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Návrh na uznesenie 

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2písm. h) 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov:  
 
berie na vedomie 
 
Informatívnu správu o implementácii Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK v rámci 
Iniciatívy „Catching-up Regions“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa  

 
Dňa 24. januára bol zástupcami zúčastnených strán, p. Milanom Majerským, predsedom 
Prešovského samosprávneho kraja, p. Erichom Unterwurzacherom, riaditeľom sekcie 
Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku EK a p. Patrikom Krauspe, vedúcim 
úradu na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, v rámci Iniciatívy 
Catching up Regions, podpísaný Zámer o spolupráci.  

Zúčastnené strany týmto zámerom potvrdili svoju spoluúčasť na implementácii Iniciatívy 
Catching up Regions (iniciatíva pre dobiehajúce regióny) v Prešovskom samosprávnom kraji 
(ďalej len PSK).  

Zároveň deklarovali, že cieľom Iniciatívy je prostredníctvom Akčného plánu pre rast 
a zamestnanosť PSK, ktorý definuje výzvy PSK, ale aj jeho prekážky, vrátane aktivít – 
opatrení, je podporiť zvýšenie výkonnosti v regióne, dostatočný rast a tvorbu pracovných miest 
a posilniť efektívnosť a účinnosť EŠIF priamo v PSK.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úvod 

Na území Slovenska je PSK pilotným regiónom, ktorému je pri príprave a implementácii 
Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK na tento účel poskytnutá technická pomoc zo 
strany EK podpísaním zmluvy EK so Svetovou bankou. Po podpise tejto zmluvy Svetová banka 
poskytuje pri riešení jednotlivých prekážok a realizácii jednotlivých aktivít PSK expertný tím 
zložený zo slovenských a zahraničných expertov. Tento pripravuje a vypracováva v spolupráci 
s dotknutými subjektami modelové riešenia daného problému. 

Ďalšou participujúcou stranou je na národnej úrovni Úrad podpredsedu vlády SR pre investície 
a informatizáciu, sekcia CKO, ktorej úlohou je zabezpečiť vhodné zacielenie výziev tak, aby 
korešpondovali s definovanými aktivitami, vytvoriť podmienky pre zabezpečenie finančných 
zdrojov na implementáciu Iniciatívy a sprostredkovať komunikáciu s príslušnými 
ministerstvami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informatívna správa o implementácii Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK 
v rámci Iniciatívy „Catching-up Regions“: 

Implementácia Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK začala v máji 2018, kedy na              
1. zasadnutí Riadiaceho výboru bol tento akčný plán schválený. Od mája 2018 sa doposiaľ  
uskutočnili 4 zasadnutia Riadiaceho výboru, pričom 4. zasadnutie špeciálneho Riadiaceho 
výboru sa konalo v Bratislave aj za účasti zástupcov riadiacich orgánov operačných programov 
EŠIF. Obsahom stretnutia bola prezentácia vybraných komponentov iniciatívy, spolu s 
identifikovanými potrebami Prešovského kraja pre ich realizáciu. Vzápätí nadväzovala diskusia 
ohľadom možností financovania týchto aktivít v rámci EŠIF, tak v rámci súčasných ako aj 
plánovaných vyzvaní na projekty, resp. možností a potenciálnych úprav programovej 
dokumentácie v prospech iniciatívy. Zo stretnutia vyplynul záver, že po predložení konkrétnych 
požiadaviek zo strany PSK týkajúcich sa zabezpečenia možných zdrojov financovania podľa 
jednotlivých definovaných aktivít vyplývajúcich z Akčného plánu pre rast a zamestnanosť 
PSK, v priebehu 2 mesiacov identifikujú zástupcovia riadiacich orgánov potenciálne zdroje 
financovania prostredníctvom EŠIF, prípadne iných zdrojov.  

