
Príloha č.7 Indikatívny zoznam projektových zámerov IROP 
 

 
Indikatívny zoznam projektových návrhov RIÚS s dopadom na územie celého kraja 
 

P. 
č. 

Špecifický 
cieľ 

Názov Predkladateľ Aktivity 
Územná 

investičná 
jednotka 

Plánovaná 
hodnota v 

EUR 

1. 1.1 
Modernizácia cesty II/545 v úseku Kapušany  - Kľušov,  
zlepšenie mobility v okresoch Prešov a Bardejov 
 

Prešovský 
samosprávny 

kraj 
Modernizácia ciest 

Prešovský 
samosprávny 

kraj 
6 500 000 

2. 1.1 
Modernizácia cesty II/546 v úseku Prešov - Klenov,  
zlepšenie mobility v okrese Prešov 
 

Prešovský 
samosprávny 

kraj 
Modernizácia ciest 

Prešovský 
samosprávny 

kraj 
4 000 000 

3. 1.1 
Modernizácia cesty III/3445 v úseku Prešov - Petrovany,  
zlepšenie mobility v okrese Prešov 
 

Prešovský 
samosprávny 

kraj 
Modernizácia ciest 

Prešovský 
samosprávny 

kraj 
2 200 000 

4. 1.1 Rekonštrukcia spojenia Podolínec - Lomnička 
Prešovský 

samosprávny 
kraj 

Modernizácia ciest 
Prešovský 

samosprávny 
kraj 

1 000 000 

5. 1.1 Modernizácia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec 
Prešovský 

samosprávny 
kraj 

Modernizácia ciest 
Prešovský 

samosprávny 
kraj 

4 120 000 

6. 1.1 
Preložka cesty III/3146 - Juhovýchodný obchvat mesta 
Stará Ľubovňa 

Prešovský 
samosprávny 

kraj 
Modernizácia ciest 

Prešovský 
samosprávny 

kraj 
4 000 000 

7. 1.2.1 

„ Online riadenie VOD  a modernizácia dispečerského 
riadenia  (modernizácia existujúcich a zavádzanie nových 
informačných a dispečerských systémov ) vrátane 
modernizácie vozidlového informačného 
a komunikačného systému  - Budovanie IDS v PSK – I. 
fáza projektu 

Dopravcovia na 
území PSK  

(SAD) 

Modernizácia a zavádzanie nových 
informačných a dispečerských 
systémov, vrátane modernizácie 
vozidlového informačného 
a komunikačného systému 

Prešovský 
samosprávny 

kraj 
1 500 000 

8. 1.2.1 

Informačné systémy nástupných a vybudovanie  siete 
prestupových uzlov (vrátane stavebných úprav 
a zabezpečenia bezbariérového prístupu) – IDS na území 
PSK – II. fáza  
 

Dopravcovia 
SAD 

v spolupráci s 
obcami 

Vybudovanie informačných systémov 
nástupných a vybudovanie  siete 
prestupových uzlov 

Prešovský 
samosprávny 

kraj 
1 400 000 

 



Indikatívny zoznam  kľúčových projektových návrhov „Región Spiš “ 
 

P. 
č. 

Špecifický 
cieľ 

Názov Predkladateľ Aktivity 
Územná 

investičná 
jednotka 

Plánovaná 
hodnota v 

EUR 

1. 2.1.1 
Zariadenie pre seniorov 
 

TANIUS, n.o., 
Slanska 25, 080 06 

Prešov 

Vytvorenie komunitného zariadenia pre seniorov  pre 12 
klientov 
 

Levoča 
 

490 000 

2. 2.1.1 
Obecné centrum sociálnych služieb 
 

Obec Spišský Hrhov, 
SNP 10, 053 02 
Spišský Hrhov 

Obecné centrum sociálnych služieb pre 12 klientov 
 

Levoča 
 

450 000 

3. 2.1.1 
Transformačný proces v rámci 
deinštitucionalizácie CSS 

CSS Domov pod 
Tatrami v 

Batizovciach 

Výstavba 5 nových domov – dvojdomy typu bungalov 
pre 60 klientov. Každý objekt bude bezbariérový a bude 
mať dve úplne samostatné domácnosti. Každú takúto 
domácnosť bude obývať 6 prijímateľov. Izby budú 
maximálne 2-posteľové. 

Poprad 
 
 

3 000 000 

4. 2.1.1 
Vytvorenie nízko kapacitných jaslí pri 
existujúcich MŠ 

Mesto Stará Ľubovňa, 
Obchodná 1, 064 01 

Stará Ľubovňa 

Vytvorenie nízko kapacitných jaslí pre deti 1-3 roky pri 
existujúcich MŠ: PD + MŠ Za vodou – 10 miest, MŠ 
Tatranská - 10 miest, MŠ Komenského – 10 miest, MŠ 
Vsetínska – 10 miest 

Stará 
Ľubovňa 

 
500 000 

5. 2.1.1 

Deinštiticionalizácia výkonu opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a 
sociálnej kurately v detskom domove 
sv. Klementa Hofbauera 

Detský domov sv. 
Klementa Hofbauera, 
Kláštorná 2, 065 03 

Podolínec 

Výstavba 4 rodinných domov s obytnou plochou cca 150 
m² na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a 
sociálnej kurately v zariadení s cieľom prechodu z 
inštitucionálnej formy na komunitnú starostlivosť s 
princípmi deinštitucionalizácie pre 40 detí 

Stará 
Ľubovňa 

 
 

888 000 

6. 2.1.2 
Vybudovanie siete CIZS podľa 
regionálneho Masterplánu 

 Vybudovanie siete CIZS v regióne Spiš RIÚS  

7. 2.2.3 

Zvýšenie energetickej hospodárnosti 
budov, modernizácia odborných 
učební, rekonštrukcia vnútorných 
priestorov 

SOŠ, Kušnierska 
brána 349/ 2, 060 01 

Kežmarok 
 

Cieľ projektu spočíva v modernizácii  a zateplení budov, 
rekonštrukcii a stavebných úprav vnútorných priestorov 
areálu, modernizácia odborných učební. 

Kežmarok 165 000 

8. 2.2.3 
Zvýšenie energetickej hospodárnosti 
budovy a úprava interiéru budovy 

SOŠ Majstra Pavla, 
Kukučínova 9, 054 01 

Levoča 
 

Projekt spočíva v oprave fasád, výmene okien a úprave 
interiéru v budove II. SOŠ M. Pavla 

Levoča 76 500 

9. 2.2.3 

Obstaranie a modernizácia 
 materiálno- technického vybavenia 
odborných pracovísk pre praktické 
vyučovanie a stavebné úpravy a 
rekonštrukcia vonkajších a 

Obchodná akadémia, 
Murgašova 94, 058 

01 Poprad 
 

Projekt je zameraný na vybudovanie optickej 
internetovej siete, rekonštrukciu elektroinštalácie 
budovy školy, opravu strechy a rekonštrukciu plynovej 
kotolne, vrátane výmeny radiátorov. 

