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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 

 
b e r i e    n a    v e d o m i e   
 
Informatívnu správu o iniciatíve „Catching-up Regions“ v PSK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dôvodová správa 
 
V januári 2018 bol predsedom Prešovského samosprávneho kraja, zástupcom Európskej 
komisie a zástupcom Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu podpísaný 
Zámer o spolupráci v rámci iniciatívy „Catching-up Regions“ v Prešovskom samosprávnom 
kraji (iniciatíva pre dobiehajúce regióny).  
 
Prešovský samosprávny kraj vypracoval Akčný plán pre podporu hospodárskeho rastu PSK, 
pričom na jeho implementáciu je zo strany Európskej komisie poskytnutá technická pomoc 
podpísaním zmluvy medzi Európskou komisiou a 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. 
 
Táto iniciatíva pokračuje v Prešovskom samosprávnom kraji II. etapou, ktorá sa realizuje 
v rokoch 2019 – 2020.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Informatívna správa o iniciatíve „Catching-up Regions“ v PSK 

 
 Komponent I. Zvyšovanie kvality vzdelávania na stredných školách  
 
V rámci tohto komponentu PSK intenzívne pracuje okrem nových tém definovaných pre 2. 
etapu spolupráce so Svetovou bankou v rámci iniciatívy CuRI aj na implementácií investičných 
zámerov, pre 5 vybraných stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ktoré boli 
expertmi Svetovej banky a Odborom školstva PSK vybrané ešte v prvej fáze spolupráce v roku 
2019. Tieto aktivity tak nadväzujú na komponent „Zlepšovanie stredného odborného 
vzdelávania a prípravy (VET)“, ktorého cieľom bolo pomôcť Úradu PSK a  Odboru školstva 
PSK zlepšiť kvalitu a relevantnosť stredného odborného vzdelávania a prípravy tak, aby boli 
napĺňané potreby trhu práce v PSK a efektívne identifikovať a použiť fondy EÚ. Zámerom bolo 
pripraviť región na vykonanie potrebných reforiem stredného odborného vzdelávania a prípravy 
prioritne prostredníctvom realizácie pilotných projektov v piatich vybraných stredných 
odborných školách. 
 
Nasledovné opatrenia po realizácii I. etapy CuRI sa zameriavajú na odstránenie problémových 
oblastí a dosiahnutie cieľov stanovených Svetovou bankou: 

• Odstránenie nesúladu medzi ponukou SOŠ, zručnosťami ich absolventov a potrebami 
trhu práce. 

• Identifikácia príčin nesúladu a ich odstraňovanie v prostredí 5 vybraných SOŠ 
prostredníctvom navrhnutých investičných balíčkov, ktoré simulujú integrovanú 
operáciu: 

• SOŠ agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok 
• SOŠ polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce 
• Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 
• SOŠ elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce 
• Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov 

 
Súčasťou integrovanej operácie rozvoja s cieľom rozvoja odborného vzdelávania na území PSK 
sú viaceré operačné programy: 

• Operačný program Ľudské zdroje 2014 – 2020 (ďalej aj „OPĽZ“), 
• Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (ďalej aj „IROP“), 
• Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (do roku 2020 samostatný 

Operačný program Výskum a inovácia) 
 
Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia spolu s Odborom školstva v uplynulých 
mesiacoch pracovali na príprave výziev v rámci všetkých troch operačných programov 
v spolupráci  so zodpovednými riadiacimi orgánmi. 2 z troch pripravovaných výziev boli 
v poslednom februárovom týždni zverejnené. 

Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 
Projekty budú zamerané na výstavbu resp. rekonštrukciu priestorov pre stredné odborné 
vzdelávanie, získanie a modernizáciu materiálno-technického vybavenia pre učebne, dielne a 
ďalšie priestory školy. V tomto prípade budú prijímateľmi NFP samotné školy. 
Výzva z operačného programu pre 5 vybraných škôl PSK je z našej strany pripravená na RO 
a čakáme na jej  zverejnenie. Predpokladáme fázovanie investícií do viacerých 3-mesačných 
kôl. 