V súčasnosti sa pripravuje 5. zasadnutie Riadiaceho výboru, ktoré sa bude konať v dňoch        
24.-25. január 2019 na Úrade PSK. Vzhľadom na to, že v rámci jednotlivých komponentov 
Iniciatívy „Catching-up Regions“ prebiehajú stretnutia s kompetentnými ministerstvami 
a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ohľadom vhodného 
financovania projektov, na najbližšie stretnutia Riadiaceho výboru bude PSK prizývať aj 
zástupcov jednotlivých ministerstiev. 

Akčný plán pre rast a zamestnanosť PSK obsahuje 4 komponenty, v rámci implementácie 
akčného plánu pracujú 4 pracovné skupiny, v ktorých sú zastúpení experti a konzultanti 
Svetovej banky, zástupcovia Úradu PSK a ďalší aktéri podľa relevantných oblastí. 

 

Komponent 1: Energetická efektívnosť (verejných budov) 

Cieľ: Zvýšiť energetickú efektívnosť v budovách PSK, identifikovať možnosti financovania 
(cieľom je nastaviť procesy na PSK využitím skúseností Svetovej banky, dobudovať kapacity 
a riešiť zdroje financovania pre zvýšenie energetickej efektívnosti verejných budov PSK) 

Vykonané aktivity: 

- zber údajov ohľadom spotreby v organizáciách PSK (150 organizácií – 407 budov)  

- prebieha vyhodnocovanie zozbieraných údajov a analýza stavu zariadení a možných opatrení 
v oblasti znižovania energetickej náročnosti 

- začaté práce na Manuáli implementácie energetického manažmentu v budovách PSK 

- analyzujú sa možnosti financovania modernizácie budov PSK rôznymi formami (EÚ fondy, 
garantovaná energetická služba, MUNSEFF a pod.) 

- posudzovanie možnosti zapojenia sa PSK do aktuálnej výzvy OP KŽP pre energetický 
manažment verejných budov  

- pravidelné konferenčné videohovory s expertmi Svetovej Banky (kontrola plnenia 
dohodnutých úloh a konzultácia nových úloh) 



- prebehla komunikácia so SIEA ohľadom konzultácie pilotného projektu a jeho vhodnosti 

Pripravované aktivity: 

- odhad rozsahu úspor a investícií pre PSK 

-  finalizácia Manuálu implementácie energetického manažmentu 

- definovanie možných investičných balíčkov – budov PSK – pre rôzne formy financovania 
a príprava pilotného projektu pre balíček budov PSK 

- naďalej prebiehajúce komunikácie a konzultácie s ministerstvami a Úradom podpredsedu 
vlády SR pre investície a informatizáciu ohľadom vhodného financovania projektov  

 

Komponent 2: Stredné školstvo  

Cieľ: zosúladenie ponuky študijných a učebných odborov SOŠ (vrátane zvýšenia kvality a 
pripravenosti stredných škôl) s potrebami trhu práce – vrátane duálneho vzdelávania - príprava 
na reformu stredného odborného vzdelávania a prípravy 

Vykonané aktivity: 

1. aktivita: Prieskum potrieb trhu práce  

- spracovaný prieskum potrieb trhu práce v 50 firmách PSK - dopyt miestnych firiem po 
absolventoch stredných odborných škôl 

• výstup: výsledky prieskumu zamestnávateľov  
- uskutočnenie konferencie dňa 10.10.2018 „Potreby trhu práce v odbornom vzdelávaní 
a príprave v PSK“ za účasti zástupcov SOŠ, zamestnávateľov a relevantných organizácií, ktoré 
majú súvis s odborným vzdelávaním a prípravou, ktorej súčasťou bola práca vo fokusových 
skupinách 

• výstup: odporúčania fokusových skupín – potreba vytvoriť spoločnú komunikačnú 
platformu, profilácia študijných/učebných programov, redukcia študijných/učebných 
odborov, strategická optimalizácia sieť SOŠ, potreba vzdelávania manažmentu SOŠ, 
zavedenie systému hodnotenia kvality SOŠ, sieťovanie SOŠ 

• najčastejšie uvádzané problémy: chýbajú špecifické technické zručnosti absolventov; 
chýbajú zručnosti 21. storočia (schopnosť tímovej práce, schopnosť hľadať 
nové/inovatívne cesty), slabé špecializované počítačové zručnosti, chýba spätná väzba, 
spolupráca a komunikácia firiem a SOŠ je na nízkej úrovni, výrazne pod priemerom 
EÚ, a i. 

