrení a vybraných politík. V tomto prípade išlo nielen o dopady celosvetovej
krízy, ale aj o výpadok časti podielových daní. Pri hodnotení sme si tiež uvedomili že nie je
jednoduché vyhodnotiť efektivitu a kvalitu výkonu miestneho úradu oddelene od aktivít, ktoré
podporujú všeobecný rozvoj MČ Košice Juh.
Všetky tieto skutočnosti viedli tím ľudí, ktorí začal pracovať na aktualizácii PHSR
k nasledovným krokom:
- prehodnotiť definované strategické oblasti tak, aby čiastočne kopírovali programový
rozpočet MČ Košice Juh a aby bolo možné na ich základe jednoduchšie vyhodnocovať
plnenie a realizáciu PHSR
- oddeliť aktivity smerujúce k rozvoju MČ Košice - Juh od aktivít smerujúcich k zvýšeniu
kvality výkonu a riadenia miestneho úradu

Po týchto krokoch bolo zadefinovaných 6 strategických oblastí ktorými sú:
 Služby
 Rozvoj športu
 Rozvoj kultúry a spoločenského života
 Životné prostredie
 Rozvoj dopravy
 Sociálny rozvoj
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V rámci každej oblasti boli zadefinované vízie, strategické ciele, opatrenia a aktivity. Tie priamo
nadväzujú na programový rozpočet v ktorom je presne uvedené požadované finančné plnenie.
Takto zostavený základný dokument prešiel 2 stupňovým pripomienkovaním. V prvom stupni sa
vyjadrovali komisie miestneho zastupiteľstva a odborníci, ktorí pracujú na Miestnom úrade MČ
Košice - Juh a v druhom stupni bol pripomienkovaný členmi miestnej rady. Po zapracovaní
pripomienok bol aktualizovaný PHSR predložený na schválenie do Miestneho zastupiteľstva MČ
Košice - Juh.

3.Definovanie základných pojmov
Vízia
Predstavuje obraz budúcnosti, ktorú zamýšľame uskutočniť, popisuje stav, kde sa chcú
ľudia, podniky, organizácie, samospráva... vidieť v budúcnosti. Vízia udáva budúce strategické
zameranie organizácie a je realizovaná pomocou rôznych stratégií.
Stratégia
Je prostriedok, ktorý organizácia používa na dosiahnutie svojich cieľov. Jednu z prvých
definícii navrhol CHANDLER (1962), ktorý charakterizoval stratégiu ako „vymedzenie základných
dlhodobých cieľov podniku a prijatie smerov rozvoja, ako aj alokáciu zdrojov nevyhnutných na
dosiahnutie týchto cieľov". Každá stratégia sa skladá z určitého počtu strategických cieľov.
Strategické ciele spravidla určuje príslušný manažment. Medzi cieľmi existuje vzťah príčinanásledok a časová logika. Strategický cieľ je definovaný na obdobie 2-3 rokov.
Programový rozpočet
Programový rozpočet chápeme ako systém, ktorý je založený na plánovaní úloh a aktivít
subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority, ktorý alokuje rozpočtové zdroje (príjmy
rozpočtu) do programov a sleduje efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov cez
výkonnostné ukazovatele.
Programový rozpočet je určený pre:
 mesto, obec
 samosprávny kraj

Výhody programového rozpočtu:
 alokuje výdavky rozpočtu do jednotlivých programov
 programová štruktúra je logická a hierarchicky usporiadaná
 programová štruktúra je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom samosprávy
 kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov
 ciele programového rozpočtu sú výstupovo – orientované a výsledkovo – orientované
 prehľad v plnení rozpočtu podľa merateľného ukazovateľa – výkonnostných ukazovateľov
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Definovanie poslania MČ Košice Juh
MČ Košice Juh ako jedna z 22 mestských častí, za pomoci uplatňovania a realizácie
legislatívy SR (Zákon 222/2006 - ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č.
401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, štatút mesta Košice, Zákon č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení) spoločne so svojimi výkonnými zložkami a predstaviteľmi
vytvorí všetky podmienky k rozvoju MČ a spokojnosti jej obyvateľov.
Definovanie vízie
V roku 2014 budú obyvatelia MČ Košice - Juh žiť v bezpečnom a zdravom životnom
prostredí. Budú sa aktívne podieľať na rozvoji MČ ako aj na tvorbe jej sociálnej, kultúrnej,
environmentálnej a hospodárskej politiky. Budú mať dostatok možností pre spoločenský život,
možností pre vzdelávanie, efektívne trávenie voľného času.

