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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 
 
 
A.  B e r i e   n a   v e d o m i e: 
 
Akčný plán propagácie elektromobility v Prešovskom samosprávnom kraji vypracovaný              
v rámci projektu PROMETEUS (Propagácia e-mobility v regiónoch EÚ), program INTERREG 
EUROPE.  



Dôvodová správa 
 

 V roku 2014 Prešovský samosprávny kraj podpísal memorandum o podpore 
elektromobility  a svojou účasťou v medzinárodnom projekte PROMETEUS (Promotion of 
electromobility in EU regions) od februára 2017 v rámci schémy Interreg Europe sa snaží ďalej 
zviditeľňovať a propagovať túto oblasť.  

 
Cieľom projektu PROMETEUS je vylepšiť politické nástroje spojené so štrukturálnymi 
fondmi, s primárnym zameraním na podporu e-mobility, ktorá predstavuje udržateľnejšiu, 
nízko uhlíkovú alternatívu pre dopravu. Kvalitatívnym výstupom projektu je návrh 
regionálneho akčného plánu pre e-mobilitu v rámci PSK a šírenie tejto myšlienky širokému 
publiku. 

 
Vypracovanie regionálneho akčného plánu je vyžadované v zmysle projektovej žiadosti a jej 
plánovaných aktivít, zároveň ide o jeden z merateľných ukazovateľov projektu PROMETEUS. 

 
Čo sa týka zámeru predkladaného akčného plánu, ide o nástroj pre podporu rozhodovania 
primárne pre a) vedenie Prešovského samosprávneho kraja; b) manažmenty dotknutých 
organizácií v Prešovskom samosprávnom kraji; c) obecné/mestské samosprávy v Prešovskom 
samosprávnom kraji. Sekundárne ako podporný informačný nástroj pre a) zainteresované 
subjekty na území Prešovského samosprávneho kraja (komerčná sféra, vzdelávanie...); b) 
dotknuté a zainteresované orgány SR, ostatné samosprávy v SR, zainteresované orgány EÚ; c) 
širokú odbornú i laickú verejnosť. 

 
Regionálny akčný plán integruje súbor piatich podporných aktivít, ktorých účelom je prispieť 
k rozvoju elektromobility v Prešovskom samosprávnom kraji s dôrazom na kvalitu života jeho 
návštevníkov a obyvateľov:  

Aktivita 1 Popularizácia a zvýšenie informovanosti o fenoméne elektromobility a  
s tým súvisiacich trendov v Prešovskom regióne; 

Aktivita 2  Rezervácia parkovacích miest podľa zonácie; 
Aktivita 3  Vytvorenie regionálnej dotačnej mikrograntovej schémy s dôrazom  

na e-mobilitu; 
Aktivita 4  e-vehicle sharing (koncept); 
Aktivita 5  Verejná e-doprava pre špecifické chránené krajinné oblasti v regióne. 
 
Sekundárnym zámerom projektu Prometeus a predkladaného regionálneho akčného plánu je so 
sebou priniesť aj očakávané zlepšenia v podobe realizácie nových projektov zameraných na 
environmetálny aspekt a kvalitu života jednotlivcov, obyvateľov a s tým súvisiacou 
infraštruktúrou na regionálnej úrovni.  



Obsah dokumentu   
 

Proces realizácie akčného plánu bol podporený samotnými regionálnymi aktivitami 
respektíve podujatiami organizovanými Prešovským samosprávnym krajom ako jedného z 
projektových partnerov projektu PROMETEUS schémy Interreg Europe a to za uplynulých päť 
semestrov v období od 02/2017 – 06/2019, išlo konkrétne o päť regionálnych stakeholderských 
workshopov a tri regionálne diseminačné podujatia respektíve informačné dni. Výmena 
skúseností sa uskutočnila v súvislosti s organizáciou uvedených podujatí. Na stretnutiach sa 
zúčastnené strany (stakeholderi) kontinuálne oboznamovali s napredovaním projektu. Výmena 
poznatkov a skúseností bola podporená skutočnosťou, že zainteresované strany boli zastúpené 
výskumnými inštitúciami, verejnými orgánmi, združeniami a podnikateľskými subjektmi 
pôsobiacimi v danej sfére. Hlavnou témou bol súčasný stav podpory elektromobility v 
podmienkach Prešovského kraja. Diskutované boli príklady praxe a aktuálny stav, ako aj 
príležitosti na rozvoj elektromobility v Prešovskom kraji. Uvedené vstupy viedli vo finálnej 
fáze k identifikácii a následnému koncipovaniu jednotlivých predkladaných aktivít. 