- realizované rokovania s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradom 
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVIaI) kvôli zabezpečeniu zdrojov pre 
financovanie možného investičného balíka 

- pravidelné konferenčné videohovory s expertmi Svetovej Banky (kontrola plnenia 
dohodnutých úloh a konzultácia nových úloh), 

2. aktivita: Analýza a návrh reformy SOŠ 

- aktuálne sa ukončuje realizácia detailného zberu údajov týkajúcich sa 73 SOŠ v PSK, a to 
rôznymi formami: 



• experti Svetovej banky pripravili dotazník v rámci analýzy SOŠ na strane ponuky, 
zamerania SOŠ, ako aj kvality absolventov a v dňoch 19.-20.11.2018 bolo realizované 
pilotné testovanie v 3 školách v Košickom kraji 

• od decembra 2018 experti svetovej banky navštevujú 73 SOŠ v PSK s cieľom vyplnenia 
pripraveného dotazníka formou osobného rozhovoru s vedením škôl  

• v spolupráci s Odborom školstva PSK bol vypracovaný elektronický dotazník na zber 
potrebných štatistických údajov zo všetkých SOŠ (data capture sheet), ktorý sa 
rozposlal na všetky SOŠ v PSK s cieľom získať potrebné dáta  

3. aktivita: Analýza investičných potrieb vybraných SOŠ 

- Odbor školstva PSK vypracoval zoznam investícií v školách PSK z prostriedkov EÚ za 
posledných 5 rokov a tieto informácie boli predložené expertom SB na ďalšie posúdenie spolu 
s predstavením základných kritérií na určenie ďalších investičných potrieb, konkrétne 
investičné potreby budú známe až po vyhodnotení aktivity č. 2  

Pripravované aktivity: 

2. aktivita: Analýza a návrh reformy SOŠ 

- dňa 21.1.2019 sa uskutoční seminár s riaditeľmi SOŠ a ďalšími aktérmi, kde sa budú 
diskutovať predbežné výsledky prieskumu a ďalšie otázky súvisiace s rozvojom SOŠ v PSK 

- draft report Svetovej banky na pripomienkovanie bude spracovaný do konca februára 2019 

3. aktivita: Analýza investičných potrieb vybraných SOŠ  

- zbierajú sa podklady pre identifikáciu investičného balíka a naďalej sa komunikuje 
s ministerstvami a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 
kvôli zabezpečeniu zdrojov pre financovanie možného investičného balíka 

- Svetová banka v spolupráci s Odborom školstva PSK pracuje na kritériách pre výber cca 5 
SOŠ v PSK, pre ktoré bude pripravený investičný balíček (analýza výsledkov aktivity č.2. bude 
jedným zo základných zdrojov pre definovanie spomenutých kritérií) 

 

Komponent 3: GIS 

Cieľ: Vytvorenie geoinfraštruktúry PSK ako infraštruktúry regionálnych priestorových 
informácií pre publikovanie otvorených dát 

Vykonané aktivity: 

- analýza najvhodnejšieho cloudového riešenia pre nasadenie rSDI geOrchestra,  
- realizované rokovania s MŽP SR, Ministerstvom vnútra SR a ÚPPVII o umiestnení geoportálu 
na vládny cloud 

- vybudovanie funkčného pracoviska Priestorových informácií na úrade PSK za účelom 
podpory rozhodovacích procesov na úrade (v procese), 

