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Návrh na uznesenie: 

 

Zastupiteľstvo PSK schvaľuje predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektov 

kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK z prostriedkov Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa  

     Spoločné projekty v rámci mikroprojektov z prostriedkov Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja Programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 -2020 v roku 2019 

podali:  

 

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku  

     Projekt „Rozvoj turistického potenciálu powiatu Jaslo a okresu Svidník / Rozwój 

potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidník“.  

   

Hlavným partnerom projektu je Powiat Jasielsky. Celkový náklad schváleného projektu 

predstavuje sumu  107 497,33 €.  Európsky fond regionálneho rozvoja predstavuje 33 388,04 

€, prostriedky zo štátneho rozpočtu 3 928,00 € a vlastný vklad 1 964,01 €. 

      Z toho náklad Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku je suma 39 280,05 €.  

Investičné výdavky: 10 500,00 € , v tom: nákup uzatvárateľného stánku  na ochranu vybavenia 

turistov pri nepriaznivých poveternostných podmienkach, proti zvieratám. Kúpa altánku 

poskytujúceho úkryt pre turistov a miesto odpočinku 

Bežné výdavky: 28 780,00 € - vyčistenie trasy, dokončenie/doplnenie značenia trasy a montáž 

smerových tabuliek, nákup vonkajších toaliet štandardných pre turistov, nákup stojanov na 

bicykle.  

 

Tatranská galéria v Poprade  

     Projekt „Tatry v umení/ Tatry w sztuce“. Partnerom projektu  je Małopolskie Centrum 

Kultury SOKÓŁ. Celkový náklad projektu predstavuje sumu 53 874,00 €. Z toho Európsky 

fond regionálneho rozvoja predstavuje 45 792,90 €, prostriedky zo štátneho rozpočtu 5 387,40 

€ a vlastný vklad 2 693,70 €.  

 

Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove  

     Projekt „Knižnice v čase a priestore“. 

Partnerom mikroprojektu je Krośnienska Biblioteka Publiczna v Krosne.  

Celkový náklad  projektu predstavuje sumu  45 855,63 €.  Európsky fond regionálneho 

rozvoja predstavuje 38 977,28 €, prostriedky zo štátneho rozpočtu 4 585,56 € a vlastný vklad 

2 292,79 €. 

 

Múzeum v Kežmarku 

 

     Projekt s názvom „Limanowa a Kežmarok – magdeburské mestá na poľsko-slovenskej 

obchodnej ceste“ v roku 2019 podali partneri Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej 

a Múzeum v Kežmarku. 

Vedúci partner je Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej. 

Celková hodnota mikroprojektu predstavuje sumu 135 583,52 €. 

Náklad Muzea Regionalneho Ziemi Limanowskiej tvorí sumu 109 236,92 €.  

Náklad Múzea v Kežmarku tvorí sumu 26 346,60 € (bežné výdavky) 

Z toho finančná čiastka z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 99 992,83 € 

(žiadateľ EFRR SK 19 430,61 €, partner EFRR PL 80 562,22 €), prostriedky zo štátneho 

rozpočtu 8 096,50 € a vlastný vklad 27 494,19 €. 

 



Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku 

  

     Projekt „Modernizácia modro-červenej trasy na slovenskej strane SK-PL pohraničia spolu s 

rekreačnou (turistickou) infraštruktúrou“  

Hlavný partner: Powiat Jasielsky 

Celkový náklad projektu predstavuje sumu 107 497,33 € 

Náklad partnera: Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku 39 280,05 € 

Z toho:   

- 28 780,00 € bežné výdavky  

- 10 500,00 € kapitálové výdavky 

Termín realizácie projektu  

august 2020 – jún 2021 

 

Hlavný cieľ mikroprojektu 

      Na slovenskej strane sa zmodernizuje modrá trasa z Roztok smerom k PL hranici (2 km) a 

úsek červenej trasy (pozdĺž hraníc) od modrej trasy z Roztok do spojenia s novo vznikajúcou 

žltou trasou. Je potrebné obnoviť štandard trás pre pešiu turistiku a realizáciu prác. Pretože trasy 

prechádzajú lesnými plochami, musia byť zbavené veľkého množstva konárov a zvyškov 

stromov, bude dokončené označenie trasy a budú inštalované smerové tabule. Vyššie uvedené 

budú vykonávať certifikovaní pracovníci. 