 
 

Na úrovni PSK sa v súčasnosti  ukončuje fáza prípravy projektových dokumentácií pre 
plánované investície. Prebieha proces obstarávania inžinierskych činností na zastrešenie 
procesov územných konaní a stavebných povolení pre jednotlivé investície. Rovnako oddelenie 
projektového riadenia pracuje na podrobných špecifikáciách materiálno-technického vybavenia 
pre proces verejného obstarávania na 5 vybraných školách. Zároveň budú predložené prvé 3 
ŽoNFP v termíne do 15.7.2020 
 
OP Výskum a inovácie (OP VaI/OP II) 
V tomto prípade budú prijímateľmi NFP malí a strední podnikatelia z vybraných okresov PSK.  
Žiadateľ si ako hlavnú aktivitu projektu stanoví aktivitu s názvom Podpora zapájania MSP do 
spolupráce so strednými odbornými školami. Cieľom hlavnej aktivity projektu je prispieť k 
realizácii opatrení identifikovaných v rámci Iniciatívy EK Catching-up regions prostredníctvom 
podpory projektov zameraných na zapájanie MSP do spolupráce so SOŠ. 
Predmetom podpory je nákup technológií - dlhodobý hmotný a nehmotný majetok umiestnený 
v priestoroch MSP alebo SOŠ v hodnote 50 -200 tis. Eur. S intenzitou pomoci na úrovni max. 
90%. Benefitom pre SOŠ bude poskytnutie nakúpenej technológie súhrne 4hod./týždenne pre 
SOŠ + 16hod./rok školenia pre PZ. Výzva na predloženie ŽoNFP  s kódom OPII-
MH/DP/2020/11.3-25) bola 26.02.2020 zverejnená.  Z dôvodu mimoriadnej situácie spojenej 
so šírením vírusu COVID-19 bol zrušený plánovaný informačný seminár zo strany MH SR ako 
RO. Odbor školstva a oddelenie projektového riadenia prevzalo úlohu konzultácií 
a poskytovania podpory pre SOŠ z oprávnených regiónov a s nimi spolupracujúcich MSP. Zo 
strany PSK im boli poskytnuté okrem iného aj vzory dokumentov pre potreby vypracovania 
ŽoNFP. OŠ spracováva súhlasy pre SOŠ so zapojením sa do spolupráce s MSP pre účely tejto 
výzvy, čím PSK celý proces monitoruje a koordinuje. 
 
OP Ľudské zdroje (OP ĽZ) 
Žiadosť o NFP v rámci NÁRODNÉHO PROJEKTU: Zlepšenie stredného odborného školstva 
v Prešovskom samosprávnom kraji, ktorého prijímateľom bude Prešovský samosprávny kraj, 
bola z PSK odoslaná 26.03.2020 na SO pre OPĽZ, teda MŠVVaŠ SR 
Zámer NP bol schválený Komisiou pri monitorovacom výbore OP ĽZ dňa 17.12.2019 – 
vyzvanie bolo vyhlásené 28.02.2020 
Alokácia: 4 957 766,5 eur. 
Oproti pôvodným plánom došlo z dôvodu mimoriadnej situácie spojenej so šírením vírusu 
COVID-19  k posunutiu plánovaného začiatku jednotlivých aktivít – začiatok projektu bol 
posunutý z apríla na jún 2020. Aktivity na školách by následne mohli začať v auguste 2020 ak 
to budú okolnosti dovoľovať. Tento posun harmonogramu bol konzultovaný a odsúhlasený 
MŠVVaŠ ako RO. PSK začína proces výberových konaní na obsadenie pozícií odborných 
garantov a pozícií spojených s riadením projektu. 
 
V rámci 2. etapy spolupráce so Svetovou bankou boli v komponente zameraného na oblasť 
školstva definované nasledovné 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 odborov1 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. 
 
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. 
 