4. Finančné zabezpečenie PHSR
Finančné vyčíslenie jednotlivých aktivít sa v PHSR MČ Košice – Juh uvádza
v programovom rozpočte, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou dokumentu, ale zároveň hovorí len
o jednej možnosti financovania realizácie PHSR.
Niektoré politiky sa budú realizovať v rámci bežnej prevádzky MČ. Niektoré však vyžadujú
náročnejšie finančné zdroje a spoluprácu s inými subjektmi. Ako možné zdroje financovania,
ktoré môže MČ Košice – Juh použiť na realizáciu PHSR sú:
 vlastné zdroje rozpočtu MČ
 štátne dotácie s účelových fondov a nadácií
 možnosti realizácie projektov s využitím financovania zo štrukturálnych fondov EÚ
 sponzorské dary
 združovanie prostriedkov verejnej a neverejnej sféry.

5. Administratívne zabezpečenie realizácie PHSR MČ Košice- Juh
Realizácia PHSR MČ Košice - Juh bude zabezpečená predovšetkým vlastnými
zamestnancami podľa jednotlivých oblastí rozvoja. Odbornú, administratívnu časť realizácie
PHSR zabezpečuje miestny úrad, ktorý má v rámci schválenej organizačnej štruktúry vytvorených
5 samostatných oddelení. Každé oddelenie má svoju náplň činností určenú v organizačnom
poriadku. Oddelenia navzájom úzko spolupracujú a zabezpečujú koordináciu práce tak, aby bola
zabezpečená komplexnosť plnenia úloh samosprávy. Na plnenie úloh, na ktoré mestská časť
nemá kvalifikovaných zamestnancov z vlastných radov, budú podľa potreby prizývaní k
spolupráci odborníci z praxe. MČ Košice - Juh bude taktiež využívať možnosti partnerskej
spolupráce s inštitúciami a mimovládnymi organizáciami ktoré majú v daných oblastiach
preukázateľné zručnosti a kvalitné výsledky práce. Do realizácie PHSR budú podľa potreby
zapojení aj poslanci miestneho zastupiteľstva a členovia odborných komisií.
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6. Popis strategických oblastí , strategických cieľov, opatrení
a aktivít
V rámci procesu aktualizácie PHSR MČ Košice - Juh bolo zadefinovaných 6 strategických oblastí :
 Služby
 Rozvoj športu
 Rozvoj kultúry a spoločenského života
 Životné prostredie
 Rozvoj dopravy
 Sociálny rozvoj

6.1.Strategická oblasť služby
V rámci tejto strategickej oblasti sme sa sústredili na výkon samosprávnej činnosti a služby, ktoré
MČ Košice - Juh poskytuje svojim obyvateľom.
Strategické ciele
1.Zlepšiť podmienky pre efektívne fungovanie miestneho úradu
2.Skvalitniť poskytovanie služieb pre obyvateľov MČ Juh (matrika, overovanie listín,
informovanosť o dianí v MČ, aktivity ŠZA, SRC, Triton...)
3.Skvalitniť verejnú správu On-line -elektronický prístup k verejným službám
4. Zvyšovanie bezpečnosti obyvateľov MČ všetkých vekových kategórií prostredníctvom
mestskej polície
5. Zvýšenie kultúry predaja na trhoviskách vybudovaním nových trhovísk
Opatrenia
1.1. Zabezpečiť optimálne personálne kapacity pre výkon služieb poskytovaných
a zabezpečovaných z úrovne MČ Košice -Juh
2.2.Zabezpečiť kvalitné riadenie, kontrolu a rozpočtovú politiku a medzisektorovú
spoluprácu pri zlepšovaní kvality služieb MČ Košice Juh
3.1. Zabezpečiť tvorbu a aktualizáciu, sprístupnenie verejných informácií a služieb on-line
3.2.Zlepšiť tok informácií medzi jednotlivými oddeleniami MÚ
4.1. Zvýšiť bezpečnosť a ochranu osôb MČ na verejných priestranstvách a v MHD
Aktivity
1.1.1. Spolupracovať s NÚP, MVO na projektoch pre vzdelávacie programy v oblasti
riadenia, komunikácie, legislatívy ktorá súvisí s poskytovaní služieb
3.1.1. Vytvoriť kvalitnú www.stránku MČ Juh, pravidelne ju aktualizovať
2.1.1. Získať finančné prostriedky na navýšenie počtu zamestnancov potrebných pre
výkon a zabezpečovanie služieb
3.1.2. Zabezpečiť zvýšenie modernizácie výpočtovej techniky na MÚ a jednotlivých
strediskách MČ Juh,
3.2.1.Rozšíriť softwérové vybavenie na MÚ a pripraviť k tomu zamestnancov
3.2.2. Zvýšiť úroveň e- služieb ( elektronické formuláre, podateľňa)
3.2.3.Zaviesť na MÚ intranet ( interná sieť organizácie)
4.1.1.Získať financie na realizáciu projektu bezpečnostné kamery
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6.2. Strategická oblasť životné prostredie
Ambíciou MČ je realizovať aktivity ktoré smerujú k výchove a uvedomelosti obyvateľov pri
ochrane zdravia a majetku ako aj pri všeobecných aktivitách ktoré napomáhajú zlepšiť
a skvalitniť životné prostredie a životný štýl obyvateľov.