Poprad 230 000 



vnútorných priestorov 

10. 2.2.3 

Zvýšenie počtu žiakov na praktickom 
vyučovaní prostredníctvom 
rekonštrukcie a modernizácia budov 
SOŠ Poprad a školského internátu  

SOŠ, Okružná 
761/25, 058 01 

Poprad 
 

Cieľ projektu spočíva v zvýšení energetickej 
hospodárnosti budovy školy rekonštrukciou tepelného 
hospodárstva a zvýšenia energetickej hospodárnosti 
budovy školského internátu výmenou starých okien na 5 
podlažiach 

Poprad 350 000 

11. 2.2.3 

 Modernizácia materiálno-
technického vybavenia učební a 
zvýšenie energetickej hospodárnosti 
budovy SPŠ Poprad 

SPŠ, Mnoheľova 828, 
058 01 Poprad 

 

Projekt spočíva v zvýšení energetickej hospodárnosti 
budov SPŠ Poprad výmenou liatinových radiátorov za 
energeticky úspornejšie a zavedením termoregulácie 
v každej miestnosti termoventilmi a v modernizácii 
materiálno-technického vybavenia učební. 

Poprad 150 000 

12. 2.2.3 

Obstaranie a modernizácia 
 materiálno- technického vybavenia 
odborných pracovísk pre praktické 
vyučovanie 

Stredná zdravotnícka 
škola, Levočská 5, 

058 01 Poprad 
 

Projekt je zameraný na obstaranie a modernizáciu 
materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk 
pre praktické vyučovanie a na modernizáciu 
prírodovedných učební. 

Poprad 130 000 

13. 2.2.3 

Zvýšenie energetickej hospodárnosti 
budovy a modernizácia materiálno- 
technického vybavenia učební 
praktického vyučovania na SOŠ 
Vysoké Tatry 

SOŠ, Horný 
Smokovec 26, 062 01 

Vysoké Tatry 
 

Projekt spočíva v zateplení budovy školy,  rekonštrukcie 
kotolne budovy školy a v modernizácii materiálno- 
technického vybavenia učební praktického vyučovania. 

Vysoké Tatry 204 000 

14. 2.2.3 

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy 
a rekonštrukcia vonkajších a 
vnútorných priestorov elokovaného 
pracoviska 

SOŠ, Jarmočná 108, 
064 01 Stará Ľubovňa 

 

Projekt spočíva v prístavba, nadstavbe, stavebných 
úpravách a rekonštrukcie vnútorných a vonkajších 
priestorov Elokovaného pracoviska, Lomnička 150. 
Projekt sa zameriava na vybudovanie dielní a výrobnej 
haly pre realizáciu praktického vyučovania učebných 
odborov murár, stavebná výroba a lesná výroba (výroba 
zámkovej dlažby, vykurovacích peliet, spracovanie 
drevnej hmoty,...), vybudovanie telocvične, resp. 
cvičebne, priestorov pre realizáciu telesnej výchovy,  
vybudovanie športového areálu (ihriska , bežecká dráha, 
doskočisko, ...), vybudovanie komunikácií, chodníkov a 
parkoviska, vybudovanie kanalizácie, vodovodu, 
oplotenia areálu Elokovaného pracoviska, 
 

Stará 
Ľubovňa 

3 684 530 

15. 2.2.3 

Obstaranie a modernizácia 
 materiálno- technického vybavenia 
odborných pracovísk pre praktické 
vyučovanie a zníženie energickej 
hospodárnosti budovy na SOŠ Svit 

SOŠ, Štefánikova 39, 
059 21 Svit 

 

Cieľom projektu je zvýšenie energetickej hospodárnosti 
budovy školy a modernizácia  materiálno-technického 
vybavenia odborných pracovísk pre praktické 
vyučovanie. 

Svit 500 000 

16. 2.2.3 Obstaranie a modernizácia SOŠ elektrotechnická, Cieľom projektu je zvýšenie energetickej hospodárnosti Matejovce 500 000 



 materiálno- technického vybavenia 
odborných pracovísk pre praktické 
vyučovanie a zníženie energickej 
hospodárnosti budovy na SOŠ 
elektrotechnickej, Poprad - Matejovce 

Hlavná 1400/1, 058 
01 Poprad - 
Matejovce 

 

budovy školy a modernizácia  materiálno- technického 
vybavenia odborných pracovísk pre praktické 
vyučovanie. 

17. 4.2.1 
Dobudovanie kanalizácie v obci 
Hniezdne 

Obec Hniezdne 
Cieľom projektu je dobudovanie kanalizácie v obci 
Hniezdne 

Hniezdne 450 000 

18. 4.2.1 
Vybudovanie vodovodu v obci Nižné 
Ružbachy 

Obec Nižné 
Ružbachy 

Cieľom projektu je vybudovanie vodovodu v obci 
Nižné 

Ružbachy 
700 000 

19. 4.2.1 
Vybudovanie vodovodu v obci 
Jánovce 

Obec Jánovce 
Cieľom projektu je vybudovanie vodovodu v obci 
Jánovce 

Jánovce 400 000 

20. 4.2.1 
Dobudovanie verejnej kanalizácie 
a rozšírenie ČOV v obci Veľký 
Slavkov 

Obec Veľký Slavkov 
Zámer projektu spočíva v dobudovaní verejnej 
kanalizácie a rozšírení ČOV v obci 

Veľký 
Slavkov 

350 000 

21. 4.2.1 
Dobudovanie verejnej kanalizácie 
v obci Malý Slavkov 

Obec Malý Slavkov 
Projekt je zameraný na dobudovanie verejnej kanalizácie 
v obci  

Malý 
Slavkov 

380 000 

22. 4.2.1. 
Dobudovanie verejnej kanalizácie a 
ČOV v obci Toporec 

Obec Toporec 
Projekt je zameraný na dobudovanie verejnej kanalizácie 
a ČOV v obci 

Toporec  1 500 000 

23. 4.2.1 
Rekonštrukcia  verejnej kanalizácie 
v obci Stará Lesná 

Obec Stará Lesná 
Cieľom projektu je rekonštrukcia verejnej kanalizácie 
v obci Stará Lesná 

Stará Lesná 350 000 

24. 4.2.1 
Dobudovanie vodovodu v obci 
Domaňovce 

Obec Domaňovce 
Projekt je zameraný na dobudovanie verejného 
vodovodu v obci Domaňovce 

Domaňovce 650 000 

25. 4.2.1 Zabezpečenie prívodu vody Obec Spišský Hrhov 
Projekt je zameraný na zabezpečenie prívodu vody 
z mesta Levoča do obce Spišský Hrhov 

Spišský 
Hrhov  

600 000 

26. 4.2.1 Rekonštrukcia ČOV Obec Šuňava 
Cieľom projektu je zvýšenie kapacity z 1000 na 2000 
EO 

