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NÁVRH 

na  u z n e s e n i e 
 

 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
b e r i e  n a  v e d o m i e   
 
Informáciu o schválenom Akčnom pláne pre podporu hospodárskeho rastu PSK v rámci 
Iniciatívy Catching-up Regions – II. etapa. 
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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. 
 
Tento projekt pokračuje v Prešovskom samosprávnom kraji II. etapou, ktorá bude realizovaná 
v rokoch 2019 – 2020. Iniciatíva poskytuje podporu pre Prešovský samosprávny kraj na mieru, 
s dôrazom na zvýšenie vplyvu investícií EÚ v regióne.  
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Akčný plán pre podporu hospodárskeho rastu PSK v rámci  
Iniciatívy Catching-up Regions – II. etapa. 

 
Návrh Akčného plánu vychádza z potrieb a kompetencií PSK a nadväzuje na 
doterajšie úspešné aktivity z CuRI I. Cieľom Návrhu je podpora inkluzívneho 
hospodárskeho rastu generujúceho kvalitné pracovné miesta v kraji investíciami do 
rastu produktivity v týchto faktoroch: 
• Myšlienky. Podpora výskumu a vývoja v prioritných rozvojových odvetviach je 

základom pre naštartovanie udržateľného rastu. Inovačný ekosystém kraja. 
• Ľudia. Kvalitné vzdelanie je nevyhnutnou podmienkou tvorby dobrých 

pracovných miest. Navrhujeme pokračovať a ďalej rozpracovať oblasť 
inkluzívneho stredného školstva a celoživotného vzdelávania, ktoré uvoľnia 
pracovnú silu vrátane z MRK pre miestny trh práce.  

• Infraštruktúra. Správa údajov, riešenie environmentálnych záťaží v kraji, 
protipovodňové a vodozádržné opatrenia, infraštruktúra cestovného ruchu. 

 
1. Úvod 

 
Základnou prioritou pre PSK je podpora inkluzívneho a udržateľného 
hospodárskeho rastu. V PSK je v mnohých indikátoroch najslabší kraj SR. Má 
najviac najmenej rozvinutých okresov (NRO1) s vysokou mierou nezamestnanosti 
a čelí silnej emigrácii pracovnej sily, úniku mozgov a starnutiu obyvateľstva. Mnohé 
investície sú nižšej pridanej hodnoty, negarantujú dobrú mzdu a ich udržateľnosť je 
v kontexte technologických zmien otázna.  
 
Dôraz pritom kladieme na inkluzívnosť rastu. Kladieme si za cieľ zlepšenie 
životných podmienok pre rodiny, mladé rodiny, seniorov a Rómsku komunitu. 
V Prešovskom samosprávnom kraji žije komunita 114 200 Rómov, z ktorých je veľká 
časť bez prístupu k adekvátnemu vzdelaniu, infraštruktúre a zaradení sa na trh práce. 
Je to zásoba pracovnej sily, ktorá predstavuje jeden z rozvojových potenciálov kraja 
a je nevyhnutné ho čím skôr zapojiť. 
 
Vládou SR bol v 9 akčných plánoch rozvoja NRO identifikovaný hlavný rozvojový 
potenciál okresov v Prešovskom kraji: 
 
• Zlepšenie správy a riadenia, vrátane vytvárania partnerstiev 
• Špeciálna rastlinná a živočíšna výroba, potravinárstvo, elektrotechnický, 

strojárenský a chemický priemysel a cestovný ruch 
• Budovanie vodozádržných a protipovodňových opatrení,  
• Zvyšovanie kvalifikácie členov MRK 

 

                                                 
1 Podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov. 
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Ako hlavné bariéry boli identifikované: 
• Nesúlad medzi národnou hospodárskou politikou a potenciálom regiónov, 

nedostatočné cielenie národných a regionálnych politík na rozvoj 
hospodárskeho potenciálu, 

• Nesúlad medzi učebnými programami základných a stredných škôl, 
a nastavením regionálnych univerzít a potrebami trhu, nedostatočná 
spolupráca medzi vzdelávacím, výskumným a komerčným sektorom, 

• Nedostatočné zapojenie členov MRK na trh práce. 
 