- posielanie žiadostí o partnerstvá a o poskytnutie konkrétnych datasetov na rôzne inštitúcie (v 
procese), 
- vytvorenie niekoľkých čiastkových mapových výstupov ako sú: 



• Plán rekonštruovaných ciest PSK 2018 
• Ambulantné pohotovostné služby PSK 
• Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 
• Školské zariadenia PSK 
• Bezbariérová mapa kultúrnych zariadení PSK 
• Lokalizácia TIC/IC podľa počtu a funkcionality v PSK 2019 

- týždenné konferenčné videohovory s expertmi Svetovej Banky (kontrola plnenia dohodnutých 
úloh a konzultácia nových úloh), 

- úzka spolupráca s Prešovskou univerzitou a ďalšími aktérmi za účelom napĺňania 
priestorových informácií, 

- študijná návšteva v rámci TAIEX (GéoBretagne v Rennes, Francúzsko) za účelom získania 
„best practise“ v oblasti budovania  infraštruktúry priestorových informácií, skúseností s 
nasadzovaním riešenia GeOrchestra (december 2018) 

- vytvorené pracovisko GIS na Úrade PSK (január 2019) 

- prebiehajú výberové konania na obsadenie pracovného miesta na oddelenie dátového 
manažmentu 

Pripravované aktivity: 

- spustenie skúšobnej prevádzky Geoportálu, ako prvé budú spracované dáta v oblastiach: 
profily okresov, cestovný ruch, poskytovanie zdravotníckej starostlivosti a vyššie uvedené 
čiastkové mapové výstupy  

- podieľanie sa na príprave žiadosti o NFP v rámci výzvy cez OP Integrovaná infraštruktúra a 
jej podanie vo februári 2019 – projekt „Lepší manažment dát PSK“, cieľ: vytvorenie 
centrálneho dátového skladu s flexibilnými funkciami ako efektívneho nástroja pre lepšie 
zabezpečenie činnosti jednotlivých odborov Úradu PSK aj vedenia organizácií zriadených PSK 
- príprava pre nasadenie geoportálu do cloudovej infraštruktúry  

- príprava školenia pre geOrchestra a rSDI 22. - 25. január 2019 

 

Komponent 4: Rozvoj vnútorného potenciálu PSK  

- obsahuje 2 pod-aktivity:  
1. Nástroje pre marketing a informácie v cestovnom ruchu  
2. Stratégia rozvoja regiónu Poloniny s odkazom na okres Snina  a využitie potenciálu 
cestovného ruchu v regióne. 
Cieľ pod-aktivity 1: Preskúmanie možností pre zlepšenie Turisticko-informačných centier, 
krajskej a oblastných organizácií cestovného ruchu v prešovskom kraji a návrh odporúčaní 
týkajúcich sa vzdelávacích potrieb, investícií, zlepšenie prepojenosti, spolupráce a služieb. 

Cieľ pod-aktivity 2: Naštartovať rozvoj prihraničného regiónu pokrývajúceho Poloniny 
zabezpečením základnej infraštruktúry (voda, kanalizácia, cesty), rozvoja potravinového 
priemyslu, mäkkého (environmentálne a sociálne kompatibilného, blízko k prírode) turizmu  - 



Národný park Karpatské bukové pralesy, park tmavej oblohy Poloniny – Kolonica, výroby 
(regionálnej značky). 

Vykonané aktivity: 

Pod-aktivita 1: 

- analýza Turisticko-informačných centier v PSK 

- analýza krajskej a oblastných organizáciách cestovného ruchu v PSK 

- workshop (november 2018) - prezentácia výstupov a výsledkov z realizovaných prieskumov 
s krajskou a oblastnými organizáciami cestovného ruchu 

- pracovné rokovania expertov Svetovej banky, PSK s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, 
ktoré informovalo o pripravovaných zmenách kritérií pre fungovanie OOCR (pravdepodobné 
navýšenie minimálneho počtu prenocovaní z 50 na 100 tisíc ako podmienka podpory OOCR) 