      Pre zabezpečenie štandardných podmienok pre turistov je potrebná rekreačná infraštruktúra 

(turistická), ktorá umožní pohodlný prístup, tzn. Infraštruktúru budú využívať ľudia všetkých 

vekových kategórií, turisti, záujemcovia o astronómiu, prírodu a cestovný ruch, s rôznymi 

stupňami kondície. 

     Pracovníci POS v spolupráci so Zväzom turistov – základnou organizáciou vo Svidníku 

zabezpečia trvanlivosť infraštruktúry inštalovanej v prešovskom regióne.. Náklady na túto 

úlohu boli odhadnuté na základe telefonických a internetových zistení partnerov pri realizácii 

takýchto projektov. MP hodnota vyplynie z urovnaného konania podľa usmernení v tomto 

ohľade. 

- vyčistenie trasy na vzdialenosť 2 km od veľkého množstva zvyšných stromov / konárov 

a zvyškov dreva, dokončenie/doplnenie značenia trasy a montáž smerových tabuliek (4 

osoby x 500,00 €, BV ).  

- nákup vonkajších toaliet, štandardných - pre turistov (dámske a pánske) 2 ks x 400 €, 

BV 

- nákup stojanov na bicykle ( 2 ks x 350 €, BV) 

- nákup uzatvárateľného stánku  na ochranu vybavenia turistov pri nepriaznivých 

poveternostných podmienkach, proti zvieratám  atď. (výrobok, sériová výroba) (1 x 

3000,00 €, KV) 

- kúpa altánku poskytujúceho úkryt pre turistov a miesto odpočinku (produkt, sériová 

výroba) pre turistov rôznych úrovní kondície s lavičkami. Miesto poskytne bezpečnosť 

a úkryt pre turistov v nepriaznivých poveternostných podmienkach a podmienky na 

odpočinok a regeneráciu síl, konzumáciu jedál (1 sada x 7500,00 €, KV ).  

 



Špecifické ciele mikroprojektu 

1. Zriadenie novej turistickej trasy (žltej) z Ożennej ku štátnej hranici a napojenie na hraničnú 

červenú trasu a vytvorenie náučného chodníka spájajúceho žltú trasu s parkoviskom pri 

krajskej ceste č. 992 a modernizácia modrej trasy z Roztok ku štátnej hranici a červenej 

trasy na úseku od modrej trasy po vznikajúcu žltú trasu. Zvýšenie atraktívnosti 

vytvorených/zmodernizovaných trás vybudovaním infraštruktúry cestovného ruchu na 

oboch stranách hranice. 

2. Zvýšenie vedomostí o modernom Centre ekologického vzdelávania a hvezdárni v 

Roztokách, najmä medzi časťou spoločenstva, ktorá sa venuje aktívnym formám trávenia 

voľného času, ako aj o nových/modernizovaných trasách spájajúcich tieto miesta, 

turistických atrakciách prírodného a kultúrneho dedičstva prostredníctvom propagácie a 

umiestňovania popisných materiálov, fotografií a filmových materiálov na internete a v 

mobilnej aplikácii ako aj vedenie propagačných akcií. 

3.  Získanie kvalifikácií mladými ľuďmi žijúcimi v okrese Jasło s Svidník v oblasti fotografie 

a filmu, a to aj na propagačné účely. Zvyšovanie povedomia o lokálnom dedičstve, 

hodnotných prírodných a kultúrnych zdrojoch, možnostiach rozvoja cestovného ruchu a 

to tak, aby mladí ľudia a obyvatelia plánovali a realizovali svoje životné aktivity, vrátane 

tých profesionálnych v mieste svojho bydliska.  

 

Cieľová skupina projektu 

 obyvatelia oprávneného územia 

 osoby navštevujúce oprávnené územie vrátane turistov a iných osôb 

využívajúcich kultúrno-rekreačnú ponuku územia zahrnutého do programu 

 

     MP je adresovaný obyvateľom oblasti projektu, ktorí sa zúčastňujú na podujatiach po oboch 

stranách hranice (výstava fotografií, filmových premietaní a konferencií), čím sa vytvára 

príležitosť nadviazať kontakty a budovať vzájomné vzťahy ako aj šanca na aktívny oddych. 

