PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK
_____________________________________________________________________________

ZÁPISNICA č. 13/2020
z 13. riadneho zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu,
konaného dňa 21. 01. 2020 na Úrade Prešovského samosprávneho kraja.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny - komisia je uznášania schopná.
Program:
1. Otvorenie.
2. Voľba overovateľa, uznesení a zápisnice.
3. Výzva Predsedu PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle
VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho
kraja.
4. Výzva Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v
zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského
samosprávneho kraja.
5. Výzva pre región na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN
PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja.
6. Návrh na schválenie účasti PSK v pripravovanom projekte „Zlepšenie dostupnosti a mobility
v rámci SK-UA cezhraničného regiónu“, v rámci 3. výzvy Maďarsko-Slovensko-UkrajinskoRumunského cezhraničného programu ENI 2014-2020 .
7. Návrh na schválenie prípravy projektovej dokumentácie na vybrané úseky „Poloniny Trail“ v
rámci očakávaných výstupov iniciatívy Catching-up Regions II.
8. Návrh na zmenu uznesenia Z PSK č. 273/2019 z 15. zasadnutia Z PSK zo dňa 26. augusta
2019.
9. Informatívna správa o iniciatíve Catching-up Regions v PSK.
10. Schválenie predloženia ŽoNFP a spolufinancovania pre národný projekt „Zlepšenie stredného
odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji.“
11. Informatívna správa o príprave Kohéznej politiky po roku 2020.
12. Rôzne.
13. Záver.

K bodu 1
1. riadne zasadnutie Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK
otvorila a viedla predsedníčka Komisie RR a CR Ing. Andrea Turčanová.
K bodu 2
Program 1. riadneho zasadnutia Komisie RR a CR bol členmi Komisie RR a CR prijatý
jednomyseľne. Za overovateľa Zápisnice č.1/2020 a Uznesenia č.1/2020 bol zvolený prof.
Gabriel Paľa.
K bodu 3 a k bodu 4
Ing. Juraj Panov - odprezentoval materiály týkajúce sa predmetných bodov a začal tým, že
výsledkom viacerých stretnutí je predložený materiál a následná prezentácia prvých dvoch výziev
spolu a to :
a) Výzva Mikroprogram PSK, a
b) Výzva predsedu PSK v zmysle VZN PSK č. 78/2019
za a ) predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2020 na financovanie
projektov realizovaných na podporu verejného života miest, obcí, právnických osôb, záujmových
združení občanov, neziskových organizácií a iných oprávnených žiadateľov v okresoch
Prešovského samosprávneho kraja. Výzva má tri programy a to , šport , kultúra a sociálna oblasť.
Prioritou je podpora amaterského športu mládeže .
Celková suma alokácie pre výzvu spolu je : 1 010 700,00 €
Min. výška dotácie na jednu
1 000,00 €
žiadosť
Max. výška dotácie na jednu
10 000,00 €
žiadosť
za b ) Výzva PREDSEDU Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o
poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2020 na financovanie projektov realizovaných na
podporu verejného života v regióne v rámci nasledovných programov:
Celková suma alokácie pre výzvu spolu je : 224 600,00 €
Min. výška dotácie na jednu
1 000,00 €
žiadosť
Max. výška dotácie na jednu 10 000,00 €