Pod-aktivita 2: 

- monitoring územia celého okresu Snina za účasti expertov Svetovej banky (zatiaľ 
navštívených 27 obcí z 34, niektoré bude potrebné znova navštíviť kvôli zmene starostu) 

- zozbierané projektové návrhy z územia okresu Snina, ich prioritizovanie zo strany Svetovej 
banky, pričom priorita je zabezpečiť základnú infraštruktúru - vodovod, kanalizácia a cesty pre 
okres Snina 

- stretnutie  a diskusia s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a expertmi Svetovej 
banky o pripravenej dokumentácii pre vodovod a kanalizáciu pre okres Snina 

- stretnutie s predstaviteľmi Správy a údržby ciest PSK (SÚC PSK) a expertmi Svetovej banky 
o potrebe rekonštrukcie ciest v nevyhovujúcom a havarijnom stave v okrese Snina v celkovej 
dĺžke 34 km a možnosti financovania 

- stretnutie so spracovateľmi nového územného plánu PSK a expertmi Svetovej banky 
o možnostiach využitia povrchovej a podzemnej vody v oblasti Polonín 

- pracovné rokovania expertov Svetovej banky, PSK s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, 
Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom životného prostredia SR, Ministerstvom 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície 
a informatizáciu k financovaniu prioritných rozvojových projektov v okrese Snina:  

• možnosť čerpať finančné prostriedky pre  na vodu a kanál pre MRK (v okrese Snina je 
8 obcí s MRK) 

• možnosť žiadať o dotáciu pre najmenej rozvinutý okres Snina z výjazdového rokovania 
vlády plánovaného na 16.1.2019 

• možnosti alternatívnych riešení vodovodov a kanalizácií v okrese Snina v oblastiach, 
kde je nerentabilné napojiť sa klasickým spôsobom cez VVS 

• možnosť čerpať financie v rámci IROP na cesty 2. a 3. triedy v okrese Snina 

- príprava podkladov pre štúdiu uskutočniteľnosti v súvislosti s poskytovaním služieb 
zásobovania pitnou vodou a odvádzania odpadových vôd pre obce v okrese Snina, ktoré nie sú 
napojené na verejný vodovod a kanalizáciu 



- pravidelné konferenčné videohovory s expertmi Svetovej Banky (kontrola plnenia 
dohodnutých úloh a konzultácia nových úloh), 

Pripravované aktivity: 

Pod-aktivita 1: 
- návrh odporúčaní spolupráce s TIC a OOCR na území kraja, ktoré vzídu z prieskumu 
vykonanom expertmi Svetovej banky 
Pod-aktivita 2: 
- príprava a realizácia štúdie uskutočniteľnosti v súvislosti s poskytovaním služieb zásobovania 
pitnou vodou a odvádzania odpadových vôd pre obce v okrese Snina, ktoré nie sú napojené na 
verejný vodovod a kanalizáciu. 
- príprava a realizácia skúšobného prieskumu zdrojov vody s posúdením možnosti zásobovania 
štyroch zoskupení obcí v okrese Snina pitnou vodou z lokálnych zdrojov 
- príprava projektovej dokumentácie ciest v nevyhovujúcom stave v okrese Snina 
- návšteva 7 obcí okresu Snina, ktoré sa ešte nenavštívili a obcí, kde sa v novembri zmenil 
starosta 
- pokračujúce práce na analýze potenciálu soc.-ekonomického rozvoja okresu Snina (expert 
Svetovej banky), právna analýza – zonácia Polonín a možnosti ekonomického rozvoja 
v chránených územiach (expert Svetovej banky)  
 

Po ukončení pilotnej fázy v júni 2019 bude Prešovský kraj pokračovať do 2. fázy Iniciatívy 
„Catching-up Regions“ a bude pripravený nadviazať na výsledky iniciatívy aj prostredníctvom 
EŠIF v tomto období, ako aj v období 2021-2027. 