V súčasnosti Odbor školstva v spolupráci s expertmi Svetovej banky analyzuje možnosti 
a modely pre zvyšovanie kvality na stredných školách využitím rôznych metód a implementácií 
TQM. 26.02.2020 bol realizovaný workshop na tému Zvyšovanie kvality stredných škôl v PSK 
pod vedením externého konzultanta Doc, Michala Blaška – zúčastnených bolo viac ako 50 
riaditeľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 
OŠ zrealizoval výber 4 stredných odborných škôl, s ktorými budeme intenzívne pracovať na 
zavedení systému zabezpečovania kvality  v oblasti manažmentu školy a vyučovacieho procesu: 

1. Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 08001 Prešov 
2. SPŠ strojnícka, Duklianska, 08001 Prešov 
3. Hotelová akadémia J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, 08501 Bardejov 
4. SOŠ J.A. Baťu, Štefánikova 39, 05921 Svit 

Experti Svetovej banky vypracovali prvú verziu „kľúčového“ dokumentu pre podporu 
zvyšovania kvality na stredných školách s názvom  „Rámec zabezpečovania kvality OVP na 
stredných školách“. Bolo sformonavých 5 pracovných tímov z radov zamestnancov 
jednotlivých škôl (5-10 členov). Priebežne realizujeme workshopy a semináre pre pracovné 
tímy vybraných škôl budeme realizovať v spolupráci s pánom Doc. Michalom Blaškom 
a expertmi Svetovej banky. 
 
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.  
 

                                                 
1 (bude pilotne testované na SOŠ s perspektívou možného budúceho zavedenia do celého systému 
stredných škôl) 
 



 
 

Výstupy 
              - Návrh systému optimalizácie siete stredných odborných škôl v PSK,   
                 ktorý reaguje na potreby trhu práce. 
              - Budovanie kapacít na implementáciu systému optimalizácie škôl. 
  
Odbor školstva v spolupráci s Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia a Inštitútom 
rozvoja pripravuje zber dát nevyhnutných pre následnú analýzu stavu stredných škôl a možnosti 
ich budúceho rozvoja, ktoré budú kľúčovými údajmi pre  ďalšie kroky v procese optimalizácie 
siete stredných škôl na území PSK. Inštitút rozvoja aktuálne zabezpečuje prístup k dátam, ktoré 
zbiera a poskytuje CVTI. Spolu s OŠ sú momentálne spracovávané podklady pre ďalšie možné 
kroky v procese optimalizácie site stredných škôl na území PSK pre okresy Levoča a Stropkov. 
V dňoch 09. a 10.03. sa zrealizoval workshop s expertmi Svetovej banky, kde experti Svetovej 
banky predstavili skúsenosti a modely realizácie procesu optimalizácie siete škôl v iných 
krajinách EU. PSK poskytol prehľad všetkých krokov, ktoré boli v súvislosti procesom 
optimalizácie siete v našom kraji realizované v uplynulých rokoch, spolu so všetkými údajmi 
a legislatívnymi obmedzeniami, ktoré tento proces určujú a limitujú. Svetová banka spracováva 
analýzu týchto krokov a možností, ktoré sú v tejto súvislosti dostupné.  
 
Komponent II. Zvýšenie dynamiky rozvoja regiónu 
 
II.1 Návrh finančnej schémy pre malé a stredné podniky (MSP) 
Realizované aktivity:  

V prospech vyvíjaných aktivít kreovania regionálneho fondu ako prierezového finančného 
nástroja, sa uskutočnilo 14. mája v Bratislave pracovné stretnutie so štátnym tajomníkom 
Ministerstva financií a zástupcov RPIC (Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov). 
Predmetom stretnutia bola otázka etablovania finančného nástroja (regionálneho fondu) 
v správe PSK s cieľom vytvoriť nástroj priameho financovania pre cieľovú skupinu – MSP 
v regióne. Počas stretnutia zástupcovia RPIC prezentovali návrh schémy regionálneho fondu. 
Na vyžiadanie štátneho tajomníka Ministerstva financií bude prezenčný materiál následne 
prezentovaný na najbližšom medzirezortnom stretnutí. V súčasnosti realizačný tím PSK pracuje 
na alternatívach financovania regionálneho fondu, ktoré predstaví na ďalších plánovaných 
pracovných rokovaniach.    