PSK vidí svoj potenciál v podpore oblastí: 

• Podnikanie a inovácie, 
• Bezpečná a kvalitná infraštruktúra územia, 
• Vzdelávanie, 
• Rozvoj sociálnych a komunitných služieb, 
• Starostlivosť o životné prostredie a eliminácia environmentálnych záťaží, 
• Cestovný ruch. 

 
Výsledkom CURI I sú odporúčania ako: 

• Zabezpečiť, aby obyvatelia mali prístup k ekonomickým príležitostiam, 
• Zvyšovať kvalitu stredného odborného vzdelávania,  
• Položiť základy pre inovácie rozvojom technického vzdelávania a výskumu, 

podnikania a komercionalizácie technického know - how, 
• Posilňovať kapacitu verejných inštitúcií, 
• Využívať konkurenčné výhody regiónu. 

 
Navrhovaný akčný plán pozostáva z aktivít v piatich oblastiach, ktoré boli navrhnuté v 
diskusiách partnerov v rámci prípravy AP CuRI II. Nasledujúca tabuľka sumarizuje 
rozvojový potenciál, hlavné bariéry a ciele jednotlivých komponentov: 
 

 Potenciál Prekážka/výzva Komponent 
I Kvalitná pracovná 

sila pre pracovné 
miesta s vyššou 
pridanou hodnotou  

Nesúlad medzi dopytom 
na trhu práce a ponukou 
štúdijných odborov  

Zlepšenie kvality a 
efektívnosti stredoškolského 
vzdelávania v PSK 
Efektívnejšie meranie kvality a 
plánovania vzdelávacích 
programov 
 

II Atraktívne podmienky 
pre rozvoj cestovného 
ruchu a podnikania 
v oblasti cestovného 
ruchu 
 

Slabé riadenie / 
koordinácia, nízke 
investície do 
infraštruktúry, zlý prístup 
MSP k financiám 
 

Zvýšenie dynamiky rozvoja 
regiónu 
Návrh finančnej schémy pre 
MSP, Poloniny Trail 
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III Lepšie riadenie, 
informované 
rozhodovanie, lepší 
prístup k informáciám 
 

Slabá geoinfraštruktúra 
pre správu a zdieľanie 
priestorových informácií 

Geo-infraštruktúra 
priestorových údajov 
Rozširovanie a zlepšovanie 
kvality 
 

IV Lepší projektový 
manažment 

Nedostatočná štruktúra a 
využitie interných a 
externých kapacít PSK na 
prípravu a riadenie 
projektov 
 

Lepšie riadenie projektov 
Usmernenia k vytvoreniu 
jednotky na prípravu projektov v 
rámci PSK, regionálny rozvoj a 
územné plánovanie, posilnenie 
analytických kapacít a zručností. 
Zlepšenie integrácie 
marginalizovaných Rómov. 
Pilotná výstavba základnej 
environmentálnej infraštruktúry 
v okrese Snina. 
Školenia a poradenstvo pri 
projekte Poloniny Trail. 
 

 
 
Zoznam komponentov CURI II 
  
Komponent I. Zvyšovanie kvality vzdelávania na stredných školách  
 
Aktivity:  
I.1 Nastavenie kritérií pre výber učebných odborov a zabezpečenie ich kvality 
I.2 Optimalizácia siete stredných odborných škôl v PSK 
 
I.1 Nastavenie kritérií pre výber učebných odborov2 stredných odborných 
škôl a zabezpečenie ich kvality 
 
Prešovský kraj, podobne ako ostatné kraje SR má vysoký počet stredných škôl, ktoré 
poskytujú vzdelávanie v odboroch v kvalite a počtoch žiakov nie vždy 
korešpondujúcich s potrebami trhu práce v kraji. Výsledkom je neefektívne 
vynakladanie financií, ktoré by bolo potrebné využívať pre zvýšenie kvality procesu 
vzdelávania a materiálno-technického a priestorového vybavenia škôl. Vzhľadom na 
dopyt na pracovnom trhu po vyššej pridanej hodnote, ako aj únik mozgov a 
demografické zmeny, PSK musí zlepšiť riadenie systému stredných škôl s cieľom 
prijímať informované a transparentné rozhodnutia o školskej sieti, výber vzdelávacích 
programov založených na potrebách regiónu a monitorovať a zlepšovať kvalitu 
študijných programov. 

