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Návrh na uznesenie 

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 zákona NR 
SR č. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov:  
 

b e r i e   n a   v e d o m i e   
 

Informatívnu správu o realizácii Akčného plánu pre rast a zamestnanosť Prešovského 
samosprávneho kraja v rámci I. etapy Iniciatívy Catching-up Regions v Prešovskom kraji.  
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Dôvodová správa 

 
Po Poľsku a Rumunsku začala Slovenská republika v januári 2018 s Prešovským 
samosprávnym krajom Iniciatívu na podporu dobiehajúcich regiónov – Catching-up Regions. 
Partnermi realizujúcimi CURI v Slovenskej republike sú: Európska komisia / Generálne 
riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku, Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky 
pre investície a informatizáciu, Úrad Prešovského samosprávneho kraja a Svetová banka. 

Iniciatíva poskytuje podporu pre Prešovský samosprávny kraj na mieru, s dôrazom na zvýšenie 
vplyvu investícií EÚ v regióne. Svetová banka bola požiadaná, aby pomohla koordinovať tieto 
činnosti a v máji 2018 bola podpísaná dohoda medzi Európskou úniou / Generálnym 
riaditeľstvom pre regionálnu a mestskú politiku (EK / DG REGIO) a Svetovou bankou. 

Aktivity v rámci CURI — iniciatívy na podporu dobiehajúcich regiónov sa v Prešovskom kraji 
v prvom roku realizácie iniciatívy zameriavali na: 
Aktivita 1: Zlepšovanie stredného odborného vzdelávania a prípravy. 
Aktivita 2: Zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budov v PSK. 
Aktivita 3: Zlepšenie riadenia regiónu a miest v Prešovskom kraji: 
• Vytvorenie regionálnej infraštruktúry priestorových a otvorených informácií v PSK; 
• Podpora endogénneho potenciálu PSK pre rozvoj cestovného ruchu a regionálny rozvoj. 
 
Bližšie informácie sú zverejnené na webovej adrese  
https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/kompetencie-psk/regionalny-rozvoj/catching-up/ . 
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Vo vstupnej správe spracovanej v rámci iniciatívy s názvom PREŠOVSKÝ KRAJ: KĽÚČOVÁ 
DYNAMIKA REGIONÁLNEHO ROZVOJA, ktorá je výsledkom spolupráce medzi Svetovou 
bankou a Európskou komisiou (EK) v snahe pomenovať problémy brániace ekonomickému a 
sociálnemu rozvoju v zaostávajúcich regiónoch v krajinách Európskej únie, je okrem iného 
uvedené:  

„Faktory, ktoré brzdia rozvoj Prešovského kraja, možno kategorizovať ako (1) 
neschopnosť využívať výhod prílevu priamych zahraničných investícií, ktoré v uplynulých 
desaťročiach pozdvihli slovenskú ekonomiku; (2) štrukturálne obmedzenia typické pre tento 
kraj, v dôsledku ktorých je ekonomika v porovnaní s inými mimo bratislavskými krajmi menej 
produktívna; a (3) ťažkosti spojené s integráciou rómskeho obyvateľstva. 

Mimo Bratislavy sa ekonomiky slovenských krajov javia ako relatívne homogénne s 
výnimkou Prešovského kraja, ktorý za ostatnými zaostáva. Okrem vysoko lukratívneho 
ťažobného priemyslu na západnom Slovensku sa ostatné kraje z ekonomického hľadiska javia 
ako veľmi podobné. Avšak výkonnosť Prešovského kraja je konzistentne mierne horšia ako u 
ostatných krajov. Jeho produktivita práce je o 11 % nižšia než priemer ostatných krajov – o 7 
% nižšia, ak z výpočtov vyjmeme ťažobný sektor. V strednodobom výhľade je preto pre 
Prešovský kraj omnoho rozumnejšie zamerať sa na preklenutie tejto významnej medzery, než 
sa pokúšať dobehnúť hlavné mesto. Zníženú výkonnosť kraja možno čiastočne vysvetliť 
objektívnou štrukturálnou charakteristikou kraja, akou je jeho periférna poloha, pričom je 
možno jednoduchšie zaoberať sa inými obmedzeniami.  

