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ZÁPISNICA č. 24/2021 
 
 

z 24. riadneho zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu,  

konaného dňa 12. 4. 2021 na Úrade Prešovského samosprávneho kraja prostredníctvom 

pripojenia cez Microsoft Teams 

 

 
Prítomní :     podľa prezenčnej listiny - komisia je uznášania schopná. 

Neprítomní:  Ján Baňas, ospravedlnený z dôvodu PN, 

                       Gabriel Paľa, ospravedlnený, 

                        

 
 
Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie zámeru vstupu Tatranskej galérie v Poprade do projektu ART § 

HOLOCAUST   v rámci „Výzvy schémy malých grantov na predkladanie žiadostí 

o projekt podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca, Granty EHP 

2014 – 2021 Slovenská republika“ 

3. Quo vadis, Romale? Rómske komunity na území Prešovského samosprávneho kraja 

4. Rozvoj sociálnej ekonomiky v roku 2021 na území Prešovského samosprávneho kraja 

5. Aktivity v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky na rok 2021 a návrh navýšenia rozpočtu 

na rok 2021 s výhľadom na ďalšie roky. 

6. Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných 

príjmov PSK v platnom znení - Mikroprogram PSK 

7. Rôzne 

8. Záver 
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K bodu 1 

 

24. riadne zasadnutie Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK 

otvorila a viedla predsedníčka Komisie RR a CR Ing. Andrea Turčanová, ktorá všetkých 

privítala. 

Z dôvodu neprítomnosti overovateľa G. Paľu, bol za overovateľa 24. riadneho zasadnutia určený 

Jozef Kanuščák. Program 24. riadneho zasadnutia Komisie RR a CR bol členmi Komisie RR a 

CR prijatý jednomyseľne.  

 

K bodu 2 

 

Vedúca Odboru kultúry Mgr. Emília Antolíková oboznámila Komisiu RR a CR pri 

Zastupiteľstve PSK so zámerom vstupu Tatranskej galérie v Poprade do projektu ART § 

HOLOCAUST   v rámci „Výzvy schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt 

podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca, Granty EHP 2014 – 2021 

Slovenská republika.“ 

Cieľom projektu ART & HOLOCAUST je vzdelávať a pôsobiť v téme holokaustu na  mladú 

generáciu a širokú verejnosť prostredníctvom rôznych umeleckých podujatí, vzdelávacích 

prednášok, filmových projekcií a tiež priamym zapojením študentov a mladých ľudí do tvorivej 

činnosti. Projekt pozostáva z troch úrovní: tvorivá a umelecká úroveň (výstavy, výtvarné 

sympóziá, koncerty, fotografia a filmové dokumenty), vzdelávacia úroveň (prednášky, 

filmové projekcie, exkurzie a diskusie so študentmi rôznych druhov škôl a so širokou 

verejnosťou), úroveň vedeckého výskumu (výskum, konferencie umelcov Slovenska a Nórska 

o téme holokaustu, publikácia zborníka konferencie, tvorba dokumentárnych filmov, 

spravodajov a pod). 
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Hlasovanie:  

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK odporúča schváliť 

projektový zámer vstupu Tatranskej galérie v Poprade do projektu ART § HOLOCAUST   

v rámci „Výzvy schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt podnikanie v kultúre, 

kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca, Granty EHP 2014 – 2021 Slovenská republika v zmysle 

uznesenia. 

Za – 11, proti – 0, zdržal sa – 0.  

K bodu 3 

P. Marián Cipár predstavil materiál s názvom Quo Vadis, Romale?. Cieľom dokumentu je 

analyzovať stav rómskych komunít v Prešovskom samosprávnom kraji v oblasti demografie a v 

ďalších strategických oblastiach a prezentovať situáciu Rómov ako riešiteľnú. Súčasťou 

dokumentu je tiež strategický rámec PSK obsahujúci návrhy systémových riešení pri práci s 

rómskymi komunitami, ako aj podnety, návrhy a odporúčania pre národnú  politiku. Dokument je 

taktiež podkladovým materiálom k čerpaniu finančných zdrojov v novom programovom období 

2021-2027. 

 

Diskusia: 

Pán Gavala uviedol, že ide o živý dokument. 