žiadosť
Spolufinancovanie
podporenej činnosti

min. 20 % zo schválenej dotácie

Diskusia :
p. Bieľak – pri dotácii za 1000 € prieskum predbežnej hodnoty zákazky ( ďalej len PHZ) nemá
opodstatnenie, nežiadajme niečo naviac,
p. riaditeľ úradu B. Mucha - pri väčších aktivitách áno kontrolovať hospodárnosť, úmyslom PSK
je nekomplikovať žiadosti ,
argumenty p. Bieľaka sú prijateľné aj pre prof. G. Paľu,
p.riadieľ Ú PSK – zdôraznil že preverí výklad štátnej pomoci v oblasti kultúry s p. Tekelym
(BA),
p. Švagerko – navrhuje, že pre mäkké projekty nedávať podmienku predloženia PHZ,
K bodu 5
Výzva pre región - pre rok 2020
Podmienky výzvy :
Celková suma alokácie pre výzvu spolu je : 3 000 000,00 € pre tri oblasti.
Program 1: Podpora cyklodopravy a cykloturizmu - miera spoluúčasti žiadateľa: min. 30 %
z celkového rozpočtu projektu
Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok miera spoluúčasti žiadateľa: min. 50 % z celkového rozpočtu projektu
Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK - miera spoluúčasti
žiadateľa: min. 50 % z celkového rozpočtu projektu.
Diskusia:
p. Kanuščák – navrhuje „Hodnotiace hárky“ v predmetnej výzve vylepšiť,
p. Makatúra – doporučuje zobrať do úvahy aj oblasť Domaše, O OCR, mestá a obce v jej oblasti,
sa napájajú na Domašu a Slanské vrchy a chcú viac rozvíjať cestovný ruch,
p. Bieľak – sa pýta kam pôjdu zvyšné peniaze 1,3 mil. € v júni 2020 keď sa uzavrú výzvy,
p. riaditeľ úradu PSK – informoval prítomných aké strategické dokumenty musí ešte úrad PSK
spracovať,
p. Bieľak - spolufinacovanie v pomere 30/70% v Programe 1 Podpora cyklodopravy
a cykloturizmu dáva do pozornosti aj možnosť financovania aj podľa počtu obyvateľov
v obciach, zo schválenej dotácie – upraviť , doplniť financovanie v pomere 30/70 % aj Programy
2a3
navrhuje doplniť/opraviť text pre zastupiteľstvo PSK pri schvaľovaní dotácií - prihliada na
proporcionálne rozdelenie pre jednotlivé okresy,

p. M. Slivková – informuje, že na odbore strategického rozvoja a projektového riadenia vieme
vytvoriť systém v rámci GIS na mape kde bude možnosť vidieť potencionálnych žiadateľov na
celom území PSK, podľa intenzity (ktorí sa prihlásia),
p. Hotári – zverejniť všetko aj na web stránku PSK, nastaviť spolufinancovanie 30/70% všade
rovnako,
p. Švagerko - chce školenie pre poslancov v rámci komisií ( v oblasti GIS),
p. zástupca Novotný – hovorí o tom, že pomer spolufinacovania nechať, ako je nastavený,
p. Švagerko – sa pýta, či sa dajú robiť presuny financií z jednotlivých programov?,
prof. Paľa – ešte dodatok k výzve pre Mikroprogram PSK k podprogramom 2.1.,2.2 . čo s tými,
pamiatkami, čo nie sú zapísané napr. v UNESCO,
p. riaditeľ Ú PSK - hovorí o tom, že je potrebné vytvárať reálne stratégie,
vypadol Program sociálne služby, pýta sa poslancov či im táto časť nechýba, je potrebný
osobitný zreteľ?
p. Kanuščák – dal poznámku, že podpora v tejto oblasti bola aj napr. na výmenu kotla v zariadení
čo sa javí ako menej dôležitá aktivita,
Spolufinancovanie 30/70% vo Výzve pre región zo schválenej sumy
Cestovný ruch do dôvodovej správy uviesť vo „Výzve pre región na rok 2020“.
K bodu 6
p. M. Slivková vedúca odboru SR a PR podrobne informovala o pripravovanom projekte
„Zlepšenie dostupnosti a mobility v rámci SK-UA cezhraničného regiónu“, v rámci 3. výzvy
Maďarsko-Slovensko-Ukrajinsko-Rumunského cezhraničného programu ENI 2014-2020 .
Poslanci komisie a ani jej členovia nemali k predmetnému materiálu žiadne otázky.
K bodu 7
Informácie k tomuto bodu programu podala p. J Szidorová a to následovne:
Rekonštrukciou 3. etapy cyklotrasy na území Východných Karpát a dobudovaním menšej
turistickej infraštruktúry v intravilánoch obcí Stakčín a Ulič podporiť myšlienku vybudovania
„Poloniny trail“ (v jeho prvej etape.) Vedľajšími benefitmi tohto projektu je naštartovanie
spolupráce s partnermi na ukrajinskej strane, ktorých zámerom je taktiež vybudovanie úseku
cyklotrasy na území Velyky Berezny a spoločné budovanie kapacít a výmena know how v oblasti
budovania turistickej destinácie a rozvoja pridružených služieb. Tento projekt je ideovo
prepojený aj s existujúcou: Stratégiou budovania cyklotrás v Prešovskom kraji.
Ani k tomuto bodu programu neprebehla diskusia.
K bodu 8