Strategické ciele
1. Vytvárať podmienky pre plnohodnotný, zdravý životný štýl obyvateľov MČ
2. Zvýšiť informovanosť a uvedomelosť obyvateľov MČ o ochrane ich zdravia a majetku
3. Riešiť problémy v oblasti odpadového hospodárstva
4. Zvýšenie energetickej účinnosti a využívaní alternatívnych zdrojov energie verejných
budov.
Opatrenia
1.1.Humanizovať, revitalizovať verejnú zeleň, detské ihriská, športové ihriská
2.1. Zlepšiť dostupnosť informácií o aktivitách v oblasti ochrany životného prostredia www.kosicejuh.sk
3.1. Zamedziť vytváranie divokých skládok
Aktivity
1.1.1. Podporovať aktivity , identifikovať finančné zdroje zamerané na
revitalizáciu oddychových zón, športovísk, detských ihrísk
2.1.Získať informácie od inštitúcií, MVO, ktoré pôsobia v oblasti tvorby a ochrany
životného prostredia
3.1.1. V spolupráci s Mestom Košice zabezpečiť likvidáciu existujúcich divokých skládok

6.3. Strategická oblasť šport
MČ Košice -Juh sa bude snažiť vytvoriť dostatok možností pre športové vyžitie a zdraviu
prospešné aktivity jej obyvateľov.
Strategické ciele
1. Vytvárať a skvalitniť podmienky pre rozvoj športu a voľno časových aktivít pre všetky
kategórie obyvateľov na území MČ
Opatrenia
1.1.Rozšíriť ponuku služieb v športovo zábavnom areáli
Aktivity
1.2. Vytvárať medzi sektorové partnerstvá pri zabezpečovaní športových aktivít na území
MČ.
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6.4. strategická oblasť rozvoj kultúry a spoločenského života
MČ Košice - Juh realizuje aktivity, ktoré smerujú k spokojnosti obyvateľov s úrovňou kultúrneho
a spoločenského života.

Strategické ciele
1. Vytvárať optimálne podmienky pre rozvoj kultúry a spoločenského života
2. poskytovať platformu pre vzájomnú komunikáciu a koordináciu významných podujatí

Opatrenia
2.1. Podporovať budovanie partnerstiev, výmenu informácií v oblasti šírenia kultúry a
kultúrnych hodnôt medzi rôznymi generáciami
1.1. Zvýšiť úroveň kultúrnej ponuky a spokojnosť obyvateľov s ponukou spoločenského a
kultúrneho diania
Aktivity
1.1.1. Podporovať medzi sektorovú spoluprácu, medzigeneračný dialóg pri príprave
rôznych podujatí pre všetkých obyvateľov MČ Juh