                                                 
2 (bude pilotne testované na SOŠ s perspektívou možného budúceho zavedenia do celého systému 
stredných škôl) 
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Výstupy 
- Návrh a podpora pri zriadení systému zabezpečenia kvality. 
- Vzdelávanie riaditeľov škôl s cieľom realizovať proces plánovania zlepšovania škôl v 
súlade s predpokladaným systémom zabezpečenia kvality. 
 
Časový plán                                                september 2019 - august 2020 
 
I.2 Optimalizácia siete stredných odborných škôl v PSK 
PSK potrebuje plánovať optimalizáciu siete stredných škôl v súlade so súčasnými a 
najmä budúcimi potrebami regionálneho trhu práce. Je potrebné zlepšiť miestne 
kapacity na odhad budúceho dopytu po absolventoch na základe existujúcich a 
nových zdrojov údajov vrátane dotazníkov a intenzívnejšej komunikácie s komerčným 
sektorom. PSK zriadi novú analytickú kapacitu, ktorá sa buduje v rámci nového 
projektu „Smart PSK“. Svetová banka bude poskytovať školenia a odborné 
poradenstvo. 
Výstupy 
              - Návrh systému optimalizácie siete stredných odborných škôl v PSK,   
                 ktorý reaguje na potreby trhu práce. 
              - Budovanie kapacít na implementáciu systému optimalizácie škôl. 
  
Časový plán                                              september 2019 - august 2020 
 
 
Komponent II. Zvýšenie dynamiky rozvoja regiónu  
 
Aktivity: 
II.1  Návrh finančnej schémy pre malé a stredné podniky (MSP) 
II.2  Poloniny Trail 
 
II.1  Návrh finančnej scémy pre malé a stredné podniky (MSP) 
 
Táto aktivita sa má rozvíjať v komplementarite s CuRI v Banskobystrickom kraji 
V tejto podzložke, ktorú vedie Svetová banka, sa očakávajú dve aktivity: 
             - Preskúmanie bariér  pre prístup MSP k financiám v Prešovskom kraji a  
               analýza právnych možností rozvoja finančného systému pre MSP. 
             - Na základe výsledkov revízie identifikácia najlepšieho vhodného finančného  
                systému pre podporu MSP prostredníctvom EŠIF. 
 
Časový plán 
Analýza                                                              september - február 2020 
Identifikácia finančnej schémy                     marec - august 2020 
 
II.2 Poloniny Trail 
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Poloniny Trail je praktický nástroj na zvýšenie sociálneho a ekonomického rozvoja 
Národného parku Poloniny, ktorý bol definovaný odporúčaniami CuRI I. Osobitným 
cieľom je zlepšiť infraštruktúru pre cyklistov, turistov a jazdcov na koňoch s cieľom 
vytvoriť ambicióznu produktovú líniu na základe endogénneho potenciálu územia a 
tak podporiť rozvoj vybraného územia. 
PSK bude zapájať miestnych partnerov a koordinovať implementáciu už schválených 
doplnkových projektov financovaných z programu Interreg V-A, koordinovať aktivity 
súvisiace s financovaním z EŠIF a dohliadať na kvalitu navrhovaných cyklotrás v 
súlade so stratégiou rozvoja cestovného ruchu v oblasti cyklodopravy. 
Svetová banka podrobne rozpracuje ciele projektu do návrhov konkrétnych 
technických opatrení, identifikuje možné investície pozdĺž trasy a ich prioritizáciu a 
šírenie osvedčených postupov. 
Výstupy: 
• Podrobne rozpracovanie koncepcie projektu na úroveň navrhovania špecifických 
technických opatrení na trase pre rôzne skupiny užívateľov a identifikáciu ďalších 
investičných opatrení vrátane dokumentácie na predloženie návrhu na zapojenie sa 
do vhodných OP 
      - dokončenie a stanovenie priorít investičných potrieb na vytvorenie trasy 
Poloniny Trail  na základe CuRI I 
• Dizajn produktu cestovného ruchu Poloniny Trail 
• Účasť na verejných diskusiách a diskusia so zástupcami miestnych komunít s 
vysvetlením technických a praktických podrobností návrhu 
• Identifikácia finančných zdrojov na realizáciu identifikovaných investičných potrieb 
  