Ďalšie kroky:   
Ako bolo už niekoľkokrát z PSK strany spomenuté, priestor vidíme v komplexnejšej analýze 
možných investorov v rámci tohto podkomponentu, t.j. v ich identifikácii a následnej 
komunikácii za účelom zistiť možné prieniky. Realizačný tím PSK pracuje na alternatívach 
financovania regionálneho fondu.  
 
II.2 Poloniny trail 
Realizované aktivity:  
Pre zintenzívnenie realizačných aktivít v súvislosti s Poloniny trail bol vypracovaný a následne 
schválený Zastupiteľstvom PSK návrh: 

A. Návrh na schválenie financovania technickej štúdie vrátane projektovej 
dokumentácie potrebnej pre vstup do projektu: „Dobudovanie cykloinfraštruktúry 
Poloniny trail“ – materiál je pripravovaný v súvislosti so špeciálnou výzvou 



 
 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci Integrovaného 
regionálneho operačného programu.  

Proces verejného obstarávania na dva úseky Snina – Stakčín a Ulič – Uličské Krivé je ukončený. 
Následne zhotoviteľ projektovej dokumentácie zaháji realizáciu predmetu zmluvy, a to 
vypracovaním projektovej dokumentácie v stupni DUR (Dokumentácia pre územné konanie) 
a DSP (Dokumentácia pre stavebné povolenie), s časovým odhadom oboch činností od 4 do 6 
mesiacov od účinnosti zmluvy.  
V rámci zvyšných úsekov Poloniny trail a z dôvodu časovej náročnosti pristúpil realizačný tím 
k ich etapizácii, a to následne:  

1. etapa: Vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni DRS (Dokumentácia pre 
realizáciu stavby) na projekčne jednoduchšie úseky v dĺžke cca 71 km, ktorú vie 
projekčná spoločnosť pripraviť v termíne cca 4 mesiacov. Keďže sa bude jednať 
predovšetkým o modernizáciu existujúcich účelových ciest, v zmysle stavebného 
zákona bude postačovať ohlasovacia povinnosť. Nie je potrebné riešiť vlastnícke 
vzťahy. 

2. etapa: Vypracovanie technickej štúdie, Dokumentácie pre územné konanie (DUR) 
a Dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) na stavebnú realizáciu nových úsekov 
v celkovej dĺžke cca 24 km, ktorých vyprojektovanie je časové náročné a tiež sa na 
nich vzťahuje zložitá investičná príprava (územné konanie, stanoviská životných 
prostredí, riešenie vlastníckych vzťahov, stavebné povolenie). Tento proces môže 
trvať cca 15 - 18 mesiacov. 

Predpoklad spustenia verejného obstarávania na vypracovanie projektovej dokumentácie 
v dvoch etapách je naplánovaný na druhý júnový týždeň.  
 
Ďalšie kroky: 
V priebehu nasledujúcich týždňov vypracuje PSK tím Opis predmetu zákazky na zvyšné úseky 
Poloniny trail, očakávaným výstupom bude „štúdia uskutočniteľnosti“. Vzhľadom na aktuálnu 
situáciu s COVID-19 a z nej vyplývajúce možné limitácie, bude PSK tím upriamovať vyššiu 
pozornosť aj na kreovanie produktu cestovného ruchu. Jednou z príležitostí je spolupráca na 
realizácii zážitkového podujatia „Objavte Poloniny“, ktoré by malo umožniť interakciu 
miestnych podnikateľov s návštevníkmi regiónu. Pridanou hodnotou je identifikácia segmentov 
trhu, poznanie dopytu po službách a potenciálu existujúcej ponuky, ako aj sprostredkovanie 
reálnej skúsenosti pre miestne záujmové skupiny – podnikateľov a obyvateľov oblasti NP 
Poloniny s organizovaným cestovným ruchom a jeho účastníkmi. Popisovaná aktivita bude 
úzko prepojená s konzultáciami MSP najmä v záležitosti inovácií produktov/služieb pre potreby 
rozvoja cestovného ruchu (Výzva Ministerstva hospodárstva SR), PR aktivitami, marketingom 
a propagáciou so zámerom zviditeľnenia predmetného územia a realizovaných aktivít v rámci 
iniciatívy CuRI.     
 