6.5. Strategická oblasť rozvoj dopravy
MČ Košice Juh realizuje aktivity ktorými prispeje ku kvalitnej a bezpečnej dopravnej sieti.
Strategické ciele
1.Zlepšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky
Opatrenia
1.1.Zvýšiť kvalitu cestnej siete
1.2. Spolupracovať na projektoch budovania cyklistických trás a chodníkov cyklistov
(vnútro sídliskové komunikácie, statická doprava)
1.3. Spolupracovať na projektoch riešenia statickej dopravy
Aktivity
1.1.1. V spolupráci s mestom Košice realizovať pravidelnú údržbu miestnych komunikácií,
chodníkov, spevnených plôch
1.2.1.Zabezpečovať pravidelnú údržbu vodorovného značenia a spevnených plôch
cyklistickej trasy Južná trieda
1.3.1.Zabezpečovať výstavbu nových parkovacích plôch na sídliskách
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6.6. Strategická oblasť sociálny rozvoj
MČ Košice - Juh realizuje komplexný systém starostlivosti o sociálne ohrozených a odkázaných
obyvateľov MČ Košice -Juh.
Strategické ciele
1. Vytvárať podmienky pre skvalitnenie sociálnej starostlivosti a zlepšenie sociálnej
situácie obyvateľov
2. Zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb
Opatrenia
1.1.Komplexný rozvoj sociálnych služieb a sociálnej starostlivosti
2.1. Podporovať aktivity budovania partnerstiev a koalícii v oblasti zabezpečovania
sociálnych služieb
Aktivity
1.1.1.Získavať finančné zdroje na personálne zabezpečenie výkonu terénnej sociálnej
práce so znevýhodnenými obyvateľmi
2.1.1. Získať ďalších partnerov pre Výdajňu potravín Južanka
2.1.2. Spolupracovať s mestom Košice, MVO, inštitúciami na projektoch zameraných na
zlepšenie kvality života znevýhodnených obyvateľov

7. Systém monitorovania plnenia úloh vyplývajúcich z PHSR
a programového rozpočtu
Úspešný proces strategického plánovania zohľadňuje potrebu priebežného
vyhodnocovania toho, čo má byť dosiahnuté a porovnania skutočne dosiahnutých výsledkov s
plánom. Monitorovanie a hodnotenie PHSR je obec resp. mesto v zmysle zákona 539/2008 Z.z.
o podpore regionálneho rozvoja povinné zabezpečovať pravidelne na ročnej báze. Tento proces
je uľahčený hlavne vďaka programovému rozpočtu MČ Košice - Juh na roky 2011-2013, ktorý
predstavuje cyklus finančného plánovania.
V zmysle programového rozpočtu, ktorý predstavuje vlastne akčný plán PHSR MČ Košice Juh bude monitorovanie zamerané na vstupy, výstupy, výsledky, vplyvy, úroveň spolupráce,
zmenu ekonomických a politických vzťahov ale aj na plnenie finančných a iných záväzkov, ktoré
vyplývajú z PHSR.

11

8. Časový harmonogram realizácie PHSR
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice - Juh je spracovaný na obdobie
2011-2014. Realizácia bude do veľkej miery závislá od hospodárenia MČ Košice - Juh a jej
disponibilných finančných prostriedkov, alebo finančných prostriedkov, ktoré bude získavať
z externých zdrojov. PHSR sa bude pravidelne monitorovať a vyhodnocovať na konci
zúčtovacieho obdobia a v prípade potreby bude možné vykonať jeho ďalšiu aktualizáciu, ktorú
schváli Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Juh.

9. Záver
Aktualizácia PHSR MČ Košice Juh bola realizovaná s jednoduchým zámerom. Vytvoriť
dokument, ktorý flexibilne reaguje na aktuálne dianie v MČ. Zadefinovať strategické oblasti,
strategické ciele, opatrenia, aktivity spoločne s programovým rozpočtom tak aby reálne pomohli
napredovať MČ v jej všestrannom rozvoji. Veríme, že sa nám to podarilo a do budúcnosti
všetkým participujúcim subjektom a jednotlivcom želáme úspešnú spoluprácu na realizácii PHSR
MČ Košice Juh.
Aktualizácia 2011-2014 bola schválená uznesením č. 17 z 5. zasadnutia Miestneho
zastupiteľstva MČ Košice-Juh konaného 28.6.2011.

Predĺženie platnosti a aktualizácia PHSR do roku 2015 bola schválená uznesením č.
22 z 3. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Juh konaného 31.3.2015.
Úplné znenie platného PHSR do r. 2015 vydané dňa 1.4.2015. Doplnky PHSR boli
zapracované v texte PHSR .
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Príloha č.1.
Programový rozpočet MČ Košice Juh na roky 2011-2013

Príloha č. 2
Programový rozpočet MČ Košice Juh na roky 2015-2017
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