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Projekt Monitoring klima-
tických podmienok a zjazdnos-
ti komunikácií v slovensko-
ukrajinskom pohraničí je rea-
lizovaný v rámci Nórskeho fi-
nančného mechanizmu 2009 –
2014. Ukončený má byť v bu-
dúcom roku. Monitorovací sys-
tém bude nainštalovaný 
v okresoch Humenné, Snina 
a Medzilaborce. Celkový roz-
počet projektu predstavuje 
150 000 eur.

„V rámci projektu na slo-
venskej strane zriadime moni-
torovací systém, ktorý tvorí
desať informačných meteoro-
logických panelov s kamerou.
Inštaláciou a sprevádzkova-
ním informačných meteorolo-
gických panelov dôjde k zberu
a vyhodnoteniu meteorologic-
kých údajov (teplota ovzdušia,
teplota povrchu vozovky),
ktoré budú na slovenskej 
strane napojené na doprav-
ný  dispečing,“ približuje ria-

diteľ SÚC PSK Vladimír Kozák.
Meteostanice pribudnú v

obciach Koškovce, Hudcovce,
Palota, Hostovice, Nižná Sitni-
ca, Radvaň nad Laborcom, Ro-
kytovce, Ubľa, Ulič a na kopci
Karcaba pri obci Príslop. Hoci
projekt trvá do marca 2017, ces-
tári plánujú nainštalovať ka-
mery na jeseň. Pomôcť by mali
už pri tohtoročnej zimnej sezó-
ne. Ako potvrdil V. Kozák, „po
vyhodnotení meteorologic-
kých údajov bude operatívnej-
šie riadenie hlavne pri zimnej
údržbe ciest, čo prispeje k vyš-
šej bezpečnosti cestnej infra-
štruktúry a zároveň budú in-
formačné meteorologické pa-
nely informovať všetkých vo-
dičov, turistov, obchodníkov 
a návštevníkov ukrajinsko-slo-
venského prihraničného regi-
ónu. Bude vytvorená aj 
mobilná aplikácia, na ktorej 
sa budú všetky informácie 
z meteorologických staníc na-
chádzať.“ 

Projektová zmluva medzi
správcom schémy malých
grantov Nórskeho finančného
mechanizmu, ktorého zastu-
puje Prešovský samosprávny
kraj a prijímateľom projektu,
ktorým je Správa a údržba 
ciest Prešovského samospráv-
neho kraja, bola podpísaná 
2. januára. Úvodná konferencia,
ktorá odštartovala jednotlivé
aktivity projekte, sa konala 
10. marca vo Veľkom Berez-
nom. Projekt je financovaný 
z grantu Nórskeho kráľovstva
prostredníctvom Nórskeho fi-
nančného mechanizmu a zo
štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky. Partnermi projektu
sú Velykoberezňanska obecná
rada Velykoberezňanskoho ra-
jonu Zakarpatskoji oblasti, 
Velykoberezňanska rayonna
asociacia miscevych rad 
a Obec Ubľa. 

„Úlohou projektu je napl-
niť hlavný cieľ priority - zlep-
šenie životného prostredia na

hraničných prechodoch a ich
okolí, zvýšenie nízkeho stupňa
spolupráce a koordinácie akti-
vít medzi slovenskou a ukra-
jinskou stranou, nezávislé 
a nestranné monitorovanie
prihraničného regiónu s cie-
ľom zlepšiť poskytovanie in-
formácií, bezpečnosť cestnej

infraštruktúry a zvýšiť turis-
tickú atraktivitu územia,“
uzavrel riaditeľ SÚC PSK.

V Prešovskom samospráv-
nom kraji doteraz cestári na-
inštalovali 22 meteostaníc, naj-
viac na slovensko-poľskom po-
hraničí (11), po ukončení tohto

projektu ich bude v kraji spolu
32. Financie na monitorovací
systém SÚC PSK získala z Prog-
ramu cezhraničnej spolu-
práce Poľsko - Slovensko, z Re-
gionálneho operačného prog-
ramu, z vlastných zdrojov 
a najnovšie aj z Nórskeho fi-
nančného mechanizmu.   

ŽUPNÉ NOVINKY
Po spustení monitorovacieho systému na slovensko-poľskom
pohraničí pokračuje Správa a údržba ciest Prešovského samo-
správneho kraja (SÚC PSK) v jeho rozširovaní projektom aj 
v ďalších troch okresoch na východnej hranici. 