Šuňava 500 000 

27. 4.2.1 
Výstavba kanalizačných sieti 
a budovanie alebo rekonštrukcia ČOV 

Obec Červený Kláštor 
Rozšírenie stokovej siete v obci Červený Kláštor 
Lokalita Kvašné lúky a Rybníky 

Červený 
Kláštor 

108 000 

28. 4.2.1 
Výstavba kanalizačných sieti 
a budovanie alebo rekonštrukcia ČOV 

Obec Plaveč ČOV Plaveč odvodnenie kalu lamelový dehydrátor Plaveč 80 000 

 
 
 
 



Indikatívny zoznam  kľúčových projektových návrhov „Región Šariš “ 

P. 
č. 

Špecifický 
cieľ 

Názov Predkladateľ Aktivity 
Územná 

investičná 
jednotka 

Plánovaná 
hodnota v 

EUR 

1. 2.1.1 Centrum sociálnych služieb Svidník 
 

Átrium n.o., Horárska 61, 080 
01  Prešov 

Zabezpečovať komplexné sociálne a zdravotnícke 
služby, orientované prevažne na klientov postihnutých 
ochoreniami patriacimi do skupiny demencie, s 
ambíciou zaviesť princípy „nezávislého života“ pre 
jeho klientov a zamerať sa na komunitnú starostlivosť 
(20+20 klientov) 

Bardejov 
 
 

1 000 000 

2. 2.1.1 

Vybudovanie zariadenia 
starostlivosti o deti do 3 rokov veku 
za účelom podpory zosúladenia 
rodinného a pracovného života 
rodičov 

ANIMUS n.o.    Sabinovská 
31, 080 01 Prešov 

Zakúpenie a rekonštrukcia budovy, vrátane 
zabezpečenia materiálno technického vybavenia  k 
poskytovaniu ambulantnej formy služby pre 15 detí vo 
veku do 3 rokov 

Sabinov 
 

390 000 
 

3. 2.1.1 
Vybudovanie Národného centra 
Sclerosis Multiplex 

NÁRODNÉ CENTRUM 
SCLEROSIS MULTIPLEX, 

n.o., - špecializované 
zariadenie,  Jarková 63, 08301 

SABINOV 

Objekt Národného centra Sclerosis Multiplex bude 
zariadením sociálnych služieb so zameraním na 
špecializovanú starostlivosť o ľudí s dg. Sclerosis 
Multiplex. 10 klientov – špecializované zariadenie 
20 klientov – zar. opatrovateľskej sl. Ide o pilotný 
projekt – 1. v SR, podporovaný Európskou platformou 
Sclerosis multiplex. www.ncsm.sk 

Sabinov 
 
 

3 000 000 

4. 2.1.2 
Vybudovanie siete CIZS podľa 
regionálneho Masterplánu 

 Vybudovanie siete CIZS v regióne Šariš RIÚS  

5. 2.2.3 

Rekonštrukcia, modernizácia 
odborných učební a zvýšenie 
energetickej hospodárnosti budov na 
Spojenej škole Juraja Henischa v  
Bardejove     

Spojená škola  Juraja 
Henischa, Slovenská 5, 085 

01 Bardejov 
  
 

Cieľom projektu je modernizovať odborné učebne, 
vrátane modernizácie materiálno-technického 
vybavenia odborných pracovísk. Zámer projektu 
spočíva tiež v zvýšení energetickej hospodárnosti 
školy. 

Bardejov 200 350 

6. 4.2.1 
Vybudovanie čistiarne odpadových 
vôd v obci Jakubovany 

Obec Jakubovany 
výstavba kanalizačných sieti a budovanie alebo 
rekonštrukcia ČOV 

Obec 
Jakubovany 

1 000 000 

7. 4.2.1 

Vybudovanie kanalizačnej siete 
Gregorovce  s jej  prepojením 
priľahlých spádových obcí Bodovce, 
Šarišské Sokolovce, Uzovce, 
Hubošovce 

Obec Gregorovce 
výstavba kanalizačných sieti a budovanie alebo 
rekonštrukcia ČOV 

Obce Bodovce, 
Šarišské 

Sokolovce, 
Uzovce, 

Hubošovce 

2 500 000 

8. 4.2.1 

Vybudovanie čistiarne odpadových 
vôd a kanalizačnej siete s jej 
prepojením  v obciach Žipov, 
Bajerov, Kvačany, Rokycany, Prešov 

Obec Rokycany 
výstavba kanalizačných sieti a budovanie alebo 
rekonštrukcia ČOV 

Obce Žipov, 
Bajerov, 
Kvačany, 
Rokycany, 

3 500 000 



– Cemjata, Brežany Prešov – 
Cemjata, 
Brežany 

9. 4.2.1 
Kanalizácia a ČOV Fričovce a 
Široké - I. etapa 

Obec Fričovce 
výstavba kanalizačných sieti a budovanie alebo 
rekonštrukcia ČOV 

Fričovce 271 000 

10. 4.2.1 

Podčergovský skupinový vodovod, 
prívod v rozvod vody pre obce 
Koprivnica, Lopúchov, 
Abrahámovce a Buclovany 

Obec Koprivnica, Lopúchov, 
prípadne VVS 

výstavba vodovodov  
 

Koprivnica, 
Lopúchov, 

Abrahámovce a 
Buclovany 

1 500 000 

11. 4.2.1 

Vybudovanie kanalizačnej siete v ich 
prepojením v obciach Okružná, 
Trnkov, Lada a následným 
zaústením do existujúcej ČOV v obci 
Kapušany 

Obec Lada 
Vybudovanie kanalizačnej siete v ich prepojením 
v obciach Okružná, Trnkov, Lada a následným 
zaústením do existujúcej ČOV v obci Kapušany 

Obce Okružná, 
Trnkov, Lada 

1 300 000 

12. 4.2.1 
Vybudovanie čistiarne odpadových 
vôd a kanalizačnej siete v obciach 
Radatice a Janov 

Obec Radatice 
Vybudovanie čistiarne odpadových vôd a kanalizačnej 
siete v obciach Radatice a Janov 

Obce Radatice, 
Janov 

1 300 000 

13. 4.2.1 

Vybudovanie čistiarne odpadových 
vôd a kanalizačnej siete v obciach 
Podhorany, Proč, Chmeľovec 

Obec Podhorany 

Vybudovanie čistiarne odpadových vôd a kanalizačnej 
siete v obciach Podhorany, Proč, Chmeľovec 

Obce 
Podhorany, 

Proč, 
Chmeľovec 

2 000 000 

14. 

4.2.1 Vybudovanie kanalizačnej siete 
v obci Jakovany a Červená voda so 
zaústením do existujúcej ČOV 
v meste Sabinov 

Obec Červená voda 
Vybudovanie kanalizačnej siete v obci Jakovany a 
Červená voda so zaústením do existujúcej ČOV 
v meste Sabinov 

Obce Jakovany, 
červená Voda 

1 300 000 

15. 