Turistická ponuka vytvorená ako výsledok projektu, je okrem obyvateľov oblasti na ktorú sa 

vzťahuje MP, zameraná na turistov, pre zvýšenie uznania prírodného a kultúrneho dedičstva a 

vytvorenie podmienok pre ďalší rozvoj sektora služieb cestovného ruchu v oblasti MP s 

využitím potenciálu lokálneho dedičstva SK-PL pohraničia. Cieľovou skupinou MP na poľskej 

strane je mládež z posledných ročníkov základnej a strednej školy a absolventi z oblasti MP, 

tzn. Technická škola v Jasle, ktorá sa zúčastňuje na mimoškolských aktivitách zameraných na 

fotografiu v Kultúrnom centre mládeže v Jasle. Na slovenskej strane sú to absolventi stredných 

škôl bez ďalších možností vzdelávania a stredoškoláci študujúci v školách okresu Svidník. MP 

bude kvalifikovaný v súlade s osobnými záujmami (fotografia a/alebo film) 

a vhodnými predispozíciami pre učenie a prácu vo fotografickom a filmovom priemysle. Účasť 

na fotografických a filmových workshopoch umožní získať účastníkom kvalifikáciu v tejto 

oblasti a ďalšiu príležitosť rozvíjať zručnosti, ako aj začať pracovať. Študenti kvalifikovaní pre 

MP budú riadení vedúcimi vzdelávacích jednotiek a učiteľmi v súlade s vyššie uvedenými 

pravidlami. 

 

 nezamestnané osoby 

 ľudia s nízkou kvalifikáciou 

 

 

 

     Niektoré osoby z cieľovej skupiny MP na poľskej a slovenskej strane sú ľudia, ktorí nemajú 

stredoškolské vzdelanie, sú to študenti, ktorí ešte neukončili stredoškolské vzdelanie, takže 

majú základné alebo nižšie stredné vzdelanie. Vo svetle Medzinárodnej štandardizácie 



vzdelávacej štatistiky (International Standard Classification of Education, ISCED) 

nízkokvalifikovaný zamestnanec je ten, ktorý sa vyznačuje vzdelaním: neúplným základným 

alebo základným alebo nižším stredoškolským vzdelaním. Vzhľadom na uvedené skutočnosti 

je možné konštatovať, že chýbajúce stredoškolské vzdelávanie je dôvodom nízkej kvalifikácie 

osôb a účastníkov v MP. Do projektu budú zapojení aj nezamestnaní, tzn. nezamestnaní 

absolventi. Získanie dodatočných kvalifikácií týmito ľuďmi je veľmi dôležité pre ich 

profesionálny rozvoj a začlenenie do aktívnej lokálnej spoločnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tatranská galéria v Poprade 

 

     Spoločná príprava projektu partnerov je dlhodobou aktivitou, ktorá vychádza z už spoločne 

zrealizovaných partnerských projektov. Ide predovšetkým o spoločne organizované výstavy, či 

sochárske sympóziá. 

Spoločná realizácia projektu bude spočívať v realizácii čiastkových aktivít jednotlivých úloh 

partnerov. Poľský partner bude participovať na všetkých definovaných aktivitách. Obidvaja 

partneri budú spoločne pripravovať podklady do publikácie a mobilnej aplikácie a organizovať 

spoločnú výstavu, v rámci naplánovaných úloh: 

U1 Spoločná publikácia "Umenie Tatier" 

U2 Spoločná slovensko-poľská výstava umelcov 

U3 Mobilná aplikácia "Cesta za umením" 

Za celkovú implementáciu mikroprojektu bude zodpovedný žiadateľ, ktorý bude koordinovať 

navrhované aktivity prostredníctvom projektového tímu. Partner však bude aktívne 

participovať na všetkých aktivitách. Finančnú stránku projektu bude mať na starosti Finančný 

manažér, ktorý bude dohliadať na súlad projektu s finančným plánom a za účtovníctvo projektu. 

 

Termín realizácie projektu 

december 2019 – október 2020 

 

Hlavný cieľ mikroprojektu 
Cieľom projektu je propagácia kultúrneho a historického a prírodného bohatstva 

slovenskopoľského pohraničia prostredníctvom umeleckej publikácie -(propagačnej knihy), 

mobilnej aplikácie a výstavy smerujúcej k odbornej i laickej verejnosti, avšak predovšetkým do 

vzdelávacích inštitúcií (materských, základných, stredných, vysokých škôl, základných 

umeleckých škôl) a tiež pre slovenské amabasády v zahraničí. 

 

Špecifické ciele mikroprojektu 

1. zatraktívnenie kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničného regiónu 

prostredníctvom vytvorenej publikácie "Umenie v Tatrách", ktorá bude propagovať 

pohraničný región sa zvýši povedomie o kultúrnom a prírodnom dedičstve pohraničia. 