Na východe pribudne desať meteostaníc  
CESTÁRI BUDÚ MONITOROVAŤ KOMUNIKÁCIE AJ NA  SLOVENSKO-UKRAJINSKOM POHRANIČÍ

Vo Vysokých Tatrách sa 12.
apríla stretli členovia krajskej
organizácie cestovného ruchu
(KOCR) Severovýchod Slovenska
a zástupcovia Slovenskej agen-
túry pre cestovný ruch. Spoloč-
ne prebrali svoje aktivity v ob-
lasti rozvoja cestovného ruchu.
Členmi KOCR Severovýchod Slo-
venska  je sedem oblastných or-
ganizácií CR a Prešovský samo-
správny kraj. Oblastné organi-
zácie združujú obce a podnika-
teľské subjekty vybraných
území, na ktorých realizujú
marketingové a rozvojové akti-
vity. KOCR Severovýchod Slo-
venska zastrešuje rozvoj ces-
tovného ruchu za celý Prešov-
ský kraj, aj mimo území členov
oblastných organizácií. 

„Hlavnou myšlienkou stret-
nutia bola prezentácia realizo-
vaných aktivít a predstavenie
plánov na rok 2016. Ide zároveň

o výmenu dôležitých skúsenos-
tí, nápadov a inšpirácií, ktoré 
v jednotlivých oblastných orga-
nizáciách fungujú a mohli by
byť prospešné aj pre ďalších,“
uviedol Martin Janoško, riaditeľ
KOCR Severovýchod Slovenska.

Podobne ako KOCR Severo-
východ Slovenska, aj ostatné ob-
lastné organizácie plánujú v roku
2016 pokračovať v cielenej propa-
gácii turistických zaujímavostí na
Slovensku aj v zahraničí. Okrem
marketingových aktivít a podpory
veľkých podujatí je veľmi dôleži-
tou súčasťou budovanie drobnej
turistickej infraštruktúry. „Budo-
vanie turistických prístreškov,
značenie a budovanie cyklotrás,
športovo-relaxačné zóny, tvorba
nových atraktivít, osadzovanie
informačných tabúľ a podobne - 
v týchto a podobných aktivitách
sa bude ďalej pokračovať aj v roku
2016,“ zhrnul Janoško.  

Pripomenul, že napríklad 
v minulom roku v spolupráci 
s OOCR Šariš – Bardejov bol vy-
budovaný relaxačný chodník 
s exteriérovými strojmi medzi
Bardejovom a Bardejovskými
Kúpeľmi, s OOCR Severný Spiš
Pieniny vznikol produkt Kneipp-
terapie v kúpeľoch Smerdžonka,
tiež pokračujú prípravy projek-
tovej dokumentácie na cyklotra-
sy medzi Starou Ľubovňou 
a Hniezdnym, s OOCR Tatry Spiš
Pieniny boli napr. osadené infor-
mačné tabule v Levoči a Vrbove,
prebehlo značenie  turistickej
trasy v Spišskom Podhradí,
úprava cyklotrasy v Ždiari, 
vybudovanie pumptracku v Ba-
chledovej doline a ďalšie. 

V mestách ako Vranov nad
Topľou, Medzilaborce, Snina 
a na Domaši pribudli informač-
né tabule v spolupráci KOCR 
a OOCR Horný Zemplín a Horný
Šariš. Vo Vysokých Tatrách bol 
s podporou KOCR realizovaný
produkt TATRY Card, aj podpora
posilnenia spojov Tatranskej
elektrickej železnice. Spolu 
s OOCR Tatry Podhorie boli rea-
lizované veľké podujatia, napr.

sprievodný program počas Zim-
nej univerziády 2015 alebo beh
Dukla – Lidice 2015.   

Prínos oblastných organi-
zácií je merateľný aj z hľadiska

návštevnosti. Z celkového poč-
tu 740 701 zaznamenaných
návštevníkov ubytovacích za-
riadení v Prešovskom kraji v ro-
ku 2015 tvorili až 93 % návštev-

níci z území členov KOCR Seve-
rovýchod Slovenska (687 262). Pri
tržbách za ubytovanie tvoria
tržby z území členov KOCR až 
95 %-ný podiel. 