4.2.1 Vybudovanie čistiarne odpadových 
vôd a kanalizačnej siete s jej 
prepojením  v obciach Nová Polhora, 
Šarišské Bohdanovce, Drienov 

Obec Drienov 

Vybudovanie čistiarne odpadových vôd a kanalizačnej 
siete s jej prepojením  v obciach Nová Polhora, 
Šarišské Bohdanovce, Drienov 

Obce Nová 
Polhora, 
Šarišské 

Bohdanovce, 
Drienov 

2 500 000 

16. 

4.2.1 Vybudovanie čistiarne odpadových 
vôd a kanalizačnej siete s jej 
prepojením  v obciach Tuhrina, 
Lesíček, Mirkovce 

Obec Tuhrina 

Vybudovanie čistiarne odpadových vôd a kanalizačnej 
siete s jej prepojením  v obciach Tuhrina, Lesíček, 
Mirkovce 

Obce Tuhrina, 
Lesíček, 
Mirkovce 

1 300 000 

17. 
4.2.1 Vybudovanie kanalizačnej siete 

v obciach Rešov, Vyšná Vôľa, 
Lukavica 

Obec Lukavica 
Vybudovanie kanalizačnej siete v obciach Rešov, 
Vyšná Vôľa, Lukavica 

Obce Rešov, 
Vyšná Vôľa, 

Lukavica 
1 000 000 

18. 4.2.1 Vybudovanie kanalizačnej siete 
v obciach Chmeľov, Becherov 

Obec Chmeľov 
Vybudovanie kanalizačnej siete v obciach Chmeľov, 
Becherov 

Obce Chmeľov, 
Becherov 

1 000 000 

19. 4.2.1 Vybudovanie kanalizačnej v obci Obec Breznica Vybudovanie kanalizačnej v obci Breznica a okolie Breznica a 295 000 



Breznica a okolie okolie 
*PSO – prirodzená spádová oblasť definovaná v Regionálnom master pláne  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Indikatívny zoznam  kľúčových projektových návrhov „Región Horný Zemplín   “ 
 

P. 
č. 

Špecifický 
cieľ 

Názov Predkladateľ Aktivity 
Územná 

investičná 
jednotka 

Plánovaná 
hodnota v 

EUR 

1. 2.1.1 
Rekonštrukcia a modernizácia 
zariadenia sociálnych služieb 
DAMASK, n.o., Palota 

DAMASK, n. o., 
Palota 4, 068 01  
Medzilaborce 

Rekonštrukcia a modernizácia budovy s cieľom rozšírenia 
poskytovania sociálnych služieb v zariadení  pre ľudí 

s rôznym druhom postihnutia - v dennom stacionári 30 
klientov, v zariadení s denným, týždenným, celoročným 

pobytom 18 klientov, terénne sociálne služby – 
opatrovateľstvo 15 os., komunitné sociálne služby 15 os., 
podporované bývanie 12 os., sociálne poradenstvo 12 os., 

resocializačné stredisko 15 os. 

Medzilaborce 

 
 
 

800 000 

2. 2.1.1 
Skvalitnenie poskytovania 
sociálnych služieb 

ZSS AKTIG, 
Mierová 63, 066 01 

Humenné 

Projekt je zameraný na výstavbu, modernizáciu 
a rekonštrukciu – špecializované zariadenie pre 8 
prijímateľov soc. služby (Parkinsonova choroba, 
Alzheimerova choroba a demencia rôzneho typu) 

v prirodzenom sociálnom prostredí komunity 

Humenné 
 

500 000 

3. 
 

2.1.1 
 
Deinštitucionalizácia CSS Zátišie 

CSS Zátišie Osadné 

V rámci DI vybudovanie podpory samostatného bývania 
pre 2 prijímateľov, špecializovaného zariadenia pre 10 

prijímateľov, domova sociálnych služieb pre 32 
prijímateľov, rehabilitačného strediska s prvkami 

snoezelen 

Snina 
 
 

2 060 000 

4. 

 
 
 

2.1.1 

Nový domov – cesta ku 
kvalitnejšiemu životu 

CSS Garden 
Humenné 

Cieľom tohto projektu je pripraviť  2x6 prijímateľov soc. 
služby na samostatný život v komunitnom prostredí 

formou podporovaného bývania (PB), kde budú schopní 
viesť samostatný život s pomocou inej osoby. Súčasťou 

podpory klientov by bolo vytváranie nových možností pre 
aktívne spoločenské uplatnenie v živote. 

Humenné 

 
 
 

500 000 

5. 
 
 

2.1.1 

 
Deinštitucionalizácia Detského 
domova Vranov nad Topľou 

Ústredie práce, 
sociálnych vecí 

a rodiny, Bratislava 

Deinštitucionalizácia DeD Vranov nad Topľou  (súčasná 
kapacita 66 detí)  :  Zmena  organizácie  detského  domova  

z Centra  detí  na  Domov  detí. 1. Rekonštrukcia   2 
rodinných  domov 

2. Výstavba 3 rodinných   domovu potrebných na 
presťahovanie samostatných  skupín z kmeňovej  budovy 

3. Opustenie  kmeňovej  budovy 

Vranov n. T 

 
 
 

1 282 250 

6. 
 
 

2.1.1 

Centrum prípravy a podpory 
samostatného života pre ľudí s 
mentálnym a kombinovaným 

Dom detí Božieho 
milosrdenstva, n.o., 
Matice slovenskej 

Rekonštrukcia (vrátane rozširovania) a modernizácia 
vhodných stavebných objektov tak, aby sa vytvorili 

priestorové podmienky pre poskytovanie a zabezpečenie 
Stropkov 

 
 
 



postihnutím 1899/31, 091 01 
Stropkov 

komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi 
deinštitucionalizácie;  výstavba dvoch nových 

samostatných jednotiek podporovaného bývania pre 30 
klientov, investovanie do materiálno-technického 
vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel 

500 000 

7. 2.1.1 Komunitné  sociálne služby 
Domov sociálnych 
služieb v Stropkove 

Rekonštrukcia a modernizácia objektov zariadenia 
s cieľom vytvorenia priestorových podmienok pre 

poskytovanie pobytových a ambulantných  sociálnych  
služieb v špecializovanom zariadení, DSS, zariadení 

podporovaného bývania, rehabilitačnom stredisku, príp. 
útulku pre 76 klientov v súlade s princípmi DI vrátane 

materiálno-technického vybavenia zariadení 

Stropkov 

 
 
 

1 810 000 

8. 2.1.1 
Deinštitucionalizácia Detského 
domova Svidník 

Ústredie práce, 
sociálnych vecí 

a rodiny, Bratislava 
 

Deinštitucionalizácia DeD Svidník (súčasná kapacita 86 
detí)  :  Zmena  organizácie  detského  domova  z Centra  
detí  na  Domov  detí.  1. Rekonštrukcia   5 rodinných  

domov  potrebných  na  presťahovanie špecializovaných  
samostatných  skupín z kmeňovej  budovy 