Komponent III. Rozširovanie a skvalitňovanie geoinfraštuktúry priestorových informácií 
v PSK 
 
V druhej polovici apríla bola propagovaná nová verzia geoportálu Prešovského kraja. Geoportál 
ako produkt je jedným z hlavných výstupov iniciatívy v rámci tohto komponentu.  



 
 

Cieľom platformy je prinášať kvalitné poznanie regiónu, efektívnu výmenu informácií medzi 
inštitúciami a ľahké sprostredkovanie dôležitých informácií. Cieľovými skupinami 
používateľov platformy sú: 

• verejnosť – z dôvodu transparentného poskytovania širokospektrálnych informácií o 
regióne, 

• Prešovský samosprávny kraj – pre kvalitné rozhodovanie na základe priestorových 
informácií a vhodné nastavenie politík v niekoľkých oblastiach života (regionálny rozvoj, 
zdravotníctvo, sociálna oblasť,…), 

• podnikateľský sektor – pre monitorovanie a analýzu demografických a ekonomických 
ukazovateľov v priestore a následne rozhodovanie sa na základe týchto informácií, 

• akademický sektor – pre štúdium a skúmanie rôznych skutočností a javov v regióne, pre 
využitie mapových podkladov v seminárnych alebo záverečných prácach. 

Na geoportáli je v súčasnosti dostupných vyše 100 datasetov a 11 tematických máp. Kľúčovými 
partnermi na národnej úrovni sú v súčasnosti Štatistický Úrad SR a Ústredie práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR. Z oboch inštitúcií k nám v súčasnosti prúdia dáta na ročnej/mesačnej báze na 
úroveň okresov a obcí. V budúcnosti plánujeme rozširovať rozsah poskytovaných údajov z 
týchto inštitúcií a otvoriť spoluprácu s ďalšími národnými, ale aj lokálnymi inštitúciami. Táto 
platforma je na Slovensku unikátom aj vďaka tomu, že v plnej miere využíva bezplatné Open 
Source technológie. Správu, rozvoj a dátové partnerstvá platformy koordinuje a zabezpečuje 
tím troch interných zamestnancov na plný úväzok, dvoch študentov a konzultanta z Katedry 
geografie a aplikovanej geoinformatiky Prešovskej univerzity (PU) v rámci spolupráce PSK a 
PU, ktorí sú súčasťou analytickej jednotky - Oddelenia inštitútu rozvoja PSK na Odbore 
strategického rozvoja a projektového riadenia.  
 

Komponent  IV. Lepšie riadenie projektov 
 
IV.2 Zlepšenie integrácie marginalizovaných Rómov 
 
V priebehu septembra 2019 bol v rámci tohto subkomponentu vytvorený tím zložený z interných 
(zamestnanci Úradu PSK) a externých spolupracovníkov. Uskutočnili sa prípravné stretnutia so 
starostami a obecnými zastupiteľstvami 14 obcí patriacich do PSK, počas ktorých im bol predstavený 
cieľ a priebeh spolupráce v rámci Iniciatívy Catching-Up Regions (CURI). Reakcie starostov a obecných 
zastupiteľstiev boli pozitívne a vyjadrili ochotu spolupracovať na CURI. Desať obcí vyjadrilo túto 
ochotu aj podpísaním uznesenia. 
Vzhľadom na Akčný plán v CURI bolo potrebné vybrať tri pilotné obce. Na základe diskusií v rámci 
tímu a aj s tímom Svetovej banky sa počet pilotných obcí zvýšil na šesť. Na základe viacerých 
kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov vybral tím PSK šesť z desiatich obcí, a to: Ostrovany, 
Varhaňovce, Dlhé Stráže, Čičavu, Varadku a Krivany. 
Začiatkom októbra 2019 bol tím PSK rozdelený na tri menšie tímy: analytický tím, strategický tím, 
implementačný tím. V rámci analytickej zložky boli získané strategické dokumenty od obcí (plán 
rozvoja obce, územné plány, ďalšie dokumenty) a nasledoval zber kvantitatívnych dát z rôznych 
štatistických zdrojov (Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011, Štatistický úrad, Atlas rómskych 
komunít 2019). V rámci strategickej zložky boli uskutočnené stretnutia so starostami za účelom 
vytvorenia pracovnej skupiny v každej obci vyváženej vzhľadom na pohlavie, vek a oblasť záujmu. 