2. zvýšenie kvality poskytnutých služieb pre turistov, návštevníkov kultúrnych inštitúcií, 

Prostredníctvom vytvorenej mobilnej aplikácie získajú turisti a návštevníci digitálneho 

sprievodcu v mobilnom telefóne, čo ich podnieti k návšteve týchto inštitúcií ako aj 

celkovo danej lokality, čo bude mať pozitívny vplyv aj na zvýšenie turizmu a miestnych 

poskytovateľov služieb v oblasti turizmu. 

 

Cieľová skupina projektu 

 obyvatelia oprávneného územia 

 osoby navštevujúce oprávnené územie vrátane turistov a iných osôb využívajúcich 

kultúrnorekreačnú ponuku územia zahrnutého do programu 

 

     Hlavnou cieľovou skupinou je kultúrna verejnosť, odborné publikum v oblasti umenia a 

kultúry, študenti umeleckých škôl, no najmä turistickí návštevníci podtatranského regiónu , 

široká verejnosť rôznych vekových kategórií a všetci návštevníci poľsko-slovenského 

pohraničia. 

     Nepriamou cieľovou skupinou budú aj miestni poskytovatelia služieb v oblasti turizmu a 

kultúry, ktorých budú jednotlivé aktivity mikroprojektu pozitívne ovplyvňovať. 

Realizáciou spoločných aktivít sa tiež vytvoria nové väzby medzi priamo aj nepriamo 

zapojenými účastníkmi a bude vytvorený priestor pre možnú budúcu spoluprácu.  



Múzeum v Kežmarku 
 

Regionálne múzeum Limanowskej zeme a Múzeum v Kežmarku identifikovali 

spoločný problém na oboch stranách hranice týkajúci sa zachovania, ochrany a popularizácie 

jedného z aspektov historicko-kultúrneho dedičstva, akým sú právne základy fungovania miest 

zakladaných na magdeburskom práve a ich vplyv na rozvoj remesiel a obchodu na poľsko-

slovenskom pohraničí. Identifikovali tiež zdroje, ktorými môžu prispieť k mikroprojektu, aby 

tento problém vyriešili. Počas telefonických rozhovorov, elektronickej komunikácie a stretnutia 

dňa 20.5.2019 v Limanowej, partneri spoločne určili ciele mikroprojektu, úlohy, výstupy, 

vecný harmonogram, nevyhnutný rozpočet a očakávané výsledky. Efektom spoločnej prípravy 

plánovaných aktivít je partnerská zmluva vo veci realizácie pripraveného mikroprojektu.  

 

Za vecnú a finančnú realizáciu a za riadenie mikroprojektu zodpovedajú obaja partneri 

– Regionálne múzeum Limanowskej zeme a Múzeum v Kežmarku, partneri budú tiež vecne 

prispievať ku každej realizovanej úlohe.  

Regionálne múzeum Limanowskej zeme sa bude podieľať finančnými prostriedkami vo výške 

88 410,50 eur na realizácii úloh založených na vytvorení stálej výstavy „Limanowa a Kežmarok 

– magdeburské mestá na poľsko-slovenskej obchodnej ceste“ (32 275,00 eur), prezentovaní 

výstavy v Múzeu v Kežmarku a Limanowej (8 605,50 eur) a na rekonštrukcii strechy 

historickej kúrie Marsovcov, ktorá je dôležitým prvkom spoločného kultúrneho dedičstva 

pohraničia (47 530,00 eur).  

Projektový partner bude financovať modernizáciu stálej výstavy „Dejiny Kežmarku“ 

(21 250,00 eur), ktorá sa nachádza v Kežmarskom hrade. Jej prezentácia bude realizovaná 

súbežne s otvorením výstavy „Limanowa a Kežmarok – magdeburské mestá na poľsko-

slovenskej obchodnej ceste“, takže nie je potrebné, aby partner znášal dodatočné náklady 

z tohto titulu.    

Obaja partneri budú zodpovedať za vecné spracovanie obsahu, prípravu otvorenia expozície, 

distribúciu knihy pre deti týkajúcej sa oboch miest, propagáciu aktivity na webovej stránke, 

informovanie všetkých zainteresovaných osôb o aktivitách súvisiacich s mikroprojektom a za 

udržateľnosť projektu. 

 

Hlavný cieľ mikroprojektu 

Ochrana a popularizácia dejín spoločného hospodárskeho a spoločenského rozvoja 

Limanowej a Kežmarku ako historického a hmotného kultúrneho dedičstva tohto územia. 