2. Výstavba 1 rodinného  domu  pre  presťahovanie  
administratívy  a odborného  tímu. 

3. Zníženie kapacity DeD na  56 miest 
4. Opustenie  kmeňovej  budovy 

Svidník 

 
 
 
 

1 393 750 

9. 2.1.1 

Deinštiticionalizácia výkonu 
opatrení sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately v detskom 
domove sv. Nikolaja v 
Medzilaborciach 

Detský domov sv. 
Nikolaja           

Duchnovičova 506,                 
068 01 Medzilaborce 

Výstavba dvoch rodinných domov na výkon opatrení 
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v zariadení s 

cieľom prechodu z inštitucionlnej formy na komunitnú 
starostlivosť s princípmi deinštitucionalizácie 

Medzilaborce 400 000 

10. 2.1.2 
Vybudovanie siete CIZS podľa 
regionálneho Masterplanu 

 Vybudovanie siete CIZS v regióne Horný Zemplín RIÚS  

11. 2.2.3 

Modernizácia materiálno-
technického vybavenia učební a 
zvýšenie energetickej 
hospodárnosti budovy OA 
Humenné 

Obchodná akadémia, 
Komenského 1, 066 

01 Humenné 
 

Cieľom projektu je zvýšenie energetickej hospodárnosti 
budovy a modernizácia materiálno-technického vybavenia 

učební. 
Humenné 150 000 

12. 2.2.3 

Rekonštrukcia priestorov, 
obstaranie a modernizácia 
materiálno-technického vybavenie 
odborných učební školy 

SOŠ technická, 
Družstevná 1737, 
066 01 Humenné 

 

Cieľom projektu je rekonštrukcia vnútorných a vonkajších 
priestorov školy a modernizácia materiálno-technického 

vybavenie odborných učební. 
Humenné 1 180 000 

13. 2.2.3 
Zvýšenie energetickej 
hospodárnosti budovy a 
modernizácia materiálno-

Stredná zdravotnícka 
škola, Lipová 32, 066 

01 Humenné 

Zámer projektu spočíva v zateplení budovy školy, ŠI a 
modernizácia materiálno-technického vybavenie 

odborných učební. 
Humenné 92 190 



technického vybavenie odborných 
učební Strednej zdravotníckej 
školy Humenné 

 

14. 2.2.3 

Stavebné úpravy dielenských 
priestorov a obstaranie a 
modernizácia  materiálno- 
technického vybavenia odborných 
pracovísk pre praktické 
vyučovanie 

SOŠ drevárska, 
Lúčna 1055, 093 01 
Vranov nad Topľou 

 

Projekt spočíva vo vykonaní rekonštrukcie vnútorných 
priestorov dielní a odborných učební pre strojárstvo 

a drevárstvo a v obstaraní a modernizácii MTV pracovísk 
odborného výcviku a učební pre strojárstvo a drevárstvo 

Vranov n.T 480 000 

15. 2.2.3 

Zvýšenie energetickej 
hospodárnosti budov a 
modernizácia materiálno-
technického vybavenia odborných 
učební. 

Stredná odborná 
škola, Mierová 
1973/79, 066 01 

Humenné 

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov a 
modernizácia materiálno-technického vybavenia 

odborných učební. 
Humenné 500 000 

16. 2.2.3 

Zvýšenie energetickej 
hospodárnosti budov a 
modernizácia materiálno-
technického vybavenia školy. 

Stredná odborná 
škola technická, 

Pionierska 361/4, 089 
01 Svidník 

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov a 
modernizácia materiálno-technického vybavenia 

odborných učební. 
Svidník 500 000 

17. 2.2.3 

Zvýšenie energetickej 
hospodárnosti budov a 
modernizácia materiálno-
technického vybavenia školy. 

SPŠ, Partizánska, 
069 01 Snina 

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov a 
modernizácia materiálno-technického vybavenia školy. 

Snina 500 000 

18. 2.2.3. 

Zvýšenie počtu žiakov na 
odbornom vyučovaní 
prostredníctvom prístavby, 
rekonštrukcie a modernizácie 
materiálno technického vybavenia 
na SSOŠ Giraltovce 

Súkromná stredná 
odborná škola, 
Dukelská 33, 
Giraltovce 

Rozšírenie kapacít učební odborného výcviku 
prostredníctvom prístavby. Materiálno technické 

vybavenie školského internátu a COVP 
Giraltovce 520 000 

19. 4.2.1 
Kanalizácia a ČOV v obce 
Bukovce 

Obec Bukovce 
výstavba kanalizačných sieti a budovanie alebo 

rekonštrukcia ČOV 
Bukovce 1 800 000 

20. 4.2.1 
Nižný Hrušov, Kanalizácia a 
ČOV/rozšírenie 
 

Obec Nižný Hrušov 
výstavba kanalizačných sieti a budovanie alebo 

rekonštrukcia ČOV 
Nižný Hrušov 180 000 

21. 4.2.1 

Vybudovanie kanalizácie v Obci 
Hažín nad Cirochou s napojením 
do prečerpávacej stanice Lackovce 
  

Obec Hažín nad 
Cirochou 

Vybudovanie kanalizácie v Obci Hažín nad Cirochou 
s napojením do prečerpávacej stanice Lackovce   

Obec  Hažín 
nad Cirochou 

800 000 

22. 4.2.1 
Dobudovanie kanalizačnej siete 
a vybudovanie čistiarne 
odpadových vôd v obci Brekov 

Obec Brekov 
Dobudovanie kanalizačnej siete a vybudovanie čistiarne 

odpadových vôd v obci Brekov 
Obec Brekov 950 000 



Indikatívny zoznam  kľúčových projektových návrhov MFO Prešov 
 

P. č. 
Špecifický 

cieľ 
Názov Predkladateľ Aktivity 

Územná 
investičná 
jednotka 

Plánovaná 
hodnota v 

EUR 

1. 1.2.1. 
Zabezpečenie moderných tarifných, 
informačných                                   a 
dispečerských systémov 

Mesto Prešov 
Informačné systémy - zlepšenie informovanosti cestujúcich 
a zlepšenie informačného a oznamovacieho systému 

MFO                              100 000 

2. 1.2.1. 

Zlepšenie infraštruktúry VOD -
rekonštrukcia,  modernizácia              
a výstavba zastávok cestnej VOD a 
integrovaných zastávok 
subsystémov VOD 

Mesto Prešov 
Projektová dokumentácia, realizácia stavebných prác 
(rekonštrukcia predstaničného priestoru + prestupných 
uzlov) 

MFO 2 500 000 

3. 1.2.1. 