Niektoré dôvody, prečo ekonomike Prešovského kraja chýba dynamika:  

 Priemyselná transformácia ekonomiky: Stavebníctvu a poľnohospodárstvu, 
sektorom, na ktoré sa kraj zameriava, sa veľmi nedarí. Medzičasom však začali výraznejšie 
narastať služby, výroba, ubytovacie a stravovacie služby. Aj keď štrukturálny prechod miestnej 
ekonomiky môže viesť k určitým ekonomickým ťažkostiam, je nevyhnutné, aby vznikali nove 
obchodovateľné odvetvia. To bude závisieť aj na vonkajších okolnostiach a pozitívnych 
zmenách podnikateľského prostredia v Prešovskom kraji.  

 Vysťahovanie a deurbanizácia: Urbanisticky najrozvinutejšie okresy Prešovského 
kraja majú vyššiu koncentráciu podnikov a nižšiu mieru nezamestnanosti. Pre mestské oblasti 
je typické, že sú centrom ekonomických aktivít a poháňajú rast, pretože aglomerácia stimuluje 
produktivitu. Avšak Prešovský kraj nevyužíva potenciál svojich mestských oblastí. Hoci ide o 
najmenej urbanizovaný kraj Slovenska, aj tu je trendom aktívna deurbanizácia. Rýchla 
suburbanizácia a rast vidieckej populácie znamená, že v mestách (resp. v centrálnych oblastiach 
najväčších miest) žije menší počet obyvateľov kraja ako pred 10 rokmi. Takýto rozptyl môže 
podkopávať ekonomiku: pri menšej hustote miest sa ťažšie zvyšuje produktivita. Tento proces 
sa zhoršuje aj pretrvávajúcim vysťahovaním najmä preto, že väčšina obyvateľov opúšťajúcich 
kraj sú obyvatelia miest s vyšším vzdelaním. Ich odchodom tak mestá prichádzajú o 
ekonomický potenciál.  

 Medzery v kvalifikácii: Hoci sa vzdelanostná štruktúra a profil kvalifikácií v 
Prešovskom kraji za posledné dve desaťročia dramaticky zlepšil, ešte stále existujú medzery, 
ktoré je potrebné riešiť. Jednou z nich je vysoká nezamestnanosť medzi najmenej vzdelanými 
skupinami obyvateľstva, čo je pravdepodobne dôsledok problémov so sociálnym 
začleňovaním, o ktorých budeme ešte hovoriť. Druhou je kvalita stredného odborného 
vzdelávania (SOV). Prešovský kraj má najvyššiu mieru nezamestnanosti absolventov stredných 
škôl a odborných učilíšť na Slovensku, čo evokuje otázku o kvalite stredoškolského 
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vzdelávania a o tom, nakoľko sú učebné plány a odborná príprava relevantné pre potreby 
zamestnávateľov a zručnosti a kompetencie, ktoré od uchádzačov požadujú.  

 Slabý inovačný ekosystém: Kraj sa v rámci Slovenska nachádza na chvoste napr. v 
počte výskumných pracovníkov a dosiahnutých výsledkov, v počte žiadostí o zaregistrovanie 
patentov či udelených patentov. Zdá sa, že v kraji chýbajú základné podmienky pre inovácie.  

 Kvalita verejnej správy a minimálna schopnosť čerpať fondy EÚ: Východné 
Slovensko sa v oblasti kvality verejnej správy umiestňuje v porovnaní s inými slovenskými 
regiónmi pomerne dobre, čo naznačuje, že verejná správa asi nebude hlavnou príčinou 
ekonomickej biedy Prešovského kraja. No aj napriek tomu je Prešovský kraj vo všetkých 
ukazovateľoch kvality verejnej správy a služieb ešte stále hlboko pod priemerom EÚ. 
Nedostatočná kapacita správy verejných vecí sa prejavuje v ťažkostiach kraja so získavaním 
fondov EÚ, čo môže byť tiež dôvodom nízkeho tempa rastu. V programovom období rokov 
2007–13 mali žiadosti Prešovského kraja druhý najnižší stupeň úspešnosti spomedzi všetkých 
slovenských krajov a pridelené fondy boli aj najmenej čerpané.“ 

 
 

Prehľad výsledkov iniciatívy dosiahnutých počas prvého roka implementácie. 

