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N Á V R H 

n a   u z n e s e n i e 

 

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

 
1. Účasť Prešovského samosprávneho kraja v projekte: „Touristic Visegrad Without Borders“, 
pripravovaného v rámci aktuálnej výzvy Vyšehrádskeho fondu. 

2. Financovanie projektových výdavkov vo výške 10 000,-, následnej refundované v plnej 
miere 100% programom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 
 
PSK sa v rámci výstupov Akčného plánu iniciatívy Catching-up Regions zaviazalo účinne 
podporovať rozvoj endogénneho potenciálu cestovného ruchu v oblasti Národného parku 
Poloniny. Na tento účel bol navrhnutý expertmi Svetovej banky tzv. „Poloniny trail“ – 
viacúčelová turistická trasa, ktorá sa bude napájať na sieť existujúcich cykloturistických trás 
vedúcich po miestnych komunikáciách.  Vytvorenie „Poloninskej turistickej trasy“ sa zakladá 
na zrekonštruovaní a vybudovaní mäkkej a tvrdej infraštruktúry, ako východiskových 
podmienok zlepšenia dostupnosti medzi obcami a skvalitnenia súčasnej turistickej 
a cyklistickej infraštruktúry. Z hľadiska podpory ekologicky priaznivých a nízkouhlíkových 
dopravných systémov je nutné, aby sa cyklistická doprava stala rovnocenným druhom dopravy 
a bola integrovaná s ostatnými druhmi dopravy. Dopravná politika SR do roku 2015 obsahuje 
2 špecifické ciele a 6 priorít týkajúcich sa rozvoja a podpory cyklodopravy, najmä zabezpečenia 
modernizácie a rozvoja infraštruktúry pre cyklodopravu a znižovania negatívnych dopadov 
dopravy na ŽP. Podpora financovania cyklodopravy v SR z verejných zdrojov je obsiahnutá vo 
vládnom materiáli „Trvalý finančný mechanizmus na implementáciu Národnej stratégie rozvoja 

cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike“. 
 

Okres Snina a národný park Poloniny čelia mnohým výzvam, ktoré je potrebné riešiť, pre 
zvýšenie benefitov v sektore cestovného ruchu. Vďaka cieleným verejným investíciám do 
infraštruktúry, produktov a marketingu, ľudských zdrojov a vybraných politických opatrení v 
sektore cestovného ruchu je možné tieto prínosy zrealizovať.  
Národný park Poloniny je jedným z troch parkov, ktoré zahŕňajú Východné Karpatské 
biosférické rezervácie UNESCO; ďalšie dve susedia s Poľskom a Ukrajinou. Národný park 
Poloniny sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenskej republiky, jednej z najodľahlejších 
oblastí v krajine. Rozkladá sa na ploche 29 805 hektárov a od roku 1997 je oficiálne vyhlásený 
za národný park. Park je domovom pre 10 dedín s celkovým počtom obyvateľov okolo 2 600 
ľudí. Obce Jalová, Príslop, Kolbasov, Ulič, Uličské Krivé, Ruský Potok, Zboj, Nová Sedlica, 
Topoľa a Runina. Park sa vyznačuje hustými pralesmi, jedinečnou flórou a divočinou, ako je 
napríklad zubor obyčajný. Zjednocuje sedem národných prírodných rezervácií a 12 prírodných 
rezervácií, ktoré pokrývajú plochu 10 973 hektárov prísne chránených rezervácií. V parku sa 
nachádza aj zubor, vlk, viac ako 200 druhov vtákov, 24 druhov rýb a 63 druhov cicavcov. 
Okrem bohatej fauny sa park vyznačuje aj početnými kultúrnymi pamiatkami, ako sú napríklad 
drevené kostoly v dedinách Jalová, Topoľa, Ruský Potok, Uličské Krivé a ďalších susedných 
dedinách za hranicami parku. Väčšina z týchto chrámov, ako aj prírodné rezervácie, sú 
v zozname kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Obidve svetové vojny zanechali svoje 
stopy aj v tomto regióne v podobe pamätníkov za padlých počas bitiek v regióne. 
Kombinácia prírodnej nádhery a kultúrneho dedičstva v regióne predstavuje pre NP Poloniny 
veľkú príležitosť stať sa konkurencieschopným cieľom pre tzv. dobrodružný destinačný 
turizmus. Myšlienka Poloniny Trail je veľmi vhodná pre túto víziu. Myšlienka vznikla ako 
jedno z odporúčaní expertov Svetovej banky v rámci Iniciatívy Catching-Up Regions, ktorej 
súčasťou je Prešovský samosprávny kraj od roku 2018. Cieľom tejto Iniciatívy, ktorú realizuje 
Svetová banka spolu s Európskou komisiou,  je identifikovať kritické oblasti s potrebnou 
podporou expertov s cieľom naštartovať ekonomiku v dobiehajúcich regiónoch. 

V rámci rozvoja endogénneho potenciálu cestovného ruchu v oblasti Národného parku 
Poloniny chce PSK podporiť podujatie „Objavte Poloniny“, ktoré sa bude realizovať 
v okrese Snina. Cieľom podujatia je prepojiť miestnych remeselníkov, poskytovateľov 
služieb a poskytnúť komplexnú ponuku turistických balíčkov pre návštevníkov. Toto 
podujatie sa bude pilotne konať v septembri 2020 a následne opakovane v polročných 



intervaloch. PSK sa snaží efektívne využívať externé zdroje, preto reflektovalo na ponuku 
Zakarpatskej regionálnej rady na spoločný projekt propagujúci cezhraničný turizmus: 
„Touristic Visegrad Without Borders“, v rámci ktorého si PSK prefinancuje spoluúčasť 
na podujatí „Objavte Poloniny“.  Projekt je plne financovaný z prostriedkov 
Vyšehrádskeho fondu. Pridanou hodnotou predkladaného projektu je vzájomná 
spolupráca partnerov z 3 krajín- Ukrajina, Slovensko a Česká republika, čo rovnako 
podporí propagáciu dotknutého územia. 