Rekonštrukcia, modernizácia                                                                                                  
a výstavba záchytných parkovísk 
Park & Ride (P+R), Kiss & Ride 
(K+R), Bike & Ride (B+R); 
zavádzanie opatrení preferencie 
VOD 

Mesto Prešov 
Projektová dokumentácia, realizácia stavebných prác 
(riešenie parkovania a budovanie parkovacích miest v 
blízkosti žel. stanice, opatrenia preferencie VOD) 

MFO 3 500 000 

4. 1.2.2. 
Cyklistická komunikácia + 
komunikácia + preferencia VOD                 
na Solivarskej ulici v Prešove 

Mesto Prešov 
Výstavba cyklochodníka a zavedenie opatrení preferencie 
VOD na Solivarskej ulici + projektová dokumentácia 

MFO 2 500 000 

5. 1.2.2. 
Cyklistická komunikácia Prešov - 
Dulová Ves - Kokošovce -  Zlatá 
Baňa (Cykloželeznička) 

Mesto Prešov 
Výstavba cyklocesty z Prešova na Zlatú Baňu                                      
na trase bývalej železnice 

MFO 1 500 000 

6. 1.2.2. 
Cyklistická kom./cyklokoridor:  
Sídlisko Šváby - Delňa - IPZ 
Záborské 

Mesto Prešov 
Výstavba cyklocestičky do IPZ Záborské + projektová 
dokumentácia (prepojenie obytnej zóny s miestom relaxu - 
Delňa a priemyselnou zónou - IPZ Záborské) 

MFO 300 000 

7. 1.2.2. 

Cyklistická kom./cyklokoridor: 
Prepojenie centra mesta           
cez Kúpeľnú ul. s cyklocestičkou 
okolo Torysy 

Mesto Prešov 
Prepojenie centra mesta  cez Kúpeľnú ulicu s trasou 
Eurovelo 11 

MFO 275 000 

8. 1.2.2. 

Cyklistická kom./cyklokoridor: 
Prepojenie cyklocestičiek Rusínska - 
Kuzmányho  s centrom mesta po 
Masarykovej ulici 

Mesto Prešov 
Prepojenie cyklocestičiek Rusínska - Kuzmányho  s centrom 
mesta po Masarykovej ulici - prepojenie centra mesta 
s trasou Eurovelo 11 

MFO 150 000 

9. 1.2.2. 
Cyklistická kom./cyklokoridor: 
Cyklocestička okolo Sekčovskej 
ulice 

Mesto Prešov 
Výstavba cyklocestičky po Sekčovskej ulici na sídlisku 
Sekčov a napojenie na existujúcu cyklocestičku na ulici L. 
Novomeského + projektová dokumentácia 

MFO 300 000 

10. 1.2.2. Cyklistická kom./cyklokoridor: po Mesto Prešov Výstavba trasy po ochrannej hrádzi od ul. Bajkalská - po MFO 150 000 



ochrannej hrádzi od ul. Bajkalská - 
po Prostejovská 

Prostejovská – prepojenie existujúcich cyklocestičiek 

11. 1.2.2. 

Doplnková cyklistická infraštruktúra 
(chránené parkoviská pre bicykle, 
nabíjacie stanice pre elektrobicykle, 
a pod.); v uzloch integrovanej 
dopravy 

Mesto Prešov 
Obstaranie a inštalácia prvkov doplnkovej infraštruktúry, 
vypracovanie PD 

MFO 80 000 

12. 1.2.2. 

Budovanie nových cyklistických 
komunikácií, cyklokoridorov na 
existujúcich mestských 
komunikáciách v meste V.Šariš 

Mesto Veľký 
Šariš 

Projektová dokumentácia/ Budovanie nových cyklistických 
komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich mestských 
komunikáciách 15km 

MFO 300 000 

13. 1.2.2. 
Cyklistický chodník Ľubotice - 
Prešov  (sídl. Sekčov) 

Obec Ľubotice 

Vybudovanie cyklistického chodníka pri ceste III/06815, 
ktorý umožní cyklodopravu občanov obce do práce v meste 
Prešov. Projekt rieši cyklistický chodník o šírke 3 m súbežne 
s chodníkom pre peších o šírke 1,5 m. 

MFO 300 000 

14. 2.1.1. 
Deinštitucionalizácia Detského 
domova Prešov 

Ústredie práce, 
sociálnych vecí 

a rodiny, 
Bratislava 

Deinštitucionalizácia DeD Prešov (kapacita 98 detí):  Zmena  
organizácie  detského  domova  z Centra  detí  na  Domov  
detí. 1. Výstavba  8 rodinných  domov  potrebných  na  
presťahovanie špecializovaných  samostatných  skupín z 
kmeňovej  budovy: 2. Výstavba 1 rodinného  domu  pre  
presťahovanie  administratívy  a odborného  tímu.                                           
Opustenie  kmeňovej  budovy 

MFO  2 587 500 

15. 2.1.1. 
Nízkoprahové komunitné denné 
centrum 

Mesto Prešov 
Rekonštrukcia/výstavba komunitného centra za účelom 
zriadenia nízkoprahového denného centra a poskytovania 
služieb na komunitnj báze 

MFO 
250 000  

16. 2.1.1. 
Budovanie a rozvoj zázemia 
komunitných a ambulantných 
sociálnych služieb 

Mesto Prešov Príprava PD + rekonštrukcia Denného centra  
MFO 

100 000 

17. 2.1.1. 
Budovanie a rozvoj zázemia 
komunitných a ambulantných 
sociálnych služieb 

Mesto Prešov Príprava PD + realizácia útulku pre matky s deťmi 
MFO 

150 000 

18. 2.1.1. 
Budovanie a rozvoj zázemia 
komunitných a ambulantných 
sociálnych služieb 

Mesto Prešov Príprava PD + realizácia ZoS 
MFO 

200 000 

19. 2.1.1. Denný stacionár Záborské Obec Záborské 
Modernizácia stavebných objektov tak, aby sa vytvorili 
priestorové podmienky pre poskytovanie a zabezpečenie 
komunitnej starostlivosti 

MFO 
50 000 

20. 2.1.1. 
Vybudovanie nového zariadenia 
opatrovateľskej služby a útulku pre 
ľudí bez domova 

Gréckokatolícka 
charita Prešov 

Výstavba 2 nových samostatných stavebných objektov            
(ZOS - 30 klientov, útulok - 60 klientov). Vybudovanie 
veľkokapacitnej kuchyne pre 120-150 znevýhodnených 

MFO 825 000 



stravníkov. 

21. 2.1.1. Centrum podpory nezávislého života OZ ZOM Prešov 

Rozvoj zázemia komunitných a ambulantných sociálnych 
služieb - nové zariadenie, pod ktoré bude patriť rehabilitačné 
stredisko, podpora samostatného bývania, stimulácia 
komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím, 
advokácia práv a právom chránených záujmov. 
zamestnávania, agentúra osobnej asistencia, prepravná 
služba, špecializované sociálne poradenstvo, komunitné 
centrum, športový klub boccia). 

MFO 660 000 

22. 2.1.1. Centrum sociálnych služieb Atrium 
Atrium,n.o.,  

Prešov 

Projekt rieši výstavbu 4 zariadení rodinného typu. 
Zariadenia  rodinného typu - dvojdom s dvoma vchodmi, 
kapacita jedného domu je 12 klientov - spolu 48 klientov. 