Rok 2016 v Prešovskom kraji bude plný aktivít 
v cestovnom ruchu. Krajská organizácia ces-
tovného ruchu a oblastné organizácie pripravujú
nielen marketingové kampane a podujatia, ale
pokračovať budú aj v budovaní potrebnej turis-
tickej infraštruktúry.

OKREM PROPAGÁCIE AJ PRÍSTREŠKY, CYKLOTRASY A INFORMAČNÉ TABULE

Organizácie cestovného ruchu hodnotili rok 2015

Účastníci úvodnej konferencie vo Veľkom Bereznom.

Pumptrack Bachledova dolina. 



Splnomocnenec vlády pre
podporu najmenej rozvinu-
tých okresov Anton Marcinčin
rozoberal zákon o menej rozvi-
nutých okresoch, ktorý vláda
prijala koncom roka 2015. Štyri
okresy z Prešovského kraja
majú podľa tohto zákona práv-
ny nárok na pomoc od štátu -
Sabinov, Vranov nad Topľou,
Svidník a Kežmarok. 

Práve Kežmarok je prvým
okresom, ktorý má vypracova-
ný akčný rozvojový plán. Pri-
mátor Ján Ferenčák má jasné
predstavy, čo môže naštartovať
hospodárstvo v tomto okrese:
„Máme stanovené prioritné
oblasti rozvoja -  podpora re-
gionálnej ekonomiky a ino-
vácií, podpora rozvoja ľudské-
ho kapitálu, sociálna ekonomi-
ka a inklúzia a napokon zvyšo-

vanie atraktivity územia, 
zlepšenie kvality a dostupnosti
služieb. V rámci nich sme za-
definovali 18 hlavných opatre-
ní. Plánujeme II. etapu prie-
myselného parku, ktorý by
mohol vytvoriť 300 – 500 pra-
covných miest, subjekt sociál-
nej ekonomiky zameraný na
stavebné práce a práce 
v lesnom hospodárstve, pripra-
vujeme integráciu stredných
škôl do jedného komplexu
vzdelávania, zároveň reorgani-
záciu učebných odborov. 
V meste vzniknú dve ďalšie
centrá odborného vzdelávania
a prípravy, integrované centrá
inkluzívnej výchovy a vzde-
lávania a tréningové centrum.“

Zákon o najmenej rozvi-
nutých okresoch podľa ke-
žmarského primátora umož-

ňuje individuálny prístup k re-
giónom a k riešeniu problé-
mov. Ako zdôraznil, „podstat-
ná je spolupráca na všetkých
úrovniach. Región v spolupráci
so štátom a samosprávnym
krajom preberá spoluzodpo-
vednosť za rast, zamestnanosť
a systémové opatrenia.“ 

Konferencia predstavila
účastníkom nové témy a aktu-
álne informácie týkajúce sa in-
vestovania a podnikania v re-
gióne. Agentúra SARIO prezen-
tovala aktuálne priemyselné
parky a investičné stimuly
v Prešovskom kraji. Pre prie-
myselné parky je podľa agen-
túry SARIO v Prešovskom kraji
vytipovaných asi 300 lokalít 
v rôznom štádiu rozpracova-
nosti, pričom v rámci Sloven-
ska je ich 1 300. 

V jednotlivých blokoch boli
postupne predstavené viaceré
inštitúcie, ako univerzitný ve-
decký park Technicom, aktivi-
ty Prešovskej univerzity,
Východoslovenská investičná
agentúra, centrá odborného
vzdelávania pri stredných ško-
lách, ale odzneli tiež konkrét-
ne rady pre investorov i prak-
tické skúsenosti investorov.

Celodenný program bol te-
maticky rozdelený do troch pa-
nelov - Legislatívny rámec
a podmienky na investície
v PSK, Smerovanie investícií -
veda, výskum, inovácie v PSK
a tretí panel, ktorý predstavil,
čo kraj očakáva a vie ponúknuť
investorom. 

Konferenciu organizovali
Prešovský samosprávny kraj,
Mesto Prešov, Prešovská regio-
nálna komora SOPK a SARIO. 
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Zahraničné investície v Prešovskom kraji sú ne-
dostatočné. Z celkového objemu 289 miliónov
eur priamych zahraničných investícií na Sloven-
sku v rokoch 2006 – 2013 sa do Prešovského kraja 
dostalo len 3,2 milióna eur. Aj  o tom sa hovorilo
na konferencii Investičné možnosti v Prešovskom
kraji 12. apríla v Prešove. Jej zámerom bolo pre-
zentovať atraktivitu a ekonomický potenciál 
Prešovského kraja a predstaviť investičné príle-
žitosti.