Časový plán 
Technická špecifikácia projektu Poloniny Trail                                                            
                                                                         september - december 2019 
Identifikácia a príprava malých stimulačných investícií 
                                                                         január - marec 2020 
Dokumentácia pre návrh projektu Poloniny Trail podľa štandardov OP                            
                                                                          január - august 2020 
 
Komponent III. Rozširovanie a skvalitňovanie geoinfraštuktúry 
priestorových informácií v PSK 
Pokračovanie pomoci CuRI I pri budovaní geo-infraštruktúry pre správu a zdieľanie 
priestorových informácií PSK. 
 
Je potrebné  pokračovať v budovaní kapacity tímu ďalším vzdelávaním už existujúcich 
zamestnancov. Tím by spravoval a budoval regionálnu geo-infraštruktúru s cieľom 
podporovať riadenie jednotlivých odborov PSK a zvyšovať povedomie občanov, 
verejných inštitúcií, organizácií a podnikov. Traja až piati zamestnanci budú 
priebežne školení, aby boli schopní transformovať údaje na priestorové informácie. 
Odbor  bude využívať automatizovaný zber údajov a sieť miestnych a národných 
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partnerov, ktorí budú reagovať na potreby ostatných odborov PSK, aby im pomohli 
efektívne využívať údaje na informované rozhodovanie. 
 
Hlavným cieľom je v nasledujúcom trojročnom horizonte zabezpečiť, aby regionálnu 
infraštruktúru priestorových informácií denne využívali všetky odbory PSK a tiež 
verejný a súkromný sektor. Kľúčový ukazovateľ výkonnosti zahŕňa: 
• počet údajov zverejnených na geopresovregion.sk, 
• počet poskytovateľov údajov na úrovni okresov, 
• počet zahrnutých prioritných tematických oblastí (ako sa uvádza v návrhu). 
 
Konkrétne aktivity zahŕňajú: 
Školenia pre projektový manažment, manažment GeOrchestra, webové mapovanie a 
analýzy dát, integráciu dát a ďalšie procesy, 
Študijné návštevy regiónov, odkiaľ je rSDI zavedený v Prešovskom kraji, 
Nastavenie nových pracovných postupov na integráciu údajov na platforme, 
 
Integrovanie na národnej úrovni: 
Dostupnosť geodát PSK v otvorenom katalógu slovenských a európskych údajov, 
Automatická integrácia štatistických údajov na národnej úrovni vrátane národného 
registra adries 
Tvorba aplikovaných dátových súborov na podporu zberu, integrácie, analýzy a 
komunikácie dát v prioritných sektoroch (pozri nižšie), zlepšenie rozhodovania a 
strategického plánovania procesov, 
Zabezpečenie udržateľnosti rSDI v PSK (Regionálne informácie o priestorových 
údajoch),  
Analýza možnosti presunu geOrchestra do g-cloudu, 
Vytváranie partnerstiev so strategickými organizáciami. 
 
Časový plán                    september 2019 - august 2020 
Plán vybraných priestorových a štatistických údajov s výhodami pre PSK: 
 Tematická 
oblasť 

Priestorové dáta Štatistické dáta 
 

Prínosy pre PSK 

Turizmus Cyklotrasy, 
pútnické miesta, 
drevené kostoly, 
turistické 
organizácie, 
pamiatky 
UNESCO. 