 

Špecifické ciele mikroprojektu 

1. Zachovanie pamiatok súvisiacich s materiálnym kultúrnym a historickým dedičstvom 

poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom prác súvisiacich s ich vhodným 

sprístupnením – na oboch výstavách, ochranou a konzerváciou a s ich popularizáciou 

a vedeckým spracovaním 

2. Propagácia a motivácia odberateľov na oboch stranách hranice k prehlbovaniu poznatkov 

o procese rozvoja miest pohraničia na základe magdeburských práv novoveku 

 

Cieľová skupina projektu 
- obyvatelia okresu Limanowa a okresu Kežmarok, ktorí sa zúčastnia na otvorení výstav 

- turisti a obyvatelia, ktorí navštívia výstavy počas trvania expozície 

- inštitúcie, najmä vzdelávacie a kultúrne, ktoré dostanú vydaný náklad CD nosičov 

s dokumentárnym filmom a publikáciu adresovanú deťom 

- iné subjekty a individuálne osoby, ktorým bude poskytnutý dokumentárny film a 

publikácia  



 

Termín realizácie projektu  

február 2020 – jún 2020 

 

Udržateľnosť projektu 
 Za udržateľnosť výstupov mikroprojektu bude zodpovedné Regionálne múzeum 

Limanowskej zeme a Múzeum v Kežmarku. Obaja partneri a budú starať o ďalšie šírenie 

výsledkov projektu a propagovanie jeho efektov. Po ukončení aktivít mikroprojektu bude 

vytvorená výstava natrvalo exponovaná v Regionálnom múzeu Limanowskej zeme 

v miestnostiach stálych expozícií. Expozíciu budú tvoriť: exponáty, výstavné materiály, model 

postavy, rekonštruované oblečenie mešťana, multimediálny kiosk s reprodukciami archívnym 

materiálov z oboch miest, tablet spojený s obrazovkou na stene, grafická prezentácia ulíc mesta 

a texty k výstave a tiež iné materiály, ktoré budú kúpené pri aranžmáne výstavy. Rovnako bude 

aj v Múzeu v Kežmarku, kde modernizovaná výstava bude stále dostupná vrátane jej 

jednotlivých prvkov a výstavných materiálov.  

Strecha kúrie Marsovcov rekonštruovaná v dôsledku projektu natrvalo zabezpečí túto budovu 

pred ďalšou degradáciou. 

Knihy vydané v rámci projektu a dokumentárny film budú mnohé roky slúžiť ako didaktické 

pomôcky v školách. 

Spolupráca realizovaná medzi limanowským a kežmarským múzeom prispeje k nadviazaniu 

spolupráce v budúcnosti, tematika výstavy pomôže inšpirovať bádateľov k ďalšiemu výskumu 

genézy a rozvoja oboch miest. 

 

Cezhraničný dopad 

 Spolupráca dvoch múzeí nie je náhodná – má za cieľ zachovanie a popularizáciu dejín 

hospodárskeho a spoločenského rozvoja miest lokovaných na magdeburskom práve. Táto 

skutočnosť ukazuje verejnosti, koľko spoločných prvkov spája poľskú a slovenskú časť 

pohraničia a vytvára tak spoločné kultúrne a historické dedičstvo.  

Výstava „Limanowa a Kežmarok – magdeburské mestá na poľsko-slovenskej obchodnej ceste“ 

bude prezentovaná na slovenskej a poľskej strane, vďaka čomu osloví slovenských aj poľských 

odberateľov a cieľové skupiny. 

Verejnosť si uvedomí, že problematika zakladania miest na magdeburskom práve a ich 

fungovania sa týka ľudí na oboch stranách hranice. Výstavy sa týkajú spoločnej historickej 

tematiky, čo podporuje integráciu obyvateľstva z projektového územia.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove  

Projekt „Knižnice v čase a priestore“. 

Partnerom mikroprojektu je Krośnienska Biblioteka Publiczna v Krosne.  

Celkový náklad  projektu predstavuje sumu  45 855,63 €.   

Európsky fond regionálneho rozvoja predstavuje 38 977,28 €, prostriedky zo štátneho rozpočtu 

4 585,56 € a vlastný vklad 2 292,79 €. 

Projekt bol pripravený spoločne s obidvoma partnermi. Počas niekoľkých telefonických 

rozhovorov, elektronickej komunikácie a osobného stretnutia boli prerokované a určené ciele 

mikroprojektu, úlohy, výstupy, vecný harmonogram, nevyhnutný rozpočet a očakávané 

výsledky. 