 
 

Nasledovali prvé stretnutia s pracovnými skupinami, ktoré sa pod vedením facilitátorov stretávali raz za 
týždeň, resp. dva týždne od polovice októbra do Vianoc. 
V priebehu novembra a decembra pracoval analytický tím na príprave prvej verzie analýzy jednej z 
vybraných obcí. Tento dokument bol pred Vianocami preložený a odoslaný expertom Svetovej banky 
na posúdenie a pripomienkovanie. Strategický tím vypracoval priebežné reporty z každej obce 
obsahujúce víziu, SWOT analýzu, problémy, potreby a podnety z pracovných skupín. Na základe 
podnetov facilitátorov pracovných skupín začal implementačný tím vytvárať portfólio projektových 
zámerov jednotlivých obcí. Počas tohto procesu boli uskutočnené stretnutia osobitne s facilitátormi a 
pracovnými skupinami a osobitne so starostami za účelom prioritizácie a usporiadania projektových 
zámerov v portfóliu. 
V januári zapracoval analytický tím pripomienky expertov Svetovej banky a pripravil konečnú verziu 
analytickej časti pre obec Dlhé Stráže. Tento dokument slúžil zároveň ako šablóna pre spracovanie 
analýz ďalších obcí zapojených do CURI. Strategický tím pripravil prvú verziu strategickej časti pre 
jednotlivé obce. Implementačný tím absolvoval ďalšie stretnutia so starostami a taktiež kľúčové 
stretnutia s kompetentnými osobami na ministerstvách a inštitúciách v Bratislave ohľadom financovania 
projektových zámerov v obciach prostredníctvom EŠIF. 
V priebehu februára pokračoval analytický tím v tvorbe analytických častí obcí Ostrovany a Varhaňovce. 
Strategický tím vypracoval konečné verzie strategických častí dokumentov pre všetky pilotné obce. 
Implementačný tím aktualizoval projektové portfólio všetkých obcí. Na základe stretnutí v Bratislave 
taktiež pripravil zdôvodnenie národného projektu, ktorým by bolo možné odfinancovať vybrané najviac 
pripravené projektové zámery v každej zo šiestich obcí. Zdôvodnenie, zámer a štruktúra národného 
projektu budú v najbližšom období predmetom diskusií v rámci Úradu PSK. 
Počas marca a apríla dokončil analytický tím analytické časti všetkých 6 dokumentov a vo väčšine 
prípadov pripravil v spolupráci s Oddelením projektového riadenia aj draft verzie PHSR vybraných obcí. 
Dokumenty troch obcí (Dlhé Stráže, Varhaňovce, Ostrovany) boli odoslané expertke Svetovej banky na 
pripomienkovanie. Následne boli tieto pripomienky zapracované do PHSR Dlhé Stráže. V priebehu 
nasledujúcich 30 dní budú pripomienky zapracované do ostatných piatich PHSR. V druhej polovici mája 
predpokladáme odoslanie PHSR na schválenie obecnými zastupiteľstvami. 
Keďže myšlienku národného projektu v rámci OP ĽZ nakoniec kvôli špecifickému postaveniu PSK 
nebolo možné realizovať, v priebehu marca implementačný tím uskutočnil online pracovné stretnutie s 
MV SR a SB, kde bolo dohodnuté náhradné riešenie v podobe špeciálnej integrovanej výzvy pre 
zapojené obce. Následne implementačný tím po konzultáciách so starostami pripravil prvý draft 
fázovania projektových zámerov, ktoré by mohli byť predložené v rámci tejto integrovanej výzvy. Draft 
bol zaslaný na MV SR, ktoré ho pripomienkuje. Výsledkom by mal byť definitívny zoznam 
projektových zámerov oprávnených pre integrovanú výzvu. Spustenie výzvy je predbežne plánované na 
júl 2020. 
Stále ostáva otvorená otázka financovania projektových zámerov na dobudovanie kanalizácie, pretože 
obce nespĺňajú podmienky pre jednotlivé operačné programy. SB s EK hľadajú iné možnosti 
financovania, prípadne možnosti otvorenia špeciálnych výziev či úpravy oprávnenosti v rámci 
operačných programov. 
Tím PSK finalizuje znenia Programov rozvoja šiestich obcí, ktoré ešte prejdú pripomienkovaním zo 
strany Svetovej banky, expertov v oblasti MRK a Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske 
komunity. 