V tomto bode programu sa dohodlo k návrhu na zmenu Uznesenia Z PSK č. 273/2019 zo dňa
26.augusta 2019 nasledovne,
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:

mení a dopĺňa
uznesenie z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 273/2019 zo dňa
26. augusta 2019 k predloženiu žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom
„Smart Prešovský samosprávny kraj“ na základe výzvy Inteligentný a lepší samosprávny kraj,
vyhlásenej v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa v časti schvaľuje nasledovne:
Zmenu Uznesenia Z PSK č. 273/2019 zo dňa 26.8.2019 v nasledovnom znení.
vypúšťa sa pôvodný text bodu D. Uznesenia v znení :

predfinancovanie uvedeného projektu z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja po
schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, maximálne do výšky 3 500 000 Eur
pre roky 2020 – 2022.
a nahrádza sa novým textom bodu D. Uznesenia v znení:

predfinancovanie uvedeného projektu z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja po
schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok a financovanie prípadných
neoprávnených výdavkov.
K bodu 9
Prezentáciu materiálu urobila Mgr. Jana Szidorová, (vedúca oddelenia projektového riadenia ). 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.
Komponent I. Zvyšovanie kvality vzdelávania na stredných školách
Do realizácie aktivít projektu je zapojených 5 vybraných SOŠ: SOŠ agropotravinárska a
technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok; SOŠ polytechnická Andyho Warhola,
Duchnovičova 506, Medzilaborce; SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa; SOŠ elektrotechnická,
Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce; Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov.
Komponent II. Zvýšenie dynamiky rozvoja regiónu

II.1 Návrh finančnej schémy pre malé a stredné podniky (MSP)
Cieľom aktivity je vytvoriť prierezový finančný nástroj, ktorý by bol hlavným zdrojom na
financovanie opatrení a podporných aktivít pre zabezpečenie ich udržateľnosti. Regionálny
rozvojový fond budú tvoriť zdroje zo štrukturálnych fondov, štátneho rozpočtu a z VÚC. Fond
bude realizovať tri hlavné okruhy investičných aktivít:
1. investície do materiálnej infraštruktúry
2. investície do firiem formou rizikového a rozvojového kapitálu
3. marketingové aktivity na podporu investícií v regióne a exportných aktivít firiem
Komponent III. Rozširovanie a skvalitňovanie geoinfraštuktúry priestorových informácií
v PSK
Plnenie aktivít v komponente prehĺbilo potrebu zaoberania sa problematikou absencie kvalitných
dát na Úrade PSK, ako aj na úrovni štátu. Kvalitné dáta, informácie a ich analýza v priestore
majú pre správne rozhodovanie inštitúcie strategický význam. Experti Svetovej Banky výrazne
podporili odborné zručnosti tímu geografického informačného systému (GIS) na Úrade PSK,
ktorý je od 1.11.2019 súčasťou oddelenia Inštitút rozvoja na Odbore strategického rozvoja
a projektového riadenia.
Komponent IV. Lepšie riadenie projektov
Na novovzniknutom Odbore strategického rozvoja a projektového riadenia (Ú PSK). Projektoví
manažéri momentálne koordinujú a pripravujú samostatné projekty v rámci iniciatívy „Catchingup Regions“ (bližšie definované samostatne – Komponent školstvo, komponent Poloniny trail,
komponent Marginalizované rómske komunity), okrem toho na novovzniknutom oddelení sa
implementujú existujúce projekty, ktorých prijímateľom je PSK.
Diskusia členov komisie k predmetnému bodu:
p. Turčanová – otázka, prečo sme nekomunikovali s odborom školstva stredné školy, nový tím
má riešiť všetky záležitosti v spolupráci s nimi.
p. Lichman – prečo svetová banka nám diktuje nejaké podmienky? Odpoveď bola, že WB je
konfrontovaná s našou legislatívou a pod.
Ved. odboru M.Slivková - najmožnejší variant cien u nás a tých čo udala WB, experti boli tiež
zhrození že ceny sú veľmi vysoké.
K bodu 10
Tento bod pojednáva schválenie predloženia ŽoNFP a spolufinancovania národný projekt
„Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji.“ a informácie
o ňom podala Ing. Eva Kaduková.