 

 Každý z partnerov je zapojený do jednotlivých úloh a aktivít projektu. Projekt je 

koncipovaný tak, aby využil všetky potrebné informačné zdroje zapojených knižníc. Prvou 

aktivitou bude spoločný pracovný workshop odborných zamestnancov zapojených knižníc ( 

bibliografov, it-zamestancov a pod.). Obsahom pracovného úvodného workshopu budú 

informačné databázy knižníc z fondov zapojených knižníc a regionálnej bibliografie pre tvorbu 

kultúrno – náučných chodníkov v Prešove a v Krosne. Obyvateľov a návštevníkov zapojených 

miest bude po náučných chodníkoch sprevádzať mobilná aplikácia a virtuálna prehliadka, ktoré 

vhodne sprístupní informácie z knižničných informačných databáz a knižných fondov. 

Poslednou aktivitou má byť spoločná konferencia, ktorej cieľom bude nielen prezentácia 

výsledkov projektu pre širokú verejnosť, ale aj tiež vízia ďalšej perspektívy spolupráce s 

využitím už spracovaných informačných databáz v rámci projektu. Obidvaja partneri budú 

zodpovedať za jednotlivé aktivity, propagáciu na svojich webových stránkach, informovanie 

všetkých zainteresovaných osôb o aktivitách súvisiacich s mikroprojektom a za jeho 

udržateľnosť. 

 

Termín realizácie projektu  

november 2019 – október 2020  

 

Hlavný cieľ mikroprojektu: 

Hlavný cieľ projektu je prepojiť záujem dnešného moderného človeka o významné 

osobnosti našej minulosti a ponúknuť im knihy a iné dokumenty z fondov knižníc, ktoré súvisia 

s týmito osobnosťami na území pohraničia. 

Cieľom projektu je zvýšiť záujem o služby knižnice, podporiť podujatia knižnice 

využitím moderných technológií, využiť informačný a vedomostný potenciál knižníc pri 

podpore turizmu a cezhraničného cestovného ruchu. Definované ciele zabezpečia zabezpečia 

zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi 

a obyvateľmi. 

Špecifické ciele mikroprojektu: 
C1: Propagácia a zvýšenie povedomia cieľových skupín o významných osobnostiach poľsko-

slovenského kultúrneho a spoločenského života. Dosiahnutie cieľa bude zabezpečené formou 

nových e-služieb, ktoré budú aj výstupmi mikroprojektu. Digitálne produkty prepoja knižný 

fond a knižničné databázy a záujem obyvateľov o významné osobnosti cezhraničného 

regiónu. 

C2: Zvýšenie návštevnosti kultúrnych inštitúcií z dôvodu zvýšenia kvality poskytnutých služieb 

pre turistov, návštevníkov kultúrnych inštitúcií. Mobilná aplikácia oboznámi návštevníkov o 

tematicky navrhnutých náučných chodníkoch, ktoré budú prepojené s významnými 

osobnosťami našej histórie (básnici, spisovatelia, vedci, umelci, atd.) Virtuálna prehliadka 



predstaví zaujímavé miesta, kde sa tieto významné osobnosti narodili, kde chodili do školy, kde 

pôsobili.  

C3: Zachovanie a podpora zdrojov kultúrneho dedičstva cezhraničného územia. 

Cieľová skupina mikroprojektu 

 

→ obyvatelia oprávneného územia 

→ osoby navštevujúce oprávnené územie vrátane turistov a iných osôb využívajúcich 

kultúrnorekreačnú ponuku územia zahrnutého do programu 

Aktívni a potenciálni čitatelia knižnice, knihovníci, deti, stredoškolská a vysokoškolská mládež, 

učitelia humanitných a prírodovedných predmetov, turisti a turistickí sprievodcovia: 

• Aktívni a potenciálni čitatelia knižnice získajú lepšie informácie o knižničnom fonde 

knižnice,ktorý súvisí s významnými osobnosťami Prešova a Krosna. 

• Knihovníci získajú pomoc pri organizovaní pravidelných podujatí pre verejnosť 

spracovanímzaujímavých tematických okruhov. Vo virtuálnej prehliadke bude možnosť ukázať 

laickej verejnosti na atraktívnych leteckých záberoch budovy, v ktorých pôsobili významné 

osobnosti. Na besedách využijú modernú techniku na zvýšenie úrovne organizovaných 

podujatí. Vďaka interaktívnym kvízom získajú spätnú väzbu a umožnia súťaženie čitateľov 

a návštevníkov. 