Komponent 1: 
Zlepšovanie stredného odborného vzdelávania a prípravy 

Aktivity: 

�  zamestnávateľský prieskum; 

�  štúdia o stredných odborných školách; 

�  investičné balíčky 

Výstup: Správa o stave stredného odborného školstva v PSK 

Závery a odporúčania 

� posilniť formálne možnosti spätnej väzby medzi dopytom a ponukou na trhu práce; 

� zamestnávatelia musia byť otvorenejší, flexibilnejší; 

� je potrebné zlepšiť spoluprácu medzi odborom školstva PSK, školami a firmami; 

� je potrebná aktívnejšia spolupráca v reťazci firmy, vládni aktéri a profesijné združenia 
(najmä na národnej a regionálnej úrovni); 

 

Komponent 2: 
Energetická efektívnosť verejných budov v Prešovskom kraji 

Aktivity: 

� strategický plán na zvýšenie energetickej efektívnosti v budovách v    PSK; 

� pomoc PSK pri zriaďovaní tímu energetického manažmentu; 
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Výstupy: 

� Strategické plánovanie zvyšovania energetickej efektívnosti v budovách PSK; 

� Príručka k systému energetického manažmentu; 

Závery a odporúčania 

� zateplenie budov je drahé a investícia má návratnosť 30 až 58 rokov; 

� budova, v ktorej sa na vykurovanie priestorov alebo ohrev vody využíva elektrina, je 
dobrým kandidátom na zmenu paliva z elektriny; 

� v rámci doby návratnosti 15 rokov nie je možné splniť výkonnostné štandardy budovy 
A I; 

� v budovách kde sa využíva uhlie alebo drevo sa odporúča len výmena systému za 
účinnejší; 

 

Komponent 3: 
Geografický informačný systém (GIS) 

Aktivity: 

� vytvorenie regionálnej infraštruktúry priestorových a otvorených informácií v 
Prešovskom samosprávnom kraji; 

Výstupy: 

� vznik Odboru IKT vrátane oddelenia priestorových informácií; 

� zriadenie geoportálu PSK; 

Závery a odporúčania 

� posilnenie Oddelenia PI na Úrade PSK a jeho partnerstiev; 

� pokračovanie v integrácii údajov na geoportáli; 

� zabezpečenie preberania platformy prostredníctvom dátových aktivít v prioritných 
oblastiach; 

 

Komponent 4: 
Podpora endogénneho potenciálu Prešovského kraja v oblasti cestovného ruchu a 
regionálneho rozvoja 

Aktivity: 

� analýza štrukturálnych, inštitucionálnych a prevádzkových kapacít systému riadenia 
destinácií v Prešovskom kraji ako celku; 

� analýza stavu turistickej infraštruktúry, produktov cestovného ruchu a efektivity 
marketingu miestnych destinácií v okrese Snina; 



7 

 

Výstupy: 

� Analýza destinačného manažmentu v Prešovskom kraji; 

� Odomknutie endogénneho potenciálu cestovného ruchu NP Poloniny a okresu Snina; 

� Štúdia uskutočniteľnosti v súvislosti so zásobovaním obcí pitnou vodou (vrátane 
kanalizácií a ČOV) v okrese Snina; 

Závery - odporúčania 

� zintegrovať a skonsolidovať TIC a OOCR do jednej krajskej organizácie; 

� riešiť investičné asymetrie v rámci regiónu; 

� treba naďalej rozvíjať stimuláciu inovácií, intenzívnejší marketing a väčší podiel služieb 
CR, ktoré generujú tržby; 

� vybudovať turistický chodník v Národnom parku Poloniny; 

 