MFO 900 000 

23. 2.1.1. 
Rekonštrukcia objektu na denný 
stacionár pre seniorov 

Obec Ľubotice 
 

Prevádzkovanie denného stacionáru prostredníctvom 
komplexu kvalitných alternatívnych služieb vo verejnom 
záujme. 

MFO 100 000 

24. 2.1.1. Ranná - včasná  starostlivosť Prešov 
Bez bariér n.o., 

Prešov 

Cieľom je zriadenie a výstavba nového  stavebného objektu, 
ktorý poskytne dosiaľ absentujúce služby rannej 
starostlivosti deťom do 7 rokov s postihnutím a ich rodinám. 

MFO 288 000 

25. 2.1.1. 
Vybudovanie centra sociálnych 
služieb Kapušany 

Obec Kapušany 
Poskytovanie podporovaného bývania,                                          
domov sociálnych služieb 

MFO 300 000 

26. 2.1.1. 

Zvýšenie kvality opatrení 
sociálnoprávnej ochrany cez 
rekonštrukciu (rozšírenie) 
 modernizáciu resocializačného 
strediska Domov nádeje Prešov 

Gréckokatolícka 
charita Prešov, 

Hlavná 2, Prešov 

Vybudovanie podkrovného samostatného  bývania pre 
klientov po absolvovaní komplexnej resocializácie v obytnej 
časti objektu Domova nádeje v Prešove. MFO  595 563 

27. 2.2.1. Rozširovanie kapacít v MŠ Mesto Prešov 
Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl 
prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície 
objektov (možnosť využitie kontajnerových stavieb) 

MFO 500 000 

28. 2.2.1. 
Rozšírenie kapacít MŠ v obci 
Haniska 

Obec Haniska 
Rozšírenie kapacít prostredníctvom rekonštrukcie priestorov 
MŠ a zateplenie obvodového plášťa budovy 

MFO 40 000 

29. 2.2.1. 
Výstavba MŠ kontajnerového typu 
v obci Drienov 

Obec Drienov Výstavba nového objektu MŠ za účelom rozšírenia kapacít MFO 100 000 

30. 2.2.1. Otvorená škôlka Kapušany Obec Kapušany Rozširovanie kapacít existujúcich objektov MŠ prístavbou MFO 340 000 

31. 2.2.1. 
Rozšírenie kapacít MŠ                            
v obci Svinia 

Obec Svinia Vypracovanie PD, realizácia stavebných prác MFO 100 000 

32. 2.2.2. 
Zriadenie chemicko - 
prírodovedného laboratória 

ZŠ Bajkalská, 
Prešov 

Obstaranie a modernizácia prírodovedných učební MFO 20 000 

33. 2.2.2. Zriadenie technickej učebne (dielne) 
ZŠ Bajkalská, 

Prešov 
Obstaranie a modernizácia technických učební MFO 30 000 

34. 2.2.2. Obstaranie a modernizácia ZŠ Májové Obstaranie a modernizácia školských knižníc - činnosť MFO 50 000 



školských knižníc ZŠ Májové 
námestie 

námestie, Prešov v našej knižnici je veľmi bohatá, chýba nám vybavenie 
knižnice, softvér pre vypožičiavanie knižných titulov 

35. 2.2.2. 
Obstaranie a modernizácia učební 
ZŠ Májové námestie 

ZŠ Májové 
námestie, Prešov 

Zriadenie odbornej učebne pre chémiu MFO 50 000 

36. 2.2.2. 
Obstaranie a modernizácia učební 
ZŠ Májové námestie 

ZŠ Májové 
námestie, Prešov 

Obstaranie a modernizácia technických učební - 
potrebujeme zariadiť učebne pre predmet techniku 

MFO 50 000 

37. 2.2.2. Prírodovedná učebňa 

Cirkevná 
základná škola 
sv. Gorazda, 

Prešov 
 

Stavebno-technické úpravy priestorov MFO 26 250 

38. 2.2.2. Technická učebňa 

Cirkevná 
základná škola 
sv. Gorazda, 

Prešov 

Obstaranie a modernizácia prírodovednej učebne: nábytok, 
školské pomôcky, rozvod internetu 

MFO 15 750 

39. 2.2.2. Modernizácia vyučovania jazykov 

Cirkevná 
základná škola 
sv. Gorazda, 

Prešov 

Stavebno-technické úpravy  priestorov MFO 35 000 

40. 2.2.2. Modernizácia učebne IKT 

Cirkevná 
základná škola 
sv. Gorazda, 

Prešov 

Obstaranie a modernizácia technickej učebne: nábytok, 
učebné pomôcky, rozvod internetu 

MFO 15 000 

41. 2.2.2. 
Modernizácia odborných učební                
ZŠ Petrovany 

Obec Petrovany Obstaranie a modernizácia technických učební MFO 100 000 

42. 2.2.2. 
Zriadenie učební a školskej knižnice 
- CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča, 
Prešov 

Gréckokatolícke 
arcibiskupstvo 

Prešov 

1. Modernizácia učebne IKT, zakúpenie stolov a stoličiek 
2. Modernizácia technickej učebne 
3. Vytvorenie  jazykovej učebne a skvalitnenie výučby 
jazykov na 1. a 2. stupni ZŠ 
4. Vybudovanie knižnice 

MFO 100 000 

43. 2.2.3 

Stavebné úpravy a rekonštrukcia 
vonkajších a vnútorných priestorov 
školy, modernizácia materiálno-
technického vybavenia školy a 
zvýšenie energetickej hospodárnosti 
budovy 

Hotelová 
akadémia, 

Baštová 32,                   
080 01 Prešov 

Cieľom projektu je rekonštrukcia elektroinštalácie v budove 
školy, výmena rozvodných skríň a elektrických rozvodov, 
modernizácia materiálno-technického vybavenia školy, 
rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov školy 
s dôrazom na zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy 

MFO 670 000 

44. 2.2.3 Zvýšenie energetickej hospodárnosti 
budovy a modernizácia materiálno-

Obchodná 
akadémia, 

Zámer projektu spočíva v zvýšení energetickej 
hospodárnosti budovy prostredníctvom výmeny 

MFO 1 350 000 



technického vybavenia školy Volgogradská 3, 
080 01 Prešov 

 

a rekonštrukcie okien budovy, zateplenia budovy 
a vyregulovania kúrenia a modernizácia materiálno-
technického vybavenia školy. 

45. 2.2.3 

Stavebné úpravy a rekonštrukcia 
vonkajších a vnútorných priestorov 
školy a modernizácia materiálno-
technického vybavenia školy 

Spojená škola,             
Ľ. Podjavorinskej 

22,                               
080 05 Prešov 

 

Projekt je zameraný na výmenu elektrických rozvodov, 
svietidiel, kompletnej elektrickej infraštruktúry v dielňach 
OV a modernizáciu materiálno-technického vybavenia 
školy. 