• Deti a mládež ocenia mobilnú aplikáciu, virtuálnu prehliadku a interaktívny kvíz, kde 

atraktívnouformou získajú nové vedomosti s priamym preklikom na katalóg knižnice. On-line 

kvíz umožní deťom a mládeži navzájom súťažiť. 

• Učitelia humanitných a prírodovedných predmetov na základných a stredných školách 

môžuvďaka mobilnej aplikácii a virtuálnej prehliadke zatraktívniť vyučovanie, 

• Turisti a turistickí sprievodcovia získajú mobilnú aplikáciu, ktorá aj bez použitia 

internetu (off-line) ukáže turistovi jeho aktuálnu polohu na mape, zobrazí v jeho okolí tematicky 

zamerané náučné chodníky a body záujmu, ktoré súvisia s významnými osobnosťami 

pohraničnej oblasti.  

→ postihnuté osoby 

Mikroprojekt prinesie nové moderné digitálne informačné nosiče, ktoré myslia aj na 

nevidiacich a slabozrakých, sluchovo postihnutých. V mobilnej aplikácii budú fotografie s 

možnosťou zväčšovania, textové informácie s fulltextovým vyhľadávaním, časť aplikácie 

bude obsahovať audio sprievodcu. Audio nahrávky budú na webovej stránke knižnice 

dostupné podľa jednotlivých tematických trás aj v bežnom formáte MP3, aby ich mohli použiť 

aj zrakovo postihnutí 

používatelia. Sluchovo postihnutí používatelia si v telefóne budú môcť prečítať textové 

informácie s možnosťou nastavenia veľkosti písma v telefóne. Mobilná aplikácia bude dostupná 

v Google Play a App Store zdarma. Virtuálnu prehliadku budú bežní čitatelia ovládať 

počítačovou myšou. Starším čitateľom bude viac vyhovovať ovládanie pomocou kurzorových 

šípok na klávesnici. Jednotlivé zábery sa budú dať zväčšiť aj pre potreby slabozrakých 

používateľov. Nevidiaci používatelia budú si môcť samostatne vypočuť audio komentár vo 

virtuálnej prehliadke ku každému záberu. Sluchovo postihnutí budú mať k dispozícii 

informačné texty a návod k ovládaniu. 

 



Udržateľnosť mikroprojektu 

 Za udržateľnosť výstupov projektu bude zodpovedná Knižnica P.O. Hviezdoslava v 

Prešove a Verejná knižnica v Krosne. Obaja partneri sa budú starať o ďalšie šírenie výsledkov 

projektu a propagovanie jeho efektov. Je veľký predpoklad, že spolupráca, ktorá začne 

spoločným pracovným odborným workshopom a ostatnými aktivitami bude pokračovať až po 

záverečnú spoločnú konferenciu, sa tým všetkým neskončí, ale sa bude naďalej rozvíjať. 

Digitálne produkty (mobilná aplikácia, virtuálna prehliadka), ktoré vzniknú počas realizácie 

projektu budú dlhodobo funkčné, budú ich využívať nielen čitatelia a návštevníci zapojených 

knižníc, ale aj široká verejnosť v obidvoch regiónoch. Vzhľadom na neustály prísun nových 

informácií, nových bibliografických záznamov, ale aj rozvíjajúcemu sa knižničnému fondu 

jednotlivých zapojených knižníc predpokladáme neustály obsahový vývoj a postupné 

rozširovanie predovšetkým mobilnej aplikácie. Spolupráca medzi Knižnicou P.O. 

Hviezdoslava a Verejnou knižnicou v Krosne prispeje v budúcnosti k nadviazaniu spolupráce 

aj iných odborníkov z radov historikov a iných kultúrnych pracovníkov a pomôže k ďalšiemu 

výskumu spoločnej genézy a k objavovaniu spoločných vzťahov. 

 

Cezhraničný dopad 

Cezhraničný charakter a dopad projektu je už zjavný a citeľný na úrovni partnerstva. 