PODPORÍ EKONOMICKÝ ROZVOJ ZÁKON O NAJMENEJ ROZVINUTÝCH OKRESOCH?

V Prešovskom kraji je nedostatok investícií 
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Primátor Kežmarku Ján Ferenčák, Marek Ungrady, regionálny manažér
SARIO a Roger J. M. Hutter, výkoný riaditeľ SwissCEE Agency (zľava).

Konferenciu sledovalo takmer 120 účastníkov. 

Andrej HAVRILLA, Bardejov
Chýba potrebná infraštruktúra. Pokiaľ ne-

bude priame diaľničné prepojenie s hlavnými
európskymi tepnami, bude to problém. Ďalším
problémom je nedostatok kvalifikovanej pra-
covnej sily. Vláda môže definovať oblasti, kde je
potenciál na príchod  investícií a pripraviť pod-
porné projekty na ich realizáciu s príslušným
finančným zabezpečením. Prešovský kraj sa
snaží vytvárať potrebné podmienky, je niekoľko lokalít priprave-
ných na príchod aj  tzv „veľkých“ investorov, ale bez pomoci vlády
sa to zrejme nepodarí. 

Pavel HAGYARI, Prešov
Základným predpokladom veľkej investície

je v zásade už pripravená a majetkovo vysporia-
daná plocha pod budúcim priemyselným par-
kom vo výmere 100 - 300 ha. Vzhľadom na finan-
čné možnosti samospráv by takéto majetkové
vysporiadanie mal riešiť štát, ktorý má na to
legislatívne a finančné nástroje. Nevyhnutnou
podmienkou je aj kvalifikovaná pracovná sila.
Takýto park by sa mal nachádzať buď medzi Prešovom a Košicami,
prípadne v lokalite Grófske smerom na Kapušany. Súmestie Košice
- Prešov je jedinou alternatívou pre umiestnenie ďalšej veľkej in-
vestície, vzhľadom na kvalifikovanú pracovnú silu,  existenciu le-
tiska, železničnú infraštruktúru a postupné dobudovanie diaľ-
ničnej siete. 

Adrian KALIŇÁK, Medzilaborce
Prešovský kraj je z geografického hľadiska

mimo hlavných európskych dopravných kori-
dorov, spájajúcich najväčšie priemyselné a lo-
gistické centrá. Mám obavu, že nášmu kraju
nepomôže ani dobudovanie chýbajúcej cestnej
infraštruktúry. Prepravné náklady sú rozhodu-
júce pri rozhodovaní investorov o umiestnení
svojich výrobných kapacít. Čím je produkcia jednoduchšia a závis-
lejšia od materiálových či odbytových kapacít, tým je zároveň ná-
kladnejšia z pohľadu tranzitu. A iná ako objemová výroba sa v Pre-
šovskom kraji objavuje len sporadicky.   

Investorom treba ponúknuť ucelenú pomoc, založenú na mo-
tivácii. Do nej sa musia zapojiť všetci aktéri, počnúc štátom a kon-
čiac VÚC a obcami. Pravidlá musia byť jednoznačné, automaticky
nárokovateľné a hlavne garantujúce rýchlu formu pomoci. Určite

by pomohla zonácia, tak ako tomu bolo v minulosti. Firma ktorá
preinvestuje milióny eur, nepotrebuje od štátu získať imaginárne
daňové úľavy. Tá v prvých rokoch žiadne veľké dane ani neplatí,
keďže si uplatňuje značné odpisy z nadobudnutého majetku. 

Martin ŠMILŇÁK, Bardejov
Čo nám chýba, to je dokončená diaľnica

a tu vidím najväčší problém. Vláda musí zabez-
pečiť kvalitnú dopravnú infraštruktúru a do-
tiahnuť sem firmy prostredníctvom stimulov.
Myslím, že by sme sa mali venovať nielen tra-
dičnej výrobe, ale aj modernejším a perspektív-
nym oblastiam ako napríklad IT technológie.
Moje skúsenosti z posledných rokov ukazujú,
že aj do miest ako je Bardejov sa dá dotiahnuť IT biznis, ale závisí
to od medzinárodných kontaktov. Mám silné väzby na Veľkú Bri-
tániu, snažím sa ťahať know-how z Anglicka a verím, že moje
zámery budú úspešné. 