MFO 

99 951 

46. 2.2.3 

Prístavba, nadstavba, stavebné 
úpravy a rekonštrukcia vonkajších a 
vnútorných priestorov, modernizácia 
materiálno-technického vybavenia 
školy a zvýšenie energetickej 
hospodárnosti budovy 

Spojená škola, 
Kollárova 
4426/10,                     

080 01 Prešov 

Projekt spočíva vo vybudovaní prístavby a stavebných 
úpravách, rekonštrukcii vonkajších priestorov SOŠ, COVaP 
a ŠH a modernizácii materiálno-technického vybavenia 
školy a jej súčastí. 

MFO 

600 000 

47. 2.2.3 

Prístavba, nadstavba, stavebné 
úpravy a rekonštrukcia vonkajších a 
vnútorných priestorov školy a jej 
súčastí  

SOŠ technická, 
Volgogradská 1, 
080 01 Prešov 

 

Projekt spočíva v prestavbe vnútorných priestorov ŠI na 
bunkový systém vrátane realizácie elektroinštalácie, 
rozvodov vody, kúrenia a výmeny topných telies v celom 
objekte,  zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy ŠI - 
zateplenie obvodového a streš. plášťa. Týka sa tiež 
rekonštrukcie strechy, interiéru jedálne a kuchyne 
a vonkajšieho vodovodu. 

 

MFO 

2 625 000 

48. 2.2.3 

Obstaranie a modernizácia 
 materiálno- technického vybavenia 
odborných pracovísk pre praktické 
vyučovanie a obnova infraštruktúry 
školy 

SPŠ 
elektrotechnická, 

Plzenská 1,                        
080 01 Prešov 

 

Projekt je zameraný na obnovu infraštruktúry školy: šb.2-  
Plzenská 4 a šb.1- Plzenská 1. Rovnako tak sa projekt 
zameriava na obstaranie materiálno-technického 
zabezpečenia pre odborné pracoviská pre praktickú výučbu 
v študijných odboroch elektrotechnika, informačné a sieťové 
technológie a technické a informačné služby v 
elektrotechnike 

MFO 

250 000 



49. 2.2.3 

Obstaranie, modernizácia 
 materiálno-technického vybavenia 
odborných pracovísk a  zvýšenie 
energetickej hospodárnosti budov 

SPŚ strojnícka 
Duklianska 1, 
080 04 Prešov 

Projekt je zameraný na zateplenie jednotlivých objektov 
školy a modernizáciu materiálno-technického vybavenia 
školy. 

MFO 

425 000 

50. 2.2.3 Obstaranie a modernizácia 
 materiálno- technického vybavenia 
odborných pracovísk pre praktické 
vyučovanie a obnova infraštruktúry 
školy 

Stredná umelecká 
škola, 

Vodárenská 3, 
080 01 Prešov 

Projekt spočíva vo vybudovaní samostatnej kotolne do 
dielne školy, v zateplení budovy školy, fasády budov a 
obstaranie a modernizácia  materiálno-technického 
vybavenia odborných pracovísk pre praktické vyučovanie. 

MFO 562 000 

51. 2.2.3 Stavebné úpravy a rekonštrukcia 
vonkajších a vnútorných priestorov 
školy a zvýšenie energetickej 
hospodárnosti budovy 

SZŠ sv. Bazila 
Veľkého,  
Kmeťovo 

stromoradie 1, 
080 01 Prešov 

Cieľom projektu je oprava fasády historickej časti budovy 
a stavebné úpravy podkrovia pre proces vyučovania 

MFO 790 000 

52. 2.2.3 Stavebné úpravy a rekonštrukcia 
vonkajších a vnútorných priestorov 
školy a zvýšenie energetickej 
hospodárnosti budovy, modernizácia 
materiálno-technického vybavenia 
odborných pracovísk 

Súkromná 
obchodná 
akadémia. 

Petrovianska 34, 
Prešov 

 

 

 

Cieľom projektu je: zvyšovanie energetickej hospodárnosti 
budovy školy (obvodový plášť), opravy strechy, vodovodnej 
siete, systému vykurovania; modernizácia materiálno-
technického vybavenia odborných pracovísk - 
prednáškových a vyučovacích miestností na stredných 
odborných školách a priestorov pre celoživotné vzdelávanie; 
prestavba priestoru pre vyučovanie telesnej a športovej 
výchovy (multifunkčná telocvičňa / posilňovňa) a s tým 
súvisiace stavebné úpravy (rekonštrukcia, stavebné úpravy 
vnútorných priestorov a stavebné úpravy a rekonštrukcia 
vonkajších a vnútorných priestorov a areálu školy - učební, 
odborných učební, areálu školy (výstavba ihriska na loptové 
hry). 

MFO 230 000 

53. 2.2.3. 

Obstaranie a modernizácie 
materiálno technického vybavenia 
odborných učební, internátu a s tým 
súvisiace stavebné úpravy 

Súkromná 
stredná odborná 

škola,                         
Pod Kalváriou 

36,  080 01 
Prešov 

Obstaranie a modernizácia materiálno-technického 
vybavenia školského internátu, učební odborného výcviku. 
Rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní pri telocvični. 
Zateplenie obvodového plášťa a fotovoltaika. 

MFO 1 543 000 



54. 4.2.1. 
Kanalizácia časti ulice Fintická – 
Nižná Šebastová 

Prešov Dobudovanie kanalizácie pre cca 40 rodinných domov MFO 12 000 

55 4.2.1. Kanalizácia a ČOV Kojatice Kojatice 
Budovanie verejnej kanalizácie 
 

MFO 800 000 

56. 4.2.1. 
Dobudovanie vodovodu, kanalizácie 
a ČOV Fintice 

Fintice 
Dobudovanie vodovodu, výstavba kanalizácie a ČOV, 
projektová dokumentácia 

MFO 1 000 000 

57. 4.2.1. 
Vyšná Šebastová - Severná, 
vodovod, II .etapa 

Vyšná Šebastová Budovanie verejného vodovodu MFO 887 550 

58. 4.3.1. Generel zelene mesta Prešov Mesto Prešov 
Vypracovanie generelu zelene a protihlukovej mapy 
 

MFO 50 000 

59. 4.3.1. 
Revitalizácia zanedbaných areálov a 
priestranstiev a vytváranie 
kompaktnej sídelnej štruktúry 

Mesto Prešov Revitalizácia prestárlých sídliskových alejí, parkov MFO 2 400 000 

60. 4.3.1. 
Revitalizácia vnútroblokov sídlisk 
na území mesta Prešov 

Mesto Prešov 

Úprava zelených plôch, výsadba novej zelene, úprava 
chodníkov, prvky drobnej architektúry (detské ihriská, 
lavičky, smetné koše, športové zariadenia...) osvetlenie, 
realizácia vodozádržných opatrení, odstavné plochy a pod. 

MFO 2 525 000 

61. 4.3.1. 
Revitalizácia centra mesta Veľký 
Šariš 

Mesto Veľký 
Šariš 

Vytváranie kompaktnej sídelnej štruktúry s prvkami verejnej 
zelene a prvkami drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu 

MFO 500 000 

 