 
IV.3 Základná environmentálna infraštruktúra v okrese Snina 



 
 

 
Pokračovanie aktivít z CuRI I - výstavba základnej environmentálnej infraštruktúry 
vyplývajúcej z výsledkov štúdie uskutočniteľnosti. 
 
V rámci komponentu 4.3 základná environmentálna infraštruktúra v okrese Snina boli v mesiaci 
marec a apríl spracované projekty geologických úloh pre tri obce Zbojskej doliny.  
Pre obec Nová Sedlica sa navrhuje realizácia jedného prieskumného vrtu do hĺbky 100 m na 
parcele C-KN č.1181. V obci Uličské Krivé sa navrhuje realizácia jedného prieskumného vrtu 
do hĺbky 50 m na parcele E-KN č.1443. 
V obci Zboj rieši projekt geologickej úlohy meranie výdatnosti jestvujúceho prameňa. 
Cieľom projektov geologických úloh je vypracovanie návrhu metodiky a 
rozsahu  hydrogeologických prieskumných prác potrebných pre vypracovanie záverečnej 
správy s výpočtom množstiev podzemnej vody v kategórii C pre vyššie uvedené vodné zdroje, 
ako podklad pre vydanie povolenia na osobitné užívanie podzemných vôd v zmysle vodného 
zákona 364/2004 Z. z. v znení neskorších doplnkov. 
Predmetné projekty geologických úloh boli vypracované podľa Vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia SR č.51/2008 v znení neskorších doplnkov. Spracovateľom geologických 
úloh bol RNDr. Ján Grech. 
 

 
IV.4 Školenia a poradenstvo pri realizácii projektu Poloniny trail 
 
Realizované aktivity: 
Na princípe P2P (rovný s rovným) a participatívnej metódy boli navrhnuté v Prešove dvojdňové 
školenia (23. - 24. apríla) s personálnym zastúpením expertov z Rakúska a Svetovej banky. 
Cieľom školení mala byť výmena profesijných skúseností, poznatkov a rád špeciálne 
sústredených na oblasť cestovného ruchu. Okrem podnikateľských subjektov a miestnych 
zainteresovaných subjektov majú byť súčasťou edukačného reťazca aj regionálni aktéri 
cestovného ruchu, ktorí pristúpia s vlastným vkladom skúseností a poznatkov.  
Pre členov realizačného tímu Poloniny trail za PSK bol expertom Svetovej banky a expertmi na 
oblasť cestovného ruchu z Rakúska vypracovaný týždenný itinerár v rámci navrhovanej 
študijnej cesty vo vybraných regiónoch Rakúska so zámerom získať skúsenosti a poznatky na 
príkladoch dobrej praxe.  
Ďalšie kroky: 
Termín realizácie oboch navrhovaných aktivít bude podmienený vývojom situácie s COVID-
19.     
   
 
 
 
 
 
   