Spolupráca dvoch knižníc Knižnice P .O. Hviezdoslava v Prešove a Verejnej knižnice v Krosne 

nie je náhodná. Obidve knižnice majú snahu stať sa vo svojom regióne modernými kultúrnymi 

inštitúciami, ktoré ako jedinečné informačné organizácie vedia svoje informačné bibliografické 

databázy a knižné fondy ponúknuť širokej verejnosti na nových moderných nosičoch. Cieľom 

mikroprojektu je aj poukázať na mnohé významné osobnosti regiónu, ktoré často pôsobili na 

obidvoch územiach, či Slovenska, alebo Poľska. Život a diela týchto osobností sú popísané v 

knižničnom fonde slovenských aj poľských knižníc. Mobilná aplikácia a virtuálna prehliadka 

budú realizované v slovenskej, poľskej a anglickej jazykovej mutácii. Preto je predpoklad, že 

prispejú k vzájomnej informovanosti obyvateľov a turistov na obidvoch stranách hraníc. 

Návštevníci oboch regiónov si tak budú môcť o veľa hlbšie a podrobnejšie uvedomiť, koľko 

spoločných prvkov spája slovenskú a poľskú časť pohraničia. Zároveň sa týmto nevtieravým 

spôsobom poukáže na spoločné kultúrne aj historické dedičstvo. Práca pri úlohách v rámci 

mikroprojektu bude založená na mnohých vzájomných spoločných odborných konzultáciách. 

Obaja partneri majú už svoje dlhoročné skúsenosti a poznatky v rozsahu tematiky projektu. Aj 

vďaka týmto skúsenostiam sa za vzájomnej spolupráce obidvoch knižníc bude budovať silnejšie 

spoločné kultúrne a historické povedomie verejnosti na oboch stranách hranice. Cezhraničný 

charakter majú tiež aktivity realizované v mikroprojekte obidvomi partnermi. Spoločný 

pracovný workshop prehĺbi nielen spoločné odborné témy, ale aj vzájomnú spoluprácu. 

Záverečná odborná konferencia bude aj výsledkom tejto odbornej spolupráce a prinesie nové 

pohľady na prepojenie obidvoch kultúr. Cezhraničnosť sa chápe ako skúmanie spoločných 

skúseností týkajúcich sa aspektov jednotlivých osobností, udalostí v dejinách obidvoch 

regiónov. Šírenie poznatkov o existencii takýchto skutočností je jedným z najefektívnejších 

spôsobov na to, aby sa aj rôzne národy vzájomne zblížili. Z toho dôvodu organizátori 

mikroprojektu predpokladajú, že aktivity súvisiace s týmto podujatím prinesú obojstranné 

výhody a knižnice budú pokračovať v spolupráci. 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZNESENIE č. 14/2019 
zo  zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK, ktoré 

sa uskutočnilo dňa 26. 7. 2019  o 10:00 h. na  ÚPSK v Prešove  

 

 

 

Komisia kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK 

 
A. Schvaľuje 

 

A. 1 Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia, t. j. zo dňa 28. 5. 2019 

 

A. 2 Program 14. zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve 

PSK 

A. 3     Overovateľa  uznesenia a zápisnice: Radomíra Kizeka 

 

 

B. Berie na vedomie 

 

B. 1 Predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektov kultúrnych organizácií 

v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 

 

B. 2     Informáciu o príprave investičných  akcií Hornozemplínskeho osvetového strediska vo 

Vranove nad Topľou a Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach 

 

 

 

C.  Odporúča  

 

C. 1 Zastupiteľstvu PSK schváliť prebytočnosť spoluvlastníckeho podielu 3/24 na 

nehnuteľnom majetku v správe Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove, zapísanom v k. 

ú. Prešov, LV č. 6379, a to: 

a) pozemok: parc. č. 3220/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 507 m² 

(spoluvlastnícky podiel: 3/24) 

b) stavba: administratívna budova súpisné číslo 7034 na parcele č. 3220/7: Prešov, 

Levočská 9 (6. posch.  a polovica 5. poschodia z celkových 12 poschodí) 

Ťarchy: bez zápisu 

 

C.2       Zastupiteľstvu PSK schváliť úpravu rozpočtu pre kultúrne organizácie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti PSK 

 

C.3      Zastupiteľstvu PSK schváliť kapitálové výdavky vo výške 50 000 € pre Šarišskú galériu 

v Prešove za účelom vybudovania a vytvorenia štruktúrovanej kabeláže a WIFI sietí vo 

všetkých objektoch Šarišskej galérie v Prešove 

 

 

V Prešove 26. júla 2019 



 

 

Za správnosť: 

 

Mgr. Emília Antolíková, v. r.   PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, v. r. 

       sekretár komisie                                        podpredseda komisie kultúry  

                                                    a národnostných menšín 

 

 

 

Overovateľ: Radomír Kizek, v. r.    

 