Pani Turčanová mala otázku, aké sú ciele tohto analytického dokumentu. Pán Cipár uviedol, že 

materiál súvisí s nasledujúcim bodom, ktorým je sociálna ekonomika. Pán Bieľak odporučil 

zosúladenie materiálu Quo Vadis, Romale? s národnou stratégiou rovnosti, inklúzie a participácie 

rómov do roku 2030. Vyzdvihol výborné analytické spracovanie predloženého materiálu.  

 

Hlasovanie:  

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK berie na vedomie 

materiál Quo Vadis, Romale?  

 

Za - 11, proti - 0, zdržal sa - 0.  
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K bodu 4 

V bode 4 bol predstavený materiál „Rozvoj sociálnej ekonomiky v roku 2021 na území 

Prešovského samosprávneho kraja“. 

P. Cipár informoval, že téma súvisí s predchádzajúcim materiálom. Prostredníctvom IPC máme 

záujem zanalizovať potreby a poskytovať poradenstvo. Sociálne podnikanie je novou oblasťou 

podnikateľských aktivít, ktorá je zameraná na riešenie lokálnych alebo regionálnych problémov 

na  trhu práce. Konkrétna realizácia je ovplyvnená miestnymi sociálno-ekonomickými 

podmienkami a stavom trhu práce. V prípade sociálneho podnikania ide o podnikanie s prioritne 

sociálnymi cieľmi, kde hospodárske prebytky smerujú prioritne späť do podnikateľskej činnosti, 

slúžia na rozvoj miestnej komunity a vytvorenie minimálne dočasných pracovných miest pre 

dlhodobo nezamestnaných, osoby zo sociálne znevýhodneného prostredia, zdravotne 

postihnutých, príslušníkov MRK a inak znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (dlhodobo 

nezamestnaní, nezamestnaní vo veku nad 50 rokov a pod.). 

 

Diskusia: 

Pán Bieľak odporúča upraviť znenie uznesenia v nasledovnom znení: 

A. berie na vedomie informatívnu správu o rozvoji sociálnej ekonomiky v roku 2021 na území 

Prešovského samosprávneho kraja 

 

B. odporúča Zastupiteľstvu PSK navýšenie členského príspevku pre Inovačné partnerské 

centrum o 20 000 EUR. 

 

Hlasovanie:  

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK berie na vedomie 

informatívnu správu o rozvoji sociálnej ekonomiky v roku 2021 v Prešovskom samosprávnom 

kraji a odporúča ZPSK navýšenie členského príspevku pre Inovačné partnerské centrum o 20 000 

EUR. 

  

Za - 11, proti - 0, zdržal sa - 0.  
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K bodu  5 

Pán Cipár informoval o materiáli „Aktivity v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky na rok 2021 a 

návrh navýšenia rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na ďalšie roky“. 

V rámci rozpočtu PSK pre rok 2021 bol pre účel cyklo aktivít vyčlenený objem finančných 

prostriedkov v celkovej hodnote 320 000 €. Predmetom predkladaného materiálu sú informácie o 

aktuálnom stave už zrealizovaných aktivít za roky 2019 a 2020, tiež informácie o súčasných 

aktivitách, ktoré sú v riešení a ako najdôležitejšiu informáciu bol predložený návrh navýšenia 

rozpočtu pre ďalšiu realizáciu uvedených aktivít na rok 2021 s výhľadom na ďalšie roky. 

Ako nástroj pre produkty cestovného ruchu, cykloturistické trasy nechýbajú v žiadnych 

turistických destináciách. Pre úspešnú realizáciu uvedených cykloaktivít je finančná podpora 

PSK veľmi potrebná . Ide predovšetkým o podporu realizácie projektových dokumentácií, 

doplnkovej infraštruktúry, zvýši sa kvalita existujúcej cykloinfraštruktúry, podporí sa rozvoj 

cykloturistiky a cyklodopravy a taktiež cestovného ruchu v regióne. 

Celková suma návrhu navýšenia rozpočtu predstavuje čiastku cca 500 000 €. 

 

Diskusia: 

Pán Makatúra informoval o stretnutí starostov obcí okolia Domaše, za čo poďakoval iniciátorom 

stretnutia, taktiež očakáva vypracovanie projektovej dokumentácie. 