 Kapacity, výkony a tržby 
ubytovacích zariadenie, 
priemerná cena za ubytovanie. 

Priestorový prehľad o turizme, 
vyššia kvalita plánovacích 
a rozhodovacích procesov, lepšia 
adresnosť investícií. 

Infraštruktúra Cyklotrasy, 
letiská, 
kanalizácia, 
autobusové 
a vlakové 
zastávky. 

Dĺžky ciest 1.,2. a 3.triedy, 
charakter, vybavenie 
a technický stav zastávok. 
 

Zlepšené plánovanie systému 
verejnej a osobnej dopravy, 
optimalizácia nástupných 
a výstupných bodov vďaka 
priestorovému prehľadu 
a informáciám, ktoré doposiaľ 
neboli zozbierané ani 
štruktúrované. 
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Sociálne 
služby a 
zdravotníctvo 

Zariadenia 
sociálnych 
služieb, 
nemocnice, 
ambulantné 
pohotovosti, 
športové 
zariadenia. 

Populácia na adresné body, 
prehľad práceneschopnosti 
obyvateľstva, nemocensky 
poistené obyvateľstvo, výdavky 
na dôchodky, zamestnanci na 
rizikových pracoviskách, 
zamestnanci v zdravotníctve 
a ich veková štruktúra, 
študenti zdravotníckych 
odborov na stredných 
a vysokých školách. 

Prehľadné a zjednodušené 
možnosti vyhľadávania 
jednotlivých druhov sociálnych 
služieb a ich vizualizácia, 
informácia o pokrytí 
zdravotných služieb v priestore 
užitočné pre lepší manažment 
zdravotníctva, presnejšie 
zacielenie kampane na 
prijímanie zdravotníckeho 
personálu 

Vzdelávanie Školy Vymeškané hodiny v školách 
po okresoch, finančná 
gramotnosti, výsledky 
maturitného testovania, počet 
študentov v odboroch 

Informácie o školských 
budovách v priestore, zvýšená 
kvalita vzdelávania, prehľad 
o zmenách v ponuke a dopyte na 
trhu práce a efektivita procesu 
optimalizácie s cieľom 
zabezpečiť zlepšenie  
v manažmente vzdelávania. 

Problematika 
MRK 

Lokalizácia 
rómskych 
komunít 
v regióne 

Populácia, kvalita života, 
všeobecný prístup k 
infraštruktúre 

Lepšia tvorba politík a cielené 
rozhodovanie  

 

 
Komponent  IV. Lepšie riadenie projektov 
Usmernenie k zriadeniu jednotky na prípravu projektov v rámci PSK. Zriadenie tejto 
jednotky bude financované prostredníctvom OP Efektívna verejná správa pre smart 
región. Táto jednotka by nemala slúžiť len úradu PSK, ale mala by podporovať aj obce 
v prioritných projektoch identifikovaných v rámci CuRI. Týka sa to najmä projektovej 
dokumentácie, dizajnu, verejnej súťaže atď. Aktivity budú zamerané na: 
 
IV.1 Usmernenie k zriadeniu jednotky na prípravu projektov v rámci PSK (v úzkej  
spolupráci s prijímateľmi pomoci- mestami a obcami)  
IV.2 Zlepšenie integrácie marginalizovaných Rómov 
IV.3 Základná environmentálna infraštruktúra v okrese Snina 
IV.4  Poloniny Trail 
 