 
Formulované sú nasledujúce aktivity, ktorých účelom je prispieť k rozvoju elektromobility v 
Prešovskom samosprávnom kraji s dôrazom na kvalitu života jeho návštevníkov a obyvateľov: 
 

• Aktivita 1 Popularizácia a zvýšenie informovanosti o fenoméne elektromobility a s tým  
súvisiacich trendov v Prešovskom regióne; 

• Aktivita 2  Rezervácia parkovacích miest podľa zonácie; 
• Aktivita 3  Vytvorenie regionálnej dotačnej mikrograntovej schémy s dôrazom na e-

mobilitu; 
• Aktivita 4  e-vehicle sharing (koncept); 
• Aktivita 5  Verejná e-doprava pre špecifické chránené krajinné oblasti v regióne. 
 
V poradí prvá aktivita predstavuje základný a východiskový predpoklad úspešnosti všetkých 
aktivít elektromobility. Jedným z kľúčových opatrení tejto aktivity je vybudovanie informačno-
organizačného centra, nasleduje angažovanie jednotlivých zainteresovaných strán s dôrazom 
na mladú generáciu a podporiť príklady elektromobility zo strany kľúčových zainteresovaných 
aktérov. Dôležitou zainteresovanou stranou je verejná správa, ktorá má ísť v oblasti 
elektromobility príkladom a má pôsobiť osvetovo. Cieľom prvej aktivity je osloviť a 
informovať tak odbornú, ako aj laickú verejnosť, firemný sektor (B2B), verejnú správu a to 
formou konferencií a školení o elektromobilite ako súčasti udržateľnej dopravy pre 21. storočie.  
 

V druhej aktivite ide o vytvorenie dynamického systému parkovania podľa zonácie a s 
využitím najmodernejších informačno-komunikačných technológií, čo zlepší využitie 
parkovacích miest. Je potrebné prehodnotiť parkovaciu politiku a definovať rozhranie vzťahov 
medzi chodcami, cyklistami a vozidlami a zabezpečiť aj prepojenie s nabíjacou infraštruktúrou 
pre elektromobilitu.  
 

Tretia aktivita rieši podporu elektromobility pomocou mikrograntových schém a to z toho 
dôvodu, že elektromobily sú ešte stále relatívne drahé a preto treba uvažovať aj o reálnej 
mikrograntovej politike, ktorá bude riešiť druh, charakter a formu pomoci.  
 
 



V štvrtej aktivite sa riešia otázky zdieľania e-vozidiel, ktoré môžu výrazne podporiť záujem 
využívania elektromobility. Jedným z cieľov zdieľanej ekonomiky, ktorou je aj zdieľanie e-
vozidiel, je náhrada druhých automobilov v domácnostiach, nižší počet potrebných vozidiel a 
ich efektívnejšie využívanie.  
 
Piata aktivita zdôrazňuje význam národných parkov, chránených oblastí a špecifických 
krajinných celkov v kontexte dopravy a elektromobility. Zameriava sa na zmiernenie 
negatívnych vplyvov dopravy na prírodu a krajinu v chránených a kultúrne významných 
lokalitách využitím elektromobility.  
 
 
 
Prílohy:  
Príloha č. 1: Akčný plán propagácie elektromobility v Prešovskom samosprávnom kraji 