Hlavným cieľom národného projektu je najmä prepojenie vzdelávacieho systému s potrebami
trhu práce a zvýšenie zapojenia zamestnávateľov do tvorby a inovácie obsahu vzdelávania,
podpora vzniku partnerstiev medzi poskytovateľmi stredoškolského odborného vzdelania a
zamestnávateľmi, skvalitnenie tvorby stratégií a vzdelávacích politík na úrovni regionálnej
samosprávy.
Hlavná aktivita projektu: Zlepšenie a inovácia stredného odborného školstva na území PSK
prostredníctvom inovácie školských vzdelávacích programov, obsahov a metód vzdelávania,
vytvorenia regionálnej platformy v oblasti školských politík prepojenej s trhom práce a
vzdelávania pedagogických zamestnancov.
K tomuto bodu programu nebola diskusia.
K bodu 11
p. B.Miščíková – predstavila posledný bod programu a tým bola informácia o Kohéznej politike,
ktorá slúži na znižovanie regionálnych rozdielov s cieľom dosiahnuť vyvážené hospodárstvo,
Aby bolo možné čerpať finančné prostriedky z fondov Európskej únie od 1. januára 2021, od
začiatku oprávnenosti výdavkov na nové programové obdobie, je potrebné zo strany EÚ prijať
v roku 2020 rozpočet aj príslušné legislatívne predpisy EÚ, ako napríklad Partnerskú dohodu
a operačné programy, sociálny a regionálny rozvoj v štátoch Európskej únie.
Diskusia:
p. Bieľak – Memorandum o spolupráci bolo podpísané 7. januára 2020, je potrebné nadviazať na
dobré skúsenosti, skutočne budú VÚC manažovať ĽZ, alebo niekto iní zo samospráv (obce
mestá, ostatní partneri)? Kontrola financií je tu nutná, je zložitý aj proces kontrolovania
projektových žiadostí,
p.Turčanová – upriamuje pozornosť na spoluprácu v regiónoch, pripomína veľmi pomalé
postupy kontrolných orgánov v Bratislave.
K bodu Rôzne
p. Švagerko – chce podávanie informácií o vyhodnotení uznesení, navrhuje ich poslať, alebo dať
priamo na vedomie na komisii, niekedy nie je možné ich vidieť vopred , chce si pozrieť
spätne.Uznesenia Z PSK a aj jednotlivých komisií sú zverejňované na webovej stránke PSK.
p.J. Makatúra – poďakoval odboru SR a PR za spracovanie harmonogramu zasadnutí komisie RR
a CR,
Úloha : Vyhodnotenia uznesení komisie RR a CR za posledné dva roky, termín do ďalšej
komisie.

K bodu Záver – tu bol jednohlasne prijatý návrh Uznesenia č.1/2020. Podpredseda Komisie RR
a CR PhDr. J. Makatúra poďakoval prítomným za účasť a ukončil 1. riadne zasadnutie Komisie
RR a CR pri Zastupiteľstve PSK. Termín najbližšieho riadneho zasadnutia Komisie RR a CR pri
Zastupiteľstve PSK je stanovený v Návrhu harmonogramu zasadnutí komisie na 17.3.2020
a ostáva v platnosti.

Ing. Andrea Turčanová, v.r.
predseda Komisie RR a CR
PaedDr. Martina Slivková, PhD., v.r.
sekretár Komisie

Overovateľ:
prof. Gabriel Paľa, PhD., v.r.
člen komisie

Zapísala:
PhDr. Mgr. Štefánia Migašová, v.r.
odbor SR a PR, odd.podpory RR a CR

V Prešove, 21.januára 2020