Pán Bieľak konštatoval, že kompetenčne tento zámer patrí pod Zastupiteľstvo PSK. Hovoril 

o rozdelení jednotlivých kompetencií. Uznesenie odporučil spracovať nasledovne: 

Komisia RR a CR odporúča  Zastupiteľstvu PSK  schváliť  

A.1. návrh projektov a aktivít PSK pre realizáciu Stratégie rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky 

v Prešovskom kraji pre rok 2021 v celkovej sume 820 000,-EUR (zoznam týchto projektov 

a aktivít tvorí prílohu tohto uznesenia). 

 

A.2. Návrh na zmenu rozpočtu PSK na rok 2021 formou navýšenie výdavkov na realizáciu 

projektov a aktivít v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky v celkovej výške 500 000,- €  

 

B. Žiada Úrad Prešovského samosprávneho kraja (Odbor strategického rozvoja)  
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B. 1. zabezpečiť pasportizáciu cykloturistických trás v Prešovskom kraji vo všetkých okresoch aj 

s navrhnutím konkrétnych opatrení na riešenie zistených nedostatkov v termíne do 31.12.2022 

a predložiť to na rokovanie Komisie RRaCR. 

P. Bieľak tiež navrhol používať termín „ okolo Domaše“ a nie „cyklodestinácia Domaša“. 

Hlasovanie: 

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve odporúča  Zastupiteľstvu 

PSK  schváliť  

A.1. návrh projektov a aktivít PSK pre realizáciu Stratégie rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky 

v Prešovskom kraji pre rok 2021 v celkovej sume 820 000,-EUR (zoznam týchto projektov 

a aktivít tvorí prílohu tohto uznesenia). 

 

A.2. Návrh na zmenu rozpočtu PSK na rok 2021 formou navýšenie výdavkov na realizáciu 

projektov a aktivít v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky v celkovej výške 500 000,- €  

 

B. Žiada Úrad Prešovského samosprávneho kraja ( Odbor strategického rozvoja)  

 

B. 1. zabezpečiť pasportizáciu cykloturistických trás v Prešovskom kraji vo všetkých okresoch aj 

s navrhnutím konkrétnych opatrení na riešenie zistených nedostatkov v termíne do 31.12.2022 

a predložiť to na rokovanie Komisie RRaCR. 

 

Za - 11, proti - 0, zdržal sa - 0.  

 

K bodu 6 

 

Pán Kocák informoval o materiáli „Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 

o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - Mikroprogram PSK“. 

Predmetom predkladaného materiálu je návrh rozdelenia dotácií žiadateľom, ktorí splnili kritériá 

Výzvy Mikroprogram PSK. Na Úrad Prešovského samosprávneho kraja bolo v lehote do 

28.2.2021 doručených 593 žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle Výzvy Mikroprogram PSK 

pre rok 2021. Z toho nesplnilo kritériá Výzvy Mikroprogram PSK 17 žiadostí. Zo žiadostí ktoré 
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splnili kritériá Výzvy Mikroprogram PSK nebolo podporených 113 žiadostí. Materiál obsahuje 

zoznam 480 žiadateľov. 

Hlasovanie: 

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK odporúča  

Zastupiteľstvu PSK  schváliť predložený materiál o návrhu rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 

78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení – Mikroprogram PSK. 

Za -11, proti – 0, zdržal sa – 0 

K bodu 7 – Rôzne 

Predsedníčka Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK vyzvala 

prítomných na diskusiu v bode rôzne. Neboli žiadne návrhy na diskusiu. 

Prítomní nemali žiadne doplňujúce otázky, návrhy. 

K bodu 8 – Záver 

Predsedníčka Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK ukončila  

24. riadne zasadnutie Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK a 

poďakovala prítomným za účasť. 
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Prehľad hlasovania členov komisie je prílohou tohto záznamu. 

                                                                                    

  

 

 

v.r. 

Ing. Andrea Turčanová 

 predsedníčka Komisie RR a CR 

 

 

 

Overovateľ:     

Jozef Kanuščák   v.r. 

člen, poslanec 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľudmila Wišniovská 

odbor Strategického rozvoja,  

odd. regionálneho rozvoja  

 

 

 

 

 

V  Prešove, 15. apríla 2021                     