Peter MOLČAN, Sabinov
Okrem polohy kraja za to môže aj medzi-

národná politická situácia a to konflikt Ukraji-
na-Rusko a embargo voči Rusku spôsobilo ko-
niec expanzie západných firiem ďalej na východ.

V každom okrese je priestor a sú pracovné
sily pre etablovanie zahraničných firiem a to 
i napriek problémom s dopravnou infraštruk-
túrou. Mali by sme sa vrátiť k rovnocennej mož-
nosti pre investorov zo západu i z východu. Je potrebné dokončiť
dopravnú infraštruktúru a tak pripraviť väčší komfort pre záu-
jemcov. V rámci svojich kompetencií zmeniť školský systém prí-
pravy odborného vzdelávania zavedením študijných a učňovských
odborov podľa potrieb trhu a investorov. 

Miroslav BUJDA, Bardejov
Kapitalizmus je založený na sile kapitálu.

Základom je jeho čo najrýchlejšia návratnosť a
čo najvyššia miera zisku. Toto sa dá dosiahnuť
tam, kde sú najnižšie náklady na výrobu. Preto
investície idú tam, kde je vybudovaná kvalitná
cestná infraštruktúra. Problém nízkych zahra-
ničných investícií v Prešovskom kraji závisí od
cestného spojenia so svetom. Predpokladám, že s dobudovaním
diaľničného prepojenia Prešova s Bratislavou pricestuje k nám aj
viac zahraničného kapitálu. 

Ján RAGAN, Vranov nad Topľou
Hlavným dôvodom je  nedokončená sieť

diaľnic a rýchlostných komunikácií. Práve na
tento problém najviac poukazujú zahraniční
investori.  PSK má vybudovaný dostatočný po-
čet priemyselných parkov i odborne zdatných
ľudí, ktorí ale z viacerých dôvodov odchádzajú
preč. Vláda by mala dostavať diaľničnú sieť, po-
kračovať vo vytváraní vhodného podnikateľ-
ského prostredia a tým podporovať vznik nových pracovných 
miest. Pri rokovaniach s potenciálnymi investormi, ktorým vláda
poskytuje investičné stimuly, preferovať priemyselné parky v na-
šom kraji. 

Boris HANUŠČAK, Bardejov
Investorom vieme v hnedom priemysel-

nom parku v Bardejove ponúknuť dostatočne
pripravenú pracovnú silu i najlepšie podmien-
ky pre podnikanie. Z rokovaní s potenciálny-
mi  investormi, aj so zahraničnými, je zrejmé,
že záujemcovia o podnikanie sa na východ Slo-
venska „len tak nehrnú“. Investorov najviac
zaujíma situácia z hľadiska disponibilnosti 
a pripravenosti pracovnej sily, možnosti jej vzdelávania, otázky
súvisiace s podmienkami nájmu výrobných priestorov a hlavne -
dopravnej dostupnosti Bardejova, vrátane tej leteckej. 

Ján VOOK, Svidník
Problém prílevu investícii sa rozoberá už

dlho, často je spájaný aj v našom regióne s chý-
bajúcou infraštruktúrou. Doteraz nám chýbal
výraznejší hlas na najvyšších miestach, no
som presvedčený, že po posledných parla-
mentných voľbách sa to zmení. Myslím si, že
pôsobenie predsedu PSK v Národnej rade
výrazne dopomôže k skvalitneniu života všetkých obyvateľov PSK.

Patrik MIHAĽ, Bardejov
Investícií je žalostne málo pre kraj, vzhľa-

dom na celkovú sumu. Myslím si, že poslanci
PSK majú obmedzenú možnosť ovplyvniť situ-
áciu a získať viac peňazí. Určite však treba vy-
užiť všetky možnosti zlepšiť situáciu. Za prvo-
radé považujem dobudovanie dopravnej infra-
štruktúry. 

Čo je podľa Vás hlavným dôvodom nízkych zahraničných investícií v PSK? 

Čo je potrebné urobiť, aby investori výraznejšie expandovali do nášho regiónu?
Odpovedajú poslanci Zastupiteľstva PSK.