IV.1 Usmernenie k zriadeniu jednotky na prípravu projektov v rámci PSK 
Aktivita  bude zahŕňať poskytovanie odborných služieb Svetovej banky na zriadenie: 
• kapacity projektového riadenia vrátane poskytovania školení pre zamestnancov 
PSK, ktorí budú pracovať v oblasti projektového riadenia, prípravy a implementácie 
projektov, 
• kapacity v regionálnom rozvoji a územnom plánovaní a poskytovanie vzdelávania v 
tejto oblasti, vrátane metodiky Svetovej banky pre prípravu a prípadne aj metodiku 
monitorovania a hodnotenia procesu verejného obstarávania, 
• Inštitút rozvoja v kontexte OP Efektívna verejná správa. 
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Svetová banka  prináša aj nasledujúce školenia: 
• Krátkodobé vzdelávanie zamerané na rozvoj schopnosti PSK ako identifikovať školy 
a pripraviť budúce počiatočné investičné balíky pre investície do štrukturálnych 
fondov 
Časový plán                                                  september 2019 - august 2020 
 
IV.2 Zlepšenie integrácie marginalizovaných Rómov 
V PSK žije približne 114 000 Rómov, čo je  28% celoslovenskej rómskej populácie.  
Ich miera zamestnanosti je však nízka, životné podmienky sú často nedostatočné a 
prístup k verejnej infraštruktúre vrátane vzdelávania je nízky. Boli prijaté rôzne 
opatrenia na zlepšenie integrácie rómskej menšiny na národnej a komunálnej úrovni; 
výsledky sú však často neuspokojivé. Zároveň všetky prognózy nasvedčujú, že význam 
Rómov pre miestny hospodársky a sociálny rozvoj porastie. 
 
PSK vytvorí vnútornú kapacitu na pomoc obciam s veľkým podielom 
marginalizovaných rómskych obyvateľov. Ďalší partneri (najmä splnomocnenec vlády 
pre rómske komunity) budú vyzvaní, aby vytvorili plány lokálnej integrácie, ktoré 
budú financované z EŠIF. PSK bude pomáhať obciam v prípravnej aj realizačnej fáze. 
 
PSK vopred vyberie pilotné obce a zabezpečí písomný záväzok o spolupráci. PSK tiež 
zabezpečí plne funkčný interný tím na podporu tejto zložky. Na základe týchto dvoch 
predbežných podmienok bude Svetová banka poskytovať odborné poradenstvo a 
usmerňovať prípravu miestnych plánov integrácie v maximálne troch obciach. 
 
Časový plán                                                 september 2019 - august 2020 
 
IV.3 Základná environmentálna infraštruktúra v okrese Snina 
Pokračovanie aktivít z CuRI I - výstavba základnej environmentálnej infraštruktúry 
vyplývajúcej z výsledkov štúdie realizovateľnosti. Úlohou Svetovej banky bude 
poskytovať odborný dohľad pri príprave projektovej dokumentácie a financovania. 
Táto angažovanosť závisí od schopnosti PSK zabezpečiť finančné prostriedky na ďalšie 
pokračovanie tohto projektu. 
 
Časový plán 
Ukončenie štúdie uskutočniteľnosti                            september 2019 
Začatie prípravy projektovej dokumentácie               október 2019 
Príprava na verejné obstarávanie                                 október 2019 
Príprava a schvaľovanie zmien územného plánu      december 2019 
 
IV.4 Poloniny Trail 
Poloniny Trail predstavuje veľmi konkrétny plán na zlepšenie spolupráce s miestnymi 
komunitami a ich efektívne zapojenie do realizácie projektu. Školenia, workshopy a 
študijné cesty založené na zdieľaní vedomostí a skúseností, za prítomnosti expertov 
Svetovej banky, zamestnancov PSK a miestnych ľudí vytvorí spoločnú platformu pre 



12 
 

lepšie porozumenie a spoluprácu. 
 
Svetová banka bude poskytovať školenia a  odborné poradenstvo. 
Aktivity: 
- Vzdelávanie a budovanie kapacít PSK na základe príkladu Poloniny Trail, šírenie 
metodiky v rámci PSK: 
• Prezentácia úspešných príbehov - prípadové štúdie o rozvoji cestovného ruchu v  
podobných destináciách v zahraničí (Peer2Peer a študijné návštevy) 
• Zabezpečenie odborníkov na špecializované kurzy odbornej prípravy (Peer2Peer a 
študijné návštevy) 
 
 
Časový plán                                                                       september 2019 - august 2020 
 


